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Arenys de Munt avança
Assolits més del 84% dels
objectius del Pla d’Actuació
Municipal 2015-2019
Pàg. 14

385 objectius en 4 eixos:
persones, promoció econòmica,
espai públic i governança
Pàg. 18
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eina feta amb rigor i transparència. En aquest butlletí Amunt Arenys fem el darrer
retiment de comptes del mandat 2015-2019. Crec que és bo que els fets, les
actuacions i els projectes realitzats dels darrers quatre anys els puguem repassar.
Crec que és bo recordar que en l’Amunt Arenys número 51 vam publicar els 385
objectius operatius que volíem assolir en aquest mandat municipal i que ara puguem
explicar que n’hem assolit més del 84%. I crec que no es pot dir que el govern republicà
no hagi treballat molt. Una altra cosa és que agradi a tothom el que hem fet, és clar. En
una societat diversa és inevitable -i molt positiu- que hi hagi punts de vista diferents. Però
els fets són aquí, i qui vulgui analitzar l’evolució d’Arenys de Munt en els últims quatre
anys té prou elements per fer-ho tant observant la nostra vila com fent el seguiment del
Joan Rabasseda i Ferrer Pla d’Actuació Municipal 2015-2019.
Alcalde d’Arenys de Munt

PROMOCIÓ ECONÒMICA
(PAM 2015-2019)
- 4 objectius estratègics
LA GOVERNANÇA

13 (PAM 2015-2019)

- 7 objectius estratègics

14 - Opinió dels partits polítics
- Valoració dels serveis municipals

16 - Govern Municipal

Ens espera una intensa primavera electoral. M’hauria agradat fer aquest retiment de
comptes i aquesta meva última editorial més endavant, però la Ley Orgánica 5/1985
diu que a partir de la convocatòria d’unes eleccions queda prohibit publicar “los logros
obtenidos”, i ben aviat convocaran les eleccions espanyoles per al 28 d’abril i, a continuació, les eleccions municipals i europees del 26 de maig. I continuem sotmesos a
aquesta llei tot i tenir la República Catalana més a prop. Per no entrar en un debat sobre
si podem publicar o no la informació sobre el grau de compliment del PAM2015-2019
en el període electoral de les espanyoles, ho fem abans i llestos. Hem anat publicant
el seguiment del PAM2015-2019 durant els últims anys d’acord amb el compromís de
transparència adquirit amb els veïns i veïnes d’Arenys de Munt, i no podíem deixar de ferho a finals d’aquest mandat.
El mandat municipal dels últims quatre anys no només ha estat complex pel context
polític a nivell nacional. En l’àmbit local també s’han produït circumstàncies que no han
pas contribuït a que fos un mandat plàcid. Tots els grups municipals podem fer balanç
del que hem fet per Arenys de Munt i del que hem aportat a la vida col·lectiva de la nostra
vila. La política, no ho oblidem, és servei públic.
I des del govern municipal el que hem fet per Arenys de Munt ho hem fet amb rigor, responsabilitat i transparència. Cap govern d’Arenys de Munt anterior al que vam començar
el 2013 havia publicat els compromisos, fet el seguiment i quantificat els objectius
assolits en la gestió pública amb un seguiment del Pla d’Actuació Municipal com el que
publiquem en aquest butlletí. Els governs que he tingut l’honor d’encapçalar sí que ho
han fet. I us puc assegurar que, amb més o menys encerts, hem fet tot el que hem sabut
per transformar en positiu Arenys de Munt.
Aquest és el meu últim editorial a l’Amunt Arenys perquè quan es publiqui el proper
butlletí ja hi haurà un altre alcalde. Vaig començar com a regidor el 2007, com a alcalde
el 2013, i sempre he tingut la sort de comptar amb un gran equip que, ben segur, continuarà vetllant pel bon govern d’Arenys de Munt. A tots els qui m’han acompanyat i fet
costat durant els anys d’alcaldia vull agrair-los públicament la seva feina, el seu suport i
el seu escalf. De moments difícils també n’hi ha hagut, però la llista de coses bones és
per a mi molt més llarga que la de les coses que no ho són tant. I si per a alguns
arenyencs o arenyenques no ho he fet prou bé, doncs... també disculpes.
El proper mes de maig acabaré aquesta etapa de servei públic a l’Ajuntament d’Arenys
de Munt, content pels objectius que hem assolit tots plegats i satisfet d’haver-ho fet
deixant l’Ajuntament molt menys endeutat. El deute municipal que havien contret
governs anteriors l’hem reduït en més d’un milió i mig d’euros i, aquestes coses que
potser no llueixen, crec que també val la pena subratllar-les. A la campanya electoral que
s’acosta potser escoltarem venedors de fum, però estic segur que també escoltarem
arguments i dades objectives. Arenys de Munt avança!
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El Pla d’Actuació Municipal 2015-2019

E

l 14 de desembre de 2015 el govern
d’Arenys de Munt vam presentar el Pla
d’Actuació Municipal 2015-2019, la
concreció dels objectius que es volien
assolir en aquest mandat municipal i el compromís de fer el retiment de comptes periòdic
amb les arenyenques i arenyencs.
Les dinàmiques polítiques en l’àmbit local i
nacional han estat complexes durant aquest
mandat municipal. Després d’uns mesos del
govern d’ERC i PSC, el novembre de 2015 la
CUP es va incorporar al govern municipal, amb
la signatura del “Pacte per un govern progressista i d’esquerres per a Arenys de Munt” després d’haver-se aprovat el Pressupost 2016
amb els vots favorables d’ERC, PSC i CUP. La
regidora Maria Ballester va formar part del
govern municipal fins al gener de 2017, quan
va sortir-ne manifestant que calia “més política independentista d'esquerres” i que des
d'aquest govern no era possible. I la regidora Àngels Castillo va formar part del govern
municipal fins al 31 d’octubre de 2017, quan
ERC va trencar el pacte perquè el PSC-PSOE
s’havia alineat amb el PP i Cs en l’aplicació de
l’article 155.
En nombroses ocasions l’alcalde d’Arenys de
Munt, Joan Rabasseda, ha posat en valor la
feina que les regidores Àngels Castillo i Maria
Ballester van dur a terme en les respectives
regidories mentre van formar part del govern
municipal. Aquests canvis en el govern han
comportat diverses reorganitzacions de les
regidories, i el govern en minoria d’Arenys de
Munt, format per cinc regidors i regidores republicans a partir de l’1 de novembre, ha continuat executant el Pla d’Actuació Municipal
2015-2019 sota els principis de bon govern i
transparència en la gestió.

En la presentació del PAM2015-2019 ja
s’apuntava que era un document viu, que milloraria els objectius amb revisions i propostes. Al llarg d’aquest quatre anys, el PAM20152019 ha estat prou estable, ha mantingut 385
objectiu operatius, tot un repte, que concreten
els 48 objectius estratègics que el conformen,
i en aquest butlletí Amunt Arenys se’n publica
l’últim seguiment, perquè durant la intensa
primavera electoral que tenim a tocar no és
possible fer aquest tipus de publicacions més
a prop del 26 de maig, la data de finalització
del mandat 2015-2019.
Amb el seguiment dels compromisos adquirits
el 2015 i les evidències objectives de les fites
assolides durant els últims quatre anys, els
arenyencs i les arenyenques que ho desitgin
podran valorar l’actuació del govern municipal en funció del grau de compliment dels
objectius a finals d’aquest mandat, de la
consistència de les accions concretes plantejades per assolir-los i de l'encert en la seva
priorització.
Del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 se’n
pot fer un seguiment acurat a través de la
informació publicada al web municipal. Està
estructurat en quatre grans eixos -les persones, l’espai públic, la promoció econòmica i la
governança- i 48 objectius estratègics per millorar la qualitat de vida del conjunt d’arenyenques i arenyencs. De cadascun d’aquests 48
objectius estratègics en aquest butlletí s’informa de les actuacions realitzades i s’il·lustra, si
escau, amb imatges que ens permeten recordar com era l’Arenys de Munt del 2015 i com
hem avançat fins al 2019.
Arenys de Munt avança!

Signatura del Pacte per un govern progressista i d’esquerres per a Arenys de Munt, novembre 2015

PERSONES

GOVERNANÇA

88%

89%

D’OBJECTIUS
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D’OBJECTIUS
ASSOLITS
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D’OBJECTIUS
ASSOLITS

78%

69%

Per millorar la
qualitat de vida del
conjunt d’arenyencs
i arenyenques

Que concreten
i despleguen
els 48 objectius
estratègics

48

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

385
OBJECTIUS
OPERATIUS

Per avançar en la
justícia social i la
igualtat d’oportunitats

A la façana de la casa consistorial llueix el nou escut

Durant el mandat municipal 2015-2019 a l’Ajuntament d’Arenys de Munt hem rebut oficialment i han signat al Llibre d’Honor, entre altres:

2016
•

21 de juliol, Carles Puigdemont

•
•

2017
•

7 de març, Jordi Jané

18 de setembre, Artur Mas

•

24 de març, Toni Comín

23 de novembre, Raül Romeva

•

130è President de la Generalitat de Catalunya

129è President de la Generalitat de Catalunya

Conseller d’Afers i Relacions Institucionals

Conseller d’Interior

2018
•
•

24 de juny, Miquel Buch

•

26 de juliol, Pere Aragonès

•

16 de setembre, Quim Torra

Conseller de Salut

3 de maig, Josep Rull

24 de juny, Teresa Jordà

Consellera d’Agricultura

Conseller de Territori i Sostenibilitat

Conseller d’Interior

Vicepresident i Conseller d’Economia
131è President de la Generalitat de Catalunya
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LES PERSONES / PAM 2015-2019

88%

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

D’OBJECTIUS
ASSOLITS

L’HABITATGE SOCIAL
01 IMPULSAR
Objectiu estratègic
Hem aprovat el pressupost 2019 amb 337.500 € destinats a habitatge social i hem realitzat, entre altres
actuacions:

•
•
•
•

Població d’Arenys de Munt
segons padró a 31 de desembre de 2018

l'inventari d'habitatges desocupats
desenvolupat un reglament d’habitatges buits
revisat el conveni d'habitatge amb el Consell Comarcal del Maresme
impulsat l'atorgament d'ajuts per al pagament de subministraments bàsics en relació a l'IBI com a referència

9.042
HABITANTS

SUPORT A LES FAMÍLIES MÉS DESFAVORIDES
02 DONAR
Objectiu estratègic
Hem incrementat el pressupost per a Benestar Social des del 176.800 € del 2015 als 266.000 € del 2018, i
millorat el seu percentatge d’execució des del 46,5% al 73,2% respectivament. Entre altres actuacions hem:

•
•
•
•
•
•
•
•

creat la Taula de Convivència i elaborat un Pla d’Acció Social integral que va culminar amb el “Mercat cuines del
món”
desenvolupat el Reglament d’ajuts socials
establert un conveni amb HUMANA per tenir contraprestació social a canvi de mantenir els dos contenidors a la
deixalleria
derivat a centres especialitzats d’atenció psicològica persones amb discapacitats, dependència o en situació
d’exclusió social
organitzat tallers de consum responsable i optimització per a les persones beneficiàries de prestacions econòmiques d’urgència social en concepte de subministraments i alimentació
creat un grup de Voluntariat Social a través de Voluntaris RADARS i Voluntaris DISAM
establert col·laboracions amb les entitats del tercer sector Càritas i Creu Roja
mantingut els ajuts a les famílies per a l’accés als menjadors dels centres educatius

4.534
Homes

337.500 €
300.000 €
200.000 €

Hem elaborat el reglament del Servei d’Atenció Domiciliària S.A.D. i també:

100.000 €

revisat els criteris de prescripció del S.A.D. per a l’ampliació de la cobertura d’hores de servei
ampliat el servei de Teleassistència i formalitzat el conveni corresponent fins al 2020
implantat i desenvolupat el Projecte RADARS per a la gent gran
Pressupost de Benestar Social 2015-2018
% d’execució respecte al pressupost inicial

238

236.000 €
176.800 €

212

182.000 €

50.000 €

FAMÍLIES

47%

66,4%

73%

2015

2016

2017

2018

2017

2016

2017

SUMEN
39.246 €

Entre el conjunt de línies d’ajut atorgades
pels Serveis Socials de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt, durant l’any passat es van destinar
39.246 € a finançar 418 ajuts diferents. Els beneficiaris han estat 238 famílies diferents. La
família amb més suport de Serveis Socials ha
rebut 21 ajuts per un import total de 1.132 €.

AJUTS ATORGATS

2018

ANY 2018

Hem aconseguit ser un referent en polítiques d’igualtat per als municipis de menys de deu mil
habitants duent a terme nombroses actuacions, entre les que podem destacar:

•
•
•
•

2019

238 famílies beneﬁciàries dels ajuts de
Benestar Social l’any 2018

LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE
04 POTENCIAR
Objectiu estratègic

•

2018

418

FAMÍLIES

46,5%

37.600 € 37.900 €
5.400 €

0€

Ajuts socials anys 2017-2018
nombre de famílies beneficiàries

266.000 €

Dones

Pressupost Municipal en polítiques d’habitatge
anys 2016-2019

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

•
•
•

4.508

el desenvolupament del Pla d'Igualtat, la programació a l’Institut Domènec Perramon de
nombrosos tallers formatius amb perspectiva de gènere i l’elaboració del Pla d’Igualtat intern de
l’Ajuntament
la creació de la Taula d’Igualtat i la consolidació de tallers d’autoconeixement i creixement
personal ESTIMA’T, tallers de memòria ACTIVA’T, tallers de balls en línia BELLUGA’T
l’aprovació del Reglament de Protocol, Honors i Distincions, que inclou els criteris per penjar
pancartes i banderes al balcó de la casa consistorial
les campanyes per a la Commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, o del 25
de novembre, Dia Internacional per l'Eradicació de la Violència Masclista
la publicació del Llibre de les Dones d’Arenys de Munt i el seu treball posterior en seminaris de
l’Institut Domènec Perramon

Publicació del Llibre de les Dones d’Arenys de Munt
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POLÍTIQUES DE SOLIDARITAT I DE
05 IMPULSAR
COOPERACIÓ INTERNACIONAL Objectiu estratègic
Hem continuat participant en el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i col·laborant anualment en l'acolliment dels nens del
projecte amb el Poble Sahrauí.
Anualment, amb la col·laboració de Creu Roja i de Voluntaris per Arenys
de Munt, els nens sahrauís han estat rebuts a l’Ajuntament.

POLÍTIQUES DE SOLIDARITAT I DE
06 IMPULSAR
COOPERACIÓ INTERNACIONAL Objectiu estratègic
Hem dut a terme diverses actuacions per fomentar el coneixement entre
cultures i la integració entre cultures, des de la jornada siriana a Arenys
de Munt, amb la col·laboració de l’Associació Musulmana, fins a tallers de
cuina amb receptes d’arreu del món. També hem:

•
•
•
•

organitzat jornades interculturals de forma participativa
consolidat i actualitzat el projecte "Escola de Família"
conjuntament amb l'impuls a les polítiques educatives
augmentat les hores mensuals de dedicació al Projecte de
Prevenció Comunitari
organitzat tallers on s’integren persones molt diverses del teixit
associatiu i participen en activitats de relació

Recepció dels nens sahrauís a l’Ajuntament

“The Way to Aleppo”
El 10 de juliol de 2018, Nour Salameh va fer la conferència “Senyals de vida sota les bombes”, en la qual va exposar múltiples
exemples de dones sirianes que destaquen per la seva resistència
i activisme malgrat la situació de guerra que viu el país. I Abdallah
Ghbash, conjuntament amb altres músics sirians, kurds i búlgars
refugiats a Alemanya, va oferir el concert “The Way to Aleppo”.

Pressupost Participatiu 2016-2019
amb Pressupost Participatiu Jove

185.000 €

185.000 €

Després de la conferència “Senyals de vida sota les bombes”, es va oferir el concert “The Way to Aleppo”

I MILLORAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
07 AMPLIAR
Objectiu estratègic
El Pressupost Participatiu s’ha consolidat, ha anat incrementant la seva dotació i en l’edició 2018 es va superar el
llistó de més de quatre-cents vots per a les diferents propostes presentades. A més, ja són dues les edicions del
Pressupost Participatiu Jove, en el que el jovent d’Arenys de Munt decideix de quina manera es gasten 10.000 €
del pressupost municipal en temes del seu interès.
Altres objectiu assolits en l’àmbit de la participació ciutadana que es poden destacar han estat:

125.000 €

125.000 €

•
•
•

2016

2017

2018

2019

•
•

potenciar el Consell del Poble com a òrgan consultiu, impulsant la incorporació de nous membres i prioritzant
els temes de debat que determinen els membres no polítics del Consell
posar en marxa el mecanisme de participació ciutadana i de votació electrònica DECIDIM
continuar amb les portes obertes a l’Ajuntament per a centres educatius i entitats que vulguin conèixer més de
prop l’Administració local
definir espais de participació presencials en el marc de la campanya “El Govern t’escolta”
realitzar enquestes per a la valoració de serveis municipals i les polítiques públiques a nivell local, i publicar
resultats de l’estudi sociològic

El multireferèndum del 7 de maig
En el multireferèndum del 7 de maig de 2017 van exercir el dret a vot 1.305 veïns i
veïnes sobre el cens de 7.311 electors majors de 16 anys, la qual cosa va representar una participació del 17,85%, lleugerament per sota el 19% necessari perquè els
resultats fossin vinculants, com fixava el Decret de convocatòria. En aquest multireferèndum es va decidir que la Riera fos d’ús exclusiu per a vianants els caps de setmana i dies festius,
que es mantingués el pont de la Riera, que s’oficialitzés l’escut d’Arenys de Munt amb la imatge de l’alzina i que no calia que el govern d’Arenys de Munt iniciés les gestions per recuperar l’edifici de l’Escola
Sant Martí per a usos de la població ni que impulsés la creació de places d’aparcament de pagament
a prop de la Riera.

PER LA MEDIACIÓ CIUTADANA
08 VETLLAR
Objectiu estratègic
La consolidació i millora del servei de Mediació ha estat un puntal en l’àmbit de l’atenció a la ciutadania en
cas de conﬂictes i també treballa en el programa de mediació escolar, vertebrant mesures preventives i
d’intervenció a l’Institut Domènec Perramon. A més, també hem:

•
•
•

organitzat tallers sobre la gestió de conﬂictes i celebrat anualment el Dia Europeu de la Mediació
formalitzat l’adhesió a la Xarxa de Municipis per la Mediació
publicat la memòria anual sobre les activitats de mediació i programat un acte públic anual sobre
mediació

Festa Holli, proposta més votada en el Pressupost Participatiu Jove 2018
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21 expedients sancionadors per manipular el comptador
Entre els anys 2015 i 2018 s’han inciat 21 expedients sancionadors per haver manipulat els comptadors d’Aigües d’Arenys, amb
sancions entre els 1.022 i els 4.876 €.

PER A LA MILLORA DEL CIVISME
09 TREBALLAR
Objectiu estratègic
El respecte als altres és el principi bàsic que marca la convivència ciutadana. Per a la
gran majoria de veïnes i veïns d’Arenys de Munt, la convivència i el civisme és una qüestió
de sentit comú, però un petit percentatge de persones incíviques destorben molt la vida
col·lectiva. Periòdicament hem posat en marxa campanyes de sensibilització per al civisme
i recentment hem publicat la revista Amunt Arenys – Especial Civisme amb un munt
d’informació sobre aquest àmbit.

Campanya de civisme per a la correcta separació dels residus domèstics

En el marc de les actuacions en l’àmbit de civisme d’aquest mandat municipal també hem:

•
•
•
•

contractat agents cívics amb potestat sancionadora per vetllar pel compliment de
l'ordenança de civisme en l'espai públic
dotat l'espai públic d'elements que afavoreixen el civisme, com cendrers, papereres,
rètols i pipicans
realitzat debats sobre civisme amb la participació oberta a la ciutadania
desenvolupat el Pla de Convivència i Civisme

LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ
10 POTENCIAR
Objectiu estratègic
Hem vetllat per la formació adequada per perfils i competències en les persones inscrites
a la borsa d'aturats i, entre altres coses, també hem:

•
•
•
•
•

incorporat més ofertes d’ocupació a la borsa de treball municipal
fet el seguiment i publicat trimestralment les dades d’ocupació
reformulat el Club de la Feina per adequar-lo a les noves necessitats
acompanyat en la recerca de feina els veïns i veïnes que ho han sol·licitat
contractat en pràctiques beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil

Cartells de la campanya “Aturem l’incivisme”, abril 2017

Taxa d’atur municipal

Comparativa de la taxa d’atur

10,44%

L’atur a Arenys de Munt, per sota de la mitjana del Maresme

12,49%

Arenys de Munt va finalitzar el mes de gener de 2019 amb 421 persones aturades, un
percentatge d’atur que se situa per sota de la mitjana del Maresme, de la demarcació
de Barcelona i de Catalunya.

Maresme

10,44%
Arenys
de Munt

11,03%
Catalunya

Nou escut municipal d’Arenys de Munt

11 Objectiu estratègic

CONTINUAR AMB L’IMPULS A LES POLÍTIQUES CULTURALS

Hem ampliat i renovat l’oferta cultural i musical en diversos formats, com el Festival Santa
Florentina al Castell Jalpí i el cicle de música mancomunat amb els pobles veïns Essencials,
i potenciat i donat suport a les tres Big Bands d’Arenys de Munt -Adults, Menuts i Remenuts-,
que han celebrat concerts periòdics. També hem:

•
•
•
•
•
•

aprovat un nou escut municipal d’acord amb els criteris de l’heràldica catalana i escollit
l’alzina per votació popular
ampliat l’abast del programa de parelles lingüístiques
incorporat a la Mostra Literària una categoria de participació per a persones amb capacitats diferents
participat de les activitats de l’Aula d’Extensió Universitària per a la gent gran i n’hem
informat al web municipal
fet que Arenys de Munt fos seu de la celebració de la Mostra Literària del Maresme
promogut que la X Trobada d’Entitats de Recerca se celebrés a Arenys de Munt i, també, les IV Jornades Literatura i Territori, coorganitzades per les universitats dels Països
Catalans, i en les quals ens va acompanyar l’actual consellera de Cultura, Laura Borràs.

El nou escut municipal en les seves dues versions: artística i formal

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

Hem elaborat el Pla d’Usos d’Equipaments Culturals locals i
estudiat les diferents possibilitats per emplaçar els equipaments. També hem:

•
•
•
Pavimentació a l’entrada de la masia Can Borrell

millorat les instal·lacions de la masia de Can Borrell i
preparat l’antic celler per realitzar-hi actuacions musicals
i teatrals de petit format i tallers
canviat tot l’equipament audiovisual de la Sala Municipal
ampliat els equipaments municipals als quals es pot
accedir amb el sistema de clau única informatitzada
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PUBLICACIONS LOCALS I COMMEMORACIONS
13 IMPULSAR
Objectiu estratègic
Hem commemorat el 15è aniversari del Simposi sobre la Descoberta Catalana
d’Amèrica, els 25 anys de l’exposició nadalenca de l’Associació de Puntaires
d’Arenys de Munt, els 30 anys del Col·lectiu pel Museu Arxiu, els 60 anys del Grup
Pessebrista del Centre Moral i altres. També hem:

•
•
•

editat els fascicles col·leccionables L’Abans d’Arenys de Munt
elaborat vídeos amb reportatges i relats per preservar la memòria històrica
local a través del Col·lectiu pel Museu Arxiu i AmuntTV
fet el llibre commemoratiu sobre els 40 anys d’ajuntaments democràtics a
Arenys de Munt

AMB L’IMPULS A LES POLÍTIQUES EDUCATIVES
14 CONTINUAR
Objectiu estratègic
Hem continuat les inversions a les escoles Sant Martí i Sobirans per millorar-ne les
instal·lacions elèctriques, la calefacció, la pintura, etc. i hem consolidat el Centre de
Formació d’Adults Enric Camón. També hem:
• publicat anualment la revista sobre tots els centres educatius i llars d’infants
d’Arenys de Munt
• publicitat l’oferta de les activitats extraescolars i de les activitats en període de
vacances
• regularitzat la situació del professorat del Centre de Formació d’Adults i consolidat el sistema de gestió de l’Aula de Música
• potenciat l’intercanvi de sinergies entre l’Arxiu Històric, l’Ajuntament i l’Institut
Domènec Perramon, que va quedar finalista en la beca Carles Capdevila amb el
projecte “Nosaltres fem la història”
• renovat els estatuts del Consell Municipal d’Educació

La subvenció per al Centre Moral de 240.000 € facilitarà les obres per a la seva remodelació

LA TRADICIÓ, REORIENTAR I AMPLIAR LES ACTIVITATS
15 MANTENIR
FESTIVES Objectiu estratègic
Hem impulsat les Festes del Remei i de Santa Cecília de Torrentbò, i treballat per
mantenir la tradició lúdica, irònica i cívica de la Nit de Naps i Cols. També hem:
•
•

implicat el col·lectiu jove La Turrada en l’organització de concerts musicals per a
la Festa Major de Sant Martí i les Festes del Remei
organitzat els vermuts polipoètics Re-Vers a Can Borrell

La publicació L’abans recull material gràfic d’Arenys de Munt entre els anys 1890 i 1978

POLÍTIQUES DE JOVENTUT PER A DIFERENTS
17 IMPULSAR
FRANGES D’EDAT Objectiu estratègic
Hem aprovat el Pla Local de Joventut i acompanyat l’organització del col·lectiu jove
La Turrada. També hem:
•
•
•

dinamitzat les activitats destinades al jovent amb cursos, tallers, xerrades, concerts, escape rooms a l’Escorxador i altres
consolidat la Brigada Jove durant els mesos de juliol i agost, i fomentat l’ocupació de joves a través del Programa de Garantia Juvenil
creat una nova imatge per a les activitats destinades als joves i modernitzat el
material de difusió
Pressupost Municipal de Joventut (2015-2018)
% d’execució respecte al pressupost inicial
61.200 €

60.000 €
50.000 €
40.000 €

35.500 €
30.000 €
“La città infinita”, una nova activitat adreçada als més menuts a l’edifici El Mercat

16 Objectiu estratègic

MILLORAR L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS LÚDICO-FESTIVES

Hem potenciat les sistemàtiques d’informació sobre els actes festius i lúdics, i
impulsat la Comissió de Festes. També hem:
•
•

implementat una agenda única d’actes públics culturals, festius i lúdics al web
municipal
potenciat eines de difusió 2.0 per informar de les agendes de festes i d’activitats lúdiques

20.000 €
10.000 €

12.500 €

15.000 €

0€

84%

53%

2015

2016

74,65
2017

99,90%
2018
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LES INSTAL·LACIONS I LA GESTIÓ DE L’ESCORXADOR
18 MILLORAR
Objectiu estratègic

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

Hem millorat el manteniment de l’Edifici Escorxador amb reparacions de les instal·lacions i amb la pintura exterior. També hem:

Hem organitzat nombroses passejades arreu de Catalunya específicament per als
majors de 65 anys, totes amb una participació elevada. També hem:

•
•

•

dotat l’Escorxador de mobiliari, futbolí i recursos materials
instal·lat un sistema d’accés a l’edifici de l’Escorxador amb clau intel·ligent per
millorar-ne la gestió i seguretat

•
•

posat en marxa el centre de dia per hores a la Residència Verge del Remei i,
també, el servei de rehabilitació
organitzat sessions de prevenció de la salut com sobre el codi ictus, el menjar
saludable i altres
avançat en el servei de menjador per a la gent gran a la Residència Verge del
Remei

Façana de l’Espai Jove “l’Escorxador” acabada de pintar

Passejada de la gent gran a Montgat, gener 2019

L’ACOMPANYAMENT I RECONEIXEMENT
20 POTENCIAR
DELS MÉS GRANS Objectiu estratègic

INFRAESTRUCTURES PER A LA GENT GRAN
21 POTENCIAR
Objectiu estratègic

Hem organitzat anualment la Setmana de la Gent Gran, que inclou un dinar de
germanor. També hem:

Hem reformat per fases diverses instal·lacions de l’Esplai Verge del Remei i vetllat
perquè disposessin d’un espai per al ball i les festes que organitzen periòdicament.
També hem:

•
•

instaurat un petit homenatge a les persones que arriben als 100 anys i ho volen
celebrar públicament
treballat per crear el Consell Municipal de la Gent Gran com una secció del
Consell del Poble

Joan Vilà i Boada (DEP) i Eulàlia VIves i Torrent, veïns centenaris d’Arenys de Munt

•
•
•

destinat l’espai polivalent del Mercat a activitats de l’Esplai durant les obres
elaborat un estudi per millorar la gestió de l’Esplai
incrementat el suport econòmic

La reforma de l’Esplai ha permès obrir nous espais i millorar les instal·lacions per a la gent gran

I MILLORAR SERVEIS SANITARIS
22 AMPLIAR
Objectiu estratègic
Hem programat periòdicament jornades de salut sobre malalties prevalents com la
celiaquia i organitzat nombroses activitats de promoció i prevenció de la salut amb
centres educatius i entitats. També hem:
•
•
•
•
•
•

organitzat campanyes per fomentar l’alimentació saludable
reforçat els programes de prevenció i informació sobre drogodependències
impulsat el programa “Ens movem per la salut infantil” per prevenir l’obesitat
treballat conjuntament amb els Serveis Territorials de Salut per millorar serveis
sanitaris que no són de competència municipal en el marc de l’Espai Salut
instal·lat sistemes d’inducció per a persones sordes a l’Oficina d’Atenció de la
Vila -OAVoptimitzat els programes específics per al control de plagues

Xerrada sobre l’alimentació saludable
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INFRAESTRUCTURES SANITÀRIES I
23 MILLORAR
DE PREVENCIÓ DE LA SALUT Objectiu estratègic

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

Hem millorat instal·lacions i emplaçat el servei d’ambulàncies SEM al costat del
magatzem d’aliments DISAM, prop del futur Centre Cívic. També hem:

Hem subvencionat directament els clubs que han assolit fites esportives rellevants i
també hem:

•
•
•
•

•
•

instal·lat aparells per fer gimnàstica al passeig de Can Jalpí
adquirit desfibril·ladors per a la policia local i per als equipaments municipals
construït la fossa al cementiri municipal
arranjat el cementiri municipal i millorat l’accessibilitat

impulsat l’escola base de bàsquet i l’escola base de corredors de muntanya
fomentat l’oferta d’activitats esportives extraescolars conjuntament amb les
AMPA

Desfribril·lador instal·lat a Can Matalí

Recepció a l’Ajuntament per l’ascens del CE Arenys de Munt a l’OK Lliga

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

LES POLÍTIQUES DE SEGURETAT
26 MILLORAR
Objectiu estratègic

Hem millorat els vestuaris i les calderes al poliesportiu de Can Zariquei i al pavelló
del Torrent d’en Terra. També hem:

Hem treballat per a la modernització de la policia local posant en funcionament
eines com NIP -Nucli d’Informació Policial- i el programa de gestió policial DRAC.
També hem:

•
•
•
•

posat en marxa 8 pistes de pàdel adjacents al poliesportiu de Can Zariquei i
establert un bar cafeteria que dona servei al conjunt de les instal·lacions
instal·lat un nou sistema de megafonia al pavelló del Torrent d’en Terra i retirat
el pal elèctric de la pista annexa
canviat la gespa del camp de futbol en arribar a la fi de la seva vida útil
ampliat els itineraris de muntanya i de senderisme en el terme municipal,
itineraris que es poden seguir amb l’app NaturaLocal

•
•
•

dotat els agents de la policia local amb armilles d’autoprotecció
renovat dos vehicles policials i adquirit una moto
ampliat els espais municipals controlats per videovigilància (aparcament		
Bellsolell, casa consistorial, piscina municipal, entrada del poble)

Nou vehicle de policia per garantir un millor servei

LA MOBILITAT EN EL NUCLI URBÀ
27 MILLORAR
I EN TOT EL TERME MUNICIPAL Objectiu estratègic
L’elaboració del Pla de Mobilitat d’Arenys de Munt ha estat una fita important per a
la gestió de la mobilitat en el nucli urbà. A partir d’aquesta base s’ha reorganitzat el
trànsit de diversos carrers. També hem:
•
•
•
•
•
Les noves pistes de pàdel permeten una gestió més eficient del Pavelló Municipal

instal·lat reductors de velocitat al carrer Borrell, de la Rasa, avinguda del Remei
i altres
consolidat la parada de bus de la carretera de Torrentbò, a la cruïla amb la riera
de Sobirans
instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la Riera
habilitat el sistema per localització via GPS del bus fins a l’estació de tren i el
seguiment d’horaris a través dels tòtems informatius o via internet
elaborat el projecte per a la construcció de la cruïlla compacta de la carretera
de Torrentbò a la zona de Can Globus, amb semàfors intel·ligents

10 AMUNTARENYS | FEBRER 2019

L’ESPAI PÚBLIC / PAM 2015-2019
Els nostres carrers, places, la Riera, els parcs i el conjunt d’equipaments municipals han de ser llocs adequats
a tothom, zones de trobada, passeig i lleure. La millora i el manteniment de l’espai públic i dels equipaments ha
d’atendre criteris de sostenibilitat mediambiental i criteris d’urbanisme equilibrat.

78%

LA NETEJA I EL MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC
28 MILLORAR
Objectiu estratègic

Hem incrementat un 15 per 100 les hores dedicades a la neteja de l’espai públic, arribant a 6.820 hores el 2018, adquirit nova
maquinària per escombrar carrers i places i posat en marxa una sistemàtica de neteja amb aigua a pressió. També hem:
•
•
•

D’OBJECTIUS
ASSOLITS

adquirit una furgoneta elèctrica i un camió ploma per a la Brigada Municipal
publicat la planificació diària de la neteja viària i la planificació anual de la poda de l’arbrat
posat arbres a la via pública en grans jardineres i fet la tala necessària per donar visibilitat al Far de Can Jalpí

Al llarg del mandat (2015-2019) s’han renovat els vehicles de la brigada i policia, incorporant també un vehicle elèctric

Renovació de la pista a l’Escola Sant Martí

EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
29 REFORMAR
Objectiu estratègic

Hem millorat infraestructures i manteniment dels equipaments municipals
existents i projectat el Centre Cívic de Can Mallol de la Torre. També hem:
•
•
•
•
•

reformat i ampliat l’Esplai Verge de Remei
reformat la pista municipal a l’Escola Sant Martí, adequant-la a l’ús
reglamentari de diferents disciplines esportives
instal·lat el magatzem d’aliments DISAM en mòduls prefabricats
aconseguit la titularitat municipal de la finca de Can Comulada, a
Torrentbò
transformat l’espai de l’antic Mercat Municipal en un espai polivalent

CARRERS, PLACES, CAMINS I ESPAI PÚBLIC
30 MILLORAR
Objectiu estratègic
Més enllà de la urbanització superficial de la Riera, hem arranjat el carrers
de l’entorn de la plaça de Sant Carles, reordenat la placeta del Pi Gros,
pavimentat el carrer de la Rasa, el carrer Sant Pau, millorat l’accessibilitat
des del passatge Cotxeria a la carretera de Sant Celoni, implantat un pla de
manteniment de la pintura viària, millorat la senyalització, etc. Entre les
nombroses actuacions a l’espai públic podem destacar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’arranjament i consolidació del camí de l’ermita de Santa Cecília a
Torrentbò
la pavimentació i il·luminació del camí fins al Santuari de Lourdes
la consolidació de la llera i de l’escullera de la Riera entre els dos
Arenys, i l’obtenció de l’informe explicitant que l’obra de canalització de
la Riera encara no està recepcionada
l’elaboració d’una primera proposta de catàleg de camins veïnals i
pistes forestals
la millora de l’accessibilitat a la plaça de l’Església des de la Riera, la
cessió a l’Ajuntament de la placeta de sorra a l’entrada de l’església i
l’acord amb la Parròquia per a la reparació del rellotge del campanar
l’increment del nombre d’embornals per a la recollida d’aigües pluvials
al carrer de les Flors i a l’avinguda Generalitat
la substitució, a l’entrada del poble, del mur de pedra per una barrera
normativa en el camí fins al poliesportiu de Can Zariquei
l’enjardinament del passeig des de la carretera de Torrentbò fins a
l’Escola Sobirans
la substitució de pilones en el tram urbà de la carretera de Sant Celoni
C-61
l’elaboració d’una nova ordenança per a terrasses, tendals, carta de
colors i sobre l’ocupació de la via pública en general

Reforma del Mercat Municipal, que s’ha transformat en un espai polivalent

Arranjament del camí de Lourdes
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EN URBANISME, EN EL PLANEJAMENT
32 AVANÇAR
URBANÍSTIC I EN LA XARXA D’AIGUA Objectiu estratègic

2,97 milions d’euros invertits en la Riera d’Arenys de Munt
Tenir la Riera urbanitzada en tot el tram central ha estat una fita cabdal, i el
projecte per al tram final que arriba fins a la futura rotonda a l’entrada del
Torrent d’en Puig ja està per licitar. Ja portem invertits 2,97 milions d’euros
en la urbanització de la Riera i la desviació en els contractes d’obra sempre ha
estat a la baixa.

Amb la Riera urbanitzada a partir de l’accés des de la carretera C-61 la millora en la
neteja i la pols també ha estat notable en els carrers adjacents. Els escocells de la
Riera també han estat replantejats a partir del procés participatiu i enjardinats des
de l’Eixample fins abans del pont.
En l’àmbit d’aquest objectiu estratègic també podem destacar que hem:
• aprovat el Pla Especial i Catàleg de Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental
• modificat el Pla General perquè sigui possible l’establiment de càmpings al
terme municipal, l’ús esportiu en el sòl no urbà i l’ús religiós en el polígon
industrial
• presentat una nova proposta per al desenvolupament de la UA-9 Illa del Centre i
prioritzat els projectes d’urbanització i reparcel·lació pendents de desenvolupar
en el Pla General
• invertit en la xarxa d’aigua i de clavegueram per a una millor prestació del servei, i millorat el rendiment de la xarxa d’aigua, que ha passat del 62% del 2015
al 68% del 2018
• fet possible que la xarxa d’aigua potable arribi a establiments en sòl no urbà
proper al nucli, quan sigui necessària per dur-hi a terme activitat econòmica
• fet arribar el subministrament d’aigua a Torrentbò a través d’Aigües d’Arenys

LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC
31 MILLORAR
Objectiu estratègic
La unificació de la il·luminació del tram de Riera urbanitzada de manera que tots
els fanals siguin de llum blanca amb tecnologia LED, i menys alts, ha estat una fita
important. A més, hem:
•
•
•
•

Tram acabat de la segona fase d’urbanització superficial de la Riera

renovat i ampliat el conjunt de la il·luminació del parc de Can Jalpí
canviat nombrosos quadres elèctrics i actuat en instal·lacions per garantir la
seguretat
ampliat l’ús de tecnologia de baix consum a nombrosos barris d’Arenys de Munt
reclamat a la companyia elèctrica les inversions necessàries per millorar el
subministrament a Arenys de Munt i fet el seguiment corresponent

L’enjardinament dels escocells ha estat resultat d’un procés participatiu

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

APLICANT POLÍTIQUES DE SOSTENIBILITAT
34 CONTINUAR
Objectiu estratègic

Hem continuat amb la col·laboració amb el Parc del Montnegre i el Corredor en el
conjunt d’iniciatives mediambientals a través de la Central de Can Jalpí, on es programen activitats com les d’anellament d’ocells o sortides a buscar bolets, en les
quals participen anualment centenars de persones. A més, hem:

El manteniment realitzat en els equipaments municipals i l’obtenció del
reconeixement “Escola Verda”, tant de l’Institut Domènec Perramon com de l’Escola
Sant Martí i l’Escola Sobirans, han permès implementar mesures per a l’estalvi en
aigua, llum i combustibles en instal·lacions i equipaments municipals. També hem:

•
•
•

•

reintroduït l’òliba al terme municipal
lluitat contra la ﬂora i fauna invasora, especialment a les lleres de la Riera
continuat sense la utilització de glifosat com a herbicida
Generem

1,35 Kg
d’escombraries
per habitant
i dia

51%

Mitjana recollida
selectiva

EN PROCESSOS PER AL RECEPCIONAMENT
36 AVANÇAR
D’URBANITZACIONS Objectiu estratègic

•
•

•

LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
35 MILLORAR
Objectiu estratègic
Actualment estem a poc més del 50% i, com que la recollida porta a porta està
demostrat que és la millor manera d’aconseguir bons resultats en la recollida selectiva, hem ampliat el porta a porta a les urbanitzacions de Can Jalpí, Can Sagrera i la
Creueta. També hem:

Les urbanitzacions representen el 17,4% de la població

•

Al nucli d’Arenys de Munt hi vivim el 82,6% de la població, mentre que el 17,4%
de la resta de la població està distribuïda entre altres entitats diferenciades i
urbanitzacions.

•

La problemàtica de les urbanitzacions ve de molt lluny, i hem impulsat convenis
de recepció parcial d’urbanitzacions, per tal que puguin passar a ser de titularitat
municipals els elements ajustats a normativa com, per exemple, l’enllumenat. Entre
altres actuacions, hem:
•
•

•

aprovat inicialment el projecte reparcel·lació de la urbanització Aiguaviva
aprovat el conveni de col·laboració per al desenvolupament urbanístic de l’EU
Mas Gabana-Santa Rosa dels Pins
presentat la proposta per a l’execució del projecte de la urbanització Collsacreu
posat en marxa una línia de subvencions específica per a millora
d’infraestructures a les urbanitzacions dotada amb 85.000 €

incrementat l’ús d’aigua provinent d’aqüífers municipals per al reg de zones
verdes
formalitzat la inscripció de l’Ajuntament com a membre de la cooperativa Som
Energia
prioritzat la lluita biològica integrada contra les plagues en comptes d’usar
productes fitosanitaris

•
•
•

instal·lat una minideixalleria per a piles i materials reciclables prop de la parada
del bus a Riera i Penya
fet campanyes com la “Tria bé! Separa l’orgànica i les altres fraccions”, que
inclouen la distribució de cubells de brossa i altres
potenciat l’ús de la deixalleria municipal, fent campanyes de reforç informatiu
sobre els horaris i serveis, i bonificant la taxa d’escombraries als veïns i veïnes
que utilitzen la deixalleria
aprovat la reducció del 10% en la taxa de les escombraries a les famílies que
fan compostatge casolà de la matèria orgànica
instal·lat videovigilància a les zones de contenidors d’emergència per evitar
abocaments incorrectes

Objectiu: Assolir un 60% de recollida selectiva a Arenys de Munt
Com a tots els municipis de la Unió Europea, si l’any 2020 no assolim un nivell
mínim del 60% de recollida selectiva caldrà apujar la taxa d’escombraries a
Arenys de Munt.
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LES INFRAESTRUCTURES I LA INTEGRACIÓ
37 MILLORAR
DE LES URBANITZACIONS Objectiu estratègic
Mesures implementades com la bonificació de fins el 20% en la taxa d’escombraries si s’utilitza la deixalleria municipal i es
fa compostatge casolà de la matèria orgànica tenen especial incidència en les urbanitzacions d’Arenys de Munt. També hem
instal·lat contenidors per a la recollida selectiva a les urbanitzacions més allunyades, on no es du a terme la recollida porta a
porta. També hem:
•
•
•
•
•

aprovat la modificació normativa per poder atorgar llicències d’obra menor a les urbanitzacions no recepcionades
aprovat els criteris per poder atorgar llicències per a la construcció de piscines i porxos a les urbanitzacions
no recepcionades
publicat i fet el seguiment del pla de manteniment de franges perimetrals i parcel·les a les urbanitzacions, i impulsat la
plantació de vinya sota la D.O. Alella en el terme d’Arenys de Munt com a mesura de prevenció d’incendis
fet actuacions diverses, com el tractament de la processionària als pins de la urbanització La Creueta, l’arranjament de les
voreres i l’arbrat viari a la urbanització de Can Jalpí, el canvi de l’enllumenat a la urbanització de l’Ajup, etc.
impulsat l’arribada de la fibra òptica a totes les urbanitzacions d’Arenys de Munt

PROMOCIÓ ECONÒMICA / PAM 2015-2019
El comerç local, els polígons industrials i la zona de la Riera constitueixen uns valuosos motors de creixement.
El desenvolupament econòmic, la generació de llocs de treball i promoure la inserció laboral són elements
fonamentals que necessiten polítiques proactives. Treballem per potenciar l’ocupació i el turisme,
i per promoure la consolidació de les empreses.

Subvencions a urbanitzacions
3 urbanitzacions han aconseguit subvencions entre 13.000 €
i 24.000 € per poder fer obres de
millora i accessibilitat, en el marc
de la línia de subvencions a urbanitzacions que continua el 2019.

69%
D’OBJECTIUS
ASSOLITS

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

Amb la Riera urbanitzada en la major part, l’impacte negatiu que van suposar les
obres es reverteix. Actualment, acabat qualsevol episodi de pluges intenses de
seguida recupera la seva funcionalitat el conjunt de la Riera. Els espais de càrrega i
descàrrega han quedat consolidats i hem:
•
•

instal·lat cartells informatius a diverses vies d’Arenys de Munt indicant on estan
emplaçades les zones d’aparcament
posat en marxa tres tòtems informatius -davant la casa consistorial, a la plaça
de l’Església i a la parada del bus- per informar sobre l’agenda d’activitats,
notícies i dades rellevants sobre Arenys de Munt

NOVES POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
39 IMPULSAR
Objectiu estratègic
Hem potenciat la contractació de béns i serveis a professionals i industrials locals.
Si l’any 2014 l’Ajuntament va contractar serveis i comprar productes a
85 proveïdors amb raó social a Arenys de Munt, per un import total facturat de
683.788 €, el 2018 han estat 104 proveïdors locals diferents els que han facturat
1.408.492 € a l’Ajuntament. A més de treballar per integrar els serveis de promoció
econòmica, prospecció d’empreses i ocupació, hem:
•
•
•
•
•

aconseguit la subvenció de 102.617 € de DIBA per modernitzar el polígon
industrial del Torrent d’en Puig
elaborat el Pla de Desenvolupament Econòmic “Pla Vallalta” mancomunat amb
Sant Iscle i impulsat la creació d’una associació d’empresaris i industrials locals
impulsat l’arribada de la fibra òptica als polígons industrials
posat en marxa un programari específic per a la gestió municipal de les
llicències d’activitat
millorat infraestructures de talussos, d’aigua i clavegueram als polígons
industrials

Les activitats del cap de setmana a la Riera durant l’estiu han obert noves oportunitats de dinamització

EL TEIXIT COMERCIAL
40 DINAMITZAR
Objectiu estratègic
La integració del terme municipal d’Arenys de Munt a la Denominació d’Origen
d’Alella i la modificació del planejament urbanístic per permetre més usos del sòl
han estat fites assolides amb impacte en la dinamització del teixit comercial. A més,
hem:
• desenvolupat campanyes i activitats promocionals de productes de proximitat i
activat la “Marca Arenys”
• posat en marxa una eina informàtica al web municipal per localitzar naus
industrials i locals disponibles a Arenys de Munt
• posat a disposició del comerç local eines TIC i aplicacions per a telèfons mòbils
• millorat la il·luminació nadalenca a la Riera i l’hem ampliada a d’altres carrers i
places
• implementat un servei d’assessorament, de consolidació i de coacher destinat
a petits negocis i comerços
• posat en marxa una línia de subvencions destinades a actuacions de millora de
locals comercials, de terrasses de bars i restaurants i d’aparadors, en el marc
del projecte “Arenys de Munt emprèn” i destinant-hi 15.000 € el 2018

La carpa de turisme ha estat molt útil per promocionar producte local d’Arenys de Munt
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NOVES POLÍTIQUES
41 IMPLEMENTAR
PER A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA

Objectiu estratègic
La “Marca Arenys” ha permès sumar sinergies
amb els pobles veïns per tal de publicitar conjuntament oferta gastronòmica i turística. També
hem:
• posat en marxa el web de turisme www.
visitarenysdemunt.cat en llengua catalana,
espanyola, anglesa i francesa
• consolidat un stand de turisme mòbil

Al web de turisme www.visitarenysdemunt.cat s’hi pot accedir mitjançant web o tòtems informatius a la plaça de l’Església i davant l’Ajuntament

LA GOVERNANÇA / PAM 2015-2019

89%

Millorar la gestió del sector públic local i millorar les sistemàtiques per implementar les decisions preses és
millorar els serveis i l’atenció a la ciutadania. Som servei públic fet per persones i per a les persones.
Treballem per agilitar, simpliﬁcar i racionalitzar l’Administració local, introduint la cultura de la despesa pública
en termes de cost, impulsant l’eAdministració, incrementant la transparència, creient en el retiment de comptes i
estalviant i optimitzant recursos, sense perdre qualitat en els serveis.
L’ORGANITZACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL
42 MILLORAR
Objectiu estratègic
Hem reorganitzat regidories, àrees de treball i departaments de l’Ajuntament per guanyar
eficiència, hem treballat per consolidar llocs de treball estructurals que es cobrien amb Plans
d’Ocupació o amb contractació de serveis externs i hem corregit disfuncions en l’organigrama
municipal i en llocs de treball, com els de Tresoreria, Comunicació, Informàtica i Medi Ambient.
També hem:
•
•
•
•
•

consolidat el quadre de comandament amb indicadors com a eina de gestió i presa de
decisions a l’Ajuntament i iniciat el quadre de comandament per a la gestió de GUSAM
aprovat un nou conveni de condicions de treball del personal funcionari, unificat les
condicions de treball del personal laboral i funcionari, i aprovat el conveni laboral
posat en marxa una nova sistemàtica de gestió de les nòmines dels treballadors
municipals i licitat la prestació d’aquest servei
impulsat 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
implementat una sistemàtica de videoactes per a l’optimització de recursos i
transparència dels debats en el Ple municipal

POLÍTIQUES PER A UNA PRESTACIÓ DELS
43 IMPLEMENTAR
SERVEIS MÉS EFICIENT Objectiu estratègic
L’auditoria de gestió estratègica feta l’any 2017 per l’Oficina de Projectes Transversals i de
Suport a la Gestió de DIBA va posar de manifest que l’Ajuntament d’Arenys de Munt és dels
més eficients. Comparant aspectes de governança, pressupost i personal dels 20 municipis de
Barcelona que tenen entre 8.000 i 10.000 habitants, va concloure que Arenys de Munt presta
serveis amb un cost per sota de la mitjana tant en despesa de personal com en despesa de
béns i serveis. En l’àmbit de l’eficiència també hem:
•
•

impulsat la licitació dels serveis que es presten de forma continuada, com la poda, control
de plagues o el manteniment d’ascensors per no haver de fer contractacions anuals
posat en marxa una bústia de propostes i suggeriments al web municipal més visible i àgil

Arenys de Munt presta serveis amb un cost per sota de la mitjana
El pressupost d’Arenys de Munt en despeses corrents és inferior a la mitjana en
1.176.064 €, mentre que les despeses de personal estan per sota en 485.060 € respecte a la mitjana, segons es desprén de l’auditoria feta l’any 2017 per DIBA.

D’OBJECTIUS
ASSOLITS

Quadre de comandament
dades destacades de serveis municipals
ATENCIÓ A LES PERSONES

24,24%

2.192 persones
ateses

ENTREVISTES

6.438

ha realitzat Benestar
Social entre els anys
2015 i 2018

l’any 2018 es va
atendre 2.192
persones, un
24,24% de la
població

7.737

ha servit el Menjador
Social entre els anys
2015 i 2018

ÀPATS

ECONOMIA (2015-2018)

711

20,5M

15.326

TRUCADES
DE PROSPECCIÓ
D’EMPRESES

D’EUROS
EN FACTURES
PAGADES

FACTURES
PAGADES
A PROVEÏDORS

POLICIA (2015-2018)

OAV (2015-2018)

270

475

5 MINUTS

151

GOSSOS
RECOLLITS
EN VIA
PÚBLICA

CERTIFICATS
IDCAT FETS
EN 4 ANYS

ÉS EL TEMPS
MITJÀ
D’ESPERA

277

VISITES
A EMPRESES

SANCIONS PER
RESIDUS I
INCIVISME

MEDI AMBIENT - RECOLLIDA PORTA A PORTA (2015-2018)

1.450
TONES
DE REBUIG

492

TONES
DE PAPER

555

2.688

TONES
D’ENVASOS

TONES
D’ORGÀNICA

rendiment de la xarxa d’abastament d’aigua (2012-2018)
AIGUA A LA
XARXA (M3)

AIGUA (M3)
COMPTABILITZADA

AIGUA (M3) NO
COMPTABILITZADA

RENDIMENT

any 2018

687.854

468.010

219.844

68,04%

any 2017

728.016

494.157

233.859

67,88%

Hem ampliat serveis, consolidat els que presta directament GUSAM i informat de l’estalvi que
representa respecte a la gestió indirecta en els serveis de deixalleria, neteja d’edificis
municipals i escola bressol. En cinc anys, aquests serveis gestionats directament per GUSAM
han generat un estalvi a les arques municipals estimat en 329.061 €. També hem:

any 2016

723.643

484.395

239.268

66,94%

any 2015

767.473

475.790

291.683

61,99%

any 2014

666.849

449.269

217.580

67,37%

any 2013

745.339

436.974

308.365

58,63%

•
•

any 2012

835.453

474.323

361.130

56,77%

ELS SERVEIS QUE PRESTA GUSAM
44 CONSOLIDAR
Objectiu estratègic

•
•

traspassat a GUSAM la gestió del Centre de Formació d’Adults
canviat l’organigrama de GUSAM i treballat per millorar-ne la infraestructura per poder
donar un millor servei a la ciutadania
implementat el Pla Director d’Aigües d’Arenys i millorat el rendiment de la xarxa d’aigua
potable
guanyat en primera instància el litigi judicial d’Aigües d’Arenys amb Sorea. El jutge conclou
que Sorea ha de pagar 345.000 € a l’Ajuntament en concepte d’inversions que no es van
fer o per impagaments

AMB CRITERIS DE
45 CONTRACTAR
RESPONSABILITAT SOCIAL Objectiu estratègic

Hem impulsat la contractació de serveis externs a l’Ajuntament amb la
filosofia de responsabilitat social en el manteniment de zones verdes i
jardins, i hem establert criteris ètics, socials i mediambientals per a les
compres realitzades pel sector públic local.
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I AMPLIAR POLÍTIQUES DE COMUNICACIÓ
46 MANTENIR
I TRANSPARÈNCIA Objectiu estratègic

Hem publicat periòdicament aquest butlletí Amunt Arenys i també L’Ajuntament informa per informar de qüestions específiques, com la urbanització de la Riera o altres. El seguiment del PAM2015-2019 i el retiment de comptes a la ciutadania, que
també hem fet al Consell del Poble, s’emmarquen en la millora de la transparència i comunicació. També hem:
•
•
•
•
•
•

posat en marxa 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 i facilitant les dades en format obert
posat en marxa al web municipal una eina per al seguiment del pressupost participatiu i per al seguiment públic del grau
del compliment del PAM2015-2019
publicat al web municipal i mantingut l’historial d’informació de serveis, activitats i projectes rellevants de les diferents
regidories
publicat les presentacions dels diferents consells municipals al web municipal
posat en marxa el Consell Assessor de Mitjans de Comunicació Locals
normativitzat el model de relació entre l’Ajuntament i l’emissora de ràdio local als nous requisits legislatius

Plens municipals enregistrats en videoacta, garantia de transparència

47

MILLORAR EINES I INFRAESTRUCTURES TIC

Objectiu estratègic
L’aposta del govern municipal per l’eAdministració la vam iniciar amb la inversió en equipament informàtic i nou programari, i
ha donat els seus fruits en l’àmbit de l’eficiència i l’estalvi. També hem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

posat cobertura wifi gratuïta a diferents espais públics
impulsat l’establiment de la fibra òptica a tot el terme municipal
resolt la problemàtica de la telefonia mòbil derivada de l’antena del cementiri
posat en marxa la carpeta del vilatà al web municipal per a la gestió dels seus documents, expedients i instàncies
implementat la plataforma Apeiron, que gestiona documentació i tramita expedients per a tots els regidors/es, i canviat al
domini @ademunt.cat
implementat el catàleg de tràmits a través de l’eAdministració i les gestions dels ciutadans de manera telemàtica a través
de la seu electrònica
impulsat la unificació en únic gestor dels mitjans de comunicació AmuntTV i Ràdio Arenys de Munt, i professionalitzat la
comunicació institucional
instal·lat càmeres de videovigilància en equipaments municipals i espais públics per qüestions de seguretat i civisme
hem estat guardonats pel consorci AOC pel grau de digitalització aconseguit per l’Ajuntament

Elevat grau de digitalització
L’any 2018 vam estalviar 104.000 € gràcies a l’Administració electrònica, segons dades del Consell Comarcal del
Maresme, i l’any 2017 vam estalviar 97.000 € segons l’informe del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya.

AMB L’EFICIÈNCIA I EL RIGOR
48 CONTINUAR
EN LA GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA Objectiu estratègic
Tota la informació econòmica rellevant està publicada a l’apartat de Govern Obert del web municipal. Si al tancament del 31
de desembre de 2014 el deute viu de l’Ajuntament d’Arenys de Munt era de 3.845.042 €, a 31 de desembre de 2018 era
de 2.848.692 €. Tot el que s’ha dut a terme en aquest mandat municipal i que s’ha resumit en aquest Amunt Arenys s’ha fet
reduint significativament el deute. A més, hem:
•
•
•
•
•

pagat les factures dels proveïdors de l’Ajuntament en un termini que oscil·la entre els 22 i 27 dies durant tot el mandat
2015-2019
ampliat compres agregades i realitzat contractacions de serveis a través del Consell Comarcal de Maresme o de l’Associació Catalana de Municipis per tal d’obtenir preus més competitius
destinat més del 75% dels ingressos d’ICIO i plusvàlues a finançar inversions
revisat i aplicat unes noves bases del pressupost participatiu conjuntament amb tots els partits i la societat civil
aplicat criteris de fiscalitat progressiva, com per exemple un IBI més alt per als habitatges desocupats propietat d’entitats
financeres, i incrementat la taxa per als caixers automàtics establerts a la via pública

Esquerra Republicana de
Catalunya d’Arenys de Munt

LA RESPONSABILITAT
REPUBLICANA
I EL BON GOVERN
A les portes d’una primavera amb
moltes eleccions, des d’ERC manifestem el desig que visquem
una campanya electoral amb debats serens, basats en arguments
i dades objectives, i sense escoltar representants polítics que
consideren veritats les seves opinions o que, directament, menteixen.
Us convidem a reflexionar com
era Arenys de Munt el 2013 i com
és el 2019, i que feu el seguiment
dels objectius del PAM2015-2019
assolits en tots els eixos. Ben segur que compartirem que hi ha
moltes coses per millorar, que
ens cal un geriàtric nou, un esplai
nou, una biblioteca nova... i moltes altres coses. Però calia prioritzar la Riera i, tot i així, creiem que
Arenys de Munt ha avançat en
molts àmbits en els últims anys.
Hem prioritzat la millora i manteniment dels equipament existents,
l’obra d’urbanització superficial
de la Riera i inversions estratègiques com les del centre cívic,
el polígon industrial o l’habitatge
social. Com estaven, per exemple, els poliesportius, les escoles
i Can Borrell, i com estan ara?
Com estaven la Riera i la plaça de
l’Església, i com estan ara? Governem Arenys de Munt tan bé
com sabem, amb responsabilitat,
rigor, transparència i compromís. La gran inversió dels últims
anys, la urbanització superficial
de la Riera, ens ha costat a tots
plegats tres milions d’euros. Hem
contractat les obres per un cost
total de 2,97 milions d’euros, i finalment ens n’han costat 2,92. Sí,
desviació a la baixa. I si recordem
altres inversions importants fetes
a la nostra vila... a l’escola bressol La Petjada el cost inicial era
de 1.075.067 € i els arenyencs en
vam acabar pagant 1.607.867,
un sobrecost del 50%. I per al
poliesportiu de Can Zariquei, el
cost inicial era de 2.167.466 € i
els arenyencs en vam acabar pagant 3.308.465, un sobrecost del
53%.Nosaltres liderem governs
eﬁcients i responsables.
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Junts per Arenys de Munt
Junts per Catalunya

Candidatura d’Unitat Popular
d’Arenys de Munt

Sra. Maria Ballester, regidora de la CUP i
membre del Secretariat Nacional de la CUP

Partit dels Socialistes de
Catalunya d’Arenys de Munt

Junts per Arenys de Munt neix
de la necessitat de treballar per
canviar la política municipal del
nostre poble, Arenys de Munt.

FINAL D’ETAPA,
PERÒ CONTINUEM

MUNICIPALISME
TRANSFORMADOR

Com molt bé sabeu, la CUP a
Arenys de Munt ens vam constituir el 2007 per portar al poble
una forma diferent de fer política, molt més propera, social,
participativa, col·laborativa i independentista, escoltant tots
els moviments populars i socials
del nostre poble i portant la seva
causa a l’Ajuntament i als Plens.
Ara, després de 12 anys, ha aparegut un nou moviment popular,
molt més ampli, social i amb una
forma de treballar molt més propera, que està aglutinant molts
veïns i veïnes d’Arenys de Munt:
PRIMÀRIES CATALUNYA.
Evidentment, no podíem quedar-ne al marge si el que volem
és transformar la nostra societat
i assentar el mandat de l’1 d’octubre i la República Catalana. Per
això ens hi hem implicat i hi hem
participat activament.
PRIMÀRIES CATALUNYA ha
consolidat el seu projecte. Ja
tenen llista per a les municipals
(una molt bona llista), probablement la millor llista, ja que és el
resultat de la voluntat dels arenyencs i arenyenques i que està
i estarà oberta a tots nosaltres,
veïns d’Arenys de Munt, superant
les retòriques habituals dels partits tradicionals, hereus tots ells
del règim del 78.
Per tant, FELICITATS a totes les
persones que hi han participat, a
totes les persones que han treballat des de l’anonimat i a totes les
persones candidates. Us desitgem molts encerts i èxits.
Dins d’aquesta llista popular, la
nostra regidora Núria Paituví ha
quedat segona. És una gran satisfacció que una persona que
sempre ha lluitat per la gent del
poble pugui continuar activament
en aquesta lluita, i ho farà amb el
nostre suport.
És per aquests motius que ens
integrarem en aquest nou moviment i en aquesta nova forma
de fer política que vol deixar de
banda el sectarisme, l’ortodòxia
i les formes jeràrquiques dels
partits polítics tradicionals que,
en defensa dels seus interessos,
s’escolten molt més a ells que al
poble, el qual volen emmudir.

Aquest número de l’Amunt Arenys veu la llum a escassos 3 mesos de les eleccions locals. Val
a dir que els tempos d’aquesta
publicació han estat marcats pel
ritme de la política espanyola. Ni
a aquestes altures hem aconseguit plantar-nos i obeir una agenda pròpia; tal vegada serà en el
proper cicle que aviat comença...
Raó de més per explicar que per
a la CUP les eleccions del 2019
han de ser part fonamental de
l’estratègia de construcció republicana i de transformació política i social; han de ser un nou
element de destitució del règim
del 78.

GOVERNAREM SEMPRE ESCOLTANT, SENSE DONAR COSES PER
FET, ESCOLTANT AMB OBJECTIVITAT I TOTHOM PER IGUAL

Som persones compromeses
per fer possible el canvi al nostre
municipi i apostem per una nova
forma de fer poble i d’entendre
la política municipal, més transparent, eficaç i amb vocació de
servei a les persones.
Volem un poble amb una ciutadania activa, participativa, informada i formada, conscient i
transformadora. Un Arenys de
Munt de ciutadans il·lusionats i
implicats en la política municipal,
perquè només treballant des del
nostre municipi i pel nostre municipi es poden assolir els grans
reptes.
Aspirem a transformar Arenys
de Munt, perquè cal una política
municipal que estigui més a prop
de la gent, l’escolti, solucioni els
seus problemes i tingui un futur il·lusionador per a Arenys de
Munt.
Estem fermament compromesos a treballar per assolir la
República Catalana com a instrument per aconseguir la seva
plenitud nacional, la justícia social, el progrés econòmic i la
garantia de les llibertats inalienables, individuals i col·lectives,
dels seus ciutadans, que han de
fer de Catalunya un país referent
al món.
És per aquest motiu que configurem aquesta declaració des
d’una perspectiva transversal,
de col·laboració i de confluència amb totes aquelles persones
o entitats que puguin compartir
els trets bàsics d’aquest manifest amb la perspectiva d’activar l’ample sector de la societat arenyenca, recollint l’esperit
d’unitat de l’u d’octubre.
Volem fer sentir la nostra veu
perquè quedi constància que hi
ha ciutadans que volem treballar
per un Arenys de Munt millor.
www.juntsxadm.cat

Creiem que, malgrat que s’intenti frenar, avortar o dilatar,
sigui a través de la repressió o
en un Parlament o ajuntament
submisos, el procés de ruptura
amb l’Estat espanyol continua
prenent força al carrer i mantenint obertes oportunitats per
a l’alliberament i la justícia per
als Països Catalans. No es pot
obviar que allò que votarem en
les properes municipals va més
enllà de polítiques locals i poden
donar lloc a una destitució del
règim del 78 per obrir pas al moment constituent d’una nova república. Els propers comicis són
l’oportunitat d’impulsar profundes transformacions polítiques i
socials, a Arenys de Munt i arreu
del territori.
Amb convicció, molt de treball,
humilitat i la dura experiència del
darrers anys, l’Assemblea Local de la CUP d’Arenys de Munt
està decidida a seguir el procés
de ruptura, no sols amb l’Estat
espanyol sinó amb estructures
caciquils, aquelles que arreu,
tant la dreta regionalista com
determinades autoanomenades
esquerres institucionals, porten
construint des de fa dècades.
Perquè sí, portem dècades patint
polítiques neoliberals, patriarcals
i autonomistes, i volem ser part
de la lluita social que planteja
alternatives reals a aquesta dominació.

Volem dignificar la política i ho volem fer des de la més absoluta i
profunda ètica i honestedat personal, podem dir que de la mateixa
manera que ho hem fet quan se’ns
ha donat l’oportunitat, per exemple
en aquesta mateixa legislatura.
Us enumerem algunes, no totes,
de les accions fetes des de les regidories portades pel PSC; us volem
fer conscients de la feina feta perquè ho valoreu des de la realitat.
.- Reduïda la llista d’espera de Serveis Socials a ZERO dies
.- Elaborat el Primer Pla d’Igualtat
Dones-Homes
.- Protocol d’actuació envers la
Violència de Gènere
.- Creat un Fons Social de 30.000 €
per a famílies vulnerables
.- Creades més de 40 beques esportives per a nens en risc d’exclusió social
.- Impulsada una partida per pagar
beques de menjador que no cobria el CCM
.- Cursos gratuïts de gimnàstica,
risoteràpia, memòria, autoestima,
balls en línia...
.- Primer Reglament d’habitatges
desocupats de caràcter permanent
.- Primer Protocol d’actuació davant els desnonaments
.- Projecte DISAM, espai de distribució d’aliments
.- Escola de Família
.- Espai d’esbarjo per a gossos al
parc de Can Jalpí
.- Sis campanyes cíviques
.- Projecte de Mediació a l’Institut per resoldre els conflictes mitjançant el diàleg
.- Per primera vegada, procés participatiu popular dels pressupostos
municipals
.- Consell del Poble
.- Projecte RADARS per tenir cura
de la gent gran
.- Taula de Convivència amb activitats com els tallers de cuina
.- Penjar la bandera LGTBI per primera vegada al balcó de l’Ajuntament
.- Creades i convocades les bases
de subvencions per a lloguer per
als joves, d’ajuts socials, de reducció de l’IBI, dels casals d’estiu, a les
empreses per contractar aturats,
pagament del lloguer a persones
amb pocs recursos
.- Impulsades les noces d’or per a
les parelles de 50 anys casats
.- Protocol d’honors i distincions
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Valoració de serveis i polítiques públiques a Arenys de Munt
L’any 2016 vam realitzar l’estudi sociològic sobre la valoració dels serveis municipals a través de l’empresa Daleph. A febrer de 2019 ha estat l’empresa
Opinòmetre l’encarregada de fer les enquestes d’opinió sobre els mateixos aspectes de la vida arenyenca. Els resultats de l’enquesta de 2016 es poden
consultar íntegrament al web municipal, i dels resultats de l’enquesta 2019 a continuació hi figura una informació preliminar, perquè a l’hora de tancar
aquesta edició de l’Amunt Arenys encara no està finalitzat l’estudi. Amb aquesta actuació, també donem compliment a l’objectiu 7.05 del PAM2015-2019
“Encarregar enquestes d’opinió sobre la qualitat de vida i valoració de serveis/polítiques públiques a nivell local”.
Valoració dels serveis municipals (1-5 punts)

Molt bé (5)

enquesta 2016
enquesta 2019

Bé (4)
3,8 3,7
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3,7 3,5
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3,2 3,2
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3,2

3,3 3,4
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Malament (2)
Molt malament (1)
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Valoració de la urbanització del tram central de la Riera

PARCS

3,0

RECOLLIDA
CONSERVACIÓ ENLLUMENAT
DE LA BROSSA
VIA PUBLICA
PÚBLIC

NETEJA

44,9%
Gairebé el 70% de les persones enquestades
valoren positivament l’obra d’urbanització de
la Riera (el 44,9% bé i el 24,3% molt bé).
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Des del 31 d’octubre de 2017, l’execució del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 d’Arenys de Munt ha correspost al govern d’ERC en minoria. L’alcalde, les regidores i els
regidors republicans agraïm la feina de l’oposició responsable que no ha bloquejat el funcionament dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament. També volem posar en valor
la professionalitat i el compromís de les treballadores i treballadors municipals que, amb recursos limitats, fan rutllar l’Ajuntament.
Moltes gràcies!

