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Brots verds, reptes
i planificació

Sabeu que treballem per donar resposta a les necessi-
tats de tots els veïns d'Arenys de Munt, per gestionar 
el dia a dia de la nostra vila i per millorar-la en tots 
els àmbits. Amb quines eines? Amb quins recursos? 

De quina manera? Doncs amb les eines que tenim a l'abast 
en el conjunt de l'organització municipal, amb els recursos 
que són de tots, que surten dels impostos de tots, i quant a la 
manera ho fem seguint criteris de bona pràctica en la gestió 
pública, amb total transparència, i seguint el full de ruta que 
hem definit en el Pla d'Actuació Municipal 2015-2019.

Estem tancant l'anàlisi de la gestió municipal durant l'any 
2015 i alguns indicadors ens fan ser optimistes en allò que 
ens preocupa a tots: la sortida d'aquesta llarga crisi econòmi-
ca. Durant l'any passat hem tramitat 32 llicències d'activitats 
(12 més que l'any 2014), hem gestionat 252 permisos d'obres 
(29 més que l'any 2014) i 122 demandants de la borsa de 
treball del servei d'ocupació han trobat feina (el 2014 van ser 
75). Per altra banda, a serveis socials ha hagut d'obrir 104 
expedients socials nous (l'any 2014 en van obrir 207). L'any 
2013 vam començar a utilitzar per primer cop a Arenys de 
Munt un quadre de comandament per a la gestió de l'ajunta-
ment i amb els indicadors que ja disposem corresponents als 
anys 2013, 2014 i 2015 podem fer anàlisis com aquesta petita 
reflexió sobre la recuperació de l'economia. I tenim centenars 
d'indicadors de la feina feta per totes les àrees de govern 
municipal. Estem satisfets de disposar d'aquests elements 
objectius per a analitzar tasques i posar en valor el que es fa 
des de totes les regidories.

Podríem dedicar molt d'espai parlar d'indicadors, però en 
aquesta editorial en la que vull escriure de diversos temes 
només hi afegeixo que durant l'any 2015 des de promoció 
econòmica s'han visitat 100 empreses del poble, que la poli-
cia local ha fet 38 comprovacions de fets per robatoris (l'any 
2014 havien estat 48 comprovacions), que hem pogut dedicar 
214 hores més a la neteja viària (arribant 6.099 hores de feina 
destinades a netejar carrers i places) i que hem pagat 4.629 
factures als proveïdors en un termini inferior als 30 dies. La 
utilització de criteris de bona pràctica en la gestió pública 
també ens permet identificar àmbits en els que hem de millo-
rar com, per exemple, en l'atenció ciutadana presencial: en el 
promig anual de temps d'espera a l'Oficina d'Atenció de la 
Vila hem empitjorat, passant de 3 a 5 minuts. Però també hi 
hem trobat la causa: hi ha hagut 7 convocatòries d'oposici-
ons i nombrosos plans d'ocupació, i alguns dies les persones 
aspirants a un lloc de treball han col·lapsat l'Oficina.

Malgrat la voluntat de control i de bona gestió, a la casa 
consistorial el dia a dia no és mai previsible del tot... o falla 
el servei de telefonia mòbil, o tenim una fuita d'aigua, o 
es penja el sistema informàtic de l'ajuntament o mil-i-un 
imprevistos més. Voldríem tenir més eines i recursos per ser 
més eficaços, però tenim el context que tenim. Davant les 
incidències imprevistes sovint no tenim capacitat de fer-ho 
millor, però davant la planificació sobre com millorar Arenys 
de Munt sí que vull posar en valor el Pla d'Actuació Munici-
pal 2015-2019 que trobareu en aquest butlletí.

Joan Rabasseda i Ferrer
Alcalde d'Arenys de Munt

En el PAM 2015-2019 definim el model de poble i els 
objectius que el govern municipal proposem per a aquest 
mandat. Si no definim i publiquem els objectius, difícilment 
podrem passar comptes periòdicament de la nostra feina 
amb tots els arenyencs, amb les veïnes i veïns que ens han 
escollit democràticament per governar Arenys de Munt. 
Doncs en aquest PAM 2015-2019 definim 42 coses que volem 
millorar respecte al que tenim ara a la nostra vila, i definim 
385 actuacions concretes que volem dur a terme per aconse-
guir-ho. És un compromís públic amb Arenys de Munt. A 
partir dels programes electorals amb què ERC, PSC i CUP 
ens vam presentar a les eleccions municipals del maig de 
2015 hem elaborat aquest PAM 2015-2019, un document que 
ha estat debatut pels membres del Consell del Poble i que 
volem que sigui viu, que s'enriqueixi amb les aportacions de 
diferents processos participatius.

El PAM 2015-2019 no està pas configurat en funció de 
les regidories, perquè hi ha molts temes transversals que 
comporten la implicació de tot el govern. Aquest document 
està estructurat en quatre grans eixos: les persones, l'espai 
públic, la promoció econòmica i la governança. I en aquests 
quatre grans eixos definim cap a on volem avançar a nivell 
municipal. Tot un repte. Us convido a llegir-lo, a guardar-lo, 
i a què en fem el retiment de comptes sobre la feina feta cada 
mig any.

I en el llistat de reptes que tenim per als propers mesos hi 
figura el de la urbanització superficial de la riera en el tram 
entre el rial Bellsolell i el carrer de la Rasa. Un tram molt 
central de l'eix vertebrador de la vila d'Arenys de Munt que 
ben segur s'enriquirà amb les aportacions de CDC i dels 
veïns que han presentat al·legacions i suggeriments. Quan es 
publiqui aquest Amunt Arenys, aquest projecte d'urbanitza-
ció es trobarà en el tràmit per a la seva aprovació definitiva 
i, a partir d'aquí, la licitació de l'obra, l'expedient de contri-
bucions especials i tota la feinada que comporta fer realitat 
aquest projecte cabdal per a Arenys de Munt. Sabem que és 
impossible que el projecte sigui ben vist per tothom...possi-
bles expropiacions de cases no alineades, discrepàncies en 
relació al fet de no mantenir el pont que haurà perdut la seva 
funcionalitat, l'entrada a la plaça de l'església mantenint o no 
la lliça tal com està ara, els escocells, els arbres que fan nosa, i 
un munt d'aspectes han estat objecte de debat i, conseqüent-
ment, d'opinions diverses. En aquest tipus de circumstàn-
cies, el govern municipal, conscient que és impossible un 
consens total, optem per la coherència amb les trajectòries 
prèvies i no defugim el prendre decisions valentes. Si no fos 
així, Arenys de Munt no hauria avançat en els últims anys de 
la manera que ho ha fet. Ser conservador, la paraula ho diu, 
vol dir ser reticent a acceptar canvis, vol dir conservar, conti-
nuar com sempre... I el govern municipal no és conservador, 
ans el contrari, és progressista i d'esquerres perquè així som 
la majoria d'arenyencs.

Treballem per transformar Arenys de Munt, per millorar 
la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania, per posar la 
nostra vila al mapa per la bona gestió municipal, i per noves 
iniciatives també en l'àmbit cultural, esportiu i altres que 
properament anirem consolidant i explicant. No volem que 
ens posin al mapa per causa de mocions-espectacle com la 
que anava sobre Felipe VI i altres actituds polítiques que, 
tristament, no porten enlloc més enllà d'un efímer titular a la 
premsa digital. Com a arenyencs tenim molta feina a fer per 
millorar la nostra vila. Com a nació tenim un repte titànic al 
davant: construir la República Catalana. No gastem energi-
es, doncs, en coses supèrflues. Treballem amb coherència, 
seguim el full de ruta del PAM 2015-2019, i valorem prego-
nament l'afortunats que som de viure a Catalunya i de ser 
d'Arenys de Munt.

SUMARI
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ELS PLENS VOTACIONS DE MOCIONS I PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA 
PRESENTATS AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
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Alcalde
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1r tinent d’alcalde 
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Tònia Vila i Paituví
3a tinent d’alcalde
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Marta de la Iglesia i Formatger
4a tinent d’alcalde 
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Seguretat, Espai públic i Joventut
angelcastillo@arenysdemunt.cat
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Regidor
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Regidor
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Regidor
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Regidor
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CARTIPÀS MUNICIPAL

CRÒNICA INSTITUCIONAL I

            DATA  A FAVOR            EN CONTRA   ABSTENCIÓ

21/01
21/01
21/01
11/02
11/02
11/02
11/02
11/02
11/02

ERC, PSC, CIU, CUP, PP, GRUP MIXT  

ERC, PSC, CIU, CUP, GRUP MIXT  

ERC, PSC, CIU, CUP, GRUP MIXT  

ERC, PSC, CIU, CUP, PP, GRUP MIXT  

ERC, PSC, CUP, GRUP MIXT  

ERC, PSC, CIU, CUP, PP, GRUP MIXT  

PSC, PP  

ERC, GRUP MIXT  

ERC, PSC, CIU, CUP, PP, GRUP MIXT

PP

CIU

ERC, CIU, MIXT
PSC, PP

PP

PP

CUP
CIU, CUP

Proposta d'aprovació de l'acord de condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament
Proposta d'aprovació de nomenament de representants en òrgans col,legiats
Moció del Grup Mixt per donar recolzament a la ILP per una llei del sistema educatiu de Catalunya
Proposta d'aprovació de l'ordenança general de subvencions
Proposta de resolució d'al·legacions i aprovació de l'ordenança municipal de construcció de piscines privades
Proposta d'aprovació de la liquidació de la concessió del servei d'aigua amb l'empresa Sorea
Moció del grup PP sobre el deute de la Generalitat als ajuntaments
Moció del Grup Mixt per declarar Felip VI persona non grata a Arenys de Munt
Moció de CIU per modificar les tarifes del servei d'aigües per persones que hagin dissolt el seu matrimoni

El nomenament de Carles Puigde-
mont com a President de la Gene-
ralitat ha comportat canvis tant a 
l’ajuntament de Girona, com a la 
presidència de l’Associació de Mu-
nicipis per la Independència. El fins 
ahir alcalde de Girona va ser investit 
130è Molt Honorable President de 
la Generalitat diumenge passat, i en 
deixar de ser alcalde automàticament 
ha deixat d’ostentar el càrrec de 
president de l’AMI, d’acord amb els 
estatuts de l’associació municipalista.

El vicepresident primer de l’AMI 
i alcalde de Montblanc, Pep Andreu 
i Domingo, ha assumit provisional-
ment la presidència de l’entitat en 
aplicació de l’article 22.3 dels vigents 
estatuts socials i fins a la celebració 
del proper Consell Directiu del dia 
26 de gener, tal com va certificar 
ahir el secretari de l’AMI i alcalde 
d’Arenys de Munt, Joan Rabasseda. 
En declaracions de Pep Andreu, “el 
municipalisme està unit i fent pinya 

La presidència provisional de l'AMI recau en Pep Andreu

en el procés cap a la llibertat”, i l’alcal-
de d’Arenys de Munt va recordar 
diumenge a la sessió d’investidura 
al Parlament que més de quatre-mil 
electes locals catalans van prendre 
possessió del càrrec el passat mes de 
maig, posant-se a disposició del Pre-
sident i del Govern de la Generalitat 
de Catalunya per exercir l’autodeter-
minació del nostre poble i proclamar, 
juntament amb totes les nostres ins-
titucions, l’Estat català lliure i sobirà.

Sobre el ple d’investidura del 
130è President de la Generalitat, al 
que va assistir l’alcalde d’Arenys de 
Munt, com a secretari de l’AMI, Joan 
Rabasseda ha destacat el discurs 
proper, entenedor, amb sentit de 
l’humor i amb missatge contun-
dent cap a la República Catalana 
que el nou president va expressar 
en el torn de rèpliques i ha valorat 
molt positivament que el president 
del país “sigui de comarques”.

El projecte d’urbanització superfici-
al de la riera en el tram entre el rial 
Bellsolell i el carrer de la Rasa es 
va aprovar inicialment en el Ple del 
passat 10 de desembre amb 9 vots 
a favor d’ERC, de PSC i de Conver-
gència; amb 1 abstenció de la CUP; i 
amb 3 vots en contra del Grup Mixt 
i el PP. Fins al 31 de gener de 2016 
està previst que es puguin presen-
tar propostes i al·legacions a aquest 
projecte que transformarà la part 
central de la riera i, en aquest tema, 
el govern i Convergència han acordat 
col·laborar directament per tal que 
el projecte sigui el millor possible.

L’alcalde i regidor de Territori, 
Joan Rabasseda, i el portaveu de 
Convergència, Lluís Campasol, ja 
s’han reunit per analitzar diversos 
aspectes del projecte executiu. Han 
acordat analitzar conjuntament tant 
les propostes i suggeriments que 

El grup municipal de Convergència acorda amb el govern 
municipal participar en el projecte d'urbanització de la riera

arriben a través del formulari que 
figura al web municipal, com les 
al·legacions que es registrin a l’Ofi-
cina d’Atenció de la Vila. L’anàlisi es 
durà a terme en el marc de reunions 
específiques i tenint en consideració 
els informes tècnics sobre la seva 
viabilitat, costos i oportunitat.

El govern municipal agraeix 
al grup de Convergència la seva 
voluntat de col·laboració i la cohe-
rència amb la trajectòria convergent 
a Arenys de Munt, posa en valor 
aquest acord amb Convergència 
perquè aquest grup municipal assu-
meix una part de la responsabilitat 
en l’obra d’urbanització d’aquest 
nou tram de la riera tot i estant a 
l’oposició, i manifesta la voluntat 
de mantenir el consens majoritari 
sobre el projecte presentat al Consell 
d’Urbanisme i de la Riera, i aprovat 
en el Ple amb només 3 vots en contra.

Drets denuncia la parcialitat de la Junta 
Electoral en el cas d'Arenys de Munt i 
anuncia un recurs al Tribunal Suprem
Drets.cat, la plataforma del món del dret 
que demana que es posi fi als atemptats 
contra el respecte als drets fonamentals i 
les llibertats públiques de la ciutadania, 
els governants i les institucions catalanes, i 
l'Associació de Municipis per la Indepen-
dència fan costat a l'alcalde d'Arenys de 
Munt Joan Rabasseda i denuncien la par-
cialitat de la Junta Electoral en els casos 
de l'Ajuntament d'Arenys de Munt i de 
Societat Civil Catalana (SCC) en la cam-
panya electoral del 27S. Tot i tractar-se de 
fets similars la Junta Electoral va decidir 
no sancionar SCC i en canvi sí Arenys de 
Munt, i és per això que Drets interposarà 
un recurs al Tribunal Suprem.

La campanya “Pongamos fin al separa-
tismo" de SCC incomplia la llei electoral 
LOREG segons la Junta Electoral, però 
tanmateix la junta va concloure que "no 
pertoca incoar expedient sancionador". La 
crida a la participació pel 27S de l'alcal-

de d'Arenys de Munt, amb frases com 
"el vot és l'eina més poderosa que tenim els 
ciutadans per canviar les coses", també in-
complia la LOREG i en aquest cas sí que 
ha expedientat a l'alcalde i a l'ajuntament 
d'Arenys de Munt amb dues sancions de 
600€ cadascuna.

Davant d'aquest fet, Drets interposarà 
un recurs al Tribunal Suprem contra la 
decisió de la Junta Electoral Central que 
va ratificar, en via de recurs, la resolució 
de la Junta Electoral Provincial de no obrir 
cap expedient sancionador a Societat Civil 
Catalana. L'objectiu de Drets és posar en 
evidència la doble vara de mesurar de la 
Junta Electoral Central i aconseguir que la 
campanya "Pongamos fin al separatismo" 
no quedi impune. 
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Endavant República

Alcalde i Consellera

Dissabte 30 de gener l’Assem-
blea Nacional Catalana va orga-
nitzar l’acte Endavant República 
a Cornellà, per presentar les líni-
es de treball que s’obren per a la 
societat civil durant els propers 
18 mesos, en els que el govern 
de la Generalitat té el mandat 
democràtic d’avançar cap a la 
República Catalana. En aquest 
acte, en el que va participar 
Carles Móra, alcalde d’Arenys 
de Munt durant la consulta per 
la independència del 2009, també 
es va fer un repàs de la transfor-
mació que ha viscut la política 
catalana en els últims anys. En 
el seu parlament Carles Móra 
va subratllar el missatge que la 
consulta d’Arenys de Munt fou 
possible gràcies a la voluntat, la 
convicció i la unitat de la gent.

L’ANC, que compta en el seu 
secretariat nacional amb la tam-
bé arenyenca Marta Encuentra, 
va fer a Cornellà una crida a la 
societat civil a "posar-se les piles de 
nou" i aprofitar la nova etapa del 
procés constituent per eixam-
plar la base social a favor de la 
independència. Segons Marta 
Encuentra, a l’acte es podia 
respirar com mai energia, il·lusió 
i fermesa i està convençuda que 
som a la recta final del camí cap 
a la República Catalana. A l’acte 
Endavant República també hi 
van ser presents diversos mem-
bres de l’assemblea territorial 
de l’ANC d’Arenys de Munt.

Arenys de Munt, 
present  a l'acte de l'ANC 
de Cornellà

Resultat d’unes actuacions en 
la xarxa d’aigua en la zona del 
veïnat de Can Jalpí, el passat 22 
de gener es va produir un tren-
cament d’una canonada de gas. 
La incidència va provocar una 
fuita que es va poder controlar 
ràpidament i va estar supervi-
sada per efectius dels bombers.

L'empresa Gas Natural va ha-
ver de tallar el subministrament 
de gas per procedir a la reparació 
que es va resoldre en unes hores.

Comunicat per la 
incidència i tall de 
subministrament 
de gas a Arenys de Munt

ABRIL 2016

DIUMENGE 6
A les 6 de la tarda
Recitacions poètiques al Centre Moral
Lloc: Sala Corrioles

DIJOUS 10
A 2/4 de 8 del vespre
Xerrada Dia Internacional de la Dona
Lloc: Sala Corrioles del Centre Moral

DISSABTE 12
A les 10 de la nit
Teatre al Centre Moral: Pares ferotges
Lloc: Sala Gran del Centre Moral

DIUMENGE 13
Al matí
Flashmob per la igualtat
Lloc: Arenys de Munt

A les 12 del migdia
Ballada de sardanes amb el Centre Moral
Lloc: Plaça de l’Església

Durant el matí
Calçotada de la Penya Barcelonista
Lloc: Plaça Catalunya

A les 6 de la tarda
Teatre al Centre Moral: Pares ferotges
Lloc: Sala Gran del Centre Moral

SALA D'EXPOSICIONS M. PALUZIE
Del dia 1 al dia 24 de març de 2016
Exposició 8 de març 
Dia Internacional de la Dona

MARÇ 2016

AGENDA

DIVENDRES 1 · FESTES DEL REMEI
A les 11 de la nit, Nit Jove
Lloc: Plaça de l’Església

DISSABTE 2 · FESTES DEL REMEI
Durant el matí
Inflables i jocs infantils
Lloc: Plaça de l’Església

A partir de les 10 de la nit
Ball amb orquestra
Lloc: Sala Municipal

DIUMENGE 3 · FESTES DEL REMEI
A les 11 del matí
Trobada de gegants i cercavila
Lloc: Plaça de l’Església i Riera

A les 6 de la tarda
Espectacle infantil Puig i Fontanals, carters 
professionals
Lloc: Sala Municipal

Durant tot el dia, IV Aplec dels Arenys
Lloc: Parc de Can Jalpí

DIUMENGE 10
A les 12 del migdia
Ballada de sardanes amb el Centre Moral
Lloc: Plaça de l’Església

A les 6 de la tarda
Ball de l’Esplai de Jubilats Verge del Remei
Lloc: Sala Municipal

DIUMENGE 17
A les 6 de la tarda
Ball de l’Esplai de Jubilats Verge del Remei
Lloc: Sala Municipal

DIUMENGE 24 
A les 6 de la tarda
Ball de l’Esplai de Jubilats Verge del Remei
Lloc: Sala Municipal

SALA D'EXPOSICIONS M. PALUZIE
Del dia 21 d’abril al dia 8 de maig de 2016
Exposició de Primavera 
dels Amics per l’Art del Maresme

Incident a la festa dels Tres Tombs 

L'alcalde d'Arenys de Munt 
s'incorpora a l'equip de la 
consellera d'Agricultura

Durant la festa dels Tres Tombs de 
diumenge 24 de gener l'incident que 
es va produir a les 12.50 hores, just en 
el moment que el recorregut es dirigia 
al punt final de concentració, ha estat 
provocat per la pèrdua de control d'un 
cavall que s'ha desbocat quan sortia del 
carrer Borrell. 

La Policia Local ha activat el protocol 
d'emergències que ha permès atendre 
els ferits. Només ha calgut traslladar una 
persona ferida a l'Hospital de Mataró.

Tot just quan ja s'havien fet les tres 
voltes al recorregut i els participants es 
dirigien cap el punt final de concentració, 
un cavall que sortia del carrer Borrell s'ha 
desbocat i ha desviat la seva trajectòria 
cap a la vorera de la dreta, sentit mar, per 
on hi ha havien persones que marxaven 
del lloc. En el moment de l'incident el 
cavall ha fet caure la persona que l'acom-

Una de les principals tasques del primer 
consell executiu ordinari del Govern de 
Carles Puigdemont ha estat el nomena-
ment d’una quarantena d’alts càrrecs, 
entre els quals hi ha l’alcalde d’Arenys 
de Munt com a director de Serveis del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació. L'alcalde ja s’ha in-
corporat a l’equip de la consellera Me-
ritxell Serret.

L’alcalde d’Arenys de Munt, en la seva 
nova activitat professional, assumeix la 
responsabilitat de dirigir l’elaboració de 
les propostes d'avantprojecte de pres-
supost del Departament d’Agricultura, 
dels assumptes en matèria de personal, 
de simplificació administrativa i dels sis-

panyava a peu i lligat i el genet ha perdut 
el control. Tot i les mesures de seguretat 
i els advertiments de la Policia Local, no 
s'ha pogut evitar que el cavall hagi en-
vestit una dona, fent caure el genet uns 
metres més avall i produint-se la caiguda 
de l'animal. 

El cavall, un cop s'ha aixecat, ha con-
tinuat cap el carrer de la Rasa on ha 
estat finalment aturat al carrer Vell per 
la persona responsable que inicialment 
l'acompanyava a peu.

La Policia Local ha activat el servei 
d'emergències 061 i els ferits han estat 
atesos en el lloc dels fets. Finalment no-
més la dona ha hagut de ser traslladada 
a l'Hospital de Mataró amb ferides a la 
cara i l'esquena. Els altres dos ferits s'han 
desplaçat al centres sanitaris pels seus 
mitjans.

temes d’informació, entre altres. Fins ara 
treballava d’analista-avaluador del sector 
públic a l'Oficina de Racionalització del 
Sector Públic Instrumental, i formava 
part de l’equip guardonat amb el premi 
Alfons Ortuño 2014 a la millor actuació 
d’innovació i bones pràctiques en matè-
ria d’organització a les administracions 
públiques catalanes.

Joan Rabasseda, que mantindrà la 
mateixa dedicació a l’alcaldia que fins 
ara, ha manifestat que la nova feina és 
un repte i una gran responsabilitat, i 
un honor participar en la construcció 
de la República Catalana també des del 
govern de la Generalitat al costat de la 
consellera Meritxell Serret.
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TELÈFONS D'INTERÈS

Ajuntament d’Arenys de Munt · 93.793.79.80
Ajuntament. Promoció econòmica · 93.793.77.10
Ajuntament. Inserció laboral · 93.793.77.10
Ajuntament. Serveis socials · 93.793.77.10
Informació juvenil Casal de Joves · 93.793.94.36
Recaptació Municipal · 93.795.17.54
Jutjat de Pau · 93.793.88.88
Registre Civil · 93.793.95.61
Oficina Hisenda d’Arenys de Mar · 93.792.20.12
Policia Local · 93.793.75.47 (oficines)
Mossos d’Esquadra · 088

Bombers de la Generalitat · 085
Bombers d’Arenys de Mar · 93 795 81 80
Servei d’Ambulàncies · 061
CAP d’Arenys de Munt · 93.795.02.41
CAP d’Arenys de Mar · 93.795.80.44
Hospital de Calella · 93.769.02.01
Hospital de Mataró · 93.741.77.00
Farmàcia R. Mias Poblet · 93.793.82.01
Farmàcia M. Pérez Cardelús · 93.795.00.84
Practicant C. Núñez · 93.795.00.14
Creu Roja d’Arenys de Munt · 93.795.13.31

Residència Sant Martí · 93.795.11.68
Residència Ntra. Sra. del Remei · 93.795.10.86
Comunitat Terapèutica · 93.795.11.28
Biblioteca · 93.793.84.48
Centre Moral · 93.795.70.19
Col·legi Sant Martí (Secretaria) · 93.793.80.70
Col·legi Sant Martí (Consergeria) · 93.793.70.43
CEIP Sobirans · 93.795.05.18
IES Domènec Perramon · 93.795.13.33
Pavelló Esportiu Torrent d’en Terra · 93.795.03.30
Camp de Futbol · 93.793.71.47

Pista Hoquei · 93.795.12.51
Ràdio Arenys de Munt · 93.793.87.87
Parc Natural Montnegre-Corredor · 93.116.00.30
Informació Renfe · 902.24.02.02
Correus d’Arenys de Munt · 93.795.07.24
Aigües d’Arenys · 93.795.01.12
Deixalleria · 93.793.89.85
Parròquia · 93.793.85.63
L’esplai - Casal d’avis · 93.795.05.41
Bus línia · 93.795.12.54

Conveni personal funcionari

Reunió amb el president del CCM

El nou acord de condicions de 
treball del personal funcionari de 
l’ajuntament d’Arenys de Munt es 
va aprovar inicialment en el Ple de 
gener i actualment es troba en el 
període d’exposició pública. Aquest 
nou conveni es va estar negociant 
durant l’any 2015 entre el govern 
municipal i els representants dels 
treballadors, i actualitza l’últim 
conveni, que datava de 2006.

Les negociacions no han estat fà-
cils, i també han presentat dificultats 
entre el col·lectiu de la policia local i 
la resta de personal funcionari, però 
el govern municipal celebra que 
s’hagi arribat a un acord i que, un 
cop el document va tenir el vistiplau 
de l’assemblea de funcionaris, fos 
aprovat pel Ple per unanimitat.

El nou acord de condicions de tre-
ball presenta canvis conseqüència de 
l’adaptació normativa i canvis fruit 
del procés negociador, amb millores 
tant pel col·lectiu de treballadors i 
treballadores com per a la pròpia 
organització municipal. L’adaptació 
normativa afecta els dies d’assump-
tes personals a partir del sisè trien-
ni, els permisos no recuperables i 
retribuïts, i a les llicències per raó 
de malaltia entre altres. Entre les 

millores fruit de les negociacions hi 
figura, per exemple, el pagament del 
75% del sou en cas de baixa si és la 
primera baixa de l’any (la Seguretat 
Social es fa càrrec del 60% del sou 
i l’ajuntament el complementa fins 
el 75%) i el sistema de control de 
presència es consolida vinculat a 
l’acord quant a flexibilitat horària, i 
durant els mesos de juliol i agost es 
podrà compactar la jornada laboral 
de manera que no sigui necessari 
treballar cap tarda. El conveni 2016 
regula millor la gestió de les hores 
extres, que només es retribuiran 
a partir de les 8 del vespre o en 
els caps de setmana i subjectes a 
la disponibilitat pressupostària, i 
també fixa un màxim de 40 hores 
de formació anuals, clarificant la 
formació com a element integrant 
de la política de recursos humans.

L’aprovació d’aquest conveni és 
un dels objectius operatius de l’eix 
“La governança PAM2015-2019”, 
concretament l’objectiu 42.8 espe-
cifica “aprovar un nou conveni, acord 
de condicions de treball del personal 
funcionari”. La regidoria de Go-
vernança continua treballant per 
agilitzar, simplificar i racionalitzar 
l’administració local, i també s’ha 
reunit amb els representants del 
col·lectiu de personal laboral de 
l’ajuntament, amb qui reprendrà les 
negociacions després de les prope-
res eleccions per escollir els repre-
sentants d’aquest col·lectiu, que es 
duran a terme a finals d’aquest mes 
de febrer. El conveni del personal la-
boral vigent també és de l’any 2006.

El conveni del personal funcionari 
de l'ajuntament, a exposició pública

Presentades 44 sol·licituds 
d'ajut a la Diputació 
de Barcelona 

En el primer període per sol·licitar 
ajuts econòmics del Catàleg de 
Serveis 2016 del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019 de 

la Diputació de Barcelona, que finalitza 
el dia 2 de febrer, el govern municipal 
ha presentat 26 sol·licituds de recursos 
econòmics i 18 sol·licituds de recursos 
tècnics o materials, que abasten projectes 
de totes les regidories i estan alineades 
amb el PAM 2015-2019. Projectes rela-
cionats amb benestar social i amb des-
envolupament econòmic encapçalen les 
sol·licituds, però també hi ha peticions 
per a projectes d’ensenyament, esports, 
espai públic, medi ambient i altres.

L’import de les sol·licituds de recur-
sos econòmics supera els 300 mil euros, 
essent la petició més elevada la correspo-
nent al cofinançament de l’escola bressol 

municipal. La Diputació de Barcelona 
presta aquest suport integral al governs 
locals i diversifica la línia d’ajuts, sempre 
mantenint la seva vocació municipalista. 
El passat 20 de gener l’alcalde d’Arenys 
de Munt, Joan Rabasseda, va traslladar a 
la presidenta de la Diputació de Barcelo-
na, Mercè Conesa, l’agraïment d’Arenys 
de Munt pel suport en cooperació i as-
sistència local que rep de la Diputació.

Totes les regidories de l’ajuntament 
han hagut de treballar amb els seus 
equips tècnics les sol·licituds d’ajut, al-
gunes de les quals comporten una im-
portant càrrega de treball per elaborar els 
informes de justificació. I que se n’hagin 
presentat 44 no implica pas que tots els 
ajuts siguin concedits, però com explica-
va l’alcalde al Parlem del Poble de Ràdio 

Arenys de Munt, “si no tires la canya 
segur que no pesques”.

 Al llarg del 2016, el govern municipal 
d'Arenys de Munt continuarà demanant 
subvencions en els àmbits de prestació 
de serveis públics, garantia de la cohesió 
social i inversions.

Diversos projectes amb el Consell Comarcal del Maresme 
L’ajuntament d’Arenys de Munt està 
explorant noves vies de col·laboració 
amb el Consell Comarcal del Ma-
resme. Dijous 4 de febrer, l’alcalde 
d’Arenys de Munt, Joan Rabasseda, i 
el 1r tinent d’alcalde i regidor de Coor-
dinació, Josep Sànchez, es van reunir 
a la casa consistorial amb el president 
del Consell Comarcal, Miquel Àngel 
Martínez, per tal de treballar més efi-
cientment possibles vies de prestació 
de serveis a la ciutadania.

Miquel Àngel Martínez va explicar 
personalment les noves iniciatives de 
suport i de col·laboració amb els di-
versos municipis que s’ofereixen des 
del Consell Comarcal del Maresme. 
Desenvolupar un projecte de creació 
d’una borsa de personal temporal al 
servei dels municipis de la comarca, 
i serveis relacionats amb la recollida 
d’escombraries i la neteja viària són els 
que tenen més interès per al govern 
d’Arenys de Munt.

L’ajuntament d’Arenys de Munt i 
el Consell Comarcal del Maresme ja 
treballen conjuntament en qüestions 
com la compra agregada d’energia 
elèctrica, de gas i de combustible per 
als vehicles municipals, i la línia de 
treball de mancomunar la prestació 
de serveis amb altres municipis de la 
comarca i el Consell Comarcal és una 
línia de treball que forma part dels 
objectius del PAM 2015-2019.

...........................................................

Les sol·licituds presentades 
abasten projectes de totes les
regidories i estan alineades 
amb el PAM 2015-2019
...........................................................
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"No es pot construir un nou estat si els fonaments 
d'aquest estan podrits per la repressió"

Detinguts durant els aldarulls de Can Vies

ALBERT I CARLES 
ESCRIG

Autor fotografia: Miquel Figueroa

CARLES ESCRIG 22 anys. 
Història de l’Art (UB). Professor 
de música a l’Aula de Música.

ALBERT ESCRIG 19 anys.
Grau Superior d’Educació 
i Control Ambiental.

Els dos toquen amb els grups 
Lád Cúig i La Banda Biruji. Són 
membres de Joventut Activa, la 
nova assemblea de joves d’Arenys 
de Munt. Detinguts durant els 
aldarulls de Can Vies (Barcelona).

Comencem per la crònica dels 
fets. Què fèieu a Barcelona 
aquella nit?

ALBERT: Vam arribar a Barcelona 
una nit de maig del 2014, princi-
palment amb la intenció d’anar jo a 
dormir al pis del meu germà a Gràcia 
perquè l’endemà a primera hora del 
matí teníem un concert amb la nostra 
banda a les festes universitàries a la 
facultat d’Història i Geografia. Vam 
deixar els instruments i volíem anar 
a  Sants a la concentració que s’havia 
convocat perquè dos dies abans es 
va desallotjar el centre social de Can 
Vies. Vam arribar tard, ja, a Barcelo-
na, i a Sants molt més tard encara. 
Vam arribar que ja tot eren càrregues, 
corredisses amunt i avall i en gene-
ral Sants era un caos. Per l’angoixa, 
vam decidir tornar a casa. I buscant 
la sortida, algun metro o un autobús, 
ens vam trobar acorralats. Vam ser 
encapsulats pels Mossos d’Esquadra, 
que van baixar tots de les furgonetes 
cridant-nos i insultant-nos, i a cops de 
porra, fins que ens van detenir. 

I a partir d’aquí què passa? Quines 
denúncies s’interposen?

CARLES: Pel nostre cas judicial 
s’interposen diferents denúncies i 
creiem que això és una de les coses 
que converteixen el nostre cas en 
bastant específic i amb una rellevància 

política bastant important. I és que a 
banda de la denúncia ordinària que 
sempre interposa la Fiscalia de l’Estat 
en tots els judicis –on quan succeei-
xen aquest tipus de fets i la repressió 
actua, t'endús com si fos un paquet 

unitari els danys i desordres- que 
demana unes penes bastant laxes i 
baixes, entre un any i mig o tres anys 
de presó, cosa que creiem que és 
apel·lable, que s’hi pot lluitar i que 
es pot portar encara prou bé. Però la 
major especificitat és que també s’hi 
presenta la Generalitat de Catalunya, 
com un residu que va deixar el senyor 
Espadaler abans de separar-se Unió 
Democràtica de Catalunya. 

La Generalitat s’hi posa pel mig, 
i en molt pocs judicis inclou una 
acusació particular. I en gairebé cap -i 
això si que el nostre cas particular ho 
té- és que la Generalitat de Catalunya 
ens demana una pena que és absoluta-
ment desproporcionada, i comparada 
amb les xifres que està demanant la 
Fiscalia de l’Estat, és indiscriminada-
ment major. Estem parlant de set anys 
de presó. Amb unes acusacions total-
ment falses, sense cap tipus de proves, 
i desproporcionades. Això creiem no-
saltres que respon a un tipus de ven-
jança política, fruit de la querella que 
nosaltres vam interposar contra els 
Mossos d’Esquadra per lesions, agres-

sions i tortura. És una mica per cobrir 
la integritat dels Mossos d’Esquadra. 
En el nostre cas transcorre en paral·lel 
un judici contra nosaltres –sense cap 
tipus de proves que demostrin els 
fets- on s’hi presenta la Fiscalia amb 
penes baixes i la Generalitat amb unes 
penes totalment indiscriminades-, i en 
paral·lel hi haurà un altre judici en el 
qual serem nosaltres contra els Mos-
sos d’Esquadra. En teoria els dos van 
absolutament deslligats, cada un és 
autònom i tindrà una data totalment 
independent, però estan íntimament 
lligats perquè políticament el que 
passa a un repercuteix a l’altre. Així és 
com ho entenem.

Set Mossos seran jutjats. Es con-
demnarà l’actitud policial?

ALBERT: Després dels fets, en el 
nostre cas ens van detenir a quatre 
persones i tres vam patir lesions. A 
mi em van obrir el cap, a un altre noi 
l’envà del nas i a un altre noi la canella 
de la cama. Al veure que eren lesions 
bastant greus vam decidir denunciar-
ho als Mossos. I el jutge que portava 
el cas, al veure indicis de violència i 
maltractament, no ha arxivat el cas 
i l’ha portat endavant. Portem els 
Mossos a judici. Esperem que surti bé 
perquè realment hi ha proves dels in-
dicis que ens van agredir, i ara a veure 
si es fa justícia. 

Esteu tranquils? Confieu en una 
resolució positiva del cas?

CARLES: El procés, com Kafka ja 
va descriure, pel fet de dilatar-se tant 
en el temps i perquè hi juguin tants 
agents i actors diferents, és una cosa 
que produeix un desgast personal i 
emocional molt fort. És el fet de la 
detenció, les agressions, les tortures... 
sabem que ha passat històricament 
sempre, la repressió sempre ha actuat, 
i sabíem perfectament que al nostre 
lloc i moment, a Catalunya al segle 
XXI, segueix passant, es segueix dete-
nint arbitràriament, agredint impune-
ment, i penses que és una cosa –i amb 
aquesta comparació estic anant més 
enllà- segurament semblant a un càn-
cer o un accident de trànsit. Saps que 
està passant, ho saps per experiència 
pròpia o perquè ha passat a persones 
del teu voltant o terceres persones, i 

"Vam ser encapsulats 
pels Mossos d’Esquadra, 
que van baixar tots de les 
furgonetes cridant-nos 
i insultant-nos, i a cops 
de porra, fins que ens 
van detenir"
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el que no t’esperes mai és que, pel fet 
d’assistir a una manifestació, empa-
rat dins la llibertat d’expressió de 
poder expressar el que a tu et sembli 
bé i convenient i poder sensibilitzar-

te amb el que vulguis, que et pugui 
passar a tu una cosa així. I ens trobem 
en això, un procés que ja farà dos anys 
que es dilata en el temps i que pot 
anar molt més enllà encara i que pro-
dueix una angoixa bastant inimagi-
nable, i bastant difícil d’experimentar 
per una persona que no estigui sota 
aquestes circumstàncies. Al final, amb 
tant temps amb les mateixes notícies 
esperant una data de judici i que es 
resolgui per bé o malament, és una 
cosa que acabes normalitzant a la teva 
vida i acabes incorporant-ho a tu, a la 
teva integritat, i és una vivència amb 
la qual has d’afrontar el teu dia a dia. 
No et fa estar ni bé ni malament. Crec 
que parlo pels dos si dic que et crea 
un nou tipus de personalitat i una 
nova manera de veure les coses. 

Teniu un grup de suport. Quines 
accions ha fet fins ara?

ALBERT: Un cop va anar avançant 
més el procediment judicial es va 
crear el grup de suport, que en el nos-
tre cas es diu “quatre roses” perquè 
dels quatre detinguts tres de les mares 
es diuen Rosa, i també perquè ens van 
detenir al carrer Rosers. I vam decidir 
posar-li aquest nom. És un grup de 
suport que està fent bastant bona fei-
na, han organitzat diverses xerrades, 
fa unes setmanes van fer una jornada 
solidària a Barcelona amb passi d’un 
documental, xerrada i un concert on 
vam recaptar bastants diners. I a part 
ens dóna suport moral i creiem que 
està molt bé tota aquesta feina que 
tenim al darrera.

Tenen efecte positiu les mocions 
entrades als plens d’Ajuntaments i les 
rodes de premsa a Barcelona?

CARLES: El grup de suport s'ha 
dedicat a presentar mocions a dife-
rents ajuntaments i a tasques de difu-
sió, com una roda de premsa que vam 
fer fa un temps al centre social Can 
Vies. Ha organitzat concerts, jornades 
solidàries... Hi ha dues tasques aquí. 
Una és la de difusió i que tothom 
pugui conèixer el nostre cas per 
entendre'l i veure la gran desigualtat 
que va haver-hi, i que empatitzi amb 
nosaltres; i la segona tasca és buscar el 
suport d'agents polítics. Creiem que 
les mocions que s'han presentat -tant a 

l'Ajuntament d'Arenys de Munt, com 
d'Arenys de Mar, Mataró... i l'últim 
ha estat Sant Cebrià on s'ha aprovat 
per ple per tots els grups polítics- són 
una cosa que ajuda molt perquè, tal 
com hem descrit, al nostre judici -pel 
fet que s'hi presenti la Generalitat de 
Catalunya i elevi molt les penes- té un 
tarannà molt polític. Tots els judi-
cis contra l'activisme ho tenen però 
en especial aquest creiem que té un 
tarannà polític molt gran, i rebre el su-
port d'institucions polítiques com són 
els Ajuntaments que, també són més 
propers al ciutadà -almenys més que 
la Generalitat i la ciutadania se'ls pren 
com una cosa més a l'abast de la mà- 
és prioritari per guanyar terreny al cas 
i aconseguir un suport polític que ens 
ajudi a acabar tot això amb justícia. 

Com ho porten les vostres famílies, 
sobretot mares i pares?

ALBERT: En el cas de les nostres fa-
mílies, els nostres pares s’ho han pres 
bé. No es pot dir que s’ho hagin aga-
fat bé però si que estan molt implicats 
en el tema i no estan gens penedits. 
Estan lluitant per la nostra absolució i 
perquè tot acabi bé.  

Quin adjectiu posaríeu a tot això 
que us està passant?

ALBERT: Jo l’adjectiu que posaria és 
INJUSTÍCIA.

CARLES: Jo, més que un adjectiu 
conclusiu que ho resumeixi tot, jo uti-
litzaré un substantiu, un nom, i aquest 
és REPRESSIÓ. També seria sinònim 
d'estratègia de la por. No ens pensem 
que per viure en aquesta democràcia 
on creiem viure no existeixen dards 
polítics, que no existeix la repressió 
que actua i intenta tapar les boques 
de totes aquelles persones que s'alcen 
i tenen alguna cosa a dir en contra, a 
totes aquelles persones que imaginen 
un futur millor, o almenys diferent. 
Això existeix a casa nostra. Ens ha 
passat a nosaltres com segurament 
us podria haver passat a vosaltres, 
als vostres fills, als vostres germans, 
a tota aquella persona que s'atreveixi 
a qüestionar l’estatus quo. I creiem 
que, -i més en un procés històric molt 
important com el que estem vivint ara 
que és la construcció d'un nou estat 
aquí Catalunya- no es pot construir 
un nou estat si els fonaments d'aquest 
estan podrits per la repressió i per 
actuar amb violència contra totes 
aquelles persones que s'atreveixen a 
qüestionar i alçar la veu. 

ORIOL LEO 

"Portem els Mossos 
a judici. Esperem que 
surti bé perquè realment 
hi ha proves dels indicis 
que ens van agredir, i ara 
a veure si es fa justícia"

L’alcalde va assistir a l’acte institucional presidit pel president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, del passat 
18 de febrer a la Sala Auditori del Parlament de Catalunya

Amb la presència de Joan Rabasseda en l’homenatge a la diputada al Par-
lament de Catalunya i expresidenta d’Òmnium Cultural, Arenys de Munt va 
expressar el seu reconeixement per qui és un del màxims exponents de la lluita 
per la llibertat i el reconeixement del poble català.

Muriel Casals va visitar Arenys de Munt en diverses ocasions, va participar 
activament en el moviment de les consultes per la independència, present en 
la Declaració d’Arenys de Munt el 13 de setembre de 2014 celebrada a la Sala 
Corrioles, i recentment va pronunciar la conferència “Del passat esborrat a la inde-
pendència política”, dins el 15è Simposi sobre la Descoberta Catalana d'Amèrica.

Amb la seva frase “nosaltres som el somni” la Muriel ens brinda un llegat 
d’il·lusió i convicció per seguir els seus passos.

L'alcalde d'Arenys de Munt va assistir a l'acte 
d'homenatge a la diputada al Parlament 
de Catalunya i expresidenta d’Òmnium Cultural 

Homenatge i reconeixement a 
MURIEL CASALS

Muriel Casals

El Consell Regulador de la Denomi-
nació d’Origen Alella ja ha aprovat 
la incorporació del terme municipal 
d’Arenys de Munt en la DO Alella, 
i la tramitació administrativa per 
aconseguir pertànyer formalment a 
aquesta DO va seguint el seu curs a 
la Generalitat de Catalunya i, també, 
en el marc de l’administració de la 
Unió Europea. L’any passat, amb 
la presentació de l’informe “Carac-
terització edafoclimàtica ambiental 
i agronòmica del terme municipal 
d’Arenys de Munt”, el govern mu-
nicipal va fer un pas important per 
assolir formar part de la DO Alella.

Més enllà de la possibilitat de 
plantar vinya i elaborar vi a Arenys 
de Munt sota el nom de la DO 
Alella, el projecte comporta altres 
elements per dinamitzar l’economia 

Arenys de Munt, cada dia més a prop de formar 
part  de la DO Alella

local. L'alcalde Joan Rabasseda, s’ha 
reunit amb el president del Con-
sorci de Promoció Enoturística del 
Territori DO Alella, Andreu Fran-
cisco, i amb la gerent del consorci, 
Laura Nadeu, per explorar vies de 
col·laboració al voltant d’iniciatives 
com la visita a cellers, gastronomia 
de primera qualitat, allotjaments, i 
activitats al voltant del món del vi.

Les regidories de Cultura, de Pro-
moció Econòmica i de Medi ambient 
ja han impulsat iniciatives, com els 
maridatges entre vi i literatura, el 
taller de premsat de raïm i elaboració 
de vi, o les passejades per les vinyes 
del poble. Per altra banda, des del 
2011 a Arenys de Munt se celebra la 
mostra de vins catalans VinyaCAT 
al Món La Cata i el restaurant l'Era 
va guanyar el premi Cartaví 2015.

CRÒNICA INSTITUCIONAL I

Escaneja aquest codi QR 
amb el teu telèfon mòbil 
per poder visualitzar el vídeo de 
l'entrevista complerta a AMUNTV
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23,80 dies de termini mig per al pagament a proveïdors
PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS (2013 - 2015)

Tancat el quart trimestre de 2015, les 
dades sobre el període mig de paga-
ment als proveïdors de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt donen un resultat de 
22,49 dies, de manera que és el període 
mig global més baix de tot l’exercici 
2015. Així, el promig de tot l’any 2015 
queda rebaixat a 23,80 dies. 1t/2013      2t/2013      3t/2013      4t/2013

24,68
21,51

29,77

18,51

1t/2014      2t/2014      3t/2014      4t/2014

12,30

19,45 18,70 17,09

1t/2015      2t/2015      3t/2015      4t/2015

24,45 22,75 22,49

28,10

Al portal web de l’ajuntament es 
pot accedir i descarregar l’infor-
me tècnic que explica l’avaria del 
passat 15 d’octubre de 2015 que 
va obligar a tallar el subminis-
trament d’aigua a la zona durant 
gairebé 48 hores. 

L’informe d'Aigües d’Arenys 
explica l’origen de l’avaria i les 
actuacions que es van realitzar 
durant les quals la canonada de 
fibrociment es va trencar diver-
ses vegades. 

El document detalla també les 
despeses ocasionades i el pressu-
post per a les actuacions definiti-
ves, previst en uns 30.000€ 

Informe del trencament 
de la canonada a la 
carretera de Torrentbò

En el darrer Consell d’Economia 
es va acordar la creació d’una 
comissió de treball per millorar 
el procés participatiu del pres-
supost municipal i ordenances 
fiscals 2017. Per aquest motiu 
s’ha obert un formulari d’ins-
cripció adreçat a tots els veïns i 
veïnes d’Arenys de Munt que es-
tiguin interessats a participar-hi.

El formulari, que podeu trobar 
a la pàgina web de l'Ajuntament 
d'Arenys de Munt, inclou una 
breu enquesta per copsar l’opi-
nió dels vilatans i vilatanes sobre 
el darrer procés participatiu.

Creació de la Comissió 
de Treball del procés 
participatiu del pressupost 
municipal 2017 

Des del govern municipal i l’em-
presa Aigües d’Arenys es recorda 
a tots els vilatans i vilatanes que 
es troben en una situació econò-
mica desfavorable, que durant 
el primer trimestre de l'any 2016 
es podrà sol·licitar la bonificació 
social per motius econòmics. 
Aquesta bonificació s'aplica a 
aquells usuaris que tinguin in-
gressos inferiors al Salari Mínim 
Interprofessional (655,20€ men-
suals, més un 20% addicional per 
cada membre més de la família).

La documentació requerida 
s'ha de presentar a les oficines 
d’Aigües d'Arenys com a màxim 
fins al dia 31 de març. Els usuaris/
es que ja gaudeixen de la boni-
ficació social també han de fer 
novament la petició i presentar 
la documentació actualitzada.

Per a qualsevol dubte podeu 
sol·licitar informació a les oficines 
d'Aigües d'Arenys (Rial Bell-
solell, núm. 5 1r pis), al telèfon 
93.795.01.12 o a Serveis Socials 
(Edifici Cotxeria, c/ Sant Pau, 2).

Ja es pot sol·licitar la 
bonificació social per 
motius econòmics

amb l'aigua més cara de Catalunya. Un 
cop corregida aquesta errada, Arenys de 
Munt passa a trobar-se a la part mitjana 
de la llista dels 211 municipis estudiats. 

Aquest preu es calcula suposant un 
consum de 12 m3 d'aigua per un abo-
nat amb 3 persones residents durant un 
mes, i els tècnics encarregats de l'estudi 
no van considerar que la tarifa del servei 
d'Arenys de Munt s'estableix en funció 
de les persones residents a l'habitatge, i 
manté els trams de consum diferenciats 
entre els abonats/des en funció d'aquest 
fet. Per a 3 residents a l'habitatge els 
trams de consum van de 0 a 9 m3/mes, 
de 9 a 18 m3/mes, de 18 a 40 m3/mes i 
més de 40 m3/mes. 

Corregit l'error de l'ACA amb el preu 
mitjà del m3 a Arenys de Munt
Durant l'any 2015 l'Agència Catalana 
de l'Aigua (ACA) va publicar l'estudi 
Observatori del preu de l'aigua de Ca-
talunya, on es calcula un preu promig 
del m3 d'aigua a tots els pobles i ciutats 
de més de 5.000 habitants i als caps de 
comarca (incloent el servei d'abastament, 
el cànon de la mateixa ACA, el clavegue-
ram i l'IVA).

En l'elaboració de l'estudi, l'ACA va 
cometre un error quan va calcular el 
preu del servei d'aigua i clavegueram a 
Arenys de Munt, informant que el preu 
mitjà del m3 d'aigua a la xarxa municipal 
arribava als 3,21 €/m3 quan en realitat el 
preu mitjà real és de 2,24 €/m3.

 El preu calculat amb error, col·locava 
Arenys de Munt entre els cinc municipis 

Durant el mes de gener han tingut lloc 
diferents actes culturals d’important 
rellevància per al Col·lectiu pel Museu-
Arxiu d'Arenys de Munt.

En primer lloc s’ha celebrat una expo-
sició de materials del fons del col·lectiu 
recollit durant aquests anys, des de les 
restes del jaciment arqueològic trobades 
sota el paviment de l’església, passant 
per cartells i documentació del sindicat 
de pagesos o de la Destil·leria Enric Lla-
dó, per posar un exemple. 

La inauguració de l’exposició va 
comptar amb la presència de la regidora 
de cultura Tònia Vila, i de l’alcalde Joan 
Rabasseda, els quals van agrair la tasca 
de recerca i recuperació del patrimoni 
històric d’Arenys de Munt.

Seguidament va tenir lloc la conferèn-
cia Arxiu i drets humans. El cas d’Arxivers 
sense fronteres, a càrrec d’Imma Morata-
lla, arxivera i membre del Col·lectiu pel 
Museu-Arxiu.

El passat dissabte 23 de gener de 2016 
es va celebrar el lliurament de la XIX 
capa de Sant Martí, que enguany va ser 
atorgada a les germanes Colomer, per 
la seva implicació en la vida cultural del 
nostre poble. 

Seguidament es va fer la presentació 
de la revista de contingut cultural Aren-
nios, amb un nou format més atractiu i 
d’acord amb el disseny que s’havia fet 
anys enrere.

30è aniversari del Col·lectiu 
pel Museu-Arxiu d'Arenys 
de Munt
Inauguració exposició arxiu, lliurament de la capa de Sant 
Martí i presentació de l’Arennios, actes de la celebració del 
30è aniversari del Col·lectiu pel Museu-Arxiu
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Obertes les inscripcions per al II Cicle de Passejades 
per a la Gent Gran 2015-2016 

Les inscripcions per al II Cicle de 
Passejades per a la Gent Gran ja 
estan obertes. Aquest projecte és 
de les regidories d’Esports i Gent 

Gran de l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
i compta amb el suport de la Diputació 
de Barcelona.

Enguany el projecte és compartir 
passejades amb els altres tres municipis 
que estan al mateix grup que Arenys de 
Munt. Les dates són les següents:
- 20 de gener: Arenys de Munt.
- 17 de febrer: Vilafranca del Penedès.
- 16 de març: Badia del Vallès.
- 6 d’abril: Sant Joan de Vilatorrada.

Hi haurà una sortida final que servirà 
de cloenda del cicle i que es farà en un 
indret que es dirà més endavant. La pre-
sentació del cicle es va fer el passat 3 de 
febrer a la Sala Municipal, a càrrec de la 

II Cicle de Passejades per a la Gent Gran

II Cicle de Passejades per a la Gent Gran

II Cicle de Passejades per a la Gent Gran

regidora d’Esports, Sanitat i Gent Gran, 
Marta de la Iglesia i Formatger.

Les passejades seran des de les 9 del 
matí a les 5 de la tarda i estan adreçades a 
persones a partir de 60 anys que es trobin 
en bones condicions físiques, ja que les 
caminades són d’entre 3 i 4 hores.

El preu és de 7 euros per passejada 
amb autocar i inclou el guia i l'assegu-
rança, excepte la d'Arenys de Munt que 
només es pagarà l'assegurança. Prèvia-
ment s’haurà de formalitzar una única 
inscripció que cobrirà les despeses de 
l’assegurança (2 euros).

Al final del cicle cada participant ob-
tindrà un diploma i, si l’assistència és 
d’un mínim d’un 80%, un carnet com a 
participant. Per a les inscripcions us po-
deu dirigir a l’OAV de l’Ajuntament, de 
dilluns a divendres.

Primera passejada, 190 participants
190 persones van participar dijous 20 de 
gener a la passejada per Arenys de Munt, 
inclosa dins el II Cicle de Passejades per 
a la Gent Gran 2015-2016 que ofereix la 
regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt conjuntament amb la 
Diputació de Barcelona.

En aquest II Cicle de Passejades per a 
la Gent Gran 2015-2016, Arenys de Munt 
comparteix grup amb els municipis de 
Sant Joan de Vilatorrada, Vilafranca del 
Penedès i Badia del Valès.

La passejada ha recorregut Can Jalpí 
fins a l’ermita del Remei, durant uns 6 
kilòmetres aproximadament, finalitzant 
amb un dinar de tots els participants a 
Sala Municipal.

Les regidores de Benestar Social i Gent 
Gran, Àngels Castillo i Marta de la Igle-
sia, li van lliurar un diploma i també un 
ram de flors.

Jaume Puig, que va mostrar-se molt 
content durant tota la visita, va agrair 
a tothom la seva presència i va explicar 
que “el secret per arribar als 100 anys és 
tenir salut” i va afegir “jo em trobo bé i sóc 
conscient de tot el que faig”.

Homenatge a en Jaume Puig i López, 
veí centenari d'Arenys de Munt 
El passat 21 de desembre Jaume Puig i 
López, veí d’Arenys de Munt, va cele-
brar els 100 anys al jardí de casa seva, 
a la urbanització Tres Turons, on hi viu 
des que fa uns anys es va traslladar des 
de Barcelona. Laia Bonet, tècnica del De-
partament de Benestar Social i Família 
de la Generalitat de Catalunya, li va fer 
entrega de la medalla centenària d’argent 
que atorga la Generalitat. 
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"Tenim molta sort que a aquest 
poble hi hagi molt bon nivell en 
esportistes, tant grans com petits"

Campió d'Europa Juvenil 
de Patinatge Artístic

ELOI CANALS

"Ha estat sempre 
la meva fita i la meva 
meta, arribar al 
Campionat del Món, 
independentment de la 
posició en la que quedi"

Ets el millor esportista de l'any 
2015 d'Arenys de Munt. Et van 
proclamar durant la Nit de l'Es-

port. T'ho esperaves? Què vas sentir 
quan van dir el teu nom? La veritat 
és que no m'ho esperava en absolut. 
Com ja vaig dir també el dia de la Nit 
de l'Esport, tenim molta sort que a 
aquest poble hi hagi molt bon nivell 
en esportistes, tant grans com petits, 
i en totes les disciplines de l'esport. 
Vaig sentir molta sorpresa i molta 
il·lusió també perquè és una cosa molt 
important, ser el millor esportista del 
teu poble. 

Vas obtenir la medalla d'or al 
campionat d'Europa juvenil a Itàlia. 
Explica'ns la final. Com va anar? 
Al Campionat d'Europa els italians 
sempre són els millors patinadors i 
els que queden sempre primers. Hi 
ha dos programes, el curt i el llarg. 
En el primer programa vaig fer una 
execució bastant regular. Estava bé, 
però bastant regular. I vaig assolir la 
tercera plaça provisional. Llavors al 
programa llarg vaig fer una execució 
gairebé perfecta  i vaig aconseguir la 
primera plaça en el total del Campio-
nat d'Europa. Guanyar als italians és 
una cosa que poca gent aconsegueix, si 
no és que ets italià, clar. A més a més 
era a Itàlia, a Ponte di Legno. Guanyar 
els italians a casa fa molta il·lusió. 

Ara per ara, en la teva categoria, és 
el màxim repte que podies aconse-
guir. Però ara quins objectius tens? 
Aquest any és el màxim que podia 
aconseguir a la categoria juvenil, ja 
que no se'ns permet anar més enllà. La 
meva fita per al proper any, el 2016, 
seria arribar al Campionat del Món. 
Ja sóc categoria Júnior, tindré 18 anys, 
i podré anar al Campionat del Món. 
Ha estat sempre la meva fita i la meva 
meta, arribar al Campionat del Món, 

ELOI CANALS PASCUAL
17 anys. Fa patinatge artístic 
des dels 4 anys. Estudia 2n de 
Batxillerat. Campió d'Europa 
Juvenil de Patinatge Artístic.

independentment de la posició en la 
que quedi. Arribar-hi ha estat sempre 
la meva il·lusió. Sempre es comença 
pel Campionat de Barcelona, que és el 
territorial. Després es va al campionat 
de Catalunya i després al d'Espanya. 
Aquests sempre hi són. Llavors, quan 

ets Júnior, si quedes primer al Cam-
pionat d'Espanya ja vas directament 
al Mundial, però a vegades la Fede-
ració també et fa anar al Campionat 
d'Europa, o si quedes segon només 
vas al mundial... això depèn. 

Ara has guanyat la medalla d'Or, 
però fa dos anys hi vas guanyar la 
de plata. I l'any passat no hi vas 
poder anar per una lesió. Sí, vaig 
tenir una lesió. Vaig quedar primer al 
Campionat d'Espanya i havia d'anar 
al Campionat d'Europa però, malau-
radament, la setmana després del 
Campionat d'Espanya em vaig lesio-
nar i no hi vaig poder anar. Vaig estar 
uns tres mesos amb la lesió i al tornar 
a patinar vaig haver de recuperar tot 
el que havia fet, perquè clar, quan es-
tàs lesionat no pots patinar i ho perds 
tots. Vaig recuperar tot el que tenia i 
a més a més em van sortir salts nous 
que són els que van marcar la diferèn-
cia aquest any. De fet, ara actualment 
estic fent un dels últims salts, el de 
més dificultat de tots. L'estic entrenant 
i em comença a sortir ja. Es diu “triple 
ripper”, i l'únic salt que s'ha aconse-
guit fer després del “triple ripper” és 
el “triple axel”. No ho ha aconseguit 
ningú més. Per al “triple ripper” es 
gira fent tresos per a la preparació del 
salt. I després amb la cama dreta se 
salta, es giren tres voltes, es cau amb 
la cama dreta igualment, i es fa la 
sortida del salt. 

I com has evolucionat des d'aquell 
petit Eloi que començava a patinar i 
a guanyar coses, fins ara? Ja des que 
vaig entrar a categories, que era aleví 
de segon, al primer any ja vaig que-
dar primer de Barcelona, primer de 
Catalunya i segon d'Espanya. A partir 
d'aquest moment vaig anar evolucio-
nant i vaig anar traient cada any un 
o dos salts nous, i millorat també les 
piruetes. Fins a Cadet de primer any 
vaig fer una mica de baixada i vaig 
quedar tercer d'Espanya. Llavors vaig 
anar al meu primer Europeu i vaig 

"La veritat és que 
l'esport m'ha servit per 
organitzar-me molt bé"

quedar vuitè. No em va anar gaire bé. 
Però a partir d'aquell any vaig treure 
el “doble axel” que és un salt doble 
però que es considera triple perquè 
es fan dues voltes i mitja. Com que és 
un salt que té molta puntuació vaig 
tornar a remuntar i fins ara he anat 
augmentant la dificultat un o dos salts 
cada any. 

Explica'ns com combines els 
entrenaments amb el teu dia a dia, 
l'escola, la família... La veritat és que 
m'ho combino bastant bé. Al matí vaig 
a l'escola perquè estic fent 2n de Ba-
txillerat i a més a més vull fer una ca-
rrera. O sigui que he d'anar a estudiar. 
Quan plego, a la tarda, com que a 
patinar més o menys comencem a les 
set -o alguns dies a les vuit-, des que 
plego de l'escola fins que començo a 

entrenar tinc una estona on puc fer 
els deures i estudiar. La veritat és que 
l'esport m'ha servit per organitzar-
me molt bé, i aquest temps l'aprofito 
molt bé i estudio d'una forma molt 
eficaç i faig els deures d'una forma 
eficient. Per això combino bastant bé 
l'esport i l'escola. A més toco el baix 
en un grup, a l'escola d'Arenys de 
Munt. Ens diem “Independence Trio”. 
Hi vaig els divendres i també ho puc 
combinar perfectament. 

Com és que entrenes i competei-
xes per Calella si tu ets d'Arenys de 
Munt? Perquè jo tenia un entrena-
dor, que és el que ara tinc, que és qui 

Autor fotografia: Miquel Figueroa

I ENTREVISTA ESPORTIVA
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"Dóna molta 
satisfacció que quan 
t'estàs esforçant en 
els entrenaments i 
després tens aquesta 
recompensa i és molt 
gratificant per tu"

m'ha ensenyat tota aquesta dificultat i 
aquesta tècnica. Aquest entrenador va 
venir a ensenyar-nos a Arenys de Munt 
i un dia se'n va haver d'anar, i se'n va 
anar a Calella. I jo el que vaig fer va 
ser anar-me'n amb ell també, perquè 
tenim molt bona relació i perquè sabia 
que ensenya molt bé la tècnica.

Què et dóna a tu el patinatge ar-
tístic? És un esport individual i tot el 
mèrit del que has aconseguit el tens tu 
i l'entrenador, però majoritàriament 
tu. Dóna molta satisfacció que quan 
t'estàs esforçant en els entrenaments i 
després tens aquesta recompensa i és 
molt gratificant per tu. De fet, des dels 
quatre anys que vaig veure la meva 
germana com patinava i vaig dir: 
“-ostres, jo també vull patinar-. I des 
de llavors que estic patinant, fins ara. 
I no ho he deixat mai. 

Creus que el patinatge artístic és 
un esport prou conegut? Què hauria 
de passar perquè tingués més visibi-
litat? Jo crec que el patinatge artístic 
sobre gel és bastant conegut perquè és 
un esport olímpic, surt moltes vega-
des a la televisió, i això reforça molt la 
imatge del patinatge artístic. Però so-
bre rodes és bastant poc conegut. No-
més el coneixen aquells que realment 

practiquen l'esport o l'han practicat, i 
els pares de la gent que patina. Jo crec 
que, perquè fos una mica més reco-
negut, si sortís a la televisió potser ho 
seria una miqueta més i seria bastant 
més conegut per altra gent. 

I per últim, quin consell donaries 
als nens i nenes que comencen a 
practicar un esport i vulguin ar-
ribar a ser campions com tu? Que 
facin l'esport que realment els agradi. 
Perquè només amb la il·lusió de fer 
l'esport que els agrada podran arri-
bar a aconseguir totes les fites que 
es proposin. Si fas una cosa que no 
t'agrada al final t'acabaràs frustrant i 
no aconseguiràs res. El meu consell és 
que facin allò que els agradi.

ORIOL LEO 
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L’Ironman 70.3 Barcelona 2016 es 
disputarà el proper 22 de maig i, 
com a edicions anteriors, tornarà 
a passar per Arenys de Munt.

Per aquest motiu, la regido-
ria d’Esports de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt ajudarà 
econòmicament a la inscripció de 
dos participants per a la prova 
individual i tres participants per 
formar un equip en la prova de 
relleus, masculí, femení o mixte.

Les persones interessades hau-
ran de complir tres condicions:
- Portar empadronats més d’un

any a Arenys de Munt.
- Córrer exclusivament en nom

d’Arenys de Munt i no tenir cap
més ajut.

- Enviar el currículum esportiu 
a l’àrea d’esports a l’adreça
esports@arenysdemunt.cat,
abans del dia 10 de febrer,
acompanyat d’un escrit on
s’especifiqui en quina de les
proves estan interessats o
interessades a participar.

A la planta baixa de l’ajuntament 
estan exposat els plànols més signi-
ficatius del projecte de la urbanit-
zació superficial de la riera entre el 
rial Bellsolell i el carrer de la Rasa, 
i es pot consultar amb tot detall 
als Serveis Tècnics de l’ajuntament 
d’Arenys de Munt. El projecte 
executiu aprovat inicialment dóna 
continuïtat a la urbanització de la 
rambla Francesc Macià i de l’Eixam-
ple finalitzada el passat mes 
de setembre.

En el Ple del 10 de desembre es 
va aprovar inicialment aquest pro-

El projecte executiu de la urbanitza-
ció superficial de la riera en el tram 
entre el rial Bellsolell i el carrer 
de la Rasa, aprovat en el Ple del 
10 de desembre, ha estat publicat 
al DOGC en data de 28/12/15 i al 
BOPB el dia 31/12/15. El termini per 
a presentar-hi al·legacions finalitza-
rà el proper 31 de gener.

Tant les propostes i suggeriments 
que arribin a través del formulari 
específic que figura a l’apartat Riera 
tram Bellsolell-Rasa del web mu-
nicipal, com les al·legacions que es 
registrin a l’Oficina d’Atenció de la 

S'han instal·lat noves jardineres a 
l’espai situat davant de la façana 
de la casa consistorial, en el marc 
del projecte per a què acabi con-
vertint-se en la Plaça de la Vila, 
i en el lloc de trobada de tots els 
vilatans per commemorar actes 
festius, culturals, esportius, insti-
tucionals i reivindicatius. Amb la 
urbanització de la part superfici-
al de la riera ja es va pavimentar 
aquest espai amb llambordes 
d'un color diferent, amb la fina-
litat de diferenciar-lo de la resta.

Les set noves jardineres tenen 
la finalitat de complir dues tas-
ques: la millora estètica d’aquest 
espai i la millora i la regulació 
del trànsit de vehicles, evitant 
l'estacionament incorrecte.

Ajuts de l'area d'Esports 
de l'Ajuntament per 
participar a l'Ironman 
70.3 Barcelona 

Exposició sobre el projecte 
de la riera a la casa consistorial 

Publicada la informació del projecte de la riera 

Set noves jardineres a la 
riera, davant l'ajuntament 

Gimnàs Kim Moo

Aleix Arazo i Aina Tarridas van aconse-
guir una cinquena plaça i Eric Salazar 
una sisena posició.

Des del govern municipal es vol feli-
citar els esportistes, entrenadors i repre-
sentants del gimnàs Kim Moo d’Arenys 
de Munt per aquest èxit tan merescut.

Dos ors i un argent per al gimnàs 
Kim Moo a la Copa Federació 
El cap de setmana del 13 i 14 de febrer 
es va celebrar la Copa Federació de 
Taekwondo, on el gimnàs Kim Moo va 
participar amb sis esportistes.

Laura Serrano i Pol Sànchez van gua-
nyar dues medalles d’or respectivament 
i Andrea Serrano una medalla de plata. 

jecte executiu amb 9 vots a favor, 
dels grups municipals d’ERC, PSC i 
CiU, l’abstenció de la CUP, i 3 vots 
en contra, del Grup Mixt i del PP. 

El projecte aprovat inicialment 
recull bona part de les aportacions 
dels Consells d’Urbanisme i de la 
Riera, i espera enriquir-se amb les 
aportacions que arribin a través de 
l’apartat “Riera tram Bellsolell – 
Rasa” que podeu trobar a la pàgina  
web municipal i, també, durant les 
al·legacions del període d’exposició 
pública, si escau.

Vila seran analitzades i valorades 
conjuntament entre el govern i el 
grup municipal de Convergència, 
tenint en consideració els informes 
tècnics sobre la seva viabilitat, cos-
tos i oportunitat.

El butlletí L’Ajuntament infor-
ma núm. 9, conté la informació 
més destacada sobre el projecte 
Bellsolell-Rasa i amb un resum de 
propostes, imatges i preguntes més 
freqüents sorgides en el Consell 
d’Urbanisme i de la Riera. 

Jardineres noves

Escaneja aquest codi QR 
amb el teu telèfon mòbil 
per poder visualitzar el vídeo de 
l'entrevista complerta a AMUNTV
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Sortida en bici

Degut als actes vandàlics produïts en 
els darrers mesos, a la pista munici-
pal i al pati de l’escola Sant Martí, la 
Policia Local ha reforçat la vigilància 
donant com a resultat la identificació 
de 4 joves que estaven a l’interior 
del recinte mentre estava tancat. A 
aquests joves se’ls està tramitant un 
expedient sancionador per incom-

Identificats 4 joves que estaven 
dins la pista municipal fora de 
l'horari d'obertura

Un detingut robant a l'interior d'una 
masia a Arenys de Munt 

pliment de l’ordenança de Civisme i 
podran substituir la sanció econòmi-
ca imposada per prestacions en bene-
fici de comunitat, segons preveu l’or-
denança reguladora de les Mesures 
alternatives a les sancions econòmiques.

La Policia Local d'Arenys de 
Muntcontinuarà reforçant la vigi-
lància d’aquests espais municipals.

El passat 26 de gener la Policia 
Local d’Arenys de Munt va detenir 
un home robant dintre d’una masia 
aïllada al barri Migdia. Aquella ma-
teixa tarda el propietari de la masia 
havia avisat la Policia Local que 
havia saltat l’alarma de robatori de 
casa seva mentre no hi havia ningú.

En arribar, els agents van com-
provar que l’alarma havia estat feta 
malbé, la persiana de la finestra de 
la façana principal estava forçada 

i oberta, i a l’apropar-se van sentir 
sorolls que provenien de l’interior. 
Els agents es van identificar i van 
requerir a la persona que hi havia 
dintre que sortís. L’home va sortir 
sense posar resistència.

Els agents van comprovar que la 
persona havia preparat tres bosses 
amb objectes de l’habitatge per 
emportar-se i van procedir a la seva 
detenció per un presumpte delicte 
de robatori amb força.

Sortida en bicicleta dels 
alumnes de Ins Domènec 
Perramon i la Policia Local 
El 27 de gener una cinquantena d’alum-
nes de 2n d’ESO de l’Institut Domènec 
Perramon van fer una sortida en bicicleta 
amb el suport de la Policia Local.

Dintre del marc curricular de l’assigna-
tura d’Educació Física els alumnes de 2n 
d’ESO de l'Institut Domènec Perramon 
van treballar la bicicleta BTT, les seves 
parts i el seu funcionament. La Policia Lo-
cal d'Arenys de Munt va col·laborar en les 
sessions teòriques treballant els elements 
de seguretat passiva (casc, elements re-

flectors, etc) i les normes de circulació que 
afecten els ciclistes.

Es va finalitzar aquest treball a les aules 
amb una sortida en bicicleta per diferents 
carrers del nucli urbà fins al Parc de Can 
Jalpí, on van realitzar algunes pràctiques 
en un petit circuit.

L’agent de Policia Local que va parti-
cipar en la sortida ho va fer utilitzant la 
bicicleta que la Diputació de Barcelona 
fa uns mesos va cedir a l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt.

El 26 de gener la Policia Local 
d’Arenys de Munt va rescatar un 
nen d’un any i mig que accidental-
ment es va quedar tancat sol a casa.

Cap a les 8 del vespre, la Policia 
va rebre una trucada d’una senyora 
explicant que la seva filla s’havia 
quedat tancada al balcó, que ella 
era fora del pis sense claus i el seu 
nét estava sol dintre del pis. Imme-

Rescat d'un nen tancat de forma accidental en un habitatge 

diatament es van activar els serveis 
d’emergències, Bombers i ambulàn-
cia, i els agents es van desplaçar al 
domicili. Els agents van actuar rà-
pidament i van aconseguir obrir la 
porta de l’habitatge. Quan van acce-
dir a l’interior, mentre una agent es 
feia càrrec del nen, l’altre va obrir la 
porta del balcó a la seva mare. Totes 
tres persones van resultar il·leses.  

En el marc dels projectes per millorar 
l’entorn d’Arenys de Munt, ja ha fina-
litzat una primera fase de millora dels 
marges de la riera que ha consistit en 
treure les canyes a la zona del passeig de 
Can Jalpí, a l’alçada de Can Victoriano, 
i en la plantació de vegetació autòctona 
i arbustiva.

Treure els canyissars ha presentat 
un certa complexitat perquè ha calgut 
la retirada dels rizomes per evitar que 
tornin a créixer les canyes. Un cop arran-
jats els marges, desbrossant la vegetació 
de forma selectiva, s’hi han plantat 100 
alocs (Vitex agnus-castus) i 85 arbustos 
de diferents espècies (sarga, sauli, salze 

i sanguinyol), alguns dels quals tindran 
un color vermellós quan creixin.

Aquesta actuació ha estat possible 
gràcies a la col·laboració de l’ajunta-
ment d’Arenys de Munt amb l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua. L’import total 
dels treballs realitzats ha estat de 12.397€ 
(IVA inclòs) i el 20% ha anat a càrrec de 
l’ajuntament. Aquesta actuació de les re-
gidories d’Espai Públic i de Medi Am-
bient està emmarcada en els objectius 
operatius de l’eix L’espai públic inclòs al 
PAM 2015-2019, concretament l’objectiu 
33.2 que especifica millorar les vores de 
la riera i plantar-hi alocs.

Plantació alocs

Més de 100 alocs plantats
al marge de la riera
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D’acord amb l’ordenança que defineix la 
tarifa d’escombraries reduïda per als ha-
bitatges que acrediten el tractament de les 
restes orgàniques i vegetals que generen 
mitjançant el procés de l’autocompostat-
ge casolà, durant l’any 2015 s’han rebut 
13 peticions. 

Aquestes peticions ja han estat resoltes 
favorablement per la Junta de Govern Lo-
cal i els interessats, els quals compleixen 
amb els requisits, podran beneficiar-se 
de la reducció en el preu de la taxa de la 
brossa corresponent a l’any 2016 equiva-
lent a un 10%.

Els interessats en participar en la cam-
panya d’autocompostatge han d’adreçar 
la seva sol·licitud a l’Oficina d’Atenció de 
la Vila abans del 31 de març.
Els requisits per participar a la campanya 
i acollir-se a la tarifa reduïda són:
1. Omplir i presentar la sol·licitud de par-
ticipació a la campanya de compostatge, 
adjuntant una fotografia del composta-
dor, entre l’1 de gener i 31 de març.
2. Disposar i fer ús d’un compostador 

homologat, situat en un espai exterior 
no pavimentat.
3. Facilitar el control i seguiment anual 
del procés de compostatge casolà per part 
del personal de l’àrea de Medi ambient.
4. En cas de deixar de tractar les restes 
orgàniques de l’habitatge mitjançant 
compostatge casolà caldrà comunicar-ho 
a l’ajuntament.

L'ajuntament resta a disposició dels 
veïns i veïnes per a qualsevol aclariment.

Compostador

Taxa de la brossa més econòmica 
amb l'autocompostatge 

Reunió residus neteja

L’ajuntament impulsa 
la millora de la neteja i la 
recollida selectiva
Durant el mes de febrer comença l’au-
ditoria sobre la gestió de la recollida 
de residus i de la neteja viària. Aquest 
treball es durà a terme conjuntament 
amb els serveis tècnics de l’Ajuntament 
i l’empresa Mediatec, S.C.P. que, sota la 
supervisió de la Diputació de Barcelona, 
analitzaran les necessitats que té Arenys 
de Munt, auditaran els serveis que es 
presten actualment i finalitzarà amb una 
proposta de millora que integri la reco-
llida dels residus i la neteja del carrers.

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de 
la Diputació de Barcelona ha concedit a 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt el su-

port tècnic sol·licitat per a la realització 
d’una auditoria i la confecció d’un pla de 
gestió i viabilitat econòmica dels serveis 
de recollida de residus i neteja viària.

Aquests estudis formen part d’una de 
les accions preferents en matèria d’espai 
públic del Pla d’Acció Municipal 2015-
2019 que s’està presentant aquests dies. 
Les regidories de Medi Ambient, Espai 
Públic i de Municipalitzacions treballen 
conjuntament en aquest projecte amb 
els objectius de millorar de la neteja i el 
manteniment de l’espai públic i la reco-
llida selectiva de residus sòlids urbans.

DADES GENERALS
SERVEIS SOCIALS 2015

1.577
persones

ateses

17,99%

ATENCIÓ A LES PERSONES

Durant l’any 2015 s’ha atès a 1.577 persones. Aquesta xifra correspon a un 17,99% 
del total de la població empadronada (dades del padró a 31-12-15).

1.577
584
104

2.068
264

Persones ateses
Expedients actius
Expedients nous
Entrevistes Serveis Socials
Visites a domicili

DADES GENERALS AJUTS ECONÒMICS MUNICIPALS
3

82
5

863
217
31

2
34
14

4

Psicologia
Subministraments
Habitatge
Alimentació
Ajuts escolars (sortides)
Beques menjador municipals
Escola bressol
Transport
Medicaments
Altres

DEPENDÈNCIA
199

43
6

34
43
30

Total expedients amb PIA
PIA tramitats
Desistiments 2015
Sol·licituds noves 2015
Sol·licituds revisió PIA
Altres tràmits DP

OF. HAB. AJUTS AGÈNCIA D'HABITATGE
47
39
10

7
2
1

Renovacions
Nous ajuts MIFO
Prestació especial urgència
Lloguer
Hipoteca
Desnonament

TELEASSISTÈNCIA
131
32
99

Nombre de terminals
Homes
Dones

BEQUES ESPORT CONTRA EXCL. SOC.
25
25
20

Alumnes Sant Martí
Alumnes Sobirans
Joves

DISAM I CÀRITES
50

112
18
48

171
88

FAMÍLIES CÀRITES
Persones Càrites
Nº infants
FAMÍLIES DISAM
Persones DISAM
Nº infants

SAD · CASOS ATESOS
35
12
23
24
11
13

SAD SOCIAL
Homes
Dones
SAD DEPENDÈNCIA
Homes
Dones

MENJADOR SOCIAL
20

8
12

2.512

Nombre d'usuaris
Homes
Dones
Nombre d'àpats

AJUTS ACTIVITATS ESTIU
16 6Casal estiu (juliol) Catecolònies

2013/14
2014/15
2015/16

108 sol·lic.
132 sol·lic.
139 sol·lic.

87 atorgades
108 atorgades
94 atorgades

0 atorgades
24 atorgades
? atorgades22 llista espera

BEQUES MENJADOR ESCOLAR
AJUTS CONSELL COMARCAL AJUTS MUNICIPALS



14    2016 MARÇ I AMUNTARENYSI CRÒNICA BENESTAR SOCIAL

Des de la regidoria de Benestar 
Social es va demanar a la Dipu-
tació de Barcelona una subvenció 
en concepte d'Esport contra l'Ex-
clusió Social. Aquesta subven-
ció ha estat concedida, amb un 
import de 6900€ per a l'any 2015.

Aquests diners han servit 
per a la creació, amb la col-
laboració de la regidoria d'Es-
ports, d'un equip de futbol 
Senior B amb el Club de Futbol 
Arenys de Munt, en el qual hi 
participen joves del municipi.

Així mateix s'ha becat 39 alum-
nes en situació de risc d'exclusió 
social de les dues escoles de pri-
mària, els quals han pogut realit-
zar activitats esportives d'extraes-
colars relacionant-se socialment i 
compartint una integració plena.

Beques Municipals 
d'extraescolars esportives 
per a infants en risc 
d'exclusió 

La Diputació de Barcelona ha 
efectuat un programa comple-
mentari de garantia de la sufici-
ència financera local i de suport 
a la prestació de serveis socials, 
amb un règim regulador per a 
la concessió d'ajuts, en el marc 
del Pla Xarxa de Governs Locals 
2012-2015.

El programa s'ha traduït en 
una subvenció a Serveis Socials 
de 25.519,16€, rebuda al mes de 
desembre, que permetrà la con-
tinuïtat d'una treballadora social 
en situació eventual, així com la 
compra de material tècnic per a 
la gent gran amb dependència.

La finalitat per a la qual es 
concedeix és: despeses de perso-
nal, despeses corrents en béns i 
serveis i transferències corrents, 
entre d'altres.

Subvenció de la 
Diputació de Barcelona 
a Serveis Socials 

Un total de 160 alumnes de 
l’Institut Domènec Perramon 
d'Arenys de Munt han partici-
pat en tallers relacionats amb 
la igualtat de gènere, amb una 
metodologia participativa i adap-
tada a les necessitats dels grups. 
Els dies 20, 21, 27 i 28 de gener de 
2016, amb alumnat de 3r d’ESO 
i 1r de Batxillerat, s’han treballat 
temes com la construcció social 
del gènere i la prevenció de rela-
cions abusives en la parella. Els 
dies 2 i 9 de febrer de 2016 s'han 
realitzat tallers amb l'alumnat de 
2n de Batxillerat entorn al tema 
de l’autoestima.

Aquesta és una de les accions 
que s'emmarquen dins del Pla 
Local d’Igualtat per a la preven-
ció de la violència masclista.

160 alumnes de l'Institut 
han participat en els 
tallers preventius 
d'Igualtat de Gènere 

El 2 de març a la Masia de Can 
Borrell s’iniciarà el proper Taller 
de la Memòria, adreçat a perso-
nes a partir dels 65 anys.

Les inscripcions estan obertes 
des del dia 15 fins al dia 19 de 
febrer, de les 9 del matí a les 2 del 
migdia, a l’Edifici Cotxeria, car-
rer Sant Pau, número 2 o trucant 
al telèfon 93.793.77.10.

L’objectiu d’aquest taller és 
mantenir actives les funcions 
intel·lectuals de les persones 
grans. Consisteix en una sessió 
setmanal on es realitzaran diver-
ses activitats d’entreteniment i es-
timulació cognitiva per a adults, 
durant deu setmanes.

Els participants podran gaudir 
d’un bon clima grupal i podran 
estimular la memòria i l'atenció.

Obertes les inscripcions 
per participar 
en el proper Taller 
de la Memòria 

Per a la commemoració del Dia Interna-
cional de les Dones del proper 8 de març 
de 2016, la regidoria d’Igualtat de Gènere 
organitzarà un Flashmob per la igualtat. 
És per això que s’inicia un espai de tro-
bada setmanal per crear aquesta acció 
visual, tots els dilluns a partir de l’11 de 
gener, a la Sala Municipal de les 7 a les 
8 de la tarda.

Un flashmob és una acció coreogràfica 
organitzada en la qual un gran grup de 
persones es reuneixen en un lloc públic, 
realitzen quelcom una mica inusual i des-
prés es dispersen ràpidament, com si no 
hagués passat res. 

La sentència número 851 del TSJC, so-
bre la llicència d’activitat de la mesquita 
d’Arenys de Munt, ha estat el motiu de la 
reunió celebrada dissabte 6 de febrer en-
tre el govern municipal i representants de 
l’associació Annour. L’alcalde d’Arenys 
de Munt, Joan Rabasseda, i la regidora de 
Cooperació, Àngels Castillo, s’han reunit 

Flashmob per la igualtat 
Des de la regidoria es vol visualitzar el 

col·lectiu de les dones i posar de manifest 
que actualment, tot i haver avançat molt, 
encara hi ha desigualtats de gènere. Per 
aquest motiu es segueix treballant en el 
desenvolupament i posada en marxa de 
les accions recollides en el Pla d’Igual-
tat Municipal. És per això que es fa una 
crida a la participació dels veïns i veï-
nes d’Arenys de Munt, convidant-los a 
formar part d’un procés que faci visible 
l’aposta per a la igualtat efectiva.

Per a més informació us podeu diri-
gir a l’Edifici Cotxeria o enviar un correu 
electrònic a igenere@arenysdemun.cat. 

Reunió comunitat islàmica

Reunió amb representants de la comunitat islàmica 
d'Arenys de Munt arran la sentència sobre la mesquita 

amb el vicepresident de l’entitat musul-
mana, Bachir Hamanou i altres membres 
de la Junta per tal de valorar la sentència 
i explorar vies per al seu compliment.

El litigi judicial sobre la mesquita ve de 
lluny i l’any 2013 l’ajuntament va presen-
tar un recurs defensant que la llicència per 
a l’establiment de la mesquita, atorgada el 

2009, era correcta mantenint el criteri del 
govern municipal i dels informes tècnics 
que així ho avalaven. En la sentència de-
finitiva del TSJC de finals de 2015 el jutge 
considera que, efectivament l’ajuntament 
té raó quant als aspectes relacionats amb 
la ventilació i els sorolls, però en canvi 
considera que la llicència atorgada vul-
nera el règim establert d’aparcaments i, 
per tant, aquesta activitat no es pot dur 
a terme al barri del Pi Gros.

El govern municipal complirà la sen-
tència, com fa amb totes les derivades de 
l’ordenament jurídic, i col·laborarà amb 
l’entitat Annour per trobar un millor em-
plaçament amb més capacitat.

En el planejament urbanístic ja es van 
iniciar els canvis per incloure l'ús religiós 
a la zona industrial i permetre la instal-
lació de centres d'oració.

El govern municipal vol manifestar 
la voluntat de continuar la relació fluida 
amb la comunitat islàmica, com ja va fer 

cedint la Sala Municipal per a la primera 
trobada per a l’oració cristiana musulma-
na, així com per a celebracions com el 
Ramadà i d’altres quan ho sol·liciten.

La resolució judicial s’ha posat en co-
neixement de la Direcció General d’Afers 
Religiosos de la Generalitat perquè es 
valori i es tingui en compte el que pot 
representar a partir d’ara.

...........................................................

El govern municipal 
col·laborarà amb Annour per 
trobar un millor emplaçament
...........................................................

Reunió de col·laboració entre 
Benestar Social i l'associació AGIM 
El dia 4 de febrer l’Associació de 
Persones amb Diversitat Funcional 
AGIM va presentar el seu catàleg 
de serveis a la regidora de Benestar 
Social, Àngels Castillo.

AGIM té com a objectiu donar 
cobertura a totes les necessitats de 
les persones amb discapacitat física. 
Les actuacions que ofereixen estan 
dirigides a persones afectades de: 
traumatisme cranioencefàlic, ictus, 
tumor cerebral, esclerosi múltiple, 

distròfies musculars, atàxia cerebel-
losa, lesions medul·lars, paràlisi ce-
rebral o amputacions, entre d'altres. 

Les seves línies d’actuació són el 
servei d’orientació individual i gru-
pal; els serveis terapèutics; activitats 
lúdiques i de benestar; promoció de 
l’esport; formació; transport adap-
tat; foment del voluntariat, etc.

La regidoria de Benestar Social 
informarà d'aquesta associació a les 
persones que ho requereixin.
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Es recorda que des del 2008 l'Ajun-
tament d'Arenys de Munt ha esde-
vingut una entitat de registre per 
tal que els ciutadans i ciutadanes 
puguin obtenir el certificat idCAT.

L'idCAT és un identificador di-
gital que garanteix la identitat de 
les persones a Internet. Permet ope-
rar amb diferents administracions 
i, a més, assegura la integritat de 
les dades que s'envien, així com la 
seva confidencialitat, ja que està 
emès pel Consorci Administració 
Oberta de Catalunya (AOC). Tam-
bé permet fer d'altres operacions, 
com ara signar correus, documents 
electrònics i formularis web. Sense 
la signatura electrònica els tràmits 
telemàtics no tenen validesa, ja 
que la xarxa electrònica no ofereix 
el nivell de seguretat necessari per 
garantir les vostres dades.

Per obtenir el vostre certificat di-
gital us podeu dirigir a les oficines 
de l'OAV, de dilluns a divendres, 
de les 9 del matí a les 2 del migdia, 
amb el vostre DNI.

Certificat 
digital 
idCAT

Es tracta de la “telefonia de quarta ge-
neració”, una xarxa d’accés a serveis 
de telefonia mòbil que, depenent de la 
companyia subministradora, permet ve-
locitats d’entre 20 i 50 Mb, depenent de 
la cobertura. El 4G és, doncs, una  bona 
alternativa a la banda ampla per a con-
nectar-se a Internet, tant des del telèfon 
intel·ligent, al carrer, com des d’ordina-
dors a casa. Moltes companyies estant 
proveint actualment aquests serveis.

El desplegament d’aquesta tecnologia 
s’està donant a tot el país i és el resultat 
d’un procés de reducció de l'espectre ra-
dioelèctric que es dedicava anteriorment 
a la televisió perquè l’actual televisió digi-
tal terrestre emet d’una manera més efi-
cient. Així queden lliures tot un espectre 
de freqüències, que són els canals del 61 
al 69, que s’anomenen Dividend Digital. 
Aquest espai és el que ara ocupen ope-
radors de telefonia per oferir serveis 4G.

Però el fet que s’ocupin freqüències 
que fins ara utilitzaven els canals de te-
levisió digital pot comportar afectacions 
en la recepció de senyal de televisió. Les 

afectacions no són greus ni generalitzades 
i depèn de la situació de l’antena.

El Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo espanyol ha posat a disposició 
dels municipis afectats un procediment 
d’actuació per solucionar aquests proble-
mes i vol garantir que les molèsties als 
ciutadans siguin les mínimes i gratuïtes.

Per diagnosticar el problema i sol·licitar 
l’actuació és imprescindible posar-se en 
contacte amb l’empresa Llega800 al te-
lèfon 900 833 999  o bé des del seu web 
www.llega800.es.

Al web de l’Ajuntament ja es pot consul-
tar la relació dels expedients sanciona-
dors per les infraccions contra les orde-
nances municipals de recollida selectiva 
de residus, de tinença d’animals, d’abas-
tament d’aigua i de convivència i civisme: 
http://www.arenysdemunt.cat/Sancions 

En les relacions que es publiquen al 
web es pot consultar la ubicació on s’ha 
detectat la infracció, els motius de l’ober-
tura de l’expedient i l’import de la sanció.

Durant l’any 2015 s’han detectat 10 
infraccions de l’ordenança de tinença 
d’animals, quan l’any anterior, al 2014, 
en van ser 2, i durant aquests dos mesos 
de 2016 ja són 4 les infraccions comeses. 
Entre les més greus consta una detectada 
a Can Borrell per passejar sense lligar un 
gos perillós no censat, sense llicència ni 
assegurança de responsabilitat civil.

Pel que fa a la recollida selectiva de 
residus, des de 2011 s’han registrat 46 
sancions per infringir l’ordenança mu-
nicipal que la regula, per imports que van 
des dels 75€ per abocament de residus 
fora del lloc específicament previst, fins 
als 300,50€ per abandonar qualsevol tipus 
de residu a la via pública.

...........................................................

Ocupar freqüències que fins 
ara utilitzaven els canals 
de televisió digital pot 
comportar afectacions en la 
recepció de senyal de TV
...........................................................

Movistar ha de garantir la qualitat del servei a Arenys 
de Munt o resoldre el contracte amb l’Ajuntament per 
l’ubicació de la seva antena
Els darrers talls de cobertura conse-
cutius i de moltes hores sense servei 
per als usuaris de Movistar se sumen 
a les repetides incidències que s’han 
acumulat els darrers mesos. Aquest 
fet posa de manifest que no hi ha 
voluntat per part de la companyia 
de complir amb els compromisos 
adquirits en la taula de negociacions 
celebrada al novembre de 2015.

L'antena de Movistar és una 
instal·lació privada que es manté en 
una situació de provisionalitat des 
de fa anys, donant un servei defici-
ent. La inversió per a una instal·lació 
definitiva només la pot portar a ter-
me l’empresa que gestiona el servei 
i no l’ajuntament; però a data d’avui 
Movistar manté la seva antena base 
alimentada per un grup electrogen 
que sovint deixa de funcionar.                                                                                                        

Arriben els 
serveis 
4G mòbil 
Es tracta d'una xarxa 
d’accés a serveis de 
telefonia mòbil que permet 
velocitats d’entre 20 i 50 Mb

Publicació d'expedients
sancionadors per infraccions 

Malgrat els anys de reiterades re-
clamacions per part de l’ajuntament, 
l’empresa Movistar no ha portat a 
terme cap acció encaminada a resol-
dre definitivament el deficient servei 
i no està acreditant la disponibilitat 
pressupostària per endegar les obres 
de l’antena de telefonia definitiva 
l’any 2016, tal com es va comprome-
tre el passat mes de novembre.

Els talls de cobertura dels dies 4, 
5, 6 i 9 de febrer, que no han tingut 
cap resposta ni informació oficial 
per part de Movistar, han posat en 
alerta l’equip de govern que ja està 
estudiant mesures legals contra la 
companyia Movistar. 

També s’ha posat a disposició de 
veïns i veïnes la tramitació de les 
queixes a l’oficina de consum de 
la Diputació de Barcelona, per a la 

qual cosa els afectats abans han de 
trucar al telèfon de servei al client 
de Movistar perquè els facilitin un 
número d'incidència.

L'antena funciona amb un generador. 
Imatge extreta d'elpuntavui.cat. Foto: E. F.

Les sancions per infringir l’ordenança 
municipal d’abastament d’aigua són les 
que produeixen els imports més elevats, 
arribant als 4.876€ per manipular els 
comptadors. Han estat 11 durant l’any 
2014, i s’han reduït a 6 durant el 2015.

Les infraccions relacionades amb l’or-
denança de convivència i civisme han 
estat 3 durant el 2014, han augmentat 
fins a 9 durant el 2015, i ja són 3 les re-
gistrades aquest any. Entre aquestes es 
compten també infraccions relacionades 
amb la incomoditat que han produït als 
veïns alguns animals per sorolls o per 
deposicions, i per altra banda també les 
produïdes per no respectar els horaris del 
parcs, les relacionades amb contaminació 
acústica o per desobeir ordres dels agents 
municipals.

Totes les ordenances estan disponibles 
en aquest enllaç https://www.seu-e.cat/
web/arenysdemunt/govern-obert-i-trans-
parencia/accio-de-govern-i-normativa/
normativa-plans-i-programes/ordenan-
ces-reguladores-i-reglaments, en el por-
tal de transparència de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt, a la secció d’Acció 
de Govern i Normativa.

Ara pot comunicar-ho còmodament a través de:
ELECTRICITAT BOQUET, S.L. www.boquet.cat

902.110.148
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Dimecres 10 de febrer va tenir lloc el Con-
sell Municipal d’Ensenyament. Hi van as-
sistir els equips directius de les Escoles 
Sant Martí, Sobirans, Escola Bressol La 
Petjada, La Caseta Amagada, l’Institut 
Domènec Perramon, l’Escola de Músi-
ca AdM, a més de representants de les 
AMPA dels centres educatius.

En el Consell Escolar cada centre va 
fer una valoració dels resultats acadèmics 
del curs anterior; es va comentar l’inici 
de les classes, que va transcórrer amb 
normalitat; també es va fer una valora-
ció de la festa de Carnaval i dels concerts 
de Nadal; i es va tractar de les obres i 
inversions que s’han de realitzar en els 
equipaments escolars.

La regidora d’Ensenyament va mani-
festar la intenció de mantenir la publi-
cació de la revista d’Ensenyament, que 
sortirà a finals de curs. Aquesta revista 
pretén fer divulgació de la tasca que s’està 
portant a terme durant el curs a tots els 
centres educatius.

Un altre dels assumptes dels que es va 
informar és sobre el període de preins-
cripció del curs 2016-2017 per a les escoles 
de primària i secundària, que enguany 
serà del 30 de març al 7 d’abril. La Jorna-
da de Portes Obertes dels centres tindrà 
lloc durant el cap de setmana del 12 i 13 
de març.

El passat dia 4 de febrer es va celebrar el 
Consell del Poble on la presentació del 
PAM 2015-2019 va ser el punt principal.

Inicialment es va exposar el text final 
dels Estatuts del Consell i amb el con-
sens de la vicepresidenta i dels membres 

Durant l’última setmana del 
mes de gener, del dia 25 al 31, 
es celebrarà la Setmana de la 
convivència@ per a la infàn-

cia i l’adolescència, amb la col·laboració 
de les següents entitats: Voluntaris per 
Arenys de Munt, Dona Viva, Catecolò-
nies, l’equip de Mediació de l’Institut 
Domènec Perramon, les AMPA’s de les 
Escoles Sobirans i Sant Martí, Lleure 3D i 
la companyia de teatre Sim Salabim.

Aquest esdeveniment és una activitat 
contemplada dins el projecte de millora 
de la convivència per a la infància i l’ado-
lescència, que la regidoria de Participa-
ció de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, a 
través de l’associació EsMediació, entitat 

Celebrat el 
Consell Municipal 
d’Ensenyament 

Els alumnes de 2n de batxillerat 
de l’Institut Domènec Perra-
mon han visitat la Masia de Can 
Borrell, guiats per Francesc Forn, 
historiador i membre del Col-
lectiu pel Museu Arxiu d’Arenys 
de Munt. Primer els va presen-
tar l'exposició sobre les pedres 
del retaule major de l’Església 
d’Arenys de Munt que es va in-
augurar durant la Festa Major de 
Sant Martí. Després els va parlar 
de la història comentant les dues 
disciplines que fonamenten el 
seu caràcter científic: la paleogra-
fia i l'arqueologia.

Els alumnes van poder obser-
var materials que formen part del 
fons del Col·lectiu i que estan a la 
Masia de Can Borrell. Finalment 
els va presentar un cas de recerca 
científica en història: els morts de 
Can Mils, amb l'elaboració d'hi-
pòtesis que intenten explicar els 
fets, i quan els fets contradiuen 
la hipòtesi, cal canviar aquesta, 
tal i com també es treballa en la 
disciplina de la física.

Alumnes de batxillerat 
de l'Institut Domènec 
Perramon visiten el 
Col·lectiu pel Museu Arxiu 
d'Arenys de Munt 

Celebrat el Consell del Poble
el dia 4 de febrer 

Setmana de la convivènci@ 
per a la infància i l'adolescència 

Consell del Poble

L'hora del conte per la convivència Final de festa amb globus

s’acordà que farà la funció de secretari/a 
un treballador municipal.

Quant a la presentació del PAM 2015-
2019, es va fer una ronda d’opinions sobre 
el seu contingut, ja que s’havia enviat una 
còpia als membres del Consell uns dies 

abans. Majoritàriament es va considerar 
un PAM ambiciós i es va crear un debat 
sobre carrers que necessiten arranjament, 
sobre l’habitatge social i sobre la creació 
d’un Casal de Gent Gran, entre d’altres.

Es va lliurar a tots els membres una 
fitxa on podran indicar cinc objectius es-
tratègics i cinc objectius operatius, així 
com una valoració de satisfacció. El ter-
mini per entregar-la és fins al dia 19 de 
febrer a través del correu conselldelpo-
ble@arenysdemunt.cat o bé a l’OAV de 
l’ajuntament.

La sessió va acabar amb una breu ex-
plicació del pressupost 2016 i amb la in-
formació que s’ha obert al web municipal 
un formulari per a qui vulgui formar part 
de la Comissió de Treball per millorar el 
procés participatiu del pressupost 2017. 
Les propostes del procés participatiu del 
pressupost que es facin per al 2017 han 
de complir el requisit de no estar incloses 
al PAM.

per a la gestió integral i dialogada dels 
conflictes, i amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, està duent a terme.

Aquest projecte contempla activitats 
de formació en gestió de conflictes sense 
violència a les escoles de primària i se-
cundària, i a la vegada la realització de 
la Setmana de la convivència@ per a la 
infància i l’adolescència.

Valoració de la Setmana 
Diumenge 7 de febrer es va donar per 
finalitzada la Setmana de la convivènci@ 
per a la infància i l’adolescència, esdeve-
niment per a la promoció i difusió de la 
cultura de la pau, la bona convivència i 
el diàleg per a aquest col·lectiu.

Totes les activitats s’han pogut rea-
litzar gràcies a la col·laboració d’entitats 
municipals de primer ordre: les esco-
les Sobirans i Sant Martí amb les seves 
AMPA, l'Institut Domènec Perramon i el 
seu equip de mediació, Catecolònies, Vo-
luntaris per Arenys de Munt, l’associació 
Donaviva, Ràdio Arenys de Munt, etc.

Els organitzadors, l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt i l’entitat Es Mediació-
Gestió integral del conflictes, valoren molt 
positivament la participació en els dife-
rents actes de més de 450 persones, tant 
d’entitats com de nens/nenes, pares/ma-
res i joves.
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La signatura del PAE Maresme se 
suma a les diferents línies d’actu-
ació que l’ajuntament d’Arenys 
de Munt està endegant per dina-

mitzar la industria en el nostre municipi; 
mesures fiscals, inversions i taules rodo-
nes, entre altres. 

El passat divendres, 5 de febrer, va te-
nir lloc a Sant Andreu de Llavaneres la 
signatura del nou conveni del projecte de 
Polígons d'activitat econòmica (PAE) del 
Maresme, en el qual Arenys de Munt hi 
participa. A més del Consell Comarcal, 
també en formen part, 18 ajuntaments 
de la comarca i 4 entitats. Aquest nou 
conveni aposta per millorar la competi-
tivitat dels nostres polígons industrials 
des d’una perspectiva supramunicipal.

L’objecte del conveni és establir el 
marc de col·laboració entre les entitats 
signants per a sumar esforços entre els 
municipis del Maresme i crear ocupació 

Arenys de Munt signa el nou 
conveni per dinamitzar el sector 
industrial (PAE) del Maresme

El passat divendres 15 de gener 
va finalitzar el taller d'Ocupa-
bilitat per competències que 
es va impartir la setmana de 
l'11 al 15 de gener, amb  la 
participació de 12 persones en 
situació de recerca de feina.

Els participants han tin-
gut ocasió d'assolir l'objectiu 
d'aprendre a desenvolupar les 
pròpies competències perso-
nals i laborals, per així millorar 
les possibilitats de trobar feina 
en el mercat laboral actual.

La valoració del grau de satis-
facció dels participants ha estat 
molt alta així com la valoració 
que del grup ha fet la formadora, 
destacant l'interès i la motiva-
ció mostrada pels assistents.

Aquest taller està organitzat 
pel Servei Local d'Ocupació 
en col·laboració amb el Con-
sell Comarcal del Maresme.

Fi del taller Ocupabilitat 
per competències 

A partir del dia 18 de gener el 
Club de Feina romandrà obert di-
lluns i dimecres de les 9 del matí 
a la 1 del migdia.

Per tal d’augmentar el número 
d’usuaris, el Club de Feina es 
traslladarà al segon pis de l’Es-
plai de Jubilats Verge del Remei 
ubicat a la Plaça de l’Església 
número 5.

De les 9 a les 11 del matí 
s’impartirà formació per millo-
rar les competències digitals i 
optimizar la recerca de feina. Des 
de 2/4 de 12 fins a la 1 del migdia 
es podran consultar les ofertes 
penjades al tauler, la premsa del 
dia, el llistat de cursos de forma-
ció i la persona responsable del 
Club de Feina resoldrà els dubtes 
i assessorarà de manera més 
individualitzada.

El Club de Feina amplia 
el seu horari i es trasllada 

mitjançant la reactivació dels polígons 
industrials sense activitat, la potenci-
ació dels polígons existents i l’atracció 

d’inversions, empresarials, industrials 
o d'altres, que s’instal·lin a la comarca. 
Aquest projecte està liderat per la Federa-
ció d'Associacions i Gremis Empresarials 
del Maresme (Fagem) i compta amb el 
suport de Tecnocampus Mataró. 

Per a formalitzar el conveni, Josep Sàn-
chez, primer tinent d’alcalde, va signar en  
representació de l’ajuntament. 

...........................................................

El PAE vol reactivar els 
polígons industrials sense 
activitat, potenciar els 
existents i atraure inversions 
...........................................................

Des de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, 
en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Sant Iscle de Vallalta, i gràcies al suport 
del Departament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, s’està 
treballant en l’elaboració d’un Pla es-
tratègic que serveixi de full de ruta per 
als propers anys per a les actuacions en 
matèria de desenvolupament econòmic 
i d'ocupació.

El que es pretén amb el Pla estratègic 
és donar suport - els propers cinc anys - 
a les activitats econòmiques que puguin 
generar riquesa i oportunitats laborals, 
així com  millorar la competitivitat del 
teixit empresarial, l'ocupabilitat i la for-
mació dels treballadors i treballadores.

Per a la realització d'aquest estudi es 
necessita la col·laboració dels ciutadans 
per tal que aportin la seva visió, conei-
xements i opinió al voltant d'alguns te-
mes que són rellevants de cara a definir 

aquesta estratègia, contestant el qüesti-
onari que es pot trobar a la pàgina web 
municipal.

Les condicions per poder emplenar 
aquest qüestionari són: tenir 16 o més 
anys, residir, treballar o bé estar vincu-
lat/da amb qualsevol dels dos municipis.

Agraïm per avançat la participació; la 
seva opinió és molt important.

Enquesta Pla Estratègic

Es convida a participar a la ciutadania 
en el Pla Estratègic d'Arenys de Munt 
i Sant Iscle de Vallalta 

Adjudicat el servei de gestoria i 
assessorament laboral per 12.401€

El restaurant l'Era d'Arenys de Munt, guanyador 
en la gran final dels premis Cartaví 2015 

El passat 1 de febrer es va signar el 
contracte de servei de gestoria i as-
sessorament laboral amb l’empresa 
Miquel Segui i Associats, sl, empre-
sa que va guanyar la licitació del 
servei davant de quasi una vintena 
d’empreses candidates. 

El preu d’adjudicació ha suposat 
un estalvi per a l’ajuntament de 
3.098 euros l’any sobre el previst 
en la licitació. La vigència inicial 
del contracte serà de 2 anys de des 

El 2 de desembre, a la Sala Gran del 
Palau Reial de Pedralbes de Barcelo-
na, en un acte presidit pel Conseller 
d’Agricultura, Jordi Ciuraneta, es 
va celebrar la 7a edició dels Premis 
Cartaví, on la carta de vins del res-
taurant l’Era d’Arenys de Munt va 
ser seleccionada com la millor a la 
seva categoria.

la data de la seva formalització, 
prorrogables fins a un màxim de 2 
anys més. Del resultat de la licitació 
se’n deriva que l’ajuntament hau-
rà de deixar de treballar amb els 
actuals gestors, la gestoria FLORES. 
A ells el més sincer agraïment pels 
anys de bona feina feta, sempre al 
costat de l’ajuntament i atenent a les 
seves necessitats oferint un servei 
de qualitat. 

L’objectiu d’aquests premis és 
distingir els restaurants catalans 
que realitzen dia a dia una tasca en 
defensa i promoció dels vins empa-
rats en qualsevol de les 11 denomi-
nacions d’origen catalanes.

Des del govern municipal es vol 
felicitar el restaurant l’Era d’Arenys 
de Munt per la seva tasca. 

Premis Cartaví
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Esquerra Republicana de Catalunya 
d'Arenys De Munt

No ha estat fàcil, però  
finalment s’ha aconse-
guit l’acord! Després de 
tres mesos de negocia-

cions Junts pel Sí i la CUP, han 
format govern. Volem agrair 
a l’expresident Artur Mas per 
fer el pas al costat que havia de 
fer i que hagi proposat a Carles 
Puigdemont com a candidat. Ell 
representa un gran canvi i una 
nova manera de fer, de ben segur 
que liderarà amb un bon timó 
el vaixell que ens ha de portar a 
construir la República Catalana. 

Com a ERC, ens alegrem molt 
que Oriol Junqueras sigui  vice-
president i Conseller  d’Economia 
i Hisenda; és llicenciat en Histò-
ria Moderna i Contemporània i 
doctor en Història del Pensament 
Econòmic per la Universitat Autò-
noma de Barcelona. 

Com s’ha sabut aquests últims 
dies, el nostre company Joan 
Rabasseda, formarà part d’aquest 
equip i s’incorpora a l’equip de la 
consellera d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca i Alimentació, Meritxell 
Serret, com a director de Serveis.  
Li volem desitjar la màxima sort, 
encerts i molta feina en aquest 
nou repte que podrà compaginar 
amb l’alcaldia d’Arenys de Munt. 

També ens agradaria notificar 
que s’ha canviat la presidència 
de la Secció Local d’ERC Arenys 
de Munt; l'assemblea de la secció 
local va decidir per unanimitat  
que el nou president fos en 
Ramon Pujol.

I les tasques dels regidors a 
l’ajuntament d’Arenys de Munt 
continuen el seu ritme de treball. 
Ben aviat tindrem a l’abast de 
tothom el Pla d’actuació munici-
pal per al mandat 2015-2019. En 
aquest document hi trobareu tots 
els objectius i les línies a seguir 
que  l’equip de govern es com-
promet a portar a terme durant 
aquest mandat; una acció de 
govern basada en quatre valors 
molt importants per a nosaltres: 
lideratge, transparència, proximi-
tat i eficiència. 

L’equip de govern vol que 
aquest document sigui un punt 
de partida, en el que gràcies a les 
aportacions de tots els vilatans, 
millori i prengui dinamisme, fent 
una aposta pel màxim consens, 
pel diàleg, pel debat i per la impli-
cació de tothom en aquest projecte 
comú que és Arenys de Munt.

I CRÒNICA FESTES · JOVENTUT

Rua de carnaval de les escoles

Xerrada IES Domènec Perramon

Celebració del Carnaval 
2016 a Arenys de Munt
El cap de setmana del 5 al 7 de febrer es 
va celebrar el Carnaval a Arenys de Munt.

Divendres 5 de febrer al matí, va tenir 
lloc la Rua de Carnaval de les escoles, 
amb la participació de l’Escola Sant Martí, 
La Caseta Amagada i l’Institut Domènec 
Perramon. El final de festa va ser a la pis-
ta municipal de l’Escola Sant Martí amb 
l’espectacle A ritme de rumbeta!, a càrrec 
de Tarambana. Diumenge 7 de febrer, a 
les 5 de la tarda, la rua va sortir de la 

Plaça de l’Església, va pujar per la Riera 
i va acabar a la Sala Municipal, degut a 
la pluja. Malgrat tot, es va poder gaudir 
de l’espectacle infantil amb Rovell d’ou i 
d’una xocolatada amb melindros.

Aquests actes estan organitzats per 
les regidories d’Ensenyament i Festes de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt.

 Amuntv va realitzar un reportage de 
la celebració del carnaval que podeu veu-
re a http://amuntv.cat.

I Concurs Nit de Naps 
i Cols 2016 i xerrada 
als alumnes de l'institut
L’Àrea de Joventut va convocar el primer 
concurs d’escrits i poemes per colles de 
la Nit de Naps i Cols. Un dels objectius 
del concurs és fomentar i fer perdurar les 
tradicions del poble al jovent. El concurs 
anava dirigit als joves i per participar no-
més calia enviar els escrits, cartes o po-
emes. Es van valorar els més originals i 
divertits i es van donar dos premis. 

Per aquest motiu, el passat 21 de de-
sembre Albert Muñoz i Anna Martori van 
fer una xerrada als alumnes de 3er i 4rt 
d’ESO de l'IES Domènec Perramon sobre 
la Nit de Naps i Cols. L’objectiu era doble: 
explicar la tradició de penjar Naps i Cols 
i evitar les bretolades. En aquest últim 
apunt es va incidir en la importància del 
civisme i el respecte durant la nit.

TALLERS
a l'institut

TALLERS i CURSOS

Sexualitat i riscos derivats: 
el que ens cal saber
El 15 de desembre els alumnes 
de 4t d’ESO de l’Institut Domè-
nec Perramon van fer un taller 
de sexualitat dirigit per l’Institut 
d’Estudis de la Sexualitat i la 
Parella (IESP) i subvencionat per 
la Diputació de Barcelona.

Va constar d’una explicació 
sobre l’orientació sexual, els mè-
todes anticonceptius i les malal-
ties de transmissió sexual. També 
es va fer un joc de rol sobre un 
embaràs no desitjat. Aquesta 
acció s’engloba dins el Programa 
de Tallers de Prevenció de Riscos 
en l’Adolescència de l’Àrea de 
Joventut de l’Ajuntament.

Sexualitat i afectivitat
El 20 de gener els alumnes de 2n 
d’ESO van realitzar aquest taller 
dirigit per Ester Martínez, psicò-
loga especialitzada en l’adoles-
cència. Es va començar fent una 
dinàmica de grup on van sortir 
temes com les emocions, les 
experiències, els sentiments, les 
relacions de parella i la conducta 
que s’espera en temes de sexua-
litat i afectivitat. Sobretot es va 
aprofundir en la presa de decisi-
ons, deixant clar que tothom té 
dret a decidir què vol fer, què no 
vol fer, amb qui i quan.

Actuació en cas d’emergència
Aquest taller, adreçat als alum-
nes de 3r d’ESO, es va portar a 
terme els dies 11 i 20 de gener. El 
taller va anar a càrrec de l’empre-
sa Res-Cat a partir d’una subven-
ció de la Diputació de Barcelona. 
El personal encarregat de realit-
zar el curs va ser una infermera 
i un bomber. Va constar de tres 
mòduls: Valoració de l’entorn, 
PAS (Protegir, Avisar, Socórrer) i 
Suport Vital Bàsic. L’objectiu del 
taller és capacitar els joves amb 
un aprenentatge inicial sobre ac-
tuacions en casos d’emergència. 

Curs de monitor/a de lleure (intensiu)
Des del 12 de març al 16 d’abril de 
2016 tindrà lloc el Curs de Monitor/a 
de lleure a l’Edifici Escorxador. 
Aquest curs va dirigit a les perso-
nes que estiguin fent de monitor/a 
o vulguin ser-ho en alguna entitat 
d’educació en el temps lliure.

Les inscripcions es poden forma-
litzar a través de la web de l’Escola 
Lliure El Sol www.escolaelsol.org 

El preu del curs és de 200€, però 
per estar empadronat a Arenys de 
Munt el preu és de 170€. Per qualse-
vol dubte us podeu posar en contac-
te amb l’Àrea de Joventut al telèfon 
93.793.94.36 o enviant un correu a 
areajoventut@arenysdemunt.cat

Basket Beat al Casal de Joves 
El passat 15 de febrer es va realitzar 
una classe de Basket Beat al Casal de 
Joves d’Arenys de Munt.

Basket Beat converteix la pilota 
de bàsquet en un instrument de 
música que emet el so greu quan es 
bota contra el terra i el so agut quan 
es pica amb la mà oberta i els dits 
separats. La metodologia es mani-
festa com un instrument potent per 
treballar amb joves i adults, apren-
dre música i dinamitzar comunitats.

El projecte Basket Beat va ser a 
càrrec de Josep Maria Aragay, edu-
cador social i impulsor del Basket 
Beat a Catalunya i a diferents països 
del món.
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Grup Mixt

A totes les dones 
que donen la seva 
vida pel benestar
de les seves famílies

Per les nostres 
escoles volem 
criteris pedagògics, 
no econòmics
No tanquem aules, 
baixem les ràtios.

Censura 
i autoritarisme 
pel govern 
d'Arenys de Munt.

Convergència d'Arenys de Munt Partit dels Socialistes 
de Catalunya d’Arenys de Munt

Grup Municipal MixtCandidatura d'Unitat Popular
d'Arenys de Munt

Tant a les escoles públiques 
del Maresme com de tot 
Catalunya s’estan tancant 
línies al·legant motius de 

demografia, però en canvi es 
mantenen els concerts educatius 
amb entitats privades. La CUP del 
Maresme - Barcelonès Nord de-
nunciem el tancament d’almenys 
9 línies de P3 en la nostra comar-
ca, informació obtinguda segon 
les dades a les que hem pogut 
tenir accés extraoficialment però 
que són incomplertes perquè el 
departament no les fa públiques. 
Les xifres, doncs, podrien ser molt 
més elevades.

Els darrers mesos els ser-
veis tècnics d’Ensenyament del 
Maresme-Vallès Oriental han co-
mençat a anunciar quines seran 
les línies de P3 que es tancaran, 
al·legant el descens demogràfic. 
Al centre del debat només es 
parla de tancament de línies pú-
bliques i s’argumenta, en canvi, 
que cal respectar el convenis 
establerts amb entitats privades 
pel que fa a concerts educatius. 
Els concerts educatius són una 
anomalia única en tots els siste-
mes educatius del món. 

En aquests moments en què la 
natalitat descendeix i hi ha menys 
nombre de matrícules a P3, el de-
partament d’ensenyament aprofi-
ta per tancar les línies de l’escola 
pública a favor del manteniment 
de centres de titularitat privada 
amb concert educatiu. 

La CUP denunciem aquesta 
pràctica encoberta de privatitza-
ció de l’educació. És que no seria 
aquesta una molt bona ocasió per 
rebaixar les ràtios d’unes aules 
que estan al màxim o per sobre 
del què qualsevol mestre desitja-
ria per poder atendre com cal el 
seus alumnes de 3 anys?  Què vo-
lem pels nostres infants, centres 
governants pels pressupostos o 
per criteris pedagògics?

En el darrer butlletí, la CUP 
autèntica, escrivíem l'arti-
cle 'No limitem la llibertat 
d'expressió' evidenciant els 

problemes quan se'ns retallen els 
articles a 250 paraules, a criteri del 
govern. Per evidenciar-ho, en vam 
fer un de 250 paraules exactes. Tot 
i així, ens l'han censurat, redu-
int-lo a menys de 250. 

Malgrat aquest límit, hi ha 
d'altres partits que gaudeixen 
del beneplàcit d'aquest govern i 
publiquen articles que superen 
les 340 paraules. 

És fàcilment comprovable: 
mirant la pàgina 31, al nostre li 
falta un tros mentre l'altre està 
ben atapeït.

S'està instaurant, intenciona-
dament, la idea que presentar 
mocions, precs, preguntes i fer 
intervencions al Ple fa perdre el 
temps, com a forma de censura 
perquè no apareguin els proble-
mes reals del poble i amagar-los. 
Si no se'n parla no existeixen. I es 
fàcil caure al parany de limitar-se 
les intervencions per no ser mal 
vist, ni criticat, pel govern. Com 
l'autocensura de la Llei Fraga.

En el Ple d'aquest gener, 
l'alcalde impedia parlar a un 
regidor nostre, de la CUP autèn-
tica. L'alcalde Rabasseda en unes 
quantes ocasions no ens ha per-
mès expressar la nostra opinió, 
tenint dret a fer-ho. 

Mentrestant, les regidores 
de Participació i Transparència 
recolzen aquests comportaments 
impropis d'una democràcia.

El Ple és l'òrgan de màxima 
representació democràtica al po-
ble, és on tenim el dret i el deure 
d'expressar, amb total llibertat, la 
veu dels vilatans. 

Ens preocupa, i a tothom li 
hauria de preocupar, l'actitud 
prepotent i autoritària d'aquest 
govern.

T  ot allò que hem fet com a 
formació política al llarg 
d’aquests 40 anys pren sen-
tit en el moment actual del 

nostre país. Som en el moment de 
la veritat, en la definició d’un nou 
espai social pels catalans, el nostre 
propi estat. Davant d’aquesta tes-
situra Convergència està a punt. 
Com a força política transversal 
podem ser una nova eina política 
al servei d’un nou país per a tot-
hom. Una definició que es centri 
en la persona com a eix d’un Estat 
sense etiquetes prèvies. El 9N ens 
ha demostrat que si ho fem bé 
som imparables. Ens cal treballar 
en tres eixos concrets:

Eix Nacional 
• Construir un país per a tothom. 
• Eixamplar la majoria social a 

favor de la independència. 
• Preparar les estructures d’Estat 

perquè tot estigui a punt per 
dependre només de nosaltres.

• Il·lusionar de nou la gent amb 
una barreja d’entusiasme i de 
fets concloents. 

Eix Ètic
• Un partit obert per esdevindre 

un partit més fort.
• Un partit en combat contra 

la corrupció.
• Un partit transparent.
• Més democràcia interna.

Eix Social i Econòmic
• Potenciar l’Estat del benestar.
• Economia al servei de 

les persones.
• Creiem en una societat 

emprenedora.
• Confiança en la societat 

civil organitzada.
• Cohesió i justícia social.
• Paritat de gènere.
• Valor de la responsabilitat 

individual i del seu compromís
amb el bé comú.

• Occidentalisme.
• Laïcitat comprensiva.
• Meritocràcia i ascensor social.
• Component pedagògic 

de la política.
• Sostenibilitat.

Conversa entre un marit
i un psicòleg:
P: Què fa per guanyar-se la vida 
senyor Rogers?
H: Jo treballo com a comptable 
en un banc
P: La seva esposa?
H: No treballa. Ella és una mes-
tressa de casa
P: Qui fa l’esmorzar per a la seva 
família?
H: La meva esposa, ja que ella no 
treballa
P: A quina hora en general es 
desperta la seva esposa?
H: Ella es desperta d'hora perquè 
ha d'organitzar-se, encara que 
ella no treballa
P: Com van els seus fills a 
l'escola?
H: La meva dona els porta a 
l'escola, ja que ella no treballa.

Algú li va preguntar...
Vostè és una dona que treballa o 
és només "mestressa de casa”??

Ella va respondre:
Jo treballo com a esposa de la 
llar, 24 hores al dia...
Sóc una mare,
sóc dona,
sóc la filla,
sóc el despertador,
sóc el cuiner,
sóc la criada,
sóc el mestre,
sóc el cambrer,
sóc la mainadera,
sóc infermera,
sóc una treballadora manual,
sóc una agent de seguretat,
sóc la consellera,
sóc l'edredó,
No tinc vacances,
Ni tinc la llicència per malaltia.
No tinc dia lliure
Treballo dia i nit,
Estic de guàrdia tot el temps,
No rebo sou i... 
Així i tot, solc escoltar la frase:
"Però Què fas tot el dia?".

La dona és com la sal:
La seva presència no es recorda, 
però la seva absència fa que tot es 
quedi sense sabor.

OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS I
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Pla d'Actuació 
Municipal 
2015-2019

QUÈ ÉS EL PAM
2015-2019?
Document que 
defineix els objectius  
del govern d’Arenys 
de Munt per aquest 
mandat municipal

ARENYS DE MUNT
Demografia, 
treball, habitatge, 
urbanisme, renda, 
educació i altres 
competències

PAM 2013-2015
Va assolir el 85% 
dels seus objectius.
La gestió del govern
municipal s’ha 
pogut avaluar 
periòdicament

PAM 2015-2019
Està estructurat 
en quatre grans 
eixos principals, 
objectius estratègics 
i objectius operatius

PAM 2015-2019
Des de l’ajuntament volem donar resposta a les 

necessitats de tots els arenyencs i arenyen-
ques, potenciant i millorant els serveis i progra-
mes per a les persones,  tenint cura de l’espai 

i els equipaments públics que són de tots, fent tot 
l’esforç possible per dinamitzar cadascun dels àmbits 
de promoció de la nostra vila, i millorant la governança 
del sector públic local per poder prestar el conjunt de 
serveis municipals amb més eficiència.

El govern d’Arenys de Munt posem a l’abast de 
tothom aquest Pla d’Actuació Municipal 2015-2019, el 
document que representa el nostre compromís davant 
els vilatans i vilatanes per al present mandat municipal 
i que defineix els objectius que volem assolir. Estem 
a finals de 2015, però en els mesos transcorreguts 
des de les eleccions del passat mes de maig, hem 
continuat impulsant l’obra de govern iniciada el 2013 i 
alineant les actuacions amb els objectius estratègics i 

operatius que figuren en aquest PAM 2015-2019, que 
també s’ha anat conformant en paral·lel a la gestió del 
dia a dia de la nostra vila i en paral·lel a l’estabilització 
del govern municipal.

Apostem i apostarem per posar en valor el nostre 
compromís irrenunciable amb les persones, amb la 
nostra vila, i amb el nostre país. Un compromís que 
es fa palès posant en relleu una manera de fer com, 
per exemple, el prioritzar la contractació d’empreses 
amb responsabilitat social, el tenir molt presents les 
empreses i professionals locals, el vetllar per un bon 
funcionament dels serveis socials, el promoure la 
participació ciutadana i escoltant, escoltant, i escoltant 
què ens diuen veïns, entitats i associacions.

Apostem i apostarem pel màxim consens possible, 
pel diàleg, pel debat, i per la implicació de tothom 
en aquest projecte comú que és Arenys de Munt. 
Però també assumim el lideratge i la responsabilitat, 

prenent decisions, vetllant per l’interès de la majoria 
d’arenyencs i arenyenques, sumant sempre que sigui 
possible, incorporant, afegint, i integrant perquè ningú 
se senti exclòs en aquest projecte engrescador que és 
participar en la transformació i millora de la nostra vila.

Treballem i treballarem amb transparència, amb 
proximitat, amb franquesa, amb austeritat i amb rigor, 
potenciant la cultura de l’esforç, la creativitat, la inno-
vació, l’emprenedoria, i el coneixement. I de la nostra 
feina en passarem comptes periòdicament. Precisa-
ment per això, per a poder fer el retiment de comptes 
periòdicament, cal que prèviament expliquem a tots els 
arenyencs quins són els objectius que ens hem marcat. 
I això ho tenim recollit en aquest Pla d’Actuació Muni-
cipal 2015-2019, un punt de partida que considerem 
imprescindible però que és un document viu, dinàmic, 
que volem vagi millorant amb les aportacions de tots.

Joan Rabasseda i Ferrer, Alcalde
Arenys de Munt, 14 de desembre de 2015

"El Pla d’Actuació Municipal 
representa el nostre compromís
davant els arenyencs" 

"Volem sumar en el projecte
engrescador detransformar 
i millorar Arenys de Munt" 

Arenys de Munt, un munt de vida!
www.visitarenysdemunt.cat
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El PAM 2015-2019 és un document 
estratègic, un instrument de plani-
ficació que defineix quins són els 
objectius, les línies a seguir, les in-

tencions i les accions més rellevants que 
configuren i configuraran l’acció del go-
vern d’Arenys de Munt per aquest mandat 
municipal.

El PAM 2015-2019 inclou mesures per 
fer d’Arenys de Munt un poble més amable 
amb les persones, una vila de referència 
en la transparència i la participació ciuta-
dana, actuacions de millora i regeneració 
de l’espai públic per obtenir un model urbà 
sostenible al servei de la gent, polítiques 
proactives per dinamitzar l’economia lo-
cal, i actuacions per a una millor eficiència 
i governança municipal.

 
Per assolir-ho, posem un èmfasi especi-

al en treballar per: 

1   Ser una vila cohesionada i propera, ge-
neradora de serveis a les persones, pres-
tant especial atenció als joves i a la gent 
gran, socialment cohesionada, integra-
dora, generadora de valors i respectuosa 
amb la diversitat. 

2   Ser una vila pròspera i competitiva, po-
tenciadora de totes les oportunitats que 
Arenys de Munt ofereix per generar rique-
sa i llocs de treball.

El municipi d’Arenys de Munt té una 
extensió de 21,3 quilòmetres qua-
drats, es troba a 44 quilòmetres 
de Barcelona i a 14 quilòmetres 

de la capital del Maresme, té una altitud 
mitjana de 121 metres per sobre del ni-
vell del mar i el principal eix hidrogràfic i 
alhora eix vertebrador de la vila d’Arenys 
de Munt és la riera de Sobirans.

La carretera C-61 comunica Arenys de 
Munt amb Arenys de Mar al sud, on enlla-
ça amb l’autopista C-32, i amb Vallgorgui-
na i Sant Celoni al nord. Les carreteres BV-
5111 i BV-5031 comuniquen la vila amb 
Sant Iscle de Vallalta a l’est i amb Sant 
Vicenç de Montalt a l’oest.

Al padró d’Arenys de Munt hi figuren 
8.764 habitants a finals de 2015 i, se-
gons les dades oficials de l’any 2014 som 
8.645 habitants, la qual cosa representa 
una densitat de població de 406 habi-
tants per quilòmetre quadrat, una dada 
inferior a la mitjana del Maresme (1.099 
habitants per quilòmetre quadrat) i supe-
rior a la mitjana del conjunt de Catalunya 
(234 habitants per quilòmetre quadrat).

ESTRUCTURA 
URBANA

Al nucli d’Arenys de Munt hi vivim un total 
de 7.150 persones, el 82,6% de la pobla-
ció. Les altres entitats diferenciades amb 
més població són: 

- La Creueta: 264 habitants, el 3,1%
- L’Ajup-Arenys Residencial: 246 hab., 2,8%
- Can Jalpí: 216 habitants, 2,5%
- Tres Turons: 175 habitants, 2,0%
- Collsacreu: 160 habitants, 1,9% 

El 5% de la població restant està distri-
buïda entre les urbanitzacoins de Santa 
Rosa dels Pins, Aiguaviva, Vallvidrera, 
Can Sagrera, Torrentbò, Sobirans, Torrent 
d’en Puig, i els barris del Migdia, Nord, 
Orient i Ponent.

3   Ser una vila equilibrada i sostenible, on 
les intervencions a l’espai urbà en millorin 
la funcionalitat i l’estètica, i també soluci-
onin els problemes de mobilitat que pateix 
Arenys de Munt.

4   Ser una vila amb identitat cultural, espor-
tiva i associativa dinamitzadora de l’econo-
mia, potenciadora de la cultura i el patrimoni 
com a element identitari, i de l’esport com a 
moviment social transmissor de valors, lleu-
re i salut.

5  Construir una administració local mo-
derna, accessible i propera a la ciutada-
nia, de qualitat i eficient, basada en la 
transparència i en criteris de bon govern. 

L’acció de govern per al període 2015-
19 s’inspira en quatre valors bàsics: 

1   Lideratge

2   Proximitat

3   Eficiència

4   Transparència

QUÈ ÉS EL PAM?

ARENYS DE MUNT

Escoltant i promovent
la col·laboració i la participació.

Equitat en l'accés just als 
serveis, d'acord amb les 
necessitats dels destinataris.

Fermesa en l’aplicació de normes
per garantir la convivència 
i la seguretat.

PROXIMITAT

Posant les coses fàcils, reduint
la burocràcia i facilitant l'activitat.

Fomentant el compromís, 
prioritzant recursos, apostant
per l’Administració electrònica.

Amb il·lusió per creure en un 
futur millor, en la feina ben feta,
i en la gestió pública.

EFICIÈNCIA

Per millorar la vila d'Arenys de 
Munt, prioritzant  les persones, 
l'espai públic i la promoció 
econòmica.

Sent proactius i emprenedors,
avançant-nos a les necessitats
dels col·lectius.

Donant valor als aspectes 
projectats per la marca 
Arenys de Munt.

LIDERATGE

Retornant a la ciutadania la 
informació que és seva. 
Fent el retiment de comptes 
periòdic amb la ciutadania.

Acció transversal i treball 
en equip, amb directrius i objectius
consensuats.

Un ajuntament ferm en les 
conviccions, fort per a la presa de 
decisions, i amb parets de vidre.

TRANSPARÈNCIA

8.764

4.421

HABITANTS

Homes

4.343
Dones

Can Jalpí
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Arenys de Munt som 8.764 habitants. 
Amb l’arribada de l’autopista als anys 90 
es va iniciar un fort període de creixement, 
que es va mantenir fins al període 2004 
– 2011 amb un creixement mitjà de la po-
blació del 2,4% anual. En el període 2012 
– 2014 el creixement mitjà anual ha estat 
del 0,3%.

Amb números rodons, el 81% de la po-
blació d’Arenys de Munt som nascuts a 
Catalunya, l’11% som nascuts a d’altres 
comunitats de l’Estat espanyol i el 8% res-
tant som nascuts a d’altres estats.

El nombre de treballadors i treballadores a 
Arenys de Munt que estiguin donats d’al-
ta a la Seguretat Social és de 1.955, dels 
quals 1.153 són al règim general i 802 són 
treballadors  autònoms.

Els sectors de l’agricultura, la indústria 
i la construcció tenen pesos significativa-
ment superiors a les mitjanes del Mares-
me i de Catalunya.

Al mes de setembre de 2015 a Arenys de 
Munt teníem 601 persones aturades ins-
crites a l’Oficina del SOC. La taxa d’atur 
municipal era del 15,7%, similar al percen-
tatge d’atur comarcal. 

Dels 30 municipis del Maresme, al mes 
de setembre, Arenys de Munt estava en la 
dotzena posició pel que fa a la taxa d'atur.

Malgrat el sector serveis ocupa més del 
60% de la població activa del municipi, el 
sector industrial d’Arenys de Munt és el que 
està liderant la creació de llocs de treball.

La població d’Arenys de Munt és lleugera-
ment més jove que la mitjana de Catalu-
nya: el 17,8% té de 0 a 14 anys, el 66,7% 
té de 15 a 64 anys, el 13,0% té de 65 a 84 
anys, i el 2,4% té 85 i més anys. 

En el conjunt de Catalunya, el percen-
tatge de població que es troba entre 0 i 14 
anys és del 15,7%.

EVOLUCIÓ
DEMOGRÀFICA

ATUR

PIRÀMIDE 
POBLACIONAL

Percentatge de població per 
grups d'edat

Percentatge de treballadors autònoms
El precentatge d’autònoms a Arenys de Munt supera 

el del Maresme i molt el de Catalunya

Taxa d'atur municipal
Setembre 2015

17,8 67,7 13 2,4

15,7%

0 a 14
anys

15 a 64
anys

65 a 84
anys

85 i més
anys

AR
ENYS DE MUNT

MARESME

CA
TA

LUNYA

41%

29,3%

18,7%

SECTORS D'ACTIVITAT

I a Arenys de Munt també destaca que 
els autònoms representen el 41,0% dels 
treballadors del municipi, mentre que la 
mitjana de la comarca del Maresme és del 
29,3% i la mitjana registrada a Catalunya 
és del 18,7%.

A Arenys de Munt tenim 4.060 turismes, 
1.032 motocicletes i 1.067 vehicles indus-
trials, la qual cosa representa un índex de 
motorització municipal de 730 vehicles 
per cada 1.000 habitants, superior al del 
Maresme (656 vehicles per cada 1.000 
habitants) i superior al de Catalunya (660 
vehicles per cada 1.000 habitants).

VEHICLES

7,3
Mitjana vehicles/habitants

PLACES
D'APARCAMENT

Entre tota la riera, els aparcaments del rial 
Bellsolell i Can Globus, i la zona de plaça 
de Catalunya i avinguda de la Generalitat, 
hi ha 575 places d’aparcament lliure i 78 
d’estacionament de durada limitada.

Aparcament Can Globus

HABITATGES

A Arenys de Munt hi ha un total de 4.332 
habitatges segons dades estadístiques 
Idescat 2011, dels quals 898 són buits.  

4.332

898
BUITS
20,7%

COMPRA A ARENYS DE MUNT, 
GAUDEIX DEL POBLE

www.gaudeixarenysdemunt.cat

QUE ET VE DE GUST FER AVUI?
Cercador de Fires, festes, 
exposicions, mercats, rutes, 
llocs d’interès, oci... 
On menjar, on dormir, 
comerç artesà, etc.

CERCA LES MILLORS PROMOCIONS
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Valor mig de la renda RFBD 
Setembre 2015

RENDA 
FAMILIAR
DISPONIBLE

EDUCACIÓ

Actualment a Arenys de Munt tenim 1.115  
alumnes des de P3 fins a 4t d’ESO. L’escola 
bressol La Petjada dóna servei a 80 nens i 
nenes entre 0 i 3 anys, a l’Aula d’Adults hi 
assisteixen 148 persones, i l’Aula de Músi-
ca dóna servei a 106 alumnes.

La renda bruta familiar disponible (RBFD) 
mesura els ingressos de què disposen els 
residents d'un territori per destinar-los al 
consum o a l'estalvi. 

L’any 2012, la RBFD a Arenys de Munt 
va ser de 16.400€ per habitant, lleugera-
ment inferior a la mitja-na de la comarca 
del Maresme, que és de 16.500€. Al 2015, 
la RBFD d’Arenys de Munt, amb 16.400€, 
va superar, per exemple, la d’Arenys de Mar 
(15.900€) i és inferior, per exemple, a la 
d’Alella (18.600€).

Escola Sobirans

COMPETÈNCIES MUNICIPALS

Els ajuntaments tenen assignades legal-
ment unes competències bàsiques o ser-
veis mínims a prestar obligatòriament, se-
gons el nombre d’habitants del municipi. 
Arenys de Munt tenim legalment compe-
tències en: enllumenat públic, cementiri, 
recollida de residus, neteja viària, prove-
ïment domiciliari d’aigua potable, clave-

gueram, accés als nuclis de població, pa-
vimentació de les vies públiques, control 
d’aliments i begudes, parc públic, biblio-
teca pública, mercat i tractament de resi-
dus. Però és clar que des de l’ajuntament 
d’Arenys de Munt prestem molts d’altres 
serveis: instal·lacions esportives, serveis 
socials, policia local, etc.

Per a dur a terme tot això, el pressu-
post general de l’ajuntament d’Arenys 
de Munt per al 2016 és de 8.244.189 €, 
i el pressupost de despeses de l’empre-
sa municipal GUSAM és de 1.509.013€. 
L’ajuntament compta amb 63 treballadors 
i treballadores i l’empresa municipal GU-
SAM compta amb 37.

RESIDUS SÒLIDS URBANS

A Arenys de Munt generem un valor mig 
1,33 Kg d’escombraries per habitant i dia. 
Aquest valor és valor inferior a la mitjana de 
la comarca del Maresme, que és de 1,46 
Kg/habitant/dia, i és igual que la mitjana de 
Catalunya.

Pel que fa al percentatge de recollida se-
lectiva dels residus, Arenys de Munt amb 
el 48,6% estem per sobre de la mitjana del 
Maresme (42,5%) i força més per sobre que 
la mitjana de Catalunya (38,3%). Amb dife-
rència, la fracció de rebuig és el residu que 
més es genera, mentre que el paper i els en-
vasos no superen el 5%. 

Per a la recollida de l’oli de cuina usat, 
l’ajuntament ha instal·lat contenidors en 
5 establiments del poble i facilita gartuïta-
ment als veïns un embut amb adaptador.

64%
REBUIG PAPER

5%
VIDRE

6%
ENVASOS

5%
ORGÀNICA

20%
Distribució de la recollida selectiva d’Arenys de Munt

d’escombraries 
per habitant 

i dia

1,33Kg
Generem

Mitjana recollida 
selectiva

48,6%

2.593.335 €

Despeses 
corrents en 

béns i serveis

Passius 
financers
748.412 €

Inversions
1.451.527 €

Fons de
Contingència

67.800 €

Transferències 
corrents

756.112 €

Despeses 
financeres
84.692 €

Despeses de 
personal

2.542.310 €

DESPESES

Altres

Ingressos patrimonials      

Altres ingressos   

Transf. Generalitat

Preus públics       

Impost i.A.E.

Escombraries 

Plusvàlua    

Ibi nat. Rústica    

Préstecs   

Actius financers

Transf. Altres ens 

Contrib. Riera

Transf. Diputació  

Altres taxes      

Transferències estat 

Impost vehicles 

18.490,00 €

171.784,18 € 

237.710,83 € 

465.000,00 € 

667.616,60 €

 158.454,22 € 

309.580,00 € 

1.500.000,00 € 

5.000,00 €

120.000,00 €

 56.010,00 € 

578.000,00 € 

 173.000,00 € 

 249.855,00 € 

 47.900,00 € 

 63.000,00 € 

 10.136,62 €

INGRESSOS

 56.000,00 € Impost construcció i obres  

18.490,00 €Subvenció préstec pavelló  

Ibi urbà 2.803.651, € 

16.400
€/
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PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2013-15

Urbanització superficial de la riera

PAM 2015-2019

A  continuació es descriu el Pla 
d’Actuació Municipal 2015-2019 
estructurat en quatre grans eixos 
principals, objectius estratègics i 

objectius operatius.
En el context econòmic que encara pa-

tim al començament d’aquest mandat mu-
nicipal, en el PAM 2015-2019 atorguem 
una especial rellevància a les polítiques 
públiques encaminades a l’atenció a les 
persones, a la millora de l’espai públic, a la 
promoció econòmica i a la millora de la go-
vernança municipal. Aquests són els qua-
tre eixos del PAM 2015-2019.

Els objectius estratègics indiquen el 
canvi que volem produir en cadascun dels 
àmbits de les polítiques públiques que el 

govern municipal considerem prioritàri-
es, més enllà de la gestió del dia de la vila 
d’Arenys de Munt. Representen els reptes 
que ens hem marcat en coherència amb 
els programes electorals amb què ERC, 
PSC i CUP es vam presentar a les elecci-
ons municipals del 25 de maig de 2015. 
Són realistes i assolibles.

Els objectius operatius concreten les 
accions que durem a terme per assolir 
cadascun dels objectius estratègics i in-
diquen quins seran els resultats que as-
solirem. Són objectius orientats als resul-
tats, mesurables, i que el govern municipal 
hem programat el seu acompliment per 
als anys 2015, 2016, 2017, 2018 i fins al 
maig de 2019.

48 
OBJECTIUS

ESTRATÈGICS

385 
OBJECTIUS
OPERATIUS

4 
GRANS
EIXOS

 PERSONES GOVERNANÇA

ESPAI
PÚBLIC

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

Per millorar la 
qualitat de vida del
conjunt d’arenyencs

 i arenyenques

Que concreten 
i despleguen 

els 48 objectius 
estratègics

Per avançar en la 
justícia social i la 

igualtat d’oportunitats

Cinc regidors i regidores de l’actu-
al govern municipal -format per 
set regidors i regidores ERC, PSC i 
CUP- ja formaven part de l’anteri-

or equip de govern d’ERC, CiU i PSC, que 
va assolir el 85% dels objectius del PAM 
2013-2015. El període 2013-2015 ha 
estat el primer de la història d’Arenys de 
Munt en el què la gestió del govern munici-
pal s’ha pogut avaluar periòdicament a tra-
vés del grau de compliment del PAM 2013-
2015 que definia 185 objectius.

A més de les millores en l’espai públic 
més visibles realitzades en el període 
2013-2015, com l’arranjament de diver-
sos carrers, la reforma de la plaça de l’Es-
glésia i el Mercat Municipal, l’obertura de 
l’Espai Catà, la urbanització superficial de 
l’emblemàtica riera entre el rial Bellsolell i 
la carretera de Torrentbò, i la connexió del 
rial de Can Cornell amb el caixó de la riera, 
els 185 objectius del PAM 2013-2015 con-
templaven nombroses accions enfocades 
a millorar la qualitat de vida de tots els are-
nyencs i arenyenques.

Alguns dels 185 objectius del PAM 
2013-2015 assolits en l’àmbit que més di-
rectament afecta a les persones han estat: 
haver incrementat en un 42% els recursos 
destinats a famílies vulnerables, haver po-
sat en marxa el projecte “Brigada Jove” per 
iniciar els joves en el món laboral i impli-
car-los en el manteniment i conservació de 
l’espai públic, haver aprovat un nou model 
de subvencions per a entitats i associaci-
ons, haver programat una activitat mensu-
al dins del marc dels Actes del Tricentenari 
1714-2014 i commemorat el 15è aniver-
sari de l’agermanament amb Feytiat-Fes-

tiac, haver publicat el llibre sobre la con-
sulta del 13 de setembre de 2009, haver 
homologat l’Aula d’Adults com a centre 
educatiu, haver realitzat l’acte de benvin-
guda als docents de tota la comunitat edu-
cativa, haver publicat la Guia d’acollida de 
nouvinguts, haver instal·lat desfibril·ladors 
a diferents equipaments municipals, ha-
ver recuperat la Nit de l’Esport, haver inici-
at les passejades per a la gent gran, haver 
organitzat la Fira d’Entitats, etc.

Altres objectius més directament rela-
cionat amb instal·lacions i equipaments 
municipals que han estat assolits en el pe-
ríode 2013-2015 són: la instal·lació de la 
marquesina i la tanca perimetral a la Dei-
xalleria Municipal, l’arranjament del pas-
seig de Can Jalpí, la replantació de 105 
arbres a la via pública, el trasllat de la pa-
rada de bus de l’Ajup per complir els re-
queriments de seguretat, la reforma i im-
plantació de mesures de seguretat a la 
Sala Municipal, l’aprovació de la reparcel-
lació de la urbanització Collsacreu i la mi-
llora de les tanques perimetrals per a la 
prevenció d’incendis en diverses urbanit-
zacions, i que les dues masies de Can Glo-
bus passessin a ser de titularitat munici-
pal.

I altres objectius més directament re-
lacionats amb l’organització municipal, 
l’economia i la transparència que han es-
tat assolits en el període 2013-2015 han 
estat: haver reduït el nombre de gerents 
i d’empreses municipals, haver disminu-
ït el percentatge de deute viu fins al 55%, 
haver pagat als proveïdors en un termi-
ni inferior als 30 dies, haver implantat la 
comptabilitat analítica, haver incorporat 
el protocol de clàusules socials per a les 
contraccions municipals, haver en marxa 
l’aplicació ReparaCiutat per comunicar in-
cidències de manteniment i neteja en l’es-
pai públic, haver implementat un quadre 
de comandament amb indicadors de la 
gestió municipal, haver implantat un sis-
tema de control de presència dels treba-
lladors municipals, haver modificat orde-
nances per poder aplicar descomptes, per 
exemple, si s’utilitza la Deixalleria Munici-
pal, haver aplicat criteris de govern obert 
en la publicació de dades al web munici-
pal, i haver publicat periòdicament els but-
lletins informatius “L’Ajuntament informa “ 
i l’”Amunt Arenys”.

D'OBJECTIUS
ASSOLITS

85%
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LES PERSONES / PAM 2015-2019

L’atenció a les persones constitueix una prioritat clara del consistori. 
Treballem per mantenir el nivell de polítiques socials que garanteixi 
una adequada atenció i acompanyament en el conjunt de l’àmbit social 
socials, i incidint especialment en la cultura, l’esport, l’educació, la salut, 
el benestar, la participació ciutadana, i la seguretat ciutadana.

IMPULSAR L'HABITATGE SOCIAL
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Realitzar l’inventari d’habitatges desocupats per a la 

Borsa de Lloguer Social
2. Desenvolupar el Reglament d'Habitatges desocupats
3. Revisar el conveni d'habitatge amb el Consell 

Comarcal del Maresme i la seva funcionalitat
4. Establir el model de responsabilitat entre propietari, 

llogater i ajuntament en la relació d'habitatges de 
lloguer social

5. Impulsar l’atorgament d'ajuts per al pagament de 
l'IBI a persones en situació desfavorida

6. Establir convenis amb les entitats financeres 
propietàries d’habitatges buits, per tal de facilitar el 
seu lloguer de caràcter social

DONAR SUPORT A LES FAMÍLIES MÉS 
DESAFAVORIDES
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Consolidar la dotació econòmica per a la Bossa 

Social/Fons Social
2. Elaborar un Pla d'Acció Social integral per al període 

2016-2019 orientat a evitar l'exclusió social al 
municipi, impulsat conjuntament amb el Consell de 
Benestar social i la Comissió de Seguiment de la 
Crisi, i revisable anualment

3. Desenvolupar totalment el Reglament d'ajuts socials 
aprovat l’any 2014

4. Elaborar un protocol per a la reutilització d'estris 
dipositats a la Deixalleria Municipal  

5. Establir un servei d'atenció psicològica per a 
persones amb discapacitats, dependència o bé que 
es trobin en situació d'exclusió social

6. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona el programa 
“Més a prop” per a la detecció de persones grans 
fràgils en situació de risc social.

7. Organitzar tallers de consum responsable i 
optimització per a les persones beneficiaris de 
prestacions econòmiques d'urgència social en 
concepte de subministraments i alimentació.

8. Revisar el “Projecte Riera”  per introduir millores, 
publicar les dades del projecte i del treball amb els 
joves de la vila

9. Elaborar un protocol intern d'atenció i gestió de la 
demanda dels Serveis Socials Bàsics que tingui en 
compte l'atenció a la pobresa i el tractament social 
de les persones, famílies i col·lectius en situació      
de vulnerabilitat

01 10. Elaborar un  sistema de gestió i seguiment del 
pressupost de Benestar Social més àgil i operatiu 

11. Crear un grup de Voluntariat Social 
12. Establir un Pla de Treball per a les persones 

que reben ajudes en coordinació amb el servei 
d'Ocupació

13. Establir convenis de col·laboració amb les entitats 
del tercer sector 

14. Mantenir els ajuts a les famílies per l'accés 
als menjadors dels centres educatius, com 
a complement als atorgats per la Generalitat                
de Catalunya

15. Elaborar la cartera de Serveis Socials i penjar-la        
al web municipal

MILLORAR EL SUPORT A LES 
NECESSITATS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Revisar els criteris de prescripció del SAD social per 

a l'ampliació de la cobertura d'hores de servei.  
2. Garantir, ampliar i vetllar pel servei de Teleassitència 

i publicar-ne les dades
3. Protocolaritzar el seguiment dels acords PIAs 

(Programa Individual d’Atenció) i garantir-ne el 
seguiment trimestral

4. Implantar i desenvolupar el Projecte "Radars" per      
a gent gran

POTENCIAR LES POLÍTIQUES 
D’IGUALTAT DE GÈNERE
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Desenvolupar el Pla d'Igualtat presentat el mandat 

2013-2015 amb totes les línies estratègiques 
marcades i les accions incloses

2. Impulsar i consolidar l'Espai Dona amb tallers 
i activitats  d'acord a les seves necessitats i 
demandes, de forma participativa

3. Aprovar per Ple els criteris per a penjar banderes 
al balcó de la casa consistorial, com la bandera de 
l'orgull gay el dia de la seva commemoració

4. Programar tallers formatius amb perspectiva de 
gènere (coeducació, violència…) als diferents 
agents/col·lectius presents al territori, i tallers amb 
conceptes d’igualtat homes/dones

5. Elaborar el Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament
6. Impulsar la coeducació als centres educatius        

com a metodologia per a la promoció de la igualtat 
de gènere 

7. Desenvolupar la campanya per la Commemoració 
del 8 de març Dia Internacional de les Dones

8. Desenvolupar la campanya per la Commemoració 
del 25 de Novembre, Dia Internacional per 
l'eradicació de la violència masclista

9. Impulsar dues accions anuals que fomentin 
l'emprenedoria i el lideratge en femení

10. Proposar la presència de noms de dones en el 
nomenclàtor del municipi i en les convocatòries de 
premis públics

11. Editar un llibre en concepte de gènere entre dones 
i homes del municipi que visualitzi les seves 
aportacions a través d'activitats culturals

12. Fomentar la igualtat de gènere en la publicitat 
generada per l'ajuntament en totes les plataformes 
mitjançant revisió de l'agent de gènere

IMPULSAR POLÍTIQUES DE SOLIDARITAT 
I DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Continuar participant en el Fons Català de 

Cooperació al desenvolupament
2. Fomentar la cultura de la pau i drets humans 

participant en el Projecte amb el Poble Sahrauí

IMPULSAR POLÍTIQUES 
DE COHESIÓ SOCIAL
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Continuar l’organització de les Jornades 

Interculturals de forma participativa
2. Treballar el Pla d'Inclusió de l'àmbit de la immigració 

i la interculturalitat: suport i dinamització a les 
activitats per fomentar el coneixement entre cultures 
i foment i normalització de la participació activa en el 
municipi per part de tots els veïns/es

3. Continuar  i augmentar la dedicació horària al 
Projecte de Prevenció Comunitari iniciat en el 2013

4. Consolidar el projecte "Escola de Família" 
conjuntament amb l’impuls a les polítiques educatives

5. Organitzar tallers on s'integrin persones del teixit 
associatiu en activitats de relació i integració

AMPLIAR I MILLORAR 
LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Continuar amb el pressupost participatiu, amb un 

import màxim fixat, per decidir inversions i serveis
2. Posar en marxa un mecanisme de votació 

electrònica per a la realització de consultes sobre 
qüestions municipals

3. Potenciar el Consell del Poble com a òrgan consultiu 
i impulsar que s’hi incorpori més població activa, 
més joves i integrar-hi més pluralitat.

4. Implementar la figura virtual del "Regidor nº14"       
per adreçar precs i preguntes al Ple a través del      
web municipal
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5. Encarregar enquestes d'opinió sobre la qualitat de vida 
i  la valoració serveis/polítiques públiques a nivell local

6. Continuar amb les portes obertes a l'ajuntament per 
a centres educatius i entitats que vulguin conèixer 
més de prop l’administració local

7. Impulsar processos participatius per col·laborar       
en la definició del model de poble i de models per    
al teixit associatiu

8. Programar cursos de formació per proporcionar 
suport i/o assessorament a les entitats

9. Definir espais de participació presencials a la plaça 
de l’Església, a la plaça de Sant Carles i a Sobirans 
entre altres.

10. Revisar anualment les bases de subvencions a 
entitats i associacions i treballar per augmentar-ne 
la dotació econòmica

11. Programar la Mostra d'Entitats amb una     
periodicitat bianual

VETLLAR PER A LA  MEDIACIÓ CIUTADANA
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Publicar la Memòria Anual sobre les activitats de 

mediació i programar un acte públic sobre mediació
2. Fomentar i consolidar l'Espai de Mediació a l'Institut 

Domènec Perramon
3. Realitzar accions visibles per donar a conèixer la 

tasca del grup de mediadors de l'Institut Domènec 
Perramon: acte de presentació i altres accions per 
fer créixer el grup

TREBALLAR PER A LA MILLORA 
DEL CIVISME
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Contractar un agent cívic amb potestat sancionadora 

que vetlli pel compliment de l’ordenança de civisme 
en l’espai públic

2. Continuar realitzant campanyes de civisme a les 
escoles i a tot el municipi

3. Dotar l'espai públic d'elements que afavoreixen el 
civisme, com cendrers, papereres, rètols, etc. 

4. Crear el grup d'Informadors Cívics 
5. Desenvolupar i implementar el Pla de Convivència      

i Civisme
6. Utilitzar la vídeo vigilància per a lluitar contra l’incivisme

POTENCIAR LES POLÍTIQUES  D’OCUPACIÓ
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Treballar per incorporar més ofertes d’ocupació a la 

borsa de treball
2. Fer el seguiment i publicar trimestralment les     

dades d'ocupació
3. Formalitzar convenis amb d'altres municipis per fer 

formació conjunta a persones en atur
4. Elaborar plans de treball personalitzats per a 

persones que beneficiàries d’ajuts de Serveis Socials 
i altres administracions públiques

5. Vetllar per la formació adequada per perfils                      
i competències en les persones inscrites a la       
borsa d'aturats

6. Impulsar la creació d’un Centre Col·laborador del 
S.O.C. homologat

7. Desenvolupar actuacions per un mercat de 
treball inclusiu que doni suport als col·lectius més 
desfavorits com són els perceptors de la RMI

8. Reformular el projecte Club de la Feina per       
adequar-lo a les noves necessitats socials i 
incrementar els dies d'obertura d’aquest servei

CONTINUAR AMB L’IMPULS 
A LES POLÍTIQUES CULTURALS
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Ampliar l'abast del programa de parelles lingüístiques
2. Formalitzar acords, convenis o contractes                   

per a esdeveniments culturals i lúdics que es 
programen regularment

3. Aprovar un nou escut municipal d’acord amb la 
normativa i havent-lo escollit per votació popular

4. Incorporar a la Mostra Literària una categoria de 
participació per a persones amb capacitats diferents

5. Informar de les activitats de l'Aula d'Extensió 
Universitària per a la gent gran

6. Treballar per a què Arenys de Munt sigui seu de la 
celebració de la Mostra Literària del Maresme

7. Promoure que la X Trobada d'entitats de recerca se 
celebri a Arenys de Munt

MILLORAR INSTAL·LACIONS I LA GESTIÓ 
D’EQUIPAMENTS CULTURALS
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Elaborar i aprovar el projecte executiu de la nova 

Biblioteca Antònia Torrent 
2. Elaborar i aprovar el Pla d'Usos d'Equipaments 

Culturals locals
3. Millorar les instal·lacions de la masia de Can Borrell 

per a programar-hi actuacions musicals i teatrals de 
petit format

4. Millorar la Sala Mercè Paluzie i especialitzar-la en 
exposicions culturals i artístiques

5. Millorar la sistemàtica de claus d'accés als 
equipaments municipals

6. Iniciar els estudis i projectes per a la rehabilitació de 
les cases Villa Josefa i Mas Talleda

7. Millorar l’espai adjacent a la masia de Can Borrell i 
instal·lar l’alambí al solar rere la masia. 

8. Potenciar i donar més recolzament a les  iniciatives 
culturals del poble

9. Millorar l'equipament audiovisual de la Sala 
Municipal

IMPULSAR PUBLICACIONS LOCALS 
I COMMEMORACIONS
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Elaborar vídeos amb reportatges i relats per 

preservar la memòria històrica local 
2. Commemoració d'aniversaris rellevants com, 

per exemple, el XV aniversari del Simposi sobre 
Descoberta, els 25 anys de l’exposició nadalenca de 
l’Associació de Puntaires d’Arenys de Munt, els 30 
anys del Col·lectiu pel Museu-Arxiu, els 60 anys del 
Grup Pessebrista del Centre Moral, etc.

3. Editar un llibre commemoratiu sobre els 40 anys 
d'ajuntaments democràtics a Arenys de Munt

CONTINUAR AMB L’IMPULS 
A LES POLÍTIQUES EDUCATIVES
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Millorar l'oferta d’activitats extraescolars i d’activitats 

en període de vacances
2. Crear l'estructura interna organitzativa del Centre de 

Formació d'Adults
3. Consolidar el sistema de gestió de l'Aula de Música
4. Impulsar la participació d'entitats locals d'educació 

en el lleure en el disseny de polítiques educatives
5. Publicar anualment la revista sobre dels centres 

educatius d’Arenys de Munt
6. Potenciar activitats pedagògiques entre el Col·lectiu 

Museu Arxiu i els centres educatius
7. Elaborar un projecte d'impuls de l'Aula d'Adults 

per transformar-lo en un referent de la formació 
continuada al municipi

8. Obrir els patis de les escoles per guanyar més espais 
de lleure

9. Continuar amb les inversions per a la millora dels 
centes educatius públics

10. Estudiar una nova ubicació per a l'Escola de Música

MANTENIR LA TRADICIÓ,  REORIENTAR 
I AMPLIAR LES ACTIVITATS FESTIVES
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Programar un Festival d'Arts Escèniques 

complementant oferta ja consolidada
2. Organitzar la revetlla popular per la Nit de Cap d'Any
3. Impulsar l’organització de concerts musicals 

organitzats a partir de criteris d'autogestió

MILLORAR L’ORGANITZACIÓ 
D’ACTIVITATS LÚDICO-FESTIVES
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Potenciar eines de difusió 2.0 per a difondre les 

agendes de festes i d’activitats lúdiques
2. Potenciar la Comissió de Festes per aconseguir major 

implicació social de col·lectius de totes les edats
3. Coordinar una agenda única d'actes públics, siguin 

culturals, festius, lúdics, esportius, etc.

IMPULSAR POLÍTIQUES
DE JOVENTUT PER A DIFERENTS 
FRANGES D’EDAT
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Impulsar la creació d'una Entitat de Joves 

autogestionada
2. Dinamitzar les activitats destinades al jovent  amb 

cursos, tallers, xerrades, concerts, etc.
3. Impulsar la pràctica de noves activitats esportives i 

de lleure (skate, rocòdrom...)
4. Programar noves propostes d'oci nocturn
5. Potenciar la Brigada Jove durant els mesos d’estiu 

amb l'enfoc de treball per projecte
6. Impulsar el projecte "Ajuntament Jove" amb la 

col·laboració dels centres educatius
7. Implementar eines de participació i informació juvenil 

a través de les xarxes socials
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8. Revisar els estatuts del Consell Municipal de Joventut 
i impulsar la seva activitat

9. Incentivar el PIJ, Espai Jove i PIDCES (Punt d'Informació 
i Dinamització dels Centres d'Educació Secundària)

10. Elaborar i documentar el Pla Local de Joventut 
11. Crear una borsa de treball jove
12. Organitzar Nits Joves dins les Festes Majors amb 

actuacions de grups de música destacats
13. Crear una nova imatge per a les activitats destinades 

principalment als joves i elaborar material de difusió
14. Potenciar la Nit de Naps i Cols en el seu sentit 

tradicional, festiu, lúdic i satíric

MILLORAR LES INSTAL·LACIONS 
I LA GESTIÓ DE L’ESCORXADOR
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Millorar el manteniment de l'Edifici Escorxador 
2. Millorar  els bucs d'assaig per a grups de música de  

l'Edifici de l’Escorxador
3. Dotar de mobiliari, futbolí i recursos materials a 

l'Edifici de l’Escorxador 
4. Instal·lar un sistema d’accés a l’Edifici de l’Escorxador 

amb clau intel·ligent per millorar-ne la gestió i seguretat

AMPLIAR I MILLORAR ELS 
SERVEIS PER A LA GENT GRAN
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Organitzar sessions de prevenció de la salut 
2. Programar passejades específiques per a la gent gran
3. Ampliar les activitats lúdico-esportives per a la gent 

gran amb sessions de Tai-Txi
4. Impulsar la millora del transport públic entre Arenys 

de Munt i l'Hospital de Mataró
5. Posar en marxa el centre de dia per hores a la 

Residència Verge del Remei
6. Impulsar l’establiment d’un servei de rehabilitació a 

la Residència Verge del Remei
7. Posar en marxa un menjador obert amb preus 

especials per a la gent gran

POTENCIAR L’ACOMPANYAMENT 
I RECONEIXEMENT DELS MÉS GRANS
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Organitzar anualment la Diada de la Gent Gran
2. Programar un dinar de germanor de la gent gran
3. Instaurar un petit homenatge a les persones 

que arriben als 100 anys i ho vulguin celebrar 
públicament

4. Elaborar vídeos amb relats de persones grans per 
preservar la memòria històrica local

5. Crear el Consell Municipal de la Gent Gran

POTENCIAR INFRAESTRUCTURES 
PER A LA GENT GRAN
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Arranjar un espai per a activitats de psicomotricitat    

a l'actual Esplai
2. Consolidar un espai per al ball de l’Esplai
3. Elaborar un estudi sobre la possibilitat d’implementar 

pisos tutelats

AMPLIAR I MILLORAR SERVEIS SANITARIS
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Programar jornades de salut sobre les malalties    

més prevalents
2. Organitzar activitats de promoció i prevenció de la 

salut amb centres educatius i entitats, i impulsar el 
programa THAO per prevenir l’obesitat

3. Organitzar campanyes per al foment de l'alimentació 
saludable i per a la prevenció de malalties prevalents 

4. Reforçar els programes de prevenció i informació 
sobre drogodependències

5. Treballar conjuntament amb els Serveis Territorials 
de Salut per a millorar serveis sanitaris que no són  
de competència municipal

6. Optimitzar els programes específics per al control   
de plagues

7. Impulsar la utilització d’eines de suport a persones 
amb discapacitat visual i auditiva

MILLORAR INFRAESTRUCTURES 
SANITÀRIES I DE PREVENCIÓ DE LA SALUT
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Canviar la ubicació del servei d’ambulàncies SEM      

a un nou espai amb millors instal·lacions 
2. Adquirir un nou desfibril·lador per a la policia local 
3. Marcar corredors de salut en el terme municipal, 

espais senyalitzats amb quilometratge i desnivell
4. Instal·lar aparells per fer gimnàstica al passeig         

de Can Jalpí 
5. Estudiar la possibilitat d'establir un tanatori a   

Arenys de Munt
6. Millorar el sistema de gestió del cementiri municipal
7. Construir nous nínxols i fossa al cementiri municipal

CONTINUAR AMB L’IMPULS 
A LES POLÍTIQUES SOBRE L’ESPORT
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Fomentar l’oferta d’activitats esportives                  

extra-escolars conjuntament amb les AMPAs
2. Impulsar la creació de l'escola base de corredors     

de muntanya
3. Impulsar la creació de l'escola base de bicicletes BTT
4. Impulsar la creació de l'escola base de bàsquet
5. Impulsar acords per a la pràctica d'esports nàutics 

aprofitant les possibilitats comarcals
6. Atorgar subvencions directes als clubs que assoleixin 

fites esportives rellevants
7. Implementar el projecte “Belluga’t” per       

augmentar la salut mitjançant l'esport i participar   
en “mini olimpíades” 

MILLORAR INSTAL·LACIONS I LA GESTIÓ 
D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Instal·lar un nou sistema de megafonia al pavelló     

del Torrent d'en Terra
2. Fer un carril bici des de la carretera de Torrentbò        

al Santuari de Lourdes

3. Mantenir i ampliar els itineraris de muntanya                  
i senderisme en el terme municipal

4. Canviar la gespa del camp de futbol quan arribi al 
final de la seva vida útil

5. Canviar els seients de les grades del camp de  futbol
6. Instal·lar un sistema para-sol a la zona VIP del camp 

de futbol
7. Retirar el pal elèctric de la pista annexa al pavelló     

de Torrent d’en Terra
8. Millorar el manteniment del poliesportiu de             

Can Zariquei
9. Millorar la zona Can Zariquei amb noves  

instal·lacions esportives 
10. Impulsar l’establiment d’un bar-cafeteria al 

poliesportiu de Can Zariquei
11. Estudiar la viabilitat del cobriment de la 

piscina municipal
12. Actualitzar la informació en els equipaments i zones 

esportives en format Braille

MILLORAR LES POLÍTIQUES 
DE SEGURETAT
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Impulsar el mancomunar serveis amb policia local  

de pobles veïns
2. Ampliar els espais municipals controlats per         

vídeo vigilància
3. Implementar el programa de gestió policial DRAC
4. Posar en funcionament el Nucli d'Informació    

Policial (NIP)

MILLORAR LA MOBILITAT 
EN EL NUCLI URBÀ I EN TOT 
EL TERME MUNICIPAL
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Aprovar un pla de mobilitat en el nucli urbà d'Arenys 

de Munt.
2. Impulsar la construcció de la rotonda a l'entrada 

Torrent d'en Puig
3. Instal·lar un punt de recàrrega de motos                           

i cotxes elèctrics
4. Posar cartells informatius dels horaris de l'autobús              

a totes les parades
5. Instal·lar un panell indicador de la propera sortida       

de l'autobús Arenys Mar - Arenys Munt
6. Deixar de forma permanent la nova parada de 

l'autobús  de la carretera Torrentbó - cruilla amb 
Riera Sobirans

7. Fer accions per reduir la velocitat de vehicles al seu 
pas per la rambla Francesc Macià i l'Eixample

8. Millorar l’organització del trànsit al carrer de les Flors, 
travessia Llorenç i rambla Francesc Macià

9. Millorar la senyalització a les urbanitzacions 

Magatzem d'aliments
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L'ESPAI PÚBLIC / PAM 2015-2019

Els nostres carrers, places, la  riera, els parcs, i el conjunt d’equipaments 
municipals han de ser llocs adequats a tothom, zones de trobada, passeig i lleure. 
La millora i el manteniment de l’espai públic i dels equipaments ha d’atendre 
a criteris de sostenibilitat mediambiental i a criteris d’urbanisme equilibrat.

MILLORAR LA NETEJA 
I EL MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC

Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Incrementar la dotació de personal de la brigada 

municipal de neteja
2. Fer pública la planificació diària de la neteja viària
3. Fer públic el manteniment de les zones verdes
4. Adquirir nova maquinària per possibilitar la neteja 

amb aigua a pressió
5. Posar en marxa una nova sistemàtica de neteja   

amb aigua a pressió de vials i places en funció de 
tipus paviment

6. Estudiar mecanismes de col·laboració                  
público-privada amb empreses especialitzades en 
neteja viària

7. Estudiar la viabilitat de dur a terme el projecte 
"Jardinets urbans" als escocells de l'Eixample

8. Replantar els arbres de la via pública malmesos
9. Revegetar el parc de Can Jalpí
10. Dur a terme la poda o tala necessària per a donar 

visibilitat el Far de Can Jalpí
11. Fer pública la planificació anual de la poda de  

l’arbrat viari
12. Potenciar l'ús i les prestacions de l'aplicació 

ReparaCiutat

REFORMAR EQUIPAMENTS 
I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Elaborar un Pla d'Equipaments Municipals, 

que contempli tots els equipaments, per tal                        
de gestionar-los millor i, també, optimitzar la      
cessió d’espais

2. Reformar i ampliar l’Esplai 
3. Instal·lar un escenari estable en l’espai entre Can 

Borrell i el CAP
4. Reformar la pista de l’escola Sant Martí
5. Cobrir la pista annexa del pavelló del Torrent          

d’en Terra  
6. Dur a terme actuacions de millora a l'Hotel d'Entitats
7. Impulsar un Centre Cívic que col·labori a dinamitzar 

el teixit associatiu
8. Construir un Skate Park públic
9. Instal·lar una pista de 3x3
10. Millorar les instal·lacions de la Sala d’Exposicions 

Mercè Paluzie
11. Projectar la ubicació del magatzem d’aliments 

DISAM en un equipament municipal  
12. Acordar la realització de millores a l’edifici municipal 

de la Cotxeria 

MILLORAR CARRERS, PLACES, 
CAMINS I ESPAI PÚBLIC
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Arreglar i consolidar el camí de l'ermita de Santa 

Cecília a Torrentbò
2. Pavimentar i il·luminar el camí fins el Santuari           

de Lourdes 

3. Replantar l'herba-prat al passeig de Can Jalpí       
(Can Victoriano)

4. Consolidar la llera de la riera entre els dos Arenys
5. Arranjar i millorar la font del començament                

de l’Eixample
6. Reclamar a les administracions competents la 

finalització de la canalització de la riera
7. Ampliar i publicar el pla de manteniment de camins 

veïnals i pistes forestals
8. Renovar el paviment dels carrers Rasa, Nou, Vell, 

Borrell, Olivera i Flors
9. Reordenar  la mini rotonda del Pi Gros  
10. Reformar la plaça de Sant Carles  
11. Reformar de la placeta de davant de l'església, que 

actualment és de sorra, d’acord amb la Parròquia
12. Ampliar de la plaça de l’església i millorar                     

la seva accessibilitat
13. Augmentar els embornals per a la recollida       

d'aigües pluvials al carrer de les Flors i a         
l'avinguda Generalitat 

14. Implementar un pla de manteniment de la        
pintura viària

15. Realitzar actuacions en voreres (pals elèctrics              
i de telefonia) per a millorar la mobilitat

16. Potenciar el projecte Viles Florides 
17. Incentivar la millora de les façanes de les cases           

i la presència de flors als balcons
18. Millorar la senyalització d’aparcaments públics            

i d’equipaments municipals
19. Millorar la retolació a l’entrada de la vila (Primera 

consulta per la independència, municipi de l’AMI, 
Viles florides i Capital de la Sardana 2013)

20. Implementar un pla de renovació progressiva dels 
plàtans de la riera malalts o malmesos

21. Elaborar una nova ordenança per a terrasses, 
tendals, carta de colors i sobre l’ocupació de la via 
pública en general.

22. Definir criteris i elaborar una nova ordenança sobre 
les canaleres d’aigües pluvials

23. Definir criteris i elaborar una nova ordenança sobre 
els treballs a la via pública (obres de canalització 
de gas, electricitat, tub addicional en l’obertura de 
carrers, etc.)

24. Incrementar el nombre d’escocells i d’arbres al 
municipi (C/ Lluís Companys i altres)

MILLORAR LA XARXA 
D’ENLLUMENAT PÚBLIC

Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Unificar tota la il·luminació del tram de riera 

urbanitzada amb tecnologia LED

Entrada a la riera
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2. Ampliar l’ús de tecnologia de baix consum en 
l'enllumenat públic

3. Revisar i actuar en les instal·lacions per a garantir 
la seguretat i idoneïtat del subministrament, i 
continuar amb la renovació de quadres elèctrics

4. Instal·lar torres d'il·luminació al Parc de Can Jalpí

AVANÇAR EN URBANISME, 
EN EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
I EN LA XARXA D’AIGUA
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Urbanitzar la riera entre el rial Bellsolell i el carrer   

de la Rasa
2. Disposar de noves zones d’aparcament                              

en el nucli urbà
3. Replantejar els escocells del tram de la riera entre   

el rial Bellsolell i Can Globus
4. Construir un passatge entre la riera i el carrer de les 

Flors adjacent a la casa consistorial
5. Adquirir la casa de la plaça de l’Església afectada  

pel planejament urbanístic
6. Elaborar el projecte d'ampliació de la casa 

consistorial sobre la Sala Municipal
7. Elaborar el projecte de rehabilitació de Villa Josefa     

i Mas Talleda (Can Globus)
8. Avançar en el projecte d’urbanització de la riera en el 

tram entre el carrer de la Rasa i el Torrent d’en Puig
9. Impulsar el desenvolupament de la UA-14 i AU-15 al 

rial Bellsolell i potenciar-ne l’ús comercial
10. Prioritzar els projectes d'urbanització i reparcel·lació 

pendents de desenvolupar en el Pla General  
11. Aprovar definitivament el Pla Especial del Patrimoni 

Històric, Arquitectònic i Ambiental 
12. Aprovar definitivament la modificació puntual del 

Pla General per a què sigui possible l'establiment de 
càmpings al terme municipal

13. Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla 
General per a què siguin possibles usos esportius en 
el sòl no urbà

14. Invertir en la xarxa d'aigua i de clavegueram per a una 
millor prestació del servei i millorar-ne el rendiment 
d’acord amb el Pla Director d’Aigües d’Arenys

15. Possibilitar l’arribada d’aigua potable en sòl no urbà 
quan sigui necessària per dur-hi a terme activitat 
econòmica

IMPULSAR LA PROTECCIÓ 
DEL MEDI NATURAL EN TOT EL 
TERME MUNICIPAL
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Elaborar un pla de la riera de Sobirans per a què 

sigui un espai protegit entre la bassa de laminació i 
el parc del Montnegre i el Corredor

2. Millorar les vores de la riera i plantar-hi alocs
3. Lluitar contra flora i fauna invasora (no autòctona)
4. Reintroduir l'òliba al terme municipal
5. Continuar amb la col·laboració amb el parc del 

Montnegre i el Corredor en el conjunt d’iniciatives 
mediambientals a través de La Central

CONTINUAR APLICANT POLÍTIQUES 
DE SOSTENIBILITAT 
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Implementar noves mesures per a l'estalvi en aigua, 

llum, i combustibles en instal·lacions i equipaments 
municipals

2. Potenciar l’ús responsable de l’energia i incrementar 
la col·laboració amb la cooperativa Som Energia

3. Incrementar l'ús d'aigua provinent d'aqüífers 
municipals per al reg de zones verdes

4. Agrupar contractes de poda i manteniment zones 
verdes per a un servei més eficient

5. Continuar prioritzant la lluita biològica integrada 
contra les plagues en comptes d’usar productes 
fitosanitaris

6. Implantar un projecte d'horts urbans en una zona 
propera a nucli urbà

7. Integrar la vila d’Arenys de Munt a la xarxa de 
Muncipis amb Qualitat de Vida “CittaSlow”

MILLORAR LA RECOLLIDA SELECTIVA 
DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Ampliar la recollida porta a porta a les 

urbanitzacions properes a casc urbà
2. Treballar per minimitzar la fracció rebuig en la 

recollida de brossa 
3. Impulsar mecanismes per bonificar la taxa 

d’escombraries als veïns que realitzen correctament 
la recollida selectiva

4. Potenciar l’ús de la deixalleria municipal i fer campanya 
de reforç informatiu sobre els horaris i servei.

5. Instal·lar videovigilància a les zones de contenidors 
d'emergència

6. Instal·lar minideixalleria  per piles i materials 
reciclables a la via pública

AVANÇAR EN PROCESSOS PER 
AL RECEPCIONAMENT D’URBANITZACIONS
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Impulsar els convenis de recepció parcial 

d’urbanitzacions, de manera que passin a ser 
de titularitat municipals els elements ajustats a 
normativa (enllumenat, per exemple)

2. Posar en marxa una línia de subvencions específica 
per a millora d'infraestructures a les urbanitzacions

MILLORAR LES INFRAESTRUCTURES 
I LA INTEGRACIÓ DE LES URBANITZACIONS
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Aprovar una normativa per poder atorgar llicències 

d'obra menor a les urbanitzacions no recepcionades
2. Aprovar una normativa per a poder atorgar llicències 

per construir piscines i porxos a les urbanitzacions 
no recepcionades

3. Instal·lar i renovar cartelleres informatives a les 
urbanitzacions

4. Publicar i fer el seguiment del pla de manteniment 
de franges perimetrals i parcel·les a les 
urbanitzacions, i impulsar la plantació de vinya sota 
la D.O. Alella en el terme d’Arenys de Munt com a 
mesura de prevenció d’incendis

5. Publicar i fer el seguiment del pla de neteja i 
manteniment de les urbanitzacions

6. Perllongar el camí per a vianants que connecta el 
nucli urbà amb l’Ajup de manera que arribi fins a 
l'entrada d’aquesta urbanització

7. Instal·lar més contenidors per a la recollida selectiva 
en les urbanitzacions

8. Implantar la recollida d’escombraries porta a porta a 
les urbanitzacions properes a nucli urbà

9. Continuar amb les bonificacions en la taxa 
d’escombraries si es disposa d’un compostador 
casolà de matèria orgànica

10. Millorar la senyalització viària en les urbanitzacions
11. Fer arribar el servei de wifi gratuït a les urbanitzacions
12. Impulsar l’arribada de la fibra òptica a les 

urbanitzacions
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El comerç local, els polígons industrials, i la zona de la riera constitueixin
uns valuosos motors de creixement. El desenvolupament econòmic, la 
generació de llocs de treball i el promoure la inserció laboral són elements 
fonamentals que necessiten polítiques proactives. Treballem per potenciar 
l’ocupació i el turisme,  i per promoure la consolidació de les empreses.

DINAMITZAR LA RIERA COM 
A EIX COMERCIAL I D’ESBARJO
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Consolidar i incrementar espais d'aparcament 

propers a la riera, zones de càrrega-descàrrega i 
zones d'aturada

2. Modificar l'ordenança d’ocupació de via pública sobre 
l’establiment de terrasses en bars i restaurants

3. Implementar una targeta de càrrega i descàrrega 
específica per a botiguers i comerciants

4. Dur a terme la segona fase de la millora del Mercat 
Municipal

5. Programar tallers de cuina i altres activitats per a 
dinamitzar el Mercat Municipal 

6. Canviar l'emplaçament del mercat no sedentari dels 
dilluns un cop finalitzada la urbanització de la riera 
en el tram rial Bellsolell – carrer de la Rasa

7. Instal·lar tòtems interactius per a informar sobre 
l’agenda d’activitats, notícies, i dades rellevants 
sobre Arenys de Munt

8. Instal·lar cartells informatius en els aparcaments 
públics municipals per informar de l’emplaçament 
d’establiments comercials i d’interès

9. Instal·lar cartells informatius indicant on estan 
emplaçades les zones d'aparcament

IMPULSAR NOVES POLÍTIQUES 
DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Establir un Espai d'Emprenedoria 

(Accelerador d'Empreses) 

2. Constituir la Taula d'experiències d'emprenedoria 
(Networking)

3. Licitar un servei integral de promoció econòmica, 
prospecció d'empreses i ocupació

4. Implementar un programari específic per a la gestió 
municipal de les llicències d’activitat  

5. Elaborar el Pla de Desenvolupament Econòmic “Pla 
Vallalta” mancomunat amb Sant Iscle

6. Potenciar la contractació de béns i serveis a 
professionals i industrials locals

7. Impulsar l’arribada de la fibra òptica als polígons 
industrials

8. Millorar infraestructures d’aigua i clavegueram als 
polígons industrials

9. Incrementar el nombre de dies d'obertura i les eines 
formatives al Club de la Feina

10. Impulsar  la creació d’una associació d'empresaris i 
industrials locals

11. Augmentar la competitivitat dels polígons 
industrials d'Arenys de Munt aprofitant estratègies 
mancomunades a nivell comarcal 

12. Ampliar el polígon industrial del Torrent d'en Puig 
d’acord amb el planejament del PGOUM

DINAMITZAR 
EL TEIXIT COMERCIAL
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Desenvolupar campanyes i activitats promocionals 

de productes de proximitat i identificatius d'Arenys 
de Munt en el Mercat Municipal, fires i comerç local

2. Integrar el terme municipal d'Arenys de Munt               
a la Denominació d'Origen d'Alella i recolzar la 
plantació de vinya

PROMOCIÓ ECONÒMICA / PAM 2015-2019

LA GOVERNANÇA / PAM 2015-2019

3. Implementar una plataforma virtual per a la 
localització de locals i naus industrials disponibles a 
Arenys de Munt

4. Impulsar la implementació de les TIC en el        
comerç local mitjançant aplicacions mòbils amb 
suport municipal

5. Ampliar la il·luminació nadalenca mitjançant la 
licitació d’aquest servei anual, per tal d’assolir preus 
més competitius

6. Implementar un servei de consolidació i coacher 
destinat a petits negocis i comerços 

7. Implementar la sistemàtica de control i modificar les 
ordenances per a què comerços i restaurants paguin 
una taxa d’escombraries en funció dels quilos de 
brossa generats

8. Implementar una línia d'ajuts per a l’adequació 
de les terrasses dels bars i dels restaurants a la 
nova ordenança

9. Consolidar una línia d'ajuts per a l’adequació i 
millora d’aparadors de botigues i comerç  

10. Potenciar noves fires aprofitant esdeveniments 
esportius, festius i culturals sumant sinèrgies amb la 
iniciativa d'entitats locals

IMPLEMENTAR NOVES 
POLÍTIQUES PER 
A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Establir en el poble un punt d'informació turística, 

comercial i d'activitats socials i culturals
2. Posar en marxa la pàgina web destinada a temes 

de  turisme www.visitarenysdemunt.cat en 
diferents idiomes

3. Sumar sinèrgies amb pobles veïns per ofertar 
activitats conjuntes de turisme, comerç i serveis

4. Desenvolupar nous paquets turístics que sumin 
les ofertes esportives, lúdiques, comercials i les de 
restauració d'Arenys de Munt

5. Consolidar un stand de turisme mòbil

Millorar la gestió del sector públic local i millorar les sistemàtiques per 
implementar les decisions preses és millorar els serveis i l’atenció a la 
ciutadania. Som servei públic fet per persones i per a les persones. 

Treballem per agilitar, simplificar i racionalitzar l’administració local, introduint 
la cultura de la despesa pública en termes de cost, impulsant l’eAdministració, 
incrementant la transparència,  creient en el retiment de comptes, i estalviant i 
optimitzant recursos, sense perdre qualitat en els serveis.

MILLORAR L’ORGANITZACIÓ 
DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Reorganitzar regidories, àrees de treball                          

i departaments de l’ajuntament per a guanyar 
eficiència

2. Consolidar el quadre de comandament amb 

indicadors com a eina de gestió i presa de decisions   
a l’ajuntament

3. Impulsar l’establiment d’un quadre de 
comandament per a la gestió de l’empresa 
municipal GUSAM

4. Corregir disfuncions en l'organigrama municipal          
i en els llocs de treball

5. Cobrir mitjançant concurs públic els llocs de treball 
ocupats interinament

6. Treballar per consolidar llocs de treball     
estructurals que es cobreixen amb plans d’ocupació 
o amb contractació de serveis externs

7. Revisar les taules retributives per ajustar-les             
als valors mitjos dels municipis d’entre cinc i deu mil 
habitants de la demarcació de Barcelona

8. Aprovar un nou conveni, acord de condicions de 
treball del personal funcionari

9. Treballar per unificar les de condicions de treball    
del personal laboral i funcionari

10. Modificar el Reglament Orgànic Municipal per a fer-lo 
més àgil, i incloure-hi nous elements com criteris per 
a signatures en el Llibre d’Honor, Fills Predilectes o 
Fills Adoptius, si escau.

11. Posar en marxa una nova sistemàtica de gestió de 
les nòmines dels treballadors municipals i licitar la 
prestació d’aquest servei

12. Continuar impulsant la coordinació entre 
l’ajuntament i l’empresa municipal GUSAM reforçant 
el seguiment dels encàrrecs de gestió, per a una 
millor prestació del servei públic
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IMPLEMENTAR POLÍTIQUES PER A UNA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS MÉS EFICIENT
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Licitar els serveis que es presten de forma continuada 

(poda, control de plagues, manteniment d’ascensors, 
etc.) i no haver de fer contractacions anuals

2. Potenciar la prestació de serveis i activitats 
conjuntament amb pobles veïns

3. Revisar el Manual del Bon Govern elevant el 
compromís ètic, d'eficiència i de transparència

4. Realitzar una auditoria de gestió, complementaria a 
les auditories econòmico-financeres, per identificar 
millores en la governança de l’ajuntament i de GUSAM 

5. Posar en marxa una bústia de propostes i 
suggeriments al web municipal més visible i àgil

CONSOLIDAR ELS SERVEIS 
QUE PRESTA GUSAM
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Mantenir i vetllar per la qualitat dels serveis que      

es presten a través de l’empresa municipal GUSAM 
(servei d’aigua, deixalleria municipal, escola bressol 
i neteja d’edificis públics) i revisar-ne els contractes-
programa per ajustar-los a les noves necessitats    
del municipi

2. Estudiar la viabilitat de municipalitzacions i de 
prestació d’altres serveis a través de l’empresa 
municipal GUSAM 

3. Traspassar a GUSAM la gestió de l'Aula Cultural 
4. Estudiar la possibilitat,  i si s'escau traspassar, la 

gestió del Cementiri a GUSAM
5. Resoldre el contenciós entre Sorea i Aigües d'Arenys
6. Millorar el rendiment de la xarxa d'aigua potable 

mitjançant un cronograma d'implementació i 
desenvolupament del Pla Director d’Aigües d’Arenys. 

7. Impulsar noves instal·lacions i millorar la 
infraestructura de GUSAM per capacitar-la per  donar 
un millor servei a la ciutadania.

CONTRACTAR AMB CRITERIS 
DE RESPONSABILITAT SOCIAL
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Impulsar la contractació de serveis externs a 

l’ajuntament amb la filosofia de responsabilitat social
2. Establir criteris ètics, socials i mediambientals per a 

les compres realitzades pel sector públic local

MANTENIR I AMPLIAR POLÍTIQUES 
DE COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Continuar amb retiment de comptes periòdic               

a la ciutadania 
2. Implementar i mantenir l’espai de transparència      

al web municipal posant a l’abast tota la informació, 
amb un criteri informatiu més ampli del que la Llei 
estrictament estableix (com ara facilitar les dades 
obertes, Govern Obert).

3. Participar en avaluacions externes i independents 
sobre la transparència de la informació municipal 
d’Arenys de Munt

4. Posar en marxa al web municipal una eina per al 
seguiment del pressupost participatiu

5. Posar en marxa una eina al web municipal per al 
seguiment públic del grau del compliment d’aquest 
PAM 2015-2019

6. Publicar al web municipal i mantenir l’historial 
d’informació de serveis, activitats i projectes 
rellevants de les diferents regidories

7. Publicar les presentacions dels diferents Consell 
Municipals a Govern Obert

8. Publicar trimestral el butlletí Amunt Arenys
9. Ampliar la distribució del butlletí Amunt Arenys a 

totes les urbanitzacions 
10. Publicar “L’Ajuntament informa” quan es requereixi 

informar de qüestions específiques en l’àmbit 
municipal

11. Activar el Consell Assessor de Mitjans de 
Comunicació Locals

12. Posar en marxa i gestionar els espais amb wifi obert 
mitjançant la Fundació Guifinet

MILLORAR EINES
I INFRAESTRUCTURES TIC
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Establir la cobertura wifi gratuïta a espais públics del 

casc urbà, de les urbanitzacions, en els equipaments 
municipals i en llocs d’interès.

2. Millorar l’oferta de punts públics d’accés a Internet
3. Impulsar l’establiment de la fibra òptica a tot el 

terme municipal
4. Impulsar la millora de la cobertura de telefonia mòbil 

en el terme municipal
5. Harmonitzar i optimitzar els canals de participació 

virtuals: internet, Consensus, web municipal, 
Facebook, etc. 

6. Posar en marxa la carpeta del vilatà al web  
municipal per a la gestió dels seus documents, 
expedients i instàncies

7. Posar en marxa al web municipal una eina per 
a la reserva d'espais municipals i la consulta                         
i planificació d'activitats.

8. Renovar les infraestructures internes de l'ajuntament 
i equipaments municipals (xarxa informàtica, 
programari i maquinari)

9. Implementar un nou programari per facilitar el 
treball i afavorir la rendibilitat de l’ajuntament amb 
tecnologia “núvol informàtic”  

10. Desenvolupar una plataforma de gestió de 
documentació per a regidors del govern i de 
l’oposició, i implementar la carpeta del regidor online

11. Implementar el catàleg de tràmits a través de 
l’eAdministració i les gestions dels ciutadans de 
manera telemàtica a través de la seu electrònica

12. Impulsar actuacions per a una correcta recepció de 
TV i ràdio al nucli urbà

13. Establir sinèrgies amb mitjans de comunicació de 
pobles veïns 

14. Impulsar la unificació en únic gestor dels mitjans de 
comunicació públics locals (AmuntTV, Ràdio Arenys 
de Munt, AmuntArenys, cartelleria i premsa web)

15. Millorar i renovar les cartelleres informatives en el 
terme municipal

16. Disposar de cartelleres addicionals específiques per 
a períodes electorals

17. Instal·lar càmeres de videovigilància (ambient i 
matrícules) en equipaments municipals i espais 
públics per qüestions de seguretat i civisme 

CONTINUAR AMB L’EFICIÈNCIA 
I EL RIGOREN LA GESTIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA
Objectiu estratègic

Objectius operatius:
1. Mantenir el nivell de deute municipal, de manera   

que el deute viu sempre se situï per sota dels       
límits fixats

2. Continuar fent el pagament a proveïdors en un 
termini inferior a 30 dies

3. Implementar un sistema central de compres per    
als materials

4. Ampliar les compres agregades i realitzar 
contractacions de serveis conjuntament amb pobles 
veïns, o a través del Consell Comarcal de Maresme o 
de l’Associació Catalana de Municipis

5. Aplicar nous criteris de fiscalitat progressiva, 
aplicar un IBI més alt per als habitatges desocupats 
propietat d'entitats financeres i incrementar la taxa 
per als caixers automàtics establerts a la via pública

6. Mantenir els impostos i realitzar els ajustos 
necessaris en els tipus impositiu que garanteixin 
un equilibri pressupostari, estudiant i comparant la 
fiscalitat aplicada a d’altres municipis de la comarca.

7. Adquirir i implementar un programari específic per a 
la gestió d'expedients 

8. Augmentar el finançament de les inversions per 
ingressos corrents d'ICIO i plusvàlues

9. Revisar i aplicar unes noves bases del pressupost 
participatiu conjuntament amb tot els partits i la 
societat civil

10. Publicar tota la informació econòmica rellevant a 
Govern Obert

Treballs de poda a la riera
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MARTA DE LA IGLESIA
marta@arenysdemunt.cat

Inclou la coordinació de l’ús
d’instal·lacions esportives 
i del conjunt d’activitats 
esportives.

ESPORTS

Inclou les relaciona amb 
el Centre d’Assistència 
Primària i el control de la 
qualitat de l’aigua.

SANITAT

Es responsabilitza de l’Esplai 
dels jubilats i de la residència 
Verge del Remei.

GENT GRAN

JOSEP SÀNCHEZ
jsanchez@arenysdemunt.cat

Vetlla per l’execució d’aquest 
Pla d’Actuació Municipal 
2015-2019.

COORDINACIÓ

Inclou la promoció 
econòmica i turística.

ECONOMIA

Es responsabilitza de la 
publicació del conjunt 
d’informació relacionada amb 
l’activitat municipal.

COMUNICACIÓ

MARIA BALLESTER
mariaballester@arenysdemunt.cat

Vetlla pels serveis que presta 
GUSAM i estudia la viabilitat 
de la gestió directa d’altres 
serveis municipals.

MUNICIPALITZACIONS

Es responsabilitza del 
compliment de tots els 
requisits de transparència 
en la gestió pública i accés 
a la informació.

TRANSPARÈNCIA

Vetlla per les 
infraestructures de la
informació i les comunicacions 
i el desplegament de 
l’administració electrònica.

NOVES TECNOLOGIES

JOAN RABASSEDA
alcalde@arenysdemunt.cat

ALCALDIA

Inclou l’organització 
municipal i els recursos 
humans.

GOVERNANÇA

Inclou  urbanisme, 
planejament urbanístic i 
urbanitzacions.

TERRITORI

Inclou tot allò relacionat 
també amb la recollida de 
residus sòlids urbans.

MEDI AMBIENT

ÀNGELS CASTILLO
angels@arenysdemunt.cat

Inclou la igualtat de gènere
i la cooperació i també 
de l’habitatge social i del 
desenvolupament del 
reglament d’habitatges 
desocupats. 

BENESTAR SOCIAL

Inclou la mediació, 
la participació, el civisme 
i el foment del teixit 
associatiu.

CONVIVÈNCIA

Treballa per incorporar més 
ofertes d’ocupació, formalitzar 
convenis amb d’altres 
municipis i impulsar la creació 
d’un Centre Col·laborador del 
S.O.C. homologat.

OCUPACIÓ

TÒNIA VILA
tvila@arenysdemunt.cat

També es responsabilitza 
de l’Escola bressol municipal 
La Petjada, l’Aula d’adults
i l’Aula de música.

ENSENYAMENT

Es responsabilitza de la 
Biblioteca Municipal.

CULTURA

També assumeix la 
coordinació de l’agenda 
i actes.

FESTES

ÀNGEL C. VALLCORBA
angelcastillo@arenysdemunt.cat

També inclou la mobilitat.

SEGURETAT

Engloba el manteniment 
i neteja de la via pública 
i zones verdes, i l’enllumenat 
públic. 

ESPAI PÚBLIC

Engloba la coordinació del 
Casal de Joves l’Escorxador.

JOVENT

Amb el present document, al cap-
davall, el que fem és simplement 
fer públic el nostre compromís 
de treball per a les persones 

d’Arenys de Munt. Sense publicar ara els 
objectius que ens marquem, seria més 
difícil passar comptes amb la ciutadania 
a finals del mandat municipal. La trans-
parència també és això: explicar què vols 
fer i després poder retre comptes amb els 
arenyencs i arenyenques. A l’ajuntament 
gestionem diners públics, que són de tots.

L’equip de govern assumeix el repte, 
la responsabilitat i el compromís de dur a 
terme els objectius definits en aquest PAM 
2015-2019.

QUI ASSUMEIX LA 
RESPONSABILITAT
DEL PAM?

PAM 2015-2019: 
UN DOCUMENT 
DINÀMIC

Aquest Pla d’Acció Municipal pel 
mandat 2015-2019 és el resul-
tat de traduir els programes elec-
torals i el pacte de govern entre 

ERC, PSC i CUP en objectius i actuacions 
concretes, moltes d’elles que requerei-
xen una acció transversal de les diverses 
regidories. L’equip de govern, però, volem 
que aquest PAM 2015-2019 sigui un do-
cument viu, un document que millori els 
objectius del govern amb les revisions i 
les propostes del Consell del Poble, amb 
les aportacions dels grups municipals de 
l’oposició al servei d’Arenys de Munt i amb 
coherència política, amb la participació de 
tots els arenyencs i les arenyenques. És 
per això aquest document s’ha presentat 

i actualment s’està debatent al Consell 
del Poble i segueix obert a incorporacions 
amb la participació de la ciutadania. Des 
de la pàgina web municipal es pot consul-
tar i descarregar el PAM 2015-2019 com-
plet i mitjançant la bustia de propostes i 
suggeriments es pot fer arribar i fer el se-
guiment de les propostes realitzades pels 
veïns i veïnes.

Aquest pla d’acció municipal permet 
que els arenyencs i arenyenques puguin 
valorar l'actuació del govern municipal en 
funció de l'encert en la priorització dels ob-
jectius, de la consistència de les accions 
concretes plantejades per assolir-los i del 
grau de compliment dels objectius una ve-
gada acabi aquest mandat municipal.

L’equip de govern ha elaborat aquest 
PAM 2015-2019 també amb la col-
laboració dels responsables dels departa-
ments de l’ajuntament i de tècnics munici-
pals, als qui agraeix les seves aportacions.

Que sigui un document viu i que se’n 
pugi realitzar un seguiment de prop és 
molt important pel govern; per això s’in-
formarà cada mig any sobre el grau de 
compliment del PAM 2015-2019 i se’n 
farà una revisió durant l’any 2017. A través 
del portal web d’ajuntament i de l’Oficina 
d’Atenció de la Vila se’n podrà fer el segui-
ment periòdic, seguir fent arribar les noves 
propostes, suggeriments i comentaris, i a 
finals de mandat es podrà fer el retiment 
de comptes amb la ciutadania.


