Consell del Poble
Essent el dia vint-i-tres de gener de dos mil divuit, a dos quarts de vuit del vespre, a la
Sala Municipal de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, es realitza una reunió ordinària del
Consell del Poble, a la qual són presents les persones següents:
En representació dels membres del Consell del poble:
Assisteixen:
nom i cognoms

classificació

ADZERIAS CAUSI, GUSTAU

CM Urbanisme

BALLESTA TORRENT, MIREIA

Particular

BOLIVAR ROMERO, ÀNGELS

Particular

JIMÉNEZ "XIMENIS" GIL, JOSEP MANEL

Regidor

MISSÉ MAS, JAUME

Particular

MORELL I CAPELLERA, SANTIAGO

Exelecte

OLLER ARTIGAS, XAVIER

Particular

ROCA I CASALS, JORDI

CM Esports

ROSSELL COLOMER, JAUME

entitat Ateneu Indepentista

SANCHEZ CAMPS, JOSEP

ERC

TARRÉS CRUANYES, MARC

PDeCAT

VALLS MACIÀ, JOSEP MARIA

Exelecte

VILARÓ BRECHA, NURIA

entitat APAAM

Excusen la seva absència per motius justificats:
nom i cognoms

classificació

CASTILLO CAMPOS, ÀNGELS

PSC

MOLONS ANTIUS, ALFONS

entitat CENTRE MORAL

MUÑOZ FERNANDEZ, VANESA

CM Benestar Social

No assisteixen:
nom i cognoms

classificació

CLARET MARCH, JOAN

Particular

LLADÓ I MARQUÈS, MANEL

Exelecte

PLANAS FREIXES, RAMON

PP
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SURROCA CAMPAS, ELIAS

Particular

ZAMORA CALVET, PILAR

Particular

FERNANDEZ, IVAN

particular

Convidats:
Donat que els estatuts reflecteixen la possibilitat que el president convidi a membres
del consistori o terceres persones d’interès per l’objecte de la reunió, avui hi ha
presents alguns regidors convidats: la regidora Sra. Antònia Vila i Paituví i el regidor Sr.
Àngel Castillo i Vallcorba.
També assisteixen, com a oients, el Sr. Leopoldo Valverde Cahiz i el Sr. Jordi Maimí
Girbal.
Presideix aquesta reunió del Consell del Poble el Sr. Joan Rabasseda i Ferrer, alcalde
d’Arenys de Munt, acompanyat de la funcionària municipal Sra. Pilar Torrent Foz, que
actua com a secretària d’aquest Consell.

19:35 h Benvinguda
La Presidència dóna la benvinguda a tots els assistents i els dóna les gràcies per la seva
assistència.
A continuació comunica que s’han donat de baixa del Consell el Sr. Juan José Plazas
Molina i el Sr. Anselm Subirana García-Consuegra.

19:39 h Constitució formal del Consell del Poble
Tot seguit, es passa a tractar els següents punts relacionats a l’ordre del dia, que són
els següents:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior
2. Propostes dels membres no polítics. Dinamització del Consell del Poble. Pla de
Treball 2018.
3. Presentació de la proposta de Pressupost Municipal 2018
4. Presentació del seguiment del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019
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5. Torn obert de paraules
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
La Presidència pregunta si hi ha esmenes a l’acta anterior, la del 6 de juliol de 2017.
Atès que no n’hi ha, a excepció d’un aclariment efectuat per la Sra. Sánchez
directament a la secretària del Consell prèviament a l’inici del Consell, es dóna per
aprovada aquesta acta, per unanimitat dels presents.
A continuació, atès que manca un dels membres no polítics del Consell, ni ha arribat
encara el regidor d’Economia Sr. Sánchez per explicar el punt del pressupost, passa a
tractar-se el punt núm. 4 de l’ordre del dia, que es correspon amb la “Presentació del
seguiment del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019.”
Presentació del seguiment del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019
El Sr. Alcalde explica, en relació amb aquest punt, que els ha fet arribar, prèviament,
dos documents:
- Objectius assolits Pla d’Actuació Municipal 2015-2019. Revisió gener 2018.
(Annex 1)
- Seguiment Pla d’Actuació Municipal 2015-2019. Revisió gener 2018. (Annex 2)
Explica que des de les diferents regidories s’ha omplert aquest document, que a
començament d’any té un grau d’execució del 65,2%, amb 148 objectius assolits
completament, i que d’aquells objectius que són a 4 anys i que ja estaven al 100 %,
atès que queda un any per executar, s’han posat al 75 %. Pregunta si algú vol fer algun
comentari.
La Sra. Vilaró no entén, en relació amb l’objectiu “Millorar l’accessibilitat al cementiri
municipal i facilitar l’accés a persones amb mobilitat reduïda”, que s’indiqui que està al
50 %.
El Sr. Alcalde li diu que el que ja està fet és el projecte executiu, i per això l’indicador és
del 50%.
La Sra. Vilaró pregunta, a continuació, si hi ha cap objectiu recollit en el PAM per
millorar el cablejat que passa per les façanes de les cases.
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El Sr. Alcalde li diu que sí, que de memòria, recorda “Realitzar actuacions en voreres
(pals elèctrics i de telefonia) per a millorar la mobilitat” i “Retirar el pal elèctric de la
pista annexa al pavelló de Torrent d'en Terra”. A continuació explica una notícia que
s’ha publicat, que parla de la millora de la línia elèctrica en la sub-estació d’ENDESA a
Calella i que també beneficiarà a Arenys de Munt. També comenta que properament
farà una reunió per parlar amb els responsables de la Xarxa Elèctrica d’Endesa per
parlar de les inversions i millores al municipi.
El Sr. “Ximenis” pregunta per la fibra òptica, si subministrarà a tot el poble?
El Sr. Alcalde explica que l’empresa Masmovil té permís per instal·lar-la a tot el poble.
El Sr. Sánchez explica les gestions que s’han fet amb aquesta empresa i que hi ha
habitatges afectats.
El Sr. Alcalde diu que hi ha actuacions del PAM que són evidents si es fan o no. D’altres
són més subjectives. En l’anterior balanç parlàvem de 118 objectius assolits i ara ja en
són 148.
La Sra. Sánchez comenta que hi ha objectius nous.
El Sr. Alcalde diu que ara hi ha Can Comulada i també urbanitzar Can Borrell enlloc de
portar el wifi a les urbanitzacions. Però el total d’objectius es manté, en són 385.

A continuació, passa a tractar-se el punt 2 de l’ordre del dia:
Propostes dels membres no polítics. Dinamització del Consell del Poble. Pla de
Treball 2018.
La Sra. Ballesta comenta que aquestes reunions han sigut, una mica, un fracàs, ja que
es va optar per taules de treball més petites, que sí que van sortir propostes, però
cada cop el grup va anar sent més reduït, fins a arribar a ser només tres persones.
Que les tres propostes que van sorgir d’aquestes reunions de treball, es van presentar
als regidors afectats i que, segons ella, cal un retorn.
Les propostes que van sorgir són tres:
- Referent a la piscina municipal
- Sobre civisme
- Referent al Casal de Jubilats
4

Pel que a la piscina municipal, plantegen parlar de propostes per rendibilitzar la
instal·lació, així com que la gestió la faci l’empresa municipal GUSAM SA, atès que
actualment la gestió no és bona.
El Sr. Alcalde explica que en la reunió que van tenir amb els regidors afectats, es va
parlar d’aquestes propostes i com dinamitzar-les.
Tot seguit, Sra. Ballesta també explica les altres propostes. Pel que fa al tema del
civisme, creu que cal que s’inculqui des de ben petit, per tant, volen proposar un
projecte on s’inclouria la part educativa i el manteniment de zones del poble. Explica
que les dues escoles del poble gaudeixen d’una ubicació privilegiada, a escasses passes
es troben zones enjardinades que requereixen d’un manteniment, com ara Can Borrell
en el cas de l’escola Sant Martí, i el voral de la riera recentment enjardinat, en el cas de
l’escola Sobirans. El manteniment d’aquestes zones verdes el realitza l’empresa CEO,
en la qual treballen persones amb disminució. Pensem que seria molt enriquidor que
aquests treballadors formessin als nens que es decidís i acotant la zona més adequada,
per tal que siguin ells els responsables del manteniment de la zona.
Pel que fa a la tercera proposta, la Sra. Ballesta diu que és més aviat una queixa, ja que
no tothom té entrada lliure a l’Esplai d’avis. Posa de manifest que tothom a de poder
accedir-hi, a banda de què els socis tinguin més avantatges.
S’incorpora a la sessió el Sr. Missé.
La Sra. Ballesta continua dient que a vegades es fan actes a la plaça i no es poden fer
servir els lavabos. Plantegen a veure què si podria fer.
La Sra. Vila comenta que demà hi ha Consell d’Ensenyament i que els hi plantejaran la
proposta sobre civisme. Miraran com es pot encaixar.
El Sr. “Ximenis” entén que les propostes estan bé, el que no entén és que digui que les
propostes són en passat. Considera que s’han de passar al Consell i que és el Consell
qui ho encarrega al govern.
El Sr. Alcalde aclareix aquesta qüestió, llegint el títol del punt que s’està tractant
“Propostes dels membres no polítics. Dinamització del Consell del Poble. Pla de Treball
2018”. Explica que les reunions fetes pels membres no polítics van sortir de l’anterior
Consell. Que avui es porten aquestes propostes al Consell. Que cal acordar la dinàmica
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de treball: grups de treball, es passen al consell, s’aproven i es tiren endavant. Que si la
majoria del Consell ho troba adequat, el govern ho entomarà i s’incorporarà en el pla
de treball del 2018.
La Sra. Vilaró comenta que s’hi van trobar, que els lavabos eren tancats, i que els van
dir que era per ordre de la regidora.
La Sra. Bolívar diu que l’accés hauria de ser lliure.
La Sra. Ballesta diu que la regidora Sra. Marta de la Iglesia els va explicar que l’edifici és
municipal i que l’Esplai rep un ajut de l’ajuntament. Entén que si l’edifici és municipal,
s’ha de poder fer servir.
El Sr. Alcalde explica que l’Esplai té els seus socis, però que per fer un cafè o anar al
lavabo, l’accés ha de ser lliure.
El Sr. “Ximenis” comenta que ha vist en d’altres municipis que tothom hi pot entrar,
però que hi ha doble tarifa. Serveix per finançar tot l’esplai i els permet fer més coses.
El Sr. Adzerias pregunta si hi ha un protocol entre ajuntament i l’Esplai per a l’ús de
l’edifici. Si hi ha un conveni que fixi tot això.
El Sr. Alcalde diu que hi ha un conveni que només fixa els diners que aporta
l’ajuntament, però l’ús obert a la ciutadania no està contemplat.
El Sr. Missé diu que si l’Esplai s’obra a tothom, han d’estar molt clars els preus. El tema
del bar és complicat. Cal fixar bé els preus i clarificar quins drets té cadascú, socis i no
socis.
El Sr. Morell diu que fins ara només era pels socis.
La Sra. Ballesta diu que el diumenge no entra en l’horari de la persona que fa de
conserge i porta el bar, per això està tancat.
El Sr. Alcalde diu que el Consell ha de marcar les línies de treball, no entrar al detall, i
traslladar-ho al govern. El Consell és el que pensa, el que proposa.
La Sra. Ballesta vol que el govern clarifiqui com es gestiona qui porta el bar, si no s’ha
concursat mai.
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El Sr. Alcalde explica que hi ha un conveni que regula la subvenció que es dóna a la
l’entitat però que és la Junta de l’Esplai qui contracta a qui considera.
El Sr. Sánchez comenta que la regidoria Sra. de la Iglesia ha demanat un recurs a la
Diputació de Barcelona perquè els ajudin a marcar pautes a seguir per modernitzar
l’Esplai i fer-hi millores. Els anys passen i les dinàmiques canvien.
El Sr. Alcalde insisteix en què el Consell és el que dóna la idea.
La Sra. Bolívar diu que el contracte finalitza. Que caldria marcar noves condicions.
El Sr. Alcalde diu que si el Consell ho vol, el govern ja s’asseurà amb la Junta i es
canviaran les dinàmiques.
El Sr. Roca pregunta qui contracta a la persona que fa de conserge.
El Sr. Alcalde respon que la dicta la Junta de l’Esplai.
Finalment, pel que fa a la proposta referent al Casal de Jubilats, els membres del
Consell acorden que el govern iniciï converses amb la Junta de l’Esplai perquè la gestió
sigui més transparent i que tothom hi tingui accés.
A continuació, el Sr. Alcalde pregunta si la proposta sobre la piscina municipal els
sembla bé i que, si es vol, la portaran a la Junta General de GUSAM.
La Sra. Bolívar diu que es faci un estudi per saber el cost de cobrir i climatitzar la
piscina.
La Sra. Ballesta diu que també cal millorar l’accés.
La Sra. Vila diu que potser sortiria més a compte fer un conveni amb la piscina
d’Arenys de Mar.
El Sr. “Ximenis” proposa encarregar al govern que estudiïn aquesta proposta i veure si
és viable.
El Sr. Missé diu que també cal valorar el cost dels nou mesos que no es fa servir.
7

El Sr. Alcalde pregunta si el Consell valida aquesta proposta, que és més concreta, com
la de l’Esplai. S’acorda que sí.
Tot seguit, planteja la tercera proposta, relacionada amb el civisme, i que considera
que és un tema més ampli.
La Sra. Ballesta, per acotar aquest punt, diu que l’important és implicar a les escoles.
De fer algun pla amb les escoles.
El Sr. Morell pregunta si s’ha d’inculcar en una classe determinada.
La Sr. Ballesta diu que sigui l’escola qui ho valori, que per exemple, es podria fer a
l’assignatura de medi, treballant en el manteniment d’una zona, perquè prenguin
consciència que cal cuidar les coses.
El Sr. Alcalde comenta que aquesta filosofia d’implicar és igual a la filosofia de la
Brigada jove, que és per joves de 16 a 18 anys, i que es té un retorn del que es fa amb
les memòries finals.
La Sra. Ballesta comenta que les dues escoles són escoles verdes.
El Sr. “Ximenis” diu que aquesta proposta també s’aprovi.
El Sr. Alcalde diu que es transmetrà al Consell Escolar. Tot seguit explica nova dinàmica
de treball: diu que si els no polítics es reuneixen i presenten noves propostes, es
tractaran proper Consell i també parlarem del que s’ha proposat avui.
La Sra. Bolívar diu que el tema de civisme és més ampli: també plaça Església i pilotes.
Que hi hagi més control.
El Sr. “Ximenis” insisteix tema dinamització i pla de treball. Del relat, diu que hi ha
hagut diferents reunions i que s’anaven desgastant. Perquè això no passi, proposa que
entre les reunions del consell, es facin aquestes no polítiques. Després es passen al
Consell i aquest les valida.
El Sr. Alcalde diu que si aquests tres temes s’aproven, el govern ja anirà treballant-ho.
El Sr. Roca diu que no cal tanta dilació entre Consell i Consell. Que si no hi ha
continuïtat, passa això, que es desgasten.
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El Sr. Alcalde proposa un plenari del consell cada tres mesos i reunions dels grups de
treball entremig.
La Sra. Vila diu que amb els empresonaments es va aturar tot.
S’acorda que en tres mesos es tornarà a reunir el Consell del Poble i que el govern farà
retorn dels temes plantejats sobre Esplai, Piscina i Civisme, explicant les reunions o
actuacions realitzades al respecte.
Abandona la sessió el Sr. Oller.
La Sra. Vilaró diu de determinar un lloc fixe on quedar.
El Sr. “Ximenis” comenta que si el Consell és per fer-hi una pluja d’idees, s’apuntarà
més gent.
La Sra. Ballesta demana que al web hi hagi un lloc del Consell del Poble, per fer-ne més
difusió i que sigui més participatiu.
El Sr. Alcalde diu que en el proper Consell es farà el retorn de les propostes
presentades. D’altra banda, pregunta si algú vol anar a la ràdio a explicar la nova
dinàmica de funcionament i fer una crida a la participació.
La Sra. Ballesta diu que la crida sigui conjunta, que també hi participin polítics.
Comenta que no es compleixen els estatuts del Consell i que caldria que quedés clar
quins són els membres del consell i que falla l’organització. Caldria actualitzar-ho.
El Sr. Alcalde diu que amb la nova dinàmica i si s’explica a la ràdio, potser així
s’apuntarà gent nova.
La Sra. Ballesta diu d’anar a la ràdio a explicar les línies de treball i fer que la gent es
motivi.
El Sr. Alcalde pregunta com es pot revertir la situació:
- Que al web hi hagi un espai informatiu del Consell
- Propera reunió per més idees
- Fer-ne publicitat a la ràdio
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El Sr. Alcalde pregunta si es fa una crida a la ràdio.
La Sra. Ballesta diu que el Consell l’ha de publicitar el govern, que és qui el va crear.
El Sr. Sánchez diu que ja es va parlar del web i que miraran de fer-ho. També es poden
fer falques a la radio. Tot sigui per motivar a la gent a participar-hi.
El Sr. “Ximenis” diu que està bé publicitar-ho, que vingui més gent, i que s’hi hi
participa més gent, es poden mirar de canviar els estatuts. Si hi ha gent que tingui
ganes de treballar, que s’apunti.
La Sra. Ballesta explica que en els grups de treball també van convidar gent que no era
del Consell.
El Sr. Alcalde diu de quedar un dia i anar a la ràdio. Que si en tres mesos fan una altra
reunió, que presentin si hi ha altres temes que col·lectivament poden ajudar-nos a
millorar, molt bé. Proposa anar a la ràdio aquesta setmana o setmana vinent.
El Sr. Missé pregunta que si algú es vol apuntar, ho ha de dir i, després, dir-ho proper
consell.
El Sr. Alcalde demana voluntaris no polítics per anar a la ràdio.
S’ofereixen Sra. Ballesta, Sr. Missé, Sra. Vilaró i Sr. Rossell. També hi anirà Sr. Alcalde.
El Sr. Alcalde pregunta quan els va més bé? S’acorda que millor un matí i, si pot ser,
que faci l’entrevista en directa l’Elena Cots. També que es faci una falca.
El Sr. Sánchez proposa fer una reunió amb el director de la ràdio.
El Sr. Alcalde diu que es farà una crida a la participació. S’acorda quedar un divendres
al matí. Es mirarà si pot ser aquest divendres o el proper.

Presentació de la proposta de Pressupost Municipal 2018
Tot seguit, el Sr. Sánchez explica que ha preparat una presentació en PowerPoint, que
li servirà de base per explicar-los la proposta de Pressupost municipal per al 2018.
Alhora, reparteix unes fotocòpies que es corresponen amb la presentació que es
10

visualitza (Annex 3). A continuació, es pregunta si amb els diners que tenim fem el
màxim. Respon que sempre es pot fer tot millor. També diu que és un pressupost molt
participat.
A partir d’aquí, els comenta el pdf que els ha fet arribar:
A nivell de despeses i d’ingressos, explica que hi ha un increment en el capítol de
personal i que s’ha fet per dimensionar-lo correctament quan en el futur es pugui
contractar, és a dir, de cara a noves conjuntures futures. Que hi ha poc personal per
donar cada cop més serveis i que això fa que aquests es col·lapsin.
També diu que és un pressupost auster, perquè no tenim grans IBI’s ni grans empreses
que paguin grans impostos. I que per quadrar els números, s’ha hagut d’apujar l’IBI.
Pel que fa a les inversions, capítol 6, comenta que cada cop ens financem més amb
recursos propis, i no pas amb préstecs.
Pel que fa a Administració General, diu que hi ha despeses del dia a dia, de
subministraments, que s’han anat retallant, pel fet de ser més eficients. També es
conté la despesa mitjançant la central de compres, les compres agregades i l’estalvi
energètic. Això ens permet alliberar recursos i destinar-los a altres serveis. D’altra
banda, la poda de l’arbrat ha augmentat, així com la deixalleria, ja que es vol millorar el
servei.
Pel que fa a Promoció Económica, considera que aquesta regidoria està
infradimensionada. Diu que es replantegen algunes accions que no funcionaven massa
bé de cara a promocionar el comerç i se’n fan de noves. Destaca les inversions al
polígon industrial, així com del centre cívic.
Pel que fa a Seguretat i mobilitat, diu que s’invertirà en un nou vehicle per la policia,
això com per millorar el servei d’autobús.
Pel que fa a Joventut, explica que s’incrementa la partida per fer més coses, ja que
joventut és civisme, participació... no només són festes.
Pel que fa Espai públic, la diferència que hi ha amb els anys anteriors és que es crea
una aplicació complementària pel servei de neteja, per contractar serveis externs de
neteja per coses més concretes i que cal empresa especialitzada.
Com a obra rellevant, parla de les obres de la riera, de cara a l’últim tram.
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Pel que fa a Benestar Social i Igualtat, aquesta partida s’ha anat incrementat amb els
anys, però enguany, respecte al 2017, s’ha fet una frenada. No hi ha prou gent per
donar tots els serveis. Amb més diners, no n’hi ha prou. Es reforcen els serveis
essencials i allò més transversal es comparteix amb altres regidories. Es vol mantenir el
que es fa, a través del treball transversal.
El més destacat de cara al 2018 són les polítiques integrals d’habitatge i la targeta TSènior.
Pel que fa a la Participació – Cooperació, el pressupost s’ha ajustat i, per exemple, les
campanyes de civisme s’han passat a Comunicació.
Abandonen la sessió, el Sr. Rossell, la Sra. Ballesta i el Sr. Adzerias.
Pel que fa a Esports, explica les inversions que es faran amb l’escomesa del pavelló
vell, amb el camp de futbol i amb millorar l’eficàcia energètica en relació amb el
pavelló de Can Zariquei.
Pel que fa a Sanitat i Gent Gran, diu que a banda de millorar en el tema del control de
plagues, també s’iniciarà la campanya ADN de gossos i s’invertirà en millores en l’Esplai
de Jubilats i en l’accessibilitat al cementiri.
Pel que fa a Ensenyament, diu que més del 80% de la despesa ja està lligat amb l’escola
bressol, l’aula musical i la formació adults. Que poca cosa més es pot fer. La novetat
respecte any anterior, són les ajudes de menjador per a les famílies amb dificultats
econòmiques perquè es puguin quedar els nens al menjador de l’escola bressol.
Pel que fa a Cultura i Festes, a destacar l’endreça que es vol fer de la plaça adjacent a
Can Borrell, per fer-hi activitats culturals.
Pel que fa a Comunicació, explica que es consolida el servei de la ràdio. No hi ha cap
increment important.
A continuació, comenta les següents previsions (2018-2019), tenint en compte que són
magnituds d’imports per a desplegar projectes previstos i obra encara per decidir:
1. Obra Riera: 650.000 €
2. Obres d’equipaments:
✓ 1.200.000 € (Centre Cívic)
✓ Altres 200.000 €
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3. Procés participatiu:
✓ 350.000 €
4. Inversions infraestructures:
✓ Indústria 500.000 €
✓ Enllumenat 100.000 €
✓ Via Pública 300.000 €
✓ Xarxa Aigua 100.000 €
També fa la següent reflexió: atès que sobre el paper s’ha de quadrar el pressupost, tot
i que s’ha millorat la base tributària i que podem finançar part de les obres amb
recursos propis, no queda més remei que posar al pressupost que es financen amb
préstecs. Però quan al juny s’aprovi una modificació de crèdits per incorporar els
romanents (diners sobrants), es trauran els préstecs. Volen acabar el mandat havent
tornat més préstecs que els demanats.
Per acabar, diu que els passarà per correu un Excel amb més dades i els demana que li
diguin què els ha semblat, com el veuen. Diu que el pressupost és una eina viva i que
allò que es reflexioni, es pot recollir.
El Sr. Roca pregunta sobre el centre cívic, com és que surt en diferents regidories.
El Sr. Sánchez diu que és un tema transversal, atès que és un espai polivalent. No
només adreçat a les entitats, sinó que volen treure el màxim rendiment de tot, que si
serveix per més coses, millor.
El Sr. Roca pregunta si es tirarà a terra.
El Sr. Sánchez diu que es modificarà.
El Sr. Roca diu que l’antiga fàbrica eren racons, que potser millor un edifici nou, és a
dir, tirar-ho tot a terra, ja que modificar un edifici antic pot sortir més car.
El Sr. Sánchez diu que el projecte que tenen és el més econòmic.
El Sr. Roca diu que potser no cal estalviar, que la reforma de Can borrell va sortir molt
cara.
El Sr. Valls diu, pel que fa a la reforma de Can Borrell, que es va voler conservar la
història.
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El Sr. Sánchez diu que la rehabilitació costarà uns 80.000 euros. Que fer l’edifici nou,
segur que valdria molt més. Es vol aprofitar l’estructura i fer separacions noves.
La Sra. Vila diu que ella i el Sr. Castillo han anat a veure 9 centres cívics. Que han triat
una fórmula que funciona i que s’està implantant ara. No és un hotel d’entitats, sinó
un centre cívic. Explica que un cop aprovat pressupost, ja en faran una presentació.
El Sr. Missé diu que compartir espais són problemes.
La Sra. Vila li diu que no.
El Sr. Missé pregunta si hi ha previst un Consell d’Urbanisme.
El Sr. Roca diu que s’ha fet el mur de Can Boter i que s’ha posat una tanca de fusta.
El Sr. Castillo li explica que és de ferro i homologada.
El Sr. Alcalde diu que amb les detencions es va aturar tot. Ara tornem a la normalitat. I
que l’últim Consell d’Urbanisme es va fer a principis de setembre, exclusiu per la riera.
El Sr. “Ximenis” comenta que potser no s’ha explicat prou la parada per culpa de les
detencions.
El Sr. Roca diu que la impressió que en treu, com a persones que volen viure vida
política del poble, és que també se’ls ha aplicat el 155.
El Sr. “Ximenis” diu que s’ha aplicat a tot el país.
El Sr. Alcalde diu que hi va haver Consell d’Urbanisme al març i al juny. Que al
setembre hi va haver l’específic per temes de la riera. Que després van venir les
detencions, l’1 d’octubre i les eleccions. I que ara que ha començat l’any, s’ha decidit
tornar a la normalitat.
La Sra. Vilaró pregunta per la inversió en els autobusos de línia.
El Sr. Castillo diu que la subvenció ve de la Generalitat. Que és un servei deficitari i que
cal aportar-hi diners.
14

Abandona la sessió la Sra. Vila.
La Sra. Vilaró pregunta per la llum de la parada, si és municipal.
El Sr. Castillo li diu que sí. Explica que a la riera se’n posarà una de nova, amb un tòtem
informatiu. Diu que rebem una subvenció de l’AMTU que serveix per millorar tot això.
La Sra. Vilaró pregunta a qui ho ha de dir per posar llum a la parada de davant casa
seva, a la Ctra. de Torrentbó. I malgrat que diu que ara no toca, pregunta si es pot
mancomunar la recollida de gossos amb Arenys de Mar, ja que si paguem un servei de
24 h i ells també, estem duplicant.
El Sr. Sánchez diu que mancomunar és més complicat. Que encara que sembli car,
estem al límit, comparat amb altres municipis.
El Sr. “Ximenis” li explica que ha d’estar alerta les 24 h i que si el truquen, hi ha d’anar.
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna qüestió més sobre el pressupost.
No hi ha més preguntes.

Torn obert de paraules
No s’escau aquest punt, ja que s’ha intervingut en el punt anterior.
El Sr. Alcalde dóna per finalitzada la reunió.

S’acaba la sessió a les 21.50 h.
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CONCLUSIONS I/O ACORDS:

1. El Consell acorda que el govern municipal treballi les següents propostes
formulades pels membres no polítics:
a. Referent a l’Esplai: lliure accés
b. Referent a la piscina municipal: gestió per part de GUSAM SA
c. Referent a civisme: manteniment zones verdes (Can Borrell i riera) a
través escoles
2. També s’acorda fer una crida a la participació, creant un espai al web municipal
amb informació sobre el Consell, així com anar a la ràdio a fer-ne difusió.
3. S’acorda que, a partir d’ara, la dinàmica de treball del Consell sigui la següent:
una reunió del plenari cada tres mesos i, entremig, reunions dels representants
no polítics per presentar propostes de cara al següent Consell.
4. S’acorda que en el proper Consell, es farà el retorn de les propostes formulades
i es tractaran les que hi pugui haver.

Arenys de Munt, 23 de gener de 2018

El president del Consell del Poble,

TCAT P Joan
Rabasseda
Ferrer - DNI
40295052H

Firmado digitalmente
por TCAT P Joan
Rabasseda Ferrer DNI 40295052H
Fecha: 2019.05.07
13:39:06 +02'00'

La secretària del Consell del Poble,

CPISR-1
C Pilar
Torrent
Foz

Firmado
digitalmente
por CPISR-1 C
Pilar Torrent Foz
Fecha:
2019.03.22
14:39:58 +01'00'
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PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015‐2019

385 OBJECTIUS

Revisió Gener 2018

148 objectius assolits en un 100% a gener 2018
El grau de compliment del PAM 2015‐2019 a Gener 2018 és del 65,2%
% Executat
LES PERSONES

PAM 2015‐2019

100
100
100
100
100

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'àm
especialment en la cultura, l'esport, l'educació, la salut, el benestar, la participació ciutadana, i la seguretat ciutadana.
01‐Objectiu estratègic: Impulsar l'habitatge social
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 relació 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

100
100
100
100
100

02‐ Objectiu estratègic: Donar suport a les famílies més desafavorides
Objectius operatius:
Consolidar la dotació econòmica per a la Bossa Social/Fons Social
1.
Desenvolupar totalment el Reglament d'ajuts socials aprovat l'any 2014
3.
Establir conveni amb HUMANA per tenir contraprestació social a canvi de mantenir els dos contenidors a la deixalleria
4.
Establir un servei d'atenció psicològica o derivar a altres centres d'atenció a persones amb discapacitats, dependència o bé que es trobin en situació d'exclusió social
5.
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.
6.

100
100
100
100
100
100

7.
10.
11.
12.
14.
15.

100

03‐ Objectiu estratègic: Millorar el suport a les necessitats d'atenció domiciliària
Objectius operatius:
Implantar i desenvolupar el Projecte "RADARS" per a gent gran
4.

Organitzar tallers de consum responsable i optimització per a les persones beneficiaris de prestacions econòmiques d'urgència social en concepte de subministraments i alimentació.
Elaborar un sistema de gestió i seguiment del pressupost de Benestar Social més àgil i operatiu
Crear un grup de Voluntariat Social a través de Voluntaris RADARS i Voluntaris DISAM
Establir un Pla de Treball per a les persones que reben ajudes en coordinació amb el servei d'Ocupació i fer‐ne seguiment del entre Ocupació, Serveis Socials i AFA
Mantenir els ajuts a les famílies per l'accés als menjadors dels centres educatius, com a complement als atorgats per la Generalitat de Catalunya
Elaborar la cartera de Serveis Socials i penjar‐la al web municipal

04‐ Objectiu estratègic: Potenciar les polítiques d'igualtat de gènere

100
100

Objectius operatius:
Impulsar i consolidar l'Espai Dona amb tallers i activitats d'acord a les seves necessitats i demandes (creixement personal, gimnàstica, balls en línia, risoteràpia, escriptura terapèutica) d
creació de la Taula d'Igualtat
2.
Elaborar i aprovar el Reglament de Protocol, Honors i Distincions, que inclogui els criteris per a penjar banderes al balcó de la casa consistorial
3.

100
100
100

4.
5.
11.

100
100

05‐ Objectiu estratègic: Impulsar polítiques de solidaritat i de cooperació internacional
Objectius operatius:
Continuar participant en el Fons Català de Cooperació al desenvolupament
1.
Compromís anual de col∙laborar en l'acolliment dels nens del Projecte amb el Poble Saharauí
2.

100
100
100
100

06‐ Objectiu estratègic: Impulsar polítiques de cohesió social
Objectius operatius:
Organitzar les Jornades Interculturals de forma participativa
1.
Realitzar Tallers de cuina Intercultural per fomentar el coneixement entre cultures i la integració mútua.
2.
Continuar i augmentar 16 hores mensuals la dedicació horària al Projecte de Prevenció Comunitari iniciat en el 2013.
3.
Consolidar el projecte "Escola de Família" conjuntament amb l'impuls a les polítiques educatives
4.

100
100
100
100
100
100
100

07‐ Objectiu estratègic: Ampliar i millorar la participació ciutadana
Objectius operatius:
Continuar amb el pressupost participatiu, amb un import màxim fixat, per decidir inversions i serveis
1.
2.
Posar en marxa un mecanisme de votació electrònica i/o presencial per a la realització de consultes sobre qüestions municipals (procès participatiu dels escocells)
Encarregar enquestes d'opinió sobre la qualitat de vida i la valoració serveis/polítiques públiques a nivell local i publicar resultats de l'estudi sociològic
5.
Continuar amb les portes obertes a l'ajuntament per a centres educatius i entitats que vulguin conèixer més de prop l'administració local
6.
Impulsar processos participatius per col∙laborar en la definició del model de poble i de models per al teixit associatiu (Multireferendum 7M)
7.
Definir espais de participació presencials a la plaça de l'Església, a la plaça de Sant Carles i a Sobirans entre altres. Campanya "El Govern t'escolta"
9.
Programar la Mostra d'Entitats amb una periodicitat bianual
11.

Programar a l'IES Domènec Perramon Tallers formatius amb perspectiva de gènere (coeducació, violència…) als diferents agents/col∙lectius presents al territori, i tallers amb conceptes d
Elaborar el Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament. (Al Ple 25/01/2108)
Fomentar la igualtat de gènere en la publicitat generada per l'ajuntament en totes les plataformes mitjançant revisió de l'agent de gènere

100

08‐ Objectiu estratègic: Vetllar per a la mediació ciutadana
Objectius operatius:
Fomentar i consolidar l'Espai de Mediació a l'Institut Domènec Perramon
2.
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. Celebrar el dia E
Adhesió a la Xarxa de Municipis per la Mediació
3.

100

09‐ Objectiu estratègic: Treballar per a la millora del civisme
Objectius operatius:
Contractar un agent cívic amb potestat sancionadora que vetlli pel compliment de l'ordenança de civisme en l'espai públic
1.

100

Continuar realitzant campanyes de civisme a les escoles i a tot el municipi
Desenvolupar i implementar el Pla de Convivència i Civisme iniciat el 2013
Realitzar tres debats sobre Civisme amb participació oberta a la ciutadania

100
100
100

2.
5.
7.

100
100

10‐ Objectiu estratègic: Potenciar les polítiques d'ocupació
Objectius operatius:
Elaborar plans de treball personalitzats per a persones que beneficiàries d'ajuts de Serveis Socials i altres administracions públiques
4.
Vetllar per la formació adequada per perfils i competències en les persones inscrites a la borsa d'aturats.
5.

100
100
100
100
100
100

11‐ Objectiu estratègic: Continuar amb l'impuls a les polítiques culturals
Objectius operatius:
Aprovar un nou escut municipal d'acord amb la normativa i havent‐lo escollit per votació popular
3.
Incorporar a la Mostra Literària una categoria de participació per a persones amb capacitats diferents
4.
Informar de les activitats de l'Aula d'Extensió Universitària per a la gent gran al web municipal
5.
Treballar per a què Arenys de Munt sigui seu de la celebració de la Mostra Literària del Maresme
6.
Promoure que la X Trobada d'entitats de recerca se celebri a Arenys de Munt
7.
Celebar a Arenys de Munt les IV Jornades Literatura i Territori, co‐organitzades per les universitats dels Països Catalans
8.

100

12‐ Objectiu estratègic: Millorar instal∙lacions i la gestió d'equipaments culturals
Objectius operatius:
Elaborar el Pla d'Usos d'Equipaments Culturals locals
2.

100
100
100
100

14‐ Objectiu estratègic: Continuar amb l'impuls a les polítiques educatives
Objectius operatius:
Crear l'estructura interna organitzativa del Centre de Formació d'Adults
2.
Impulsar l'Aula d'Adults per transformar‐lo en un referent de la formació continuada al municipi
6.
Renovar els antics estatuts del Consell Municipal d'Ensenyament
7.
Estudiar una nova ubicació per a l'Escola de Música
9.

100
100
100
100

17‐ Objectiu estratègic: Impulsar polítiques de joventut per a diferents franges d'edat
Objectius operatius:
Implementar eines de participació i informació juvenil a través de les xarxes socials (votació pressupost i altres)
7.
Elaborar i documentar el Pla Local de Joventut
10.
Fomentar l'ocupació dels joves. Programa de garantia juvenil
11.
Crear una nova imatge per a les activitats destinades principalment als joves i elaborar material de difusió
12.

100
100

18‐ Objectiu estratègic: Millorar les instal∙lacions i la gestió de l'Escorxador
Objectius operatius:
Millorar el manteniment de l'Edifici Escorxador (Instal∙lacions i pintura exterior)
1.
Dotar de mobiliari, futbolí i recursos materials a l'Edifici de l'Escorxador
2.

Instal∙lar un sistema d'accés a l'Edifici de l'Escorxador amb clau intel∙ligent per millorar‐ne la gestió i seguretat

100

3.

100
100
100
100

19‐ Objectiu estratègic: Ampliar i millorar els serveis per a la gent gran
Objectius operatius:
Organitzar sessions de prevenció de la salut (codi ictus, menjar saludable i altres)
1.
Programar passejades específiques per a la gent gran
2.
Posar en marxa el centre de dia per hores a la Residència Verge del Remei
5.
Impulsar l'establiment d'un servei de rehabilitació a la Residència Verge del Remei
6.

100

20 ‐Objectiu estratègic: Potenciar l'acompanyament i reconeixement dels més grans
Objectius operatius:
Programar un dinar de germanor de la gent gran
2.

100
100

22‐ Objectiu estratègic: Ampliar i millorar serveis sanitaris
Objectius operatius:
Programar jornades de salut sobre les malalties més prevalents (celiaquia i altres)
1.
Reforçar els programes de prevenció i informació sobre drogodependències
4.

100
100
100

23‐ Objectiu estratègic: Millorar infraestructures sanitàries i de prevenció de la salut
Objectius operatius:
Canviar la ubicació del servei d'ambulàncies SEM a un nou espai amb millors instal∙lacions. A la zona de l'Hotel d'Entitats
1.
Adquirir un nou desfibril∙lador per a la policia local
2.
Instal∙lar aparells per fer gimnàstica al passeig de Can Jalpí
4.

100
100
100

24‐ Objectiu estratègic: Continuar amb l'impuls a les polítiques sobre l'esport
Objectius operatius:
Fomentar l'oferta d'activitats esportives extra‐escolars conjuntament amb les AMPAs
1.
Impulsar la creació de l'escola base de corredors de muntanya
2.
Atorgar subvencions directes als clubs que assoleixin fites esportives rellevants
6.

100
100

25‐ Objectiu estratègic: Millorar instal∙lacions i la gestió d'equipaments esportius
Objectius operatius:
Instal∙lar un nou sistema de megafonia al pavelló del Torrent d'en Terra
1.
Millorar el manteniment del poliesportiu de Can Zariquei. Reforma dels vestuaris i calderes
6.

100
100
100

26‐ Objectiu estratègic: Millorar les polítiques de seguretat
Objectius operatius:
Implementar el programa de gestió policial DRAC
3.
Posar en funcionament el Nucli d'Informació Policial (NIP)
4.
Dotar d'un nou vehicle policial (cotxe i moto)
5.

100

100
100
100

6.

Dotar als agents amb armilles de protecció unipersonals

27‐ Objectiu estratègic: Millorar la mobilitat en el nucli urbà i en tot el terme municipal
Objectius operatius:
Elaborar un pla de mobilitat en el nucli urbà
1.
Deixar de forma permanent la nova parada de bus de la carretera Torrentbó ‐ cruilla amb Riera Sobirans
5.
Millorar
l'organització del trànsit al carrer de les Flors, travessia Llorenç i rambla Francesc Macià
7.
Millorar la senyalització a les urbanitzacions
8.
L'ESPAI PÚBLIC

PAM 2015‐2019

100
100
100
100
100

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
d'atendre a criteris de sostenibilitat mediambiental i a criteris d'urbanisme equilibrat.
28‐ Objectiu estratègic: Millorar la neteja i el manteniment de l'espai públic
Objectius operatius:
Incrementar la dotació de personal de la brigada municipal de neteja
1.
Adquirir nova maquinària d'escombrar per possibilitar la neteja amb aigua a pressió
4.
Posar en marxa una nova sistemàtica de neteja amb aigua a pressió de vials i places en funció de tipus paviment
5.
Dur a terme la poda o tala necessària per a donar visibilitat el Far de Can Jalpí
9.
Fer pública la planificació anual de la poda de l'arbrat viari
10.

100
100
100
100

29‐ Objectiu estratègic: Reformar equipaments i instal∙lacions municipals
Objectius operatius:
Reformar la pista de l'escola Sant Martí i adequar‐la a l'ús reglamentari de diferents disciplines esportives
3.
Projectar la ubicació del magatzem d'aliments DISAM en un equipament municipal
9.
Aconseguir la titularitat municipal de la finca de Can Comulada, a Torrentbò, per a destinar‐la a espai polivalent
10.
Transformar l'espai de l'antic Mercat Municipal en un espai polivalent
12.

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

30‐ Objectiu estratègic: Millorar carrers, places, camins i espai públic
Objectius operatius:
Arreglar i consolidar el camí de l'ermita de Santa Cecília a Torrentbò
1.
Replantar l'herba‐prat al passeig de Can Jalpí (Can Victoriano)
3.
Consolidar la llera i l'escullera de la riera entre els dos Arenys
4.
Obtenir de les administracions competents l'informe sobre la recepció de l'obra de la canalització de la riera
6.
Augmentar els embornals per a la recollida d'aigües pluvials al carrer de les Flors i a l'avinguda Generalitat
13.
Canviar el mur per una barrera normativa en el camí fins al poliesportiu de can Zariquei
17.
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)
19.
Elaborar una nova ordenança per a terrasses, tendals, carta de colors i sobre l'ocupació de la via pública en general.
21.
Enjardinar el passeig des de la carretra de Torrentbò fins a Escola Sobirans (procés participatiu 2016)
25.
Millorar l'accessibiltiat des del carrer de la Cotxeria a la carretera C61
27.

Arranjar les voreres i l'arbrat viari a la urbanització de Can Jalpí

100

28.

100

31‐ Objectiu estratègic: Millorar la xarxa d'enllumenat públic
Objectius operatius:
Ampliar l'ús de tecnologia de baix consum en l'enllumenat públic
2.

100
100
100
100
100

32‐ Objectiu estratègic: Avançar en urbanisme, en el planejament urbanístic i en la xarxa d'aigua
Objectius operatius:
Aprovar el Pla Especial del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental
10.
Aprovar la modificació puntual del Pla General per a què sigui possible l'establiment de càmpings al terme municipal
11.
Aprovar la modificació puntual del Pla General per a què siguin possibles usos esportius en el sòl no urbà
12.
Possibilitar l'arribada d'aigua potable en sòl no urbà proper al nucli urbà, quan sigui necessària per dur‐hi a terme activitat econòmica
14.
Possibilitar el subministrament d'aigua a Torrentbò a través d'Aigües d'Arenys
15.

100
100
100

33‐ Objectiu estratègic: Impulsar la protecció del medi natural en tot el terme municipal
Objectius operatius:
Millorar i consolidar les vores de la riera en el tram entre els dos Arenys
2.
Reintroduir l'òliba al terme municipal
4.
Continuar amb la col∙laboració amb el parc del Montnegre i el Corredor en el conjunt d'iniciatives mediambientals a través de La Central
5.

100
100

34‐ Objectiu estratègic: Continuar aplicant polítiques de sostenibilitat
Objectius operatius:
Agrupar contractes de poda i manteniment zones verdes per a un servei més eficient
4.
Continuar prioritzant la lluita biològica integrada contra les plagues en comptes d'usar productes fitosanitaris
5.

100
100
100
100

35‐ Objectiu estratègic: Millorar la recollida selectiva de residus sòlids urbans
Objectius operatius:
Ampliar la recollida porta a porta a les urbanitzacions de Can Jalpí, Can Sagrera i La Creueta.
1.
Impulsar mecanismes per bonificar la taxa d'escombraries als veïns que utilitzen la Deixalleria i fan compostatge casolà.
3.
Potenciar l'ús de la Deixalleria municipal i fer campanya de reforç informatiu sobre els horaris i servei.
4.
Instal∙lar minideixalleria per piles i materials reciclables a la via pública
6.

100
100
100
100

37‐ Objectiu estratègic: Millorar les infraestructures i la integració de les urbanitzacions
Objectius operatius:
Aprovar una normativa per poder atorgar llicències d'obra menor a les urbanitzacions no recepcionades
1.
Aprovar una normativa per a poder atorgar llicències per construir piscines i porxos a les urbanitzacions no recepcionades
2.
Continuar amb les bonificacions en la taxa d'escombraries si es disposa d'un compostador casolà de matèria orgànica
8.
Impulsar l'arribada de la fibra òptica a les urbanitzacions
10.
PROMOCIÓ ECONÒMICA PAM 2015‐2019

100
100

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 la
fonamentals que necessiten polítiques proactives. Treballem per potenciar l'ocupació i el turisme, i per promoure la consolidació de les empreses.
38‐ Objectiu estratègic: Dinamitzar la riera com a eix comercial i d'esbarjo
Objectius operatius:
Instal∙lar tòtems interactius per a informar sobre l'agenda d'activitats, notícies, i dades rellevants sobre Arenys de Munt
5.
Instal∙lar cartells informatius indicant on estan emplaçades les zones d'aparcament
7.

100
100

39‐ Objectiu estratègic: Impulsar noves polítiques de promoció econòmica
Objectius operatius:
Elaborar el Pla de Desenvolupament Econòmic "Pla Vallalta" mancomunat amb Sant Iscle
5.
Impulsar la creació d'una associació d'empresaris i industrials locals
10.

100
100
100
100

40‐ Objectiu estratègic: Dinamitzar el teixit comercial
Objectius operatius:
Desenvolupar campanyes i activitats promocionals de productes de proximitat i identificatius d'Arenys de Munt. Marca Arenys
1.
Integrar el terme municipal d'Arenys de Munt a la Denominació d'Origen d'Alella i recolzar la plantació de vinya
2.
Implementar una línia d'ajuts per a l'adequació de les terrasses de bars i restaurants a nova ordenança
8.
Consolidar una línia d'ajuts per a l'adequació i millora d'aparadors de botigues i comerç
9.

100

41‐ Objectiu estratègic: Implementar noves polítiques per a la promoció turística
Objectius operatius:
Consolidar un stand de turisme mòbil
5.
LA GOVERNANÇA

PAM 2015‐2019

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 p
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 d
optimitzant recursos, sense perdre qualitat en els serveis.

100
100
100
100

42‐ Objectiu estratègic: Millorar l'organització del sector públic local
Objectius operatius:
Aprovar un nou conveni, acord de condicions de treball del personal funcionari
8.
Treballar per unificar les de condicions de treball del personal laboral i funcionari, i aprovar el conveni laboral
9.
Posar en marxa una nova sistemàtica de gestió de les nòmines dels treballadors municipals i licitar la prestació d'aquest servei
11.
Implementar una sistemàtica de vídeoactes per a l'optimització de recursos i transparència dels debats en el Ple municipal
13.

100

43‐ Objectiu estratègic: Implementar polítiques per a una prestació dels serveis més eficient
Objectius operatius:
Realitzar una auditoria de gestió estratègica de la plantilla de personal
4.

100

5.
6.

Realitzar un estudi sobre l'eficiència dels serveis que presta l'ajuntament
Posar en marxa una bústia de propostes i suggeriments al web municipal més visible i àgil

100

44‐ Objectiu estratègic: Consolidar els serveis que presta GUSAM
Objectius operatius:
Traspassar a GUSAM la gestió de l'Aula Cultural (Aula de Formació d'Adults)
2.

100
100

46‐ Objectiu estratègic: Mantenir i ampliar polítiques de comunicació i transparència
Objectius operatius:
Posar en marxa al web municipal una eina per al seguiment del pressupost participatiu
4.
Ajustar el model de relació entre l'ajuntament i l'emissora de ràdio local als nous requisits normatius (Direcció ràdio)
12.

100
100
100
100
100

47‐ Objectiu estratègic: Millorar eines i infraestructures TIC
Objectius operatius:
Impulsar l'establiment de la fibra òptica a tot el terme municipal
3.
Posar en marxa la carpeta del vilatà al web municipal per a la gestió dels seus documents, expedients i instàncies
6.
Renovar les infraestructures internes de l'ajuntament i equipaments municipals (xarxa informàtica, programari i maquinari)
8.
Implementar un nou programari per facilitar el treball i afavorir la rendibilitat de l'ajuntament amb tecnologia "núvol informàtic"
9.
Implementar el catàleg de tràmits a través de l'eAdministració i les gestions dels ciutadans de manera telemàtica a través de la seu electrònica
11.

100
100
100

48‐ Objectiu estratègic: Continuar amb l'eficiència i el rigor en la gestió pressupostària
Objectius operatius:
Adquirir i implementar un programari específic per a la gestió d'expedients (Apeiron)
7.
Destinar més del 75% dels ingressos d'ICIO i Plusvàlues a finançar inversions
8.
Revisar i aplicar unes noves bases del pressupost participatiu conjuntament amb tot els partits i la societat civil.
9.

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015‐2019
148 objectius assolits en un 100% a gener 2018
77 objectius assolits en un 75%
66 objectius assolits en un 50%
49 objectius assolits en un 25%
% Executat
LES PERSONES

100
100
100
100
100
25

100
75
100
100
100
100
100
50
100
100
100
75
100
100

385 OBJECTIUS

Revisió Gener 2018

El grau de compliment del PAM 2015‐2019 a Gener 2018 és del 65,2%

FET!
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'àmb
incidint especialment en la cultura, l'esport, l'educació, la salut, el benestar, la participació ciutadana, i la seguretat ciutadana.
01‐Objectiu estratègic: Impulsar l'habitatge social
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 relació 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.
Sol∙licitar a les entitats bancàries ajuts pel lloguer social amb caràcter de conveni o compromís.

02‐ Objectiu estratègic: Donar suport a les famílies més desafavorides
Objectius operatius:
Consolidar la dotació econòmica per a la Bossa Social/Fons Social
1.
Elaborar un Pla d'Acció Social integral per al període 2016‐2019 creant la Taula de Convivència orientat a evitar l'exclusió social al municipi, impulsat conjuntament amb el Consell de Bene
Comissió de Seguiment de la Crisi, i revisable anualment
2.
Desenvolupar totalment el Reglament d'ajuts socials aprovat l'any 2014
3.
Establir conveni amb HUMANA per tenir contraprestació social a canvi de mantenir els dos contenidors a la deixalleria
4.
Establir un servei d'atenció psicològica o derivar a altres centres d'atenció a persones amb discapacitats, dependència o bé que es trobin en situació d'exclusió social
5.
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.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Organitzar tallers de consum responsable i optimització per a les persones beneficiaris de prestacions econòmiques d'urgència social en concepte de subministraments i alimentació.
Revisar el "Projecte Riera" per introduir millores, publicar les dades del projecte i del treball amb els joves de la vila
Reconeixement i homenatge al Voluntariat Social
Elaborar un sistema de gestió i seguiment del pressupost de Benestar Social més àgil i operatiu
Crear un grup de Voluntariat Social a través de Voluntaris RADARS i Voluntaris DISAM
Establir un Pla de Treball per a les persones que reben ajudes en coordinació amb el servei d'Ocupació i fer‐ne seguiment del entre Ocupació, Serveis Socials i AFA
Establir convenis de col∙laboració amb les entitats del tercer sector (Càritas i Creu Roja). Falta aprovar conveni.
Mantenir els ajuts a les famílies per l'accés als menjadors dels centres educatius, com a complement als atorgats per la Generalitat de Catalunya
Elaborar la cartera de Serveis Socials i penjar‐la al web municipal

25
75
25
100

03‐ Objectiu estratègic: Millorar el suport a les necessitats d'atenció domiciliària
Objectius operatius:
Revisar els criteris de prescripció del S.A.D. (Servei d'Atenció Domiciliària) social per a l'ampliació de la cobertura d'hores de servei
1.
Garantir, ampliar i vetllar pel servei de Teleassitència i publicar‐ne les dades
2.
Elaborar el reglament S. A. D. (Servei d'Atenció Domiciliària)
3.
Implantar i desenvolupar el Projecte "RADARS" per a gent gran
4.

100
100
75
75
75
25
75
100

04‐ Objectiu estratègic: Potenciar les polítiques d'igualtat de gènere
Objectius operatius:
Desenvolupar el Pla d'Igualtat presentat el mandat 2013‐2015 amb totes les línies estratègiques marcades i les accions incloses
1.
Impulsar i consolidar l'Espai Dona amb tallers i activitats d'acord a les seves necessitats i demandes (creixement personal, gimnàstica, balls en línia, risoteràpia, escriptura terapèutica) de
participativa i creació de la Taula d'Igualtat
2.
Elaborar i aprovar el Reglament de Protocol, Honors i Distincions, que inclogui els criteris per a penjar banderes al balcó de la casa consistorial
3.
Programar a l'IES Domènec Perramon Tallers formatius amb perspectiva de gènere (coeducació, violència…) als diferents agents/col∙lectius presents al territori, i tallers amb conceptes d'i
homes/dones
4.
Elaborar el Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament. (Al Ple 25/01/2108)
5.
Impulsar la coeducació als centres educatius com a metodologia per a la promoció de la igualtat de gènere
6.
Desenvolupar la campanya per la Commemoració del 8 de març Dia Internacional de les Dones
7.
Desenvolupar la campanya per la Commemoració del 25 de Novembre, Dia Internacional per l' eradicació de la violència masclista
8.
Proposar la presència de noms de dones en el nomenclàtor del municipi i en les convocatòries de premis públics
9.
Editar un llibre en concepte de gènere entre dones i homes del municipi que visualitzi les seves aportacions a través d'activitats culturals
10.
Fomentar la igualtat de gènere en la publicitat generada per l'ajuntament en totes les plataformes mitjançant revisió de l'agent de gènere
11.

100
100

05‐ Objectiu estratègic: Impulsar polítiques de solidaritat i de cooperació internacional
Objectius operatius:
Continuar participant en el Fons Català de Cooperació al desenvolupament
1.
Compromís anual de col∙laborar en l'acolliment dels nens del Projecte amb el Poble Saharauí
2.

100
100
100
100
75

06‐ Objectiu estratègic: Impulsar polítiques de cohesió social
Objectius operatius:
Organitzar les Jornades Interculturals de forma participativa
1.
Realitzar Tallers de cuina Intercultural per fomentar el coneixement entre cultures i la integració mútua.
2.
Continuar i augmentar 16 hores mensuals la dedicació horària al Projecte de Prevenció Comunitari iniciat en el 2013.
3.
Consolidar el projecte "Escola de Família" conjuntament amb l'impuls a les polítiques educatives
4.
Organitzar tallers on s'integrin persones del teixit associatiu en activitats de relació i integració (Grups de treball d'igualtat de gènere, convivència i RADARS)
5.

100
100
50
50
100

07‐ Objectiu estratègic: Ampliar i millorar la participació ciutadana
Objectius operatius:
Continuar amb el pressupost participatiu, amb un import màxim fixat, per decidir inversions i serveis
1.
2.
Posar en marxa un mecanisme de votació electrònica i/o presencial per a la realització de consultes sobre qüestions municipals (procès participatiu dels escocells)
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.
3.
Implementar la figura virtual del "Regidor nº14" per adreçar precs i preguntes al Ple a través del web municipal
4.
Encarregar enquestes d'opinió sobre la qualitat de vida i la valoració serveis/polítiques públiques a nivell local i publicar resultats de l'estudi sociològic
5.

75
100
100

Continuar amb les portes obertes a l'ajuntament per a centres educatius i entitats que vulguin conèixer més de prop l'administració local
Impulsar processos participatius per col∙laborar en la definició del model de poble i de models per al teixit associatiu (Multireferendum 7M)
Programar cursos de formació per proporcionar suport i/o assessorament a les entitats
Definir espais de participació presencials a la plaça de l'Església, a la plaça de Sant Carles i a Sobirans entre altres. Campanya "El Govern t'escolta"
Revisar anualment les bases de subvencions a entitats i associacions i treballar per augmentar‐ne la dotació econòmica
Programar la Mostra d'Entitats amb una periodicitat bianual

100
100
25
100
75
100

6.
7.
8.
9.
10.
11.

50
100
100

08‐ Objectiu estratègic: Vetllar per a la mediació ciutadana
Objectius operatius:
Publicar la Memòria Anual sobre les activitats de mediació i programar un acte públic sobre mediació
1.
Fomentar i consolidar l'Espai de Mediació a l'Institut Domènec Perramon
2.
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. Celebrar el dia Eu
Mediació. Adhesió a la Xarxa de Municipis per la Mediació
3.

100
100
75
75
100
75
100

09‐ Objectiu estratègic: Treballar per a la millora del civisme
Objectius operatius:
Contractar un agent cívic amb potestat sancionadora que vetlli pel compliment de l'ordenança de civisme en l'espai públic
1.
Continuar realitzant campanyes de civisme a les escoles i a tot el municipi
2.
Dotar l'espai públic d'elements que afavoreixen el civisme, com cendrers, papereres, rètols, i orinaris per a gossos.
3.
Crear el grup d'Informadors Cívics a través del Projecte de Garantia Juvenil i plans d'ocupació
4.
Desenvolupar i implementar el Pla de Convivència i Civisme iniciat el 2013
5.
Organitzar la recepció anual de les parelles que celebrin les Noces d'Or
6.
Realitzar tres debats sobre Civisme amb participació oberta a la ciutadania
7.

25
50

10‐ Objectiu estratègic: Potenciar les polítiques d'ocupació
Objectius operatius:
Treballar per incorporar més ofertes d'ocupació a la borsa de treball
1.
Fer el seguiment i publicar trimestralment les dades d'ocupació
2.
Formalitzar convenis amb d'altres municipis per fer formació conjunta a persones en atur
3.
Elaborar plans de treball personalitzats per a persones que beneficiàries d'ajuts de Serveis Socials i altres administracions públiques
4.
Vetllar per la formació adequada per perfils i competències en les persones inscrites a la borsa d'aturats.
5.
Impulsar la creació d'un Centre Col∙laborador del S.O.C. homologat
6.
Desenvolupar actuacions per un mercat de treball inclusiu que doni suport als col∙lectius més desfavorits com són els perceptors de la RMI
7.
Reformular el projecte Club de la Feina per adequar‐lo a les noves necessitats socials i incrementar els dies d'obertura d'aquest servei
8.

75
100
100
100
100

11‐ Objectiu estratègic: Continuar amb l'impuls a les polítiques culturals
Objectius operatius:
Ampliar l'abast del programa de parelles lingüístiques
1.
Formalitzar acords, convenis o contractes per a esdeveniments culturals i lúdics que es programen regularment (Re‐Vers i Festival Santa Florentina)
2.
Aprovar un nou escut municipal d'acord amb la normativa i havent‐lo escollit per votació popular
3.
Incorporar a la Mostra Literària una categoria de participació per a persones amb capacitats diferents
4.
Informar de les activitats de l'Aula d'Extensió Universitària per a la gent gran al web municipal
5.
Treballar per a què Arenys de Munt sigui seu de la celebració de la Mostra Literària del Maresme
6.

50
75
100
100

Promoure que la X Trobada d'entitats de recerca se celebri a Arenys de Munt
Celebar a Arenys de Munt les IV Jornades Literatura i Territori, co‐organitzades per les universitats dels Països Catalans
Potenciar i recolzar les tres Big Bands d'Arenys de Munt (Adults, Menuts i Remenuts) i celebrar concerts periòdics
Iniciar cicle de música mancomunat amb municipis de l'entorn

100
100
75
25

7.
8.
9.
10.

25
100
50
50
25
25
75

12‐ Objectiu estratègic: Millorar instal∙lacions i la gestió d'equipaments culturals
Objectius operatius:
Elaborar el projecte de la nova Biblioteca Antònia Torrent
1.
Elaborar el Pla d'Usos d'Equipaments Culturals locals
2.
Millorar les instal∙lacions de la masia de Can Borrell per a programar‐hi actuacions musicals i teatrals de petit format
3.
Millorar la sistemàtica de claus d'accés als equipaments municipals
4.
Iniciar els estudis i projectes per a la rehabilitació de les cases Villa Josefa i Mas Talleda
5.
Millorar l'equipament audiovisual de la Sala Municipal
6.
Redacció projecte Escola de Música a l'Escorxador
7.

75
25
50

13‐ Objectiu estratègic: Impulsar publicacions locals i commemoracions
Objectius operatius:
Elaborar vídeos amb reportatges i relats per preservar la memòria històrica local
1.
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 Mu
del Col∙lectiu pel Museu‐Arxiu, els 60 anys del Grup Pessebrista del Centre Moral, etc.
2.
Editar un llibre commemoratiu sobre els 40 anys d'ajuntaments democràtics a Arenys de Munt
3.
Editar el llibre L'Abans d'Arenys de Munt.
4.

75
100
75
75
75
100
100
75
100

14‐ Objectiu estratègic: Continuar amb l'impuls a les polítiques educatives
Objectius operatius:
Publicitar l'oferta d'activitats extraescolars i d'activitats en període de vacances
1.
Crear l'estructura interna organitzativa del Centre de Formació d'Adults
2.
Consolidar el sistema de gestió de l'Aula de Música
3.
Continuar publicant anualment la revista sobre dels centres educatius d'Arenys de Munt
4.
Potenciar activitats pedagògiques entre el Col∙lectiu Museu Arxiu i els centres educatius
5.
Impulsar l'Aula d'Adults per transformar‐lo en un referent de la formació continuada al municipi
6.
Renovar els antics estatuts del Consell Municipal d'Ensenyament
7.
Continuar amb les inversions per a la millora dels centes educatius públics
8.
Estudiar una nova ubicació per a l'Escola de Música
9.

75
75
75

15‐ Objectiu estratègic: Mantenir la tradició, reorientar i ampliar les activitats festives
Objectius operatius:
Programar el Festival de música clàssica Santa Florentina
1.
Impulsar l'organització de concerts musicals per la Festa Major i Remei amb la participació dels joves.
2.
Programar el cicle Re‐Vers, vermuts polipoètics.
3.

25

16‐ Objectiu estratègic: Millorar l'organització d'activitats lúdico‐festives
Objectius operatius:

50
75
50

1.
2.
3.
4.

Potenciar eines de difusió 2.0 per a difondre les agendes de festes i d'activitats lúdiques (GoWifi i altres)
Potenciar la Comissió de Festes per aconseguir major implicació social de col∙lectius de totes les edats (La Turrada)
Coordinar una agenda única d'actes públics, siguin culturals, festius, lúdics, esportius, etc.
Licitar un servei de so/megafonia per als actes institucionals

50
75
25
25
75
50
100
25
50
100
100
100
75

17‐ Objectiu estratègic: Impulsar polítiques de joventut per a diferents franges d'edat
Objectius operatius:
Impulsar la creació d'una Entitat de Joves autogestionada (inici amb La Turrada)
1.
Dinamitzar les activitats destinades al jovent amb cursos, tallers, xerrades, concerts, etc.
2.
Impulsar la pràctica de noves activitats esportives i de lleure (skate, rocòdrom...)
3.
Activar un servei de bus nocturn fins a Mataró
4.
Potenciar la Brigada Jove durant els mesos d'estiu amb l'enfoc de treball per projecte
5.
Impulsar el projecte "Ajuntament Jove" amb la col∙laboració dels centres educatius
6.
Implementar eines de participació i informació juvenil a través de les xarxes socials (votació pressupost i altres)
7.
Revisar els estatuts del Consell Municipal de Joventut i impulsar la seva activitat
8.
Incentivar el PIJ, Espai Jove i PIDCES (Punt d'Informació i Dinamització dels Centres d'Educació Secundària)
9.
Elaborar i documentar el Pla Local de Joventut
10.
Fomentar l'ocupació dels joves. Programa de garantia juvenil
11.
Crear una nova imatge per a les activitats destinades principalment als joves i elaborar material de difusió
12.
Potenciar la Nit de Naps i Cols en el seu sentit tradicional, festiu, lúdic i satíric (Lliurament de Naps i Cols, Xocolatada...)
13.

100
100
100

18‐ Objectiu estratègic: Millorar les instal∙lacions i la gestió de l'Escorxador
Objectius operatius:
Millorar el manteniment de l'Edifici Escorxador (Instal∙lacions i pintura exterior)
1.
Dotar de mobiliari, futbolí i recursos materials a l'Edifici de l'Escorxador
2.
Instal∙lar un sistema d'accés a l'Edifici de l'Escorxador amb clau intel∙ligent per millorar‐ne la gestió i seguretat
3.

25
100
100
25

19‐ Objectiu estratègic: Ampliar i millorar els serveis per a la gent gran
Objectius operatius:
Organitzar sessions de prevenció de la salut (codi ictus, menjar saludable i altres)
1.
Programar passejades específiques per a la gent gran
2.
Ampliar les activitats lúdico‐esportives per a la gent gran amb sessions de Tai‐Txi
3.
Impulsar la millora del transport públic entre Arenys de Munt i l'Hospital de Mataró
4.
Posar en marxa el centre de dia per hores a la Residència Verge del Remei
5.
Impulsar l'establiment d'un servei de rehabilitació a la Residència Verge del Remei
6.
Posar en marxa un menjador obert amb preus especials per a la gent gran
7.

75
100
75
25

20 ‐Objectiu estratègic: Potenciar l'acompanyament i reconeixement dels més grans
Objectius operatius:
Organitzar anualment la Diada de la Gent Gran
1.
Programar un dinar de germanor de la gent gran
2.
Instaurar un petit homenatge a les persones que arriben als 100 anys i ho vulguin celebrar públicament
3.
Elaborar vídeos amb relats de persones grans per preservar la memòria històrica local
4.

100
100

5.

50
75

100
75
75
100
75
50
75

100
100
50
100
50
50

100
100
75
100
25

100
25

Crear el Consell Municipal de la Gent Gran

21‐ Objectiu estratègic: Potenciar infraestructures per a la gent gran
Objectius operatius:
Arranjar un espai per a activitats de psicomotricitat a l'actual Esplai
1.
Consolidar un espai per al ball de l'Esplai
2.
Elaborar un estudi sobre la possibilitat d'implementar pisos tutelats
3.
22‐ Objectiu estratègic: Ampliar i millorar serveis sanitaris
Objectius operatius:
Programar jornades de salut sobre les malalties més prevalents (celiaquia i altres)
1.
Organitzar activitats de promoció i prevenció de la salut amb centres educatius i entitats, i impulsar el programa "Ens movem per la salut infantil" per prevenir l'obesitat
2.
Organitzar campanyes per al foment de l'alimentació saludable
3.
Reforçar els programes de prevenció i informació sobre drogodependències
4.
Treballar conjuntament amb els Serveis Territorials de Salut per a millorar serveis sanitaris que no són de competència municipal
5.
Optimitzar els programes específics per al control de plagues
6.
Impulsar la utilització d'eines de suport a persones amb discapacitat visual i auditiva (sistemes d'inducció per a persones sordes al mostradors)
7.
23‐ Objectiu estratègic: Millorar infraestructures sanitàries i de prevenció de la salut
Objectius operatius:
Canviar la ubicació del servei d'ambulàncies SEM a un nou espai amb millors instal∙lacions. A la zona de l'Hotel d'Entitats
1.
Adquirir un nou desfibril∙lador per a la policia local
2.
Marcar corredors de salut en el terme municipal, espais senyalitzats amb quilometratge i desnivell
3.
Instal∙lar aparells per fer gimnàstica al passeig de Can Jalpí
4.
Estudiar la possibilitat d'establir un tanatori a Arenys de Munt
5.
Millorar l’accessibilitat al cementiri municipal i facilitar l’accés a persones amb mobilitat reduïda
6.
Construir nous nínxols i fossa al cementiri municipal
7.
24‐ Objectiu estratègic: Continuar amb l'impuls a les polítiques sobre l'esport
Objectius operatius:
Fomentar l'oferta d'activitats esportives extra‐escolars conjuntament amb les AMPAs
1.
Impulsar la creació de l'escola base de corredors de muntanya
2.
Impulsar la creació de l'escola base de bicicletes BTT
3.
Impulsar la creació de l'escola base de bàsquet
4.
Impulsar acords per a la pràctica d'esports nàutics aprofitant les possibilitats comarcals
5.
Atorgar subvencions directes als clubs que assoleixin fites esportives rellevants
6.
Implementar pràctiques per augmentar la salut mitjançant l'esport i participar en "mini olimpíades"
7.
25‐ Objectiu estratègic: Millorar instal∙lacions i la gestió d'equipaments esportius
Objectius operatius:
Instal∙lar un nou sistema de megafonia al pavelló del Torrent d'en Terra
1.
Mantenir i ampliar els itineraris de muntanya i senderisme en el terme municipal
2.
Canviar la gespa del camp de futbol quan arribi al final de la seva vida útil
3.

25
75
100
50
50

75
100
100
100
100

100
50
50
75
100
75
100

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Canviar els seients de les grades del camp de futbol
Retirar el pal elèctric de la pista annexa al pavelló de Torrent d'en Terra
Millorar el manteniment del poliesportiu de Can Zariquei. Reforma dels vestuaris i calderes
Millorar la zona Can Zariquei amb la instal∙lació de 8 pistes de pàdel
Impulsar l'establiment d'un bar‐cafeteria al poliesportiu de Can Zariquei
Actualitzar la informació en els equipaments i zones esportives en format Braille

26‐ Objectiu estratègic: Millorar les polítiques de seguretat
Objectius operatius:
Ampliar els espais municipals controlats per vídeo vigilància (Aparcament Bellsolell, casa consistorial...)
2.
Implementar el programa de gestió policial DRAC
3.
Posar en funcionament el Nucli d'Informació Policial (NIP)
4.
Dotar d'un nou vehicle policial (cotxe i moto)
5.
Dotar als agents amb armilles de protecció unipersonals
6.
27‐ Objectiu estratègic: Millorar la mobilitat en el nucli urbà i en tot el terme municipal
Objectius operatius:
Elaborar un pla de mobilitat en el nucli urbà
1.
Construcció de la rotonda al creuament de la carretera de Torrentbò i la riera, a la zona de Can Globus
2.
Instal∙lar un punt de recàrrega de motos i cotxes elèctrics
3.
Instal∙lar un panell indicador de la propera sortida de bus Arenys Mar ‐ Arenys Munt, i cartells amb horaris
4.
Deixar de forma permanent la nova parada de bus de la carretera Torrentbó ‐ cruilla amb Riera Sobirans
5.
Fer accions per reduir la velocitat de vehicles a diferents carrers del poble (coixins berlinesos C/ Borrell, C/ de la Rasa i altres)
6.
Millorar l'organització del trànsit al carrer de les Flors, travessia Llorenç i rambla Francesc Macià
7.
Millorar la senyalització a les urbanitzacions
8.
L'ESPAI PÚBLIC

100
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100
100
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100
100
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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
equipaments ha d'atendre a criteris de sostenibilitat mediambiental i a criteris d'urbanisme equilibrat.
28‐ Objectiu estratègic: Millorar la neteja i el manteniment de l'espai públic
Objectius operatius:
Incrementar la dotació de personal de la brigada municipal de neteja
1.
Fer pública la planificació diària de la neteja viària
2.
Fer públic el manteniment de les zones verdes
3.
Adquirir nova maquinària d'escombrar per possibilitar la neteja amb aigua a pressió
4.
Posar en marxa una nova sistemàtica de neteja amb aigua a pressió de vials i places en funció de tipus paviment
5.
Reordenació dels escocells Eixample i Fc. Macià
6.
Replantar els arbres de la via pública malmesos
7.
Revegetar el parc de Can Jalpí
8.
Dur a terme la poda o tala necessària per a donar visibilitat el Far de Can Jalpí
9.
Fer pública la planificació anual de la poda de l'arbrat viari
10.
Potenciar l'ús i les prestacions de l'aplicació ReparaCiutat o implementar una nova eina per comunicar a l'ajuntament tot tipus d'incidències
11.

75
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12.

Adquisició de nous vehicles per a la Brigada Municipal (furgoneta elèctrica i camió ploma)

29‐ Objectiu estratègic: Reformar equipaments i instal∙lacions municipals
Objectius operatius:
Elaborar un Pla d'Equipaments Municipals, que contempli tots els equipaments, per tal de gestionar‐los millor i, també, optimitzar la cessió d'espais
1.
Reformar i ampliar l'Esplai
2.
Reformar la pista de l'escola Sant Martí i adequar‐la a l'ús reglamentari de diferents disciplines esportives
3.
Instal∙lar un sistema para‐sol a la zona VIP del camp de futbol
4.
Dur a terme actuacions de millora a l'Hotel d'Entitats
5.
Impulsar un Centre Cívic que col∙labori a dinamitzar el teixit associatiu
6.
Adequar un espai de la bassa de laminació per a usos lúdico‐esportius després d’haver obtingut els permisos corresponents
7.
Instal∙lar una pista de 3x3 (permís per a utilizar la zona no inundable de la bassa de laminació)
8.
Projectar la ubicació del magatzem d'aliments DISAM en un equipament municipal
9.
Aconseguir la titularitat municipal de la finca de Can Comulada, a Torrentbò, per a destinar‐la a espai polivalent
10.
Ampliar la casa consistorial sobre la Sala Municipal
11.
Transformar l'espai de l'antic Mercat Municipal en un espai polivalent
12.
30‐ Objectiu estratègic: Millorar carrers, places, camins i espai públic
Objectius operatius:
Arreglar i consolidar el camí de l'ermita de Santa Cecília a Torrentbò
1.
Pavimentar i il∙luminar el camí fins el Santuari de Lourdes
2.
Replantar l'herba‐prat al passeig de Can Jalpí (Can Victoriano)
3.
Consolidar la llera i l'escullera de la riera entre els dos Arenys
4.
Arranjar i millorar la font del començament de l'Eixample
5.
Obtenir de les administracions competents l'informe sobre la recepció de l'obra de la canalització de la riera
6.
Ampliar i publicar el pla de manteniment de camins veïnals i pistes forestals
7.
Projectar la renovació del paviment dels carrers Rasa, Nou, Vell, Borrell i Olivera
8.
Reordenar l'espai al voltant del Pi Gros
9.
Reformar la plaça de Sant Carles i el seu entorn
10.
Reformar de la placeta de davant de l'església, que actualment és de sorra, d'acord amb la Parròquia
11.
Ampliar de la plaça de l'església i millorar la seva accessibilitat
12.
Augmentar els embornals per a la recollida d'aigües pluvials al carrer de les Flors i a l'avinguda Generalitat
13.
Implementar un pla de manteniment de la pintura viària (28 passos vianants en blanc i vermell)
14.
Realitzar actuacions en voreres (pals elèctrics i de telefonia) per a millorar la mobilitat
15.
Potenciar el projecte Viles Florides
16.
Canviar el mur per una barrera normativa en el camí fins al poliesportiu de can Zariquei
17.
Millorar la senyalització d'aparcaments públics i d'equipaments municipals
18.
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)
19.
Implementar un pla de renovació progressiva dels plàtans de la riera malalts o malmesos
20.
Elaborar una nova ordenança per a terrasses, tendals, carta de colors i sobre l'ocupació de la via pública en general.
21.
Definir criteris i elaborar una nova ordenança sobre les canaleres d'aigües pluvials
22.
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.)‐ ?????
23.
Incrementar el nombre d'escocells i d'arbres al municipi (C/ Lluís Companys i altres)
24.

Enjardinar el passeig des de la carretra de Torrentbò fins a Escola Sobirans (procés participatiu 2016)
Realitzar actuacions de millora en el tram urbà de la carretera de Sant Celoni C61 (substitució pilones)
Millorar l'accessibiltiat des del carrer de la Cotxeria a la carretera C61
Arranjar les voreres i l'arbrat viari a la urbanització de Can Jalpí
Realitzar una nova urbanització del carrer de les Flors
Urbanització del solar del voltant de la masia de Can Borrell
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

50
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31‐ Objectiu estratègic: Millorar la xarxa d'enllumenat públic
Objectius operatius:
Unificar tota la il∙luminació del tram de riera urbanitzada amb tecnologia LED
1.
Ampliar l'ús de tecnologia de baix consum en l'enllumenat públic
2.
Revisar i actuar en les instal∙lacions per a garantir la seguretat i idoneïtat del subministrament, i continuar amb la renovació de quadres elèctrics
3.
Renovar i completar la il∙luminació al Parc de Can Jalpí
4.
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32‐ Objectiu estratègic: Avançar en urbanisme, en el planejament urbanístic i en la xarxa d'aigua
Objectius operatius:
Urbanitzar la riera entre el rial Bellsolell i el carrer de la Rasa
1.
Replantejar els escocells del tram de la riera entre el rial Bellsolell i Can Globus
2.
Construir un passatge entre la riera i el carrer de les Flors adjacent a la casa consistorial
3.
Adquirir la casa de la plaça de l'Església afectada pel planejament urbanístic
4.
Elaborar el projecte d'ampliació de la casa consistorial sobre la Sala Municipal
5.
Elaborar el projecte de rehabilitació de Villa Josefa i Mas Talleda (Can Globus)
6.
Avançar en el projecte d'urbanització de la riera en el tram entre el carrer de la Rasa i el Torrent d'en Puig
7.
Impulsar el desenvolupament de la UA‐14 i AU‐15 al rial Bellsolell i potenciar‐ne l'ús comercial
8.
Prioritzar els projectes d'urbanització i reparcel∙lació pendents de desenvolupar en el Pla General (UA9 Illa del Centre, UA? Montfulleda...)
9.
Aprovar el Pla Especial del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental
10.
Aprovar la modificació puntual del Pla General per a què sigui possible l'establiment de càmpings al terme municipal
11.
Aprovar la modificació puntual del Pla General per a què siguin possibles usos esportius en el sòl no urbà
12.
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
13.
Possibilitar l'arribada d'aigua potable en sòl no urbà proper al nucli urbà, quan sigui necessària per dur‐hi a terme activitat econòmica
14.
Possibilitar el subministrament d'aigua a Torrentbò a través d'Aigües d'Arenys
15.
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33‐ Objectiu estratègic: Impulsar la protecció del medi natural en tot el terme municipal
Objectius operatius:
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
1.
Millorar i consolidar les vores de la riera en el tram entre els dos Arenys
2.
Lluitar contra flora i fauna invasora (no autòctona)
3.
Reintroduir l'òliba al terme municipal
4.
Continuar amb la col∙laboració amb el parc del Montnegre i el Corredor en el conjunt d'iniciatives mediambientals a través de La Central
5.

50

34‐ Objectiu estratègic: Continuar aplicant polítiques de sostenibilitat
Objectius operatius:
Implementar noves mesures per a l'estalvi en aigua, llum, i combustibles en instal∙lacions i equipaments municipals
1.
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25

100
100
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potenciar l'ús responsable de l'energia i incrementar la col∙laboració amb la cooperativa Som Energia
Incrementar l'ús d'aigua provinent d'aqüífers municipals per al reg de zones verdes
Agrupar contractes de poda i manteniment zones verdes per a un servei més eficient
Continuar prioritzant la lluita biològica integrada contra les plagues en comptes d'usar productes fitosanitaris
Implantar un projecte d'horts urbans en una zona propera a nucli urbà
Integrar la vila d'Arenys de Munt a la xarxa de Muncipis amb Qualitat de Vida "CittaSlow"

100
50
100
100
50
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35‐ Objectiu estratègic: Millorar la recollida selectiva de residus sòlids urbans
Objectius operatius:
Ampliar la recollida porta a porta a les urbanitzacions de Can Jalpí, Can Sagrera i La Creueta.
1.
Treballar per minimitzar la fracció rebuig en la recollida de brossa
2.
Impulsar mecanismes per bonificar la taxa d'escombraries als veïns que utilitzen la Deixalleria i fan compostatge casolà.
3.
Potenciar l'ús de la Deixalleria municipal i fer campanya de reforç informatiu sobre els horaris i servei.
4.
Instal∙lar videovigilància a les zones de contenidors d'emergència
5.
Instal∙lar minideixalleria per piles i materials reciclables a la via pública
6.

50
50

36‐ Objectiu estratègic: Avançar en processos per al recepcionament d'urbanitzacions
Objectius operatius:
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)
1.
Posar en marxa una línia de subvencions específica per a millora d'infraestructures a les urbanitzacions
2.

100
100

50

50
100
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37‐ Objectiu estratègic: Millorar les infraestructures i la integració de les urbanitzacions
Objectius operatius:
Aprovar una normativa per poder atorgar llicències d'obra menor a les urbanitzacions no recepcionades
1.
Aprovar una normativa per a poder atorgar llicències per construir piscines i porxos a les urbanitzacions no recepcionades
2.
Instal∙lar i renovar cartelleres informatives a les urbanitzacions
3.
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
de prevenció d'incendis
4.
Publicar i fer el seguiment del pla de neteja i manteniment de les urbanitzacions
5.
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
6.
Instal∙lar més contenidors per a la recollida selectiva en les urbanitzacions on no es du a terme el porta a porta
7.
Continuar amb les bonificacions en la taxa d'escombraries si es disposa d'un compostador casolà de matèria orgànica
8.
Fer arribar el servei de wifi gratuït a les urbanitzacions
9.
Impulsar l'arribada de la fibra òptica a les urbanitzacions
10.
PROMOCIÓ ECONÒMICA PAM 2015‐2019

50

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 labo
elements fonamentals que necessiten polítiques proactives. Treballem per potenciar l'ocupació i el turisme, i per promoure la consolidació de les empreses.
38‐ Objectiu estratègic: Dinamitzar la riera com a eix comercial i d'esbarjo
Objectius operatius:
Consolidar i incrementar espais d'aparcament propers a la riera, zones de càrrega‐descàrrega i zones d'aturada
1.

25
75
25
100
100

25
50
100
75
75
50
50
100
50
25

100
100
75
75
50

100
100

50
25

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Implementar una targeta de càrrega i descàrrega específica per a botiguers i comerciants
Programar tallers de cuina i altres activitats per a dinamitzar el Mercat Municipal i fomentar la integració social
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
Instal∙lar tòtems interactius per a informar sobre l'agenda d'activitats, notícies, i dades rellevants sobre Arenys de Munt
Instal∙lar cartells informatius en els aparcaments públics municipals per informar de l'emplaçament d'establiments comercials i d'interès
Instal∙lar cartells informatius indicant on estan emplaçades les zones d'aparcament

39‐ Objectiu estratègic: Impulsar noves polítiques de promoció econòmica
Objectius operatius:
Establir un Espai d'Emprenedoria per coworking
1.
Constituir la Taula d'experiències d'emprenedoria (Networking)
2.
Licitar un servei integral de promoció econòmica, prospecció d'empreses i ocupació
3.
Implementar un programari específic per a la gestió municipal de les llicències d'activitat
4.
Elaborar el Pla de Desenvolupament Econòmic "Pla Vallalta" mancomunat amb Sant Iscle
5.
Potenciar la contractació de béns i serveis a professionals i industrials locals
6.
Impulsar l'arribada de la fibra òptica als polígons industrials
7.
Millorar infraestructures d'aigua i clavegueram als polígons industrials
8.
Incrementar el nombre de dies d'obertura i les eines formatives al Club de la Feina
9.
Impulsar la creació d'una associació d'empresaris i industrials locals
10.
Augmentar la competitivitat dels polígons industrials d'Arenys de Munt aprofitant estratègies mancomunades a nivell comarcal
11.
Dotar el Polígon Industrial del Torrent d'en Puig d'entrades i sortides que facilitin la mobilitat del transport de mercaderies
12.
Instal∙lar xarxa de clavegueram que manca al polígon del Torrent d'en Puig
13.
40‐ Objectiu estratègic: Dinamitzar el teixit comercial
Objectius operatius:
Desenvolupar campanyes i activitats promocionals de productes de proximitat i identificatius d'Arenys de Munt. Marca Arenys
1.
Integrar el terme municipal d'Arenys de Munt a la Denominació d'Origen d'Alella i recolzar la plantació de vinya
2.
Implementar una plataforma virtual per a la localització de locals i naus industrials disponibles a Arenys de Munt
3.
Impulsar la implementació de les TIC en el comerç local mitjançant aplicacions mòbils amb suport municipal
4.
Ampliar la il∙luminació nadalenca mitjançant la licitació d'aquest servei anual, per tal d'assolir preus més competitius
5.
Implementar un servei de consolidació i coacher destinat a petits negocis i comerços
6.
7.
8.
9.
10.

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
Implementar una línia d'ajuts per a l'adequació de les terrasses de bars i restaurants a nova ordenança
Consolidar una línia d'ajuts per a l'adequació i millora d'aparadors de botigues i comerç
Potenciar les fires aprofitant esdeveniments esportius, festius i culturals sumant sinèrgies amb la iniciativa d'entitats locals

41‐ Objectiu estratègic: Implementar noves polítiques per a la promoció turística
Objectius operatius:
Establir un punt d'informació turística, comercial, i d'activitats sòcio‐culturals
1.
Posar en marxa el web de turisme www.visitarenysdemunt.cat en diferents idiomes
2.
Sumar sinèrgies amb pobles veïns per ofertar activitats conjuntes de turisme, comerç i serveis
3.
Desenvolupar nous paquets turístics sumant l'oferta esportiva, lúdica, comercial i de restauració d'Arenys de Munt
4.

100

5.

Consolidar un stand de turisme mòbil

LA GOVERNANÇA

PAM 2015‐2019

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 per
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
comptes, i estalviant i optimitzant recursos, sense perdre qualitat en els serveis.
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50
75
50
100
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42‐ Objectiu estratègic: Millorar l'organització del sector públic local
Objectius operatius:
Reorganitzar regidories, àrees de treball i departaments de l'ajuntament per a guanyar eficiència
1.
Consolidar el quadre de comandament amb indicadors com a eina de gestió i presa de decisions a l'ajuntament
2.
Impulsar l'establiment d'un quadre de comandament per a la gestió de l'empresa municipal GUSAM
3.
Corregir disfuncions en l'organigrama municipal i en els llocs de treball (Lloc RRHH, Tresoreria, Comunicació…)
4.
Cobrir mitjançant concurs públic els llocs de treball ocupats interinament
5.
Treballar per consolidar llocs de treball estructurals que es cobreixen amb plans d'ocupació o amb contractació de serveis externs
6.
Revisar les taules retributives per ajustar‐les als valors mitjos dels municipis d'entre cinc i deu mil habitants de la demarcació de Barcelona
7.
Aprovar un nou conveni, acord de condicions de treball del personal funcionari
8.
Treballar per unificar les de condicions de treball del personal laboral i funcionari, i aprovar el conveni laboral
9.

75
100
75
100

10.
11.
12.
13.

75
75

50
50
25
100
100

75
100
25
75
50
50

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.
Posar en marxa una nova sistemàtica de gestió de les nòmines dels treballadors municipals i licitar la prestació d'aquest servei
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
Implementar una sistemàtica de vídeoactes per a l'optimització de recursos i transparència dels debats en el Ple municipal

43‐ Objectiu estratègic: Implementar polítiques per a una prestació dels serveis més eficient
Objectius operatius:
Licitar els serveis que es presten de forma continuada (poda, control de plagues, manteniment d'ascensors, etc.) i no haver de fer contractacions anuals
1.
Potenciar la prestació de serveis i activitats conjuntament amb pobles veïns (Marca Areys i altres)
2.
Revisar el Manual del Bon Govern elevant el compromís ètic, d'eficiència i de transparència
3.
Realitzar una auditoria de gestió estratègica de la plantilla de personal
4.
Realitzar un estudi sobre l'eficiència dels serveis que presta l'ajuntament
5.
Posar en marxa una bústia de propostes i suggeriments al web municipal més visible i àgil
6.

44‐ Objectiu estratègic: Consolidar els serveis que presta GUSAM
Objectius operatius:
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
contractes‐programa per ajustar‐los a les noves necessitats del municipi
1.
Traspassar a GUSAM la gestió de l'Aula Cultural (Aula de Formació d'Adults)
2.
Estudiar la possibilitat, i si s'escau traspassar, la gestió del Cementiri o altres serveis municipals a GUSAM
3.
Resoldre el contenciós entre Sorea i Aigües d'Arenys
4.
Millorar el rendiment de la xarxa d'aigua potable mitjançant un cronograma d'implementació i desenvolupament del Pla Director d'Aigües d'Arenys.
5.
Impulsar noves instal∙lacions i millorar la infraestructura de GUSAM per capacitar‐la per donar un millor servei a la ciutadania.
6.

50
50

75
50
50
100
75
25
25
50
50
75
50
100

45‐ Objectiu estratègic: Contractar amb criteris de responsabilitat social
Objectius operatius:
Impulsar la contractació de serveis externs a l'ajuntament amb la filosofia de responsabilitat social
1.
Establir criteris ètics, socials i mediambientals per a les compres realitzades pel sector públic local
2.

46‐ Objectiu estratègic: Mantenir i ampliar polítiques de comunicació i transparència
Objectius operatius:
Continuar amb retiment de comptes periòdic a la ciutadania
1.
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 fa
obertes, Govern Obert).
2.
Participar en avaluacions externes i independents sobre la transparència de la informació municipal d'Arenys de Munt
3.
Posar en marxa al web municipal una eina per al seguiment del pressupost participatiu
4.
Posar en marxa una eina al web municipal per al seguiment públic del grau del compliment d'aquest PAM 2015‐2019
5.
Publicar al web municipal i mantenir l'historial d'informació de serveis, activitats i projectes rellevants de les diferents regidories
6.
Publicar les presentacions dels diferents Consell Municipals a Govern Obert
7.
Publicar trimestral el butlletí Amunt Arenys
8.
Ampliar la distribució del butlletí Amunt Arenys a totes les urbanitzacions
9.
Publicar "L'Ajuntament informa" quan es requereixi informar de qüestions específiques en l'àmbit municipal
10.
Activar el Consell Assessor de Mitjans de Comunicació Locals
11.
Ajustar el model de relació entre l'ajuntament i l'emissora de ràdio local als nous requisits normatius (Direcció ràdio)
12.

50

47‐ Objectiu estratègic: Millorar eines i infraestructures TIC
Objectius operatius:
Establir la cobertura wifi gratuïta a espais públics del casc urbà, de les urbanitzacions, en els equipaments municipals i en llocs d'interès.
1.
Impulsar l'establiment de la fibra òptica a tot el terme municipal
3.
Impulsar la millora de la cobertura de telefonia mòbil en el terme municipal. Resoldre la problemàtica de l'antena del cementiri
4.
Harmonitzar i optimitzar els canals de participació virtuals.
5.
Posar en marxa la carpeta del vilatà al web municipal per a la gestió dels seus documents, expedients i instàncies
6.
Posar en marxa al web municipal una eina per a la reserva d'espais municipals i la consulta i planificació d'activitats.
7.
Renovar les infraestructures internes de l'ajuntament i equipaments municipals (xarxa informàtica, programari i maquinari)
8.
Implementar un nou programari per facilitar el treball i afavorir la rendibilitat de l'ajuntament amb tecnologia "núvol informàtic"
9.
Desenvolupar una plataforma de gestió de documentació per a tots els regidors/es i implementar la carpeta del regidor online. Canvi a domini @ademunt.cat
10.
Implementar el catàleg de tràmits a través de l'eAdministració i les gestions dels ciutadans de manera telemàtica a través de la seu electrònica
11.
Impulsar actuacions per a una correcta recepció de TV i ràdio al nucli urbà
12.
Impulsar la unificació en únic gestor dels mitjans de comunicació públics locals (AmuntTV i Ràdio Arenys de Munt) i professionalitzar la comuniciació institucional
13.
Millorar i renovar les cartelleres informatives en el terme municipal
14.
Disposar de cartelleres addicionals específiques per a períodes electorals
15.
Instal∙lar càmeres de videovigilància (ambient i matrícules) en equipaments municipals i espais públics per qüestions de seguretat i civisme
16.

75

48‐ Objectiu estratègic: Continuar amb l'eficiència i el rigor en la gestió pressupostària
Objectius operatius:
Mantenir el nivell de deute municipal, de manera que el deute viu sempre se situï per sota dels límits fixats
1.

25
100
75
25
100
25
100
100
75
100
75
75

75
75

2.
3.

Continuar fent el pagament a proveïdors en un termini inferior a 30 dies
Implementar un sistema central de compres per als materials

75

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

75

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

75
100
100
100
25

6.
7.
8.
9.
10.

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
Adquirir i implementar un programari específic per a la gestió d'expedients (Apeiron)
Destinar més del 75% dels ingressos d'ICIO i Plusvàlues a finançar inversions
Revisar i aplicar unes noves bases del pressupost participatiu conjuntament amb tot els partits i la societat civil.
Publicar tota la informació econòmica rellevant a Govern Obert
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DESPESES
cap 1- PERSONAL
cap 2 - BENS I SERVEIS
cap 3 -DESPESES FINANCERES
cap 4 - TRASFERÈNCIES CORRENTS
cap 5 - FONS DE CONTINGENCIA
a) operacions corrents
cap 6 - INVERSIONS
adquisició inver.aigua liquidació co.SOREA
cap 7 - TRASFERÈNCIES CAPITAL
b) altres despeses no financeres
TOTAL DESPESES NO FINANCERES (a+b)
cap 8 - ACTIUS FINANCERS
cap 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST

2017
2.636.463,34 €
2.630.939,88 €
52.224,73 €
950.285,38 €
43.863,29 €
6.313.776,62 €
1.623.320,70 €
- €
10.100,00 €
1.633.420,70 €
7.947.197,32 €
50.000,00 €
674.343,00 €
724.343,00 €
8.671.540,32 €

2018
2.921.192,62 €
2.697.466,49 €
42.702,45 €
969.105,00 €
45.000,00 €
6.675.466,56 €
1.661.568,67 €
- €
114.831,09 €
1.776.399,76 €
8.451.866,32 €
- €
518.992,49 €
518.992,49 €
8.970.858,81 €

% incre DIFERÈNCIA
10,80% 284.729,28 €
2,53%
66.526,61 €
-18,23% 9.522,28 €
1,98%
18.819,62 €
2,59%
1.136,71 €
5,73%
361.689,94 €
2,36%
38.247,97 €
- €
104.731,09 €
8,75%
142.979,06 €
6,35%
504.669,00 €
- 50.000,00 €
-23,04% - 155.350,51 €
-28,35% - 205.350,51 €
3,45%
504.669,00 €
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INGRESSOS
cap 1- IMPOSTOS DIRECTES
cap 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
cap 3 - TAXES, PP, ALTRES INGRESSOS

2017
3.911.045,56 €
73.000,00 €
1.227.463,86 €
CCEE
187.899,50 €
aprofitaments urbanístics
varis ingressos liquidació co.SOREA
cap 4 - TRASFERÈNCIES CORRENTS
2.205.652,91 €
cap 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
111.000,00 €
ingressos cànon liquidació co.SOREA
a) operacions corrents 7.528.162,32 €
cap 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS
- €
cap 7 - TRASFERÈNCIES CAPITAL
585.571,00 €
b) altres ingressos no financers
585.571,00 €
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS (a+b) 8.113.733,32 €
cap 8 - ACTIUS FINANCERS
12.807,00 €
cap 9 - PASSIUS FINANCERS
545.000,00 €
TOTAL INGRESSOS FINANCERS
557.807,00 €
TOTAL PRESSUPOST 8.671.540,32 €

2018
4.297.080,74 €
65.000,00 €
1.163.091,42 €

2.160.265,55 €
96.312,00 €
7.781.749,72 €
- €
753.302,09 €
753.302,09 €
8.535.051,81 €
12.807,00 €
423.000,00 €
435.807,00 €
8.970.858,81 €

% difer
2018
9,87%
386.035,19 €
-11,0% 8.000,00 €
-5,2% - 64.372,43 €
-100,0% - 187.899,50 €
- €
- €
-2,1% - 45.387,36 €
-13,2% - 14.688,00 €
- €
3,4%
253.587,40 €
- €
28,6%
167.731,09 €
28,6%
167.731,09 €
5,2%
421.318,49 €
0,0%
- €
-22,4% - 122.000,00 €
-21,9% - 122.000,00 €
3,45% 421.318,49 €
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ADMINISTRACIÓ GENERAL

1,29 M

1,31 M

1,34 M

669.000 €

670.369 €

644.869 €

154.685 €

2013

188.142 €

2014

1,25 M

255.067 €

2015

579.200 €

216.870 €

2016

1,25 M

1,10 M

531.755 €
210.425 €
2017

2018
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ADMINISTRACIÓ GENERAL

- 82.000 €
+ESTALVI

2.046.000 €

2016

1.993.000 €

2017

1.911.598 €

2018

• Central de compres (contenció)
• Dietes càrrecs electes -30.000 €
• Estalvi aplicacions energia elèctrica/gas -60.000 €

+DESPESA
• Augment poda arbrat +9.000 €
• Gestió Deixalleria +24.000 €

PRESSUPOST MUNICIPAL 2018

+ 30.600 €

PROMOCIÓ ECONÒMICA

87.000 €

2016

117.000 €

2017

147.620 €

2018

INVERSIONS 2018-2019 (550.000 €)

POLÍGON (2018-2019)
CENTRE CÍVIC

550.000 €
1,2 M €

• Nou local més proper al comerç
• Subvenció Associació empresaris +2.500
• Noves campanyes :
o Foment productes ecològics
o Marca Arenys
o Horts urbans

•
•
•
•
•

Reforç campanyes existents (trenet, nadal)
Projecte Marca Arenys (web i activitats)
Coacher comerç
Reforç subvenció comerç
Revisió bases ocupació
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=

SEGURETAT I MOBILITAT

115.989 €

2016

96.681 €

2017

• Càmeres de videovigilància operatives
• Nou cotxe de policia
• Nou gos policia +1.500 €

98.782,32 €

2018

INVERSIONS 2018

NOU COTXE POLICIA
MILLORES PARADES BUS

6.800 €
21.000 €
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+ 26.600 €

JOVENTUT

15.000 €

2016

35.500 €

2017

62.100 €

2018

INVERSIONS 2018

SKATEPARK

18.000 €

• Desplegar Pla de joventut
• Pressupost participatiu Jove +10.000 €
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+ 37.418 €

ESPAI PÚBLIC

NOVES ACCIONS

264.000 €

2016

254.082 €

2017

291.500 €

2018

INVERSIONS 2018-2019

TRAM RIERA (RIERA I PENYA) 650.000 €

• Campanya Arenys de Munt neteja de façanes
• Contractació Serveis extens de neteja

• Reforç manteniment vies públiques
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+ 22.500 €

BENESTAR SOCIAL / IGUALTAT

NOVES ACCIONS
178.000 €

2016

239.700 €

2017

262.200 €

2018

• Polítiques integrals d’habitatge
• Targeta T-Sènior

TRANSVERSALITAT

• Sumar sinèrgies amb activitats
Compatibles amb altres regidories

INVERSIONS 2018-2019

CENTRE CÍVIC

1,2 M €
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PARTICIPACIÓ / COOPERACIÓ

18.529 €

2016

29.032 €

2017

28.725 €

2018

=

• Dimensionament del servei de mediació +18.000
• Trasllat de campanyes civisme a comunicació
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+ 13.395 €

ESPORTS

103.800 €

2016

110.245 €

2017

123.640 €

• Millora del manteniment piscina municipal
+14.650 €
• Millora manteniment instal·lacions esportives
+12.000 €

2018
• Estalvi Pavelló Can Zariquei
- 17.250 €
• Consolidació subvencions extraordinàries

INVERSIONS 2018
ESCOMESA PAVELLÓ VELL

25.000 €

CAMP DE FUTBOL

12.000 €

CAN ZARIQUEI EFC. ENERGÈTICA

15.000 €
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+ 18.895 €

SANITAT I GENT GRAN
SANITAT

98.640 €

2016

104.605 €

2017

123.500 €

2018

GENT GRAN

INVERSIONS 2018
ESPLAI DE JUBILATS

45.000 €

R. VERGE DEL REMEI

7.500 €

CEMENTIRI

• Control de plagues i legionel·la
• Campanya ADN gossos
• Control de colònies animals domèstics

40.000 €

• Es mantenen inversions
• Millora accessibilitat Cementiri
• Traspàs activitats Benestar Social
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+ 28.195 €

ENSENYAMENT
NOVETATS

236.296 €

2016

296.136 €

2017

324.332 €

2018

• Reforç de subvencions compra de llibres
• Ajuts a subvencions menjador escola Bressol
+7.500 €

• Augment despeses E.Bressol +10.525 €
• Reforç Aula de Música
Despesa 82% (AFA. E.Bressol i A. De Música)

INVERSIONS 2018
CENTRE CÍVIC

1,2 M €

E. BRESSOL

5.000 €
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+ 33.650 €

CULTURA I FESTES
NOVETATS

89.200 €

108.450 €

2016

2017

142.100 €

2018

• Millora dotació Festa Major +10.000 €
• Millor dotació Festa Remei +5.000 €

INVERSIONS 2018

PLAÇA CAN BORRELL
SALA EXPOSICIONS

• Nou Cicle de concerts +8.000 €
• Activitats Estiu Riera +5.000 €

62.000 €
8.000 €
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+ 10.068 €

COMUNICACIÓ

82.537 €

2016

140.453 €

2017

150.522 €

2018

• Contracte Ràdio Arenys de Munt
+7.000 €
• Campanya de Civisme +10.000 €

• Estalvi en web municipal
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Previsions: Repte 3’4 M 2018-2019*
1.
2.

Obra Riera: 650.000 €
Obres d’equipaments:
✓
1.200.000 € (Centre Cívic)
✓ Altres 200.000 €
3. Procés participatiu:
✓ 350.000 €
4. Inversions infraestructures:
✓ Indústria 500.000 €
✓ Enllumenat 100.000 €
✓ Via Pública 300.000 €
✓ Xarxa Aigua 100.000 €
*Magnituds d’imports per a desplegar projectes previstos i obra
encara per decidir.
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INVERSIONS 2013-2016

Gestió residus

Gestió residus
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EVOLUCIÓ DEL DEUTE BANCARI 2015-2018

