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Des de l’ajuntament volem donar resposta a les necessitats de tots els 
arenyencs i arenyenques, potenciant i millorant els serveis i progra-
mes per a les persones,  tenint cura de l’espai i els equipaments públics 
que són de tots, fent tot l’esforç possible per dinamitzar cadascun dels 

àmbits de promoció de la nostra vila, i millorant la governança del sector públic 
local per poder prestar el conjunt de serveis municipals amb més eficiència.

El govern d’Arenys de Munt posem a l’abast de tothom aquest Pla d’Actuació 
Municipal 2015-2019, el document que repre-
senta el nostre compromís davant els vilatans i 
vilatanes per al present mandat municipal i que 
defineix els objectius que volem assolir. Estem a 
finals de 2015, però en els mesos transcorreguts 
des de les eleccions del passat mes de maig, hem 
continuat impulsant l’obra de govern iniciada el 
2013 i alineant les actuacions amb els objectius estratègics i operatius que fi-
guren en aquest PAM 2015-2019, que també s’ha anat conformant en paral·lel 
a la gestió del dia a dia de la nostra vila i en paral·lel a l’estabilització del govern 
municipal.

Apostem i apostarem per posar en valor el nostre compromís irrenunciable 
amb les persones, amb la nostra vila, i amb el 
nostre país. Un compromís que es fa palès po-
sant en relleu una manera de fer com, per exem-
ple, el prioritzar la contractació d’empreses amb 
responsabilitat social, el tenir molt presents les 
empreses i professionals locals, el vetllar per un 
bon funcionament dels serveis socials, el pro-

moure la participació ciutadana i escoltant, escoltant, i escoltant què ens diuen 
veïns, entitats i associacions.

Apostem i apostarem pel màxim consens possible, pel diàleg, pel debat, i per 
la implicació de tothom en aquest projecte comú que és Arenys de Munt. Però 
també assumim el lideratge i la responsabilitat, prenent decisions, vetllant 
per l’interès de la majoria d’arenyencs i arenyenques, sumant sempre que si-
gui possible, incorporant, afegint, i integrant perquè ningú se senti exclòs en 
aquest projecte engrescador que és participar en la transformació i millora de 
la nostra vila.

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

Arenys de Munt, 14 de desembre de 2015

Joan Rabasseda i Ferrer
Alcalde

PRESENTACIÓ

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

Volem sumar en el 
projecte 
engrescador de 
transformar i 
millorar Arenys de 
Munt
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El PAM 2015-2019 és un document estratègic, un instrument de planificació 
que defineix quins són els objectius, les línies a seguir, les intencions i les 
accions més rellevants que configuren i configuraran l’acció del govern 
d’Arenys de Munt per aquest mandat municipal.

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

• ser una vila  cohesionada i propera, generadora de serveis a les 
persones, prestant especial atenció als joves i a la gent gran, so-
cialment cohesionada, integradora, generadora de valors i respec-
tuosa amb la diversitat.

• ser una vila pròspera i competitiva, potenciadora de totes les opor-
tunitats que Arenys de Munt ofereix per generar riquesa i llocs de 
treball.

• ser una vila equilibrada i sostenible, on les intervencions a l’es-
pai urbà en millorin la funcionalitat i l’estètica, i també solucio-
nin els problemes de mobilitat que pateix Arenys de Munt.

• ser una vila amb identitat cultural, esportiva i associativa dinamit-
zadora de l’economia, potenciadora de la cultura i el patrimoni com 
a element identitari, i de l’esport com a moviment social transmissor 
de valors, lleure i salut.

• construir una administració local moderna, accessible i propera a 
la ciutadania, de qualitat i eficient, basada en la transparència i 
en criteris de bon govern.

L’acció de govern per al període 2015-2019 s’inspira en quatre valors bà-
sics: lideratge, transparència, proximitat i eficiciència. 

QUÈ ÉS EL PAM 2015-2019

Per millorar la vila, 
prioritzant les persones, 
l'espai públic, 
i la promoció 
econòmica

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

Donant valor als 
aspectes projectats 
per la marca Arenys de 
Munt

LIDERATGE

Escoltant i promovent 
la col·laboració i 
la participació
 

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

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

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

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

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

EFICIÈNCIA

PROXIMITAT

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

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

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

TRANSPARÈNCIA
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El municipi d’Arenys de Munt té una extensió de 21,3 quilòmetres qua-
drats, es troba a 44 quilòmetres de Barcelona i a 14 quilòmetres de la 
capital del Maresme, té una altitud mitjana de 121 metres per sobre del 
nivell del mar i el principal eix hidrogràfic i alhora eix vertebrador de la 

vila d’Arenys de Munt és la riera de Sobirans.
La carretera C-61 comunica Arenys de Munt amb Arenys de Mar al sud, on 
enllaça amb l’autopista C-32, i amb Vallgorguina i Sant Celoni al nord. Les ca-
rreteres BV-5111 i BV-5031 comuniquen la vila amb Sant Iscle de Vallalta a l’est 
i amb Sant Vicenç de Montalt a l’oest.

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

Estructura urbana
Al nucli d’Arenys de Munt hi vivim 7.150 persones, el 82,6% de la població, i 
les altres entitats de població diferenciades amb més població són: La Creueta 
(264 habitants, el 3,1%), L’Ajup-Arenys Residencial (246 habitants, 2,8%), Can 
Jalpí (216 habitants, 2,5%), Tres Turons (175 habitants, 2,0%), Collsacreu (160 
habitants, 1,9%). El 5% de la població restant està distribuïda entre Santa Rosa 
dels Pins, Aiguaviva, Vallvidrera, Can Sagrera, Torrentbò, Sobirans, Torrent d’en 
Puig, i els barris del Migdia, Nord, Orient i Ponent.

Evolució demogràfica
Arenys de Munt som 8.764 habitants. Amb l’arribada de l’autopista als anys 90 
es va iniciar un fort període de creixement, que es va mantenir fins al període 
2004 – 2011 amb un creixement mitjà de la població del 2,4% anual. En el pe-
ríode 2012 – 2014 el creixement mitjà anual ha estat del 0,3%.
Amb números rodons, el 81% de la població d’Arenys de Munt som nascuts a 
Catalunya, l’11% som nascuts a d’altres comunitats de l’Estat espanyol i el 8% 
restant som nascuts a d’altres estats.

Piràmide poblacional
La població d’Arenys de Munt és lleugerament més jove que la mitjana de Cata-
lunya: el 17,8% té de 0 a 14 anys, el 66,7% té de 15 a 64 anys, el 13,0% té de 65 
a 84 anys, i el 2,4% té 85 i més anys. En el conjunt de Catalunya, el percentatge 
de població entre 0 i 14 anys és del 15,7%.

ARENYS DE MUNT

.......................................
A Arenys de Munt 
som 8.764 habitants, 
4.421 homes i 4.343 
dones

PERCENTATGE DE POBLACIÓ PER GRUPS D’EDAT 

15 a 64 anys 65 a 84 anys 85 i més anys0 a 14 anys
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Sectors d’activitat
El nombre de treballadors i treballadores a Aren-
ys de Munt donats d’alta a la Seguretat Social és 
de 1.955, dels quals 1.153 són al règim general i 
802 com a autònoms. Els sectors de l’agricultura, 
la indústria i la construcció tenen pesos significa-
tivament superiors a les mitjanes del Maresme i 
de Catalunya. I destaca que els autònoms representen el 41,0% dels treballa-
dors d’Arenys de Munt, mentre que la mitjana del Maresme és del 29,3% i la 
mitjana de Catalunya és del 18,7%.

Atur

Al mes de setembre a Arenys de Munt teníem 601 persones aturades inscrites a 
l’Oficina del SOC. La taxa d’atur municipal era del 15,7%, similar al percentatge 
d’atur comarcal. Dels 30 municipis del Maresme, al setembre Arenys de Munt 
estava a la 12a posició quant a la taxa d’atur. Malgrat el sector serveis ocupa 
més del 60% de la població activa del municipi, el sector industrial d’Arenys de 
Munt és el que està liderant la creació de llocs de treball.

Habitatges

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

...................................
El precentatge 
d’autònoms a Arenys 
de Munt supera el del 
Maresme i molt el de 
Catalunya

Arenys de Munt        Maresme              Catalunya

PERCENTATGE DE TREBALLADORS AUTÒNOMS 

41 %29,3 %

18,7 %

15,7%

% habitatges buits 
20,7%4.332

habitatges

898
buits

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

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

Renda familiar disponible
La renda bruta familiar disponible (RBFD) me-
sura els ingressos de què disposen els residents 
d'un territori per destinar-los al consum o a 
l'estalvi. L’any 2012, la RFBD a Arenys de Munt 
va ser de 16.400 € per habitant, lleugerament 
inferior a la mitjana del Maresme, que és de 
16.500 €. La RBFD d’Arenys de Munt supera, per exemple, la d’Arenys de Mar 
(15.900 €) i és inferior, per exemple, a la d’Alella (18.600 €)

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

Residus sòlids urbans
Arenys de Munt generem un valor mig 1,33 Kg 
d’escombraries per habitant i dia, un valor in-
ferior a la mitjana del Maresme (1,46 Kg/habi-
tant/dia), i igual que la mitjana de Catalunya.
Pel que fa al percentatge de recollida selectiva, 
Arenys de Munt amb el 48,6% estem per sobre 
de la mitjana del Maresme (42,5%) i força més per sobre que la mitjana de 
Catalunya (38,3%).

....................................
A Arenys de Munt 
generem 1,33 Kg
 d’escombraries per 
habitant i dia

....................................
16.400 € per habitant 
és el valor mig de la 
renda RFBD a Arenys 
de Munt

DISTRIBUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA D’ARENYS DE MUNT

PAPER
5%

ENVASOS
5%

ORGÀNICA
20%

VIDRE
6%

REBUIG
64%

ARENYS DE MUNT
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Competències municipals
Els ajuntaments tenen assignades legalment unes competències bàsiques o 
serveis mínims a prestar obligatòriament, segons el nombre d’habitants del 
municipi. Arenys de Munt tenim legalment competències en: enllumenat pú-
blic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d’ai-
gua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les 
vies públiques, control d’aliments i begudes, parc públic, biblioteca pública, 

2.593.335 €

DESPESES CORRENTS 
EN BÉNS I SERVEIS

PASSIUS FINANCERS

748.412 €

INVERSIONS
1.451.527 €

FONS DE
CONTINGÈNCIA
67.800 €

TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS
756.112 €

DESPESES FINANCERES
84.692 €

DESPESES

DESPESES DE 
PERSONAL

2.542.310 €

mercat i tractament de residus. Però és clar que des de l’ajuntament d’Arenys 
de Munt prestem molts d’altres serveis: instal·lacions esportives, serveis so-
cials, policia local, etc. El pressupost de l’ajuntament d’Arenys de Munt per al 
2016 és de 8.244.189 €, i el pressupost de despeses de l’empresa municipal 
GUSAM és de 1.509.013€. L’ajuntament té 63 treballadors i 37 l’empresa mu-
nicipal GUSAM.

INGRESSOS

Altres 
Actius financers 
Subvenció prèstec pavelló  
Prèstecs 
Ingressos patrimonials 
Transf. Altres ens 
Transf. Generalitat 
Transf. Diputació 
Altres ingressos 
Contrib. Riera 
Preus públics 
Altres taxes 
Escombraries 
Impost construcció i obres 
Impost i.A.E. 
Transferencies estat 
Plusvàlua 
Impost vehicles 
Ibi nat. Rústica 

 5.000,00 € 
 18.490,00 € 
 18.490,00 € 

 667.616,60 € 
 120.000,00 € 
 171.784,18 € 
 249.855,00 € 
 158.454,22 € 

 56.010,00 € 
 237.710,83 € 

 47.900,00 € 
 309.580,00 € 
 578.000,00 € 

 56.000,00 € 
 63.000,00 € 

 1.500.000,00 € 
 173.000,00 € 
 465.000,00 € 

 10.136,62 € 

ARENYS DE MUNT
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Cinc regidors i regidores de l’actual govern municipal -format per set regidors i 
regidores ERC, PSC i CUP- ja formaven part de l’anterior equip de govern d’ERC, 
CiU i PSC, que va assolir el 85% dels objectius del PAM 2013-2015. El període 
2013-2015 ha estat el primer de la història d’Arenys de Munt en el què la gestió 
del govern municipal s’ha pogut avaluar periòdicament a través del grau de 
compliment del PAM 2013-2015 que definia 185 objectius.

A més de les millores en l’espai públic més visibles realitzades en el període 
2013-2015, com l’arranjament de diversos carrers, la reforma de la plaça de 
l’Església i el Mercat Municipal, l’obertura de l’Espai Catà, la urbanització su-
perficial de l’emblemàtica riera entre el rial 
Bellsolell i la carretera de Torrentbò, i la con-
nexió del rial de Can Cornell amb el caixó de 
la riera, els 185 objectius del PAM 2013-2015 
contemplaven nombroses accions enfocades a 
millorar la qualitat de vida de tots els arenyencs 
i arenyenques.

Alguns dels 185 objectius del PAM 2013-2015 assolits en l’àmbit que més direc-
tament afecta a les persones han estat: haver incrementat en un 42% els recur-
sos destinats a famílies vulnerables, haver posat en marxa el projecte “Brigada 
Jove” per iniciar els joves en el món laboral i implicar-los en el manteniment 
i conservació de l’espai públic, haver aprovat un nou model de subvencions 
per a entitats i associacions, haver programat una activitat mensual dins del 
marc dels Actes del Tricentenari 1714-2014 i commemorat el 15è aniversari de 
l’agermanament amb Feytiat-Festiac, haver publicat el llibre sobre la consulta 
del 13 de setembre de 2009, haver homologat l’Aula d’Adults com a centre 
educatiu, haver realitzat l’acte de benvinguda als docents de tota la comuni-
tat educativa, haver publicat la Guia d’acollida de nouvinguts, haver instal·lat 
desfibril·ladors a diferents equipaments municipals, haver recuperat la Nit de 

l’Esport, haver iniciat les passejades per a la gent gran, haver organitzat la Fira 
d’Entitats, etc.

Altres objectius més directament relacionat amb instal·lacions i equipaments 
municipals que han estat assolits en el període 2013-2015 són: la instal·lació 
de la marquesina i la tanca perimetral a la Deixalleria Municipal, l’arranjament 
del passeig de Can Jalpí, la replantació de 105 arbres a la via pública, el trasllat 
de la parada de bus de l’Ajup per complir els requeriments de seguretat, la 
reforma i implantació de mesures de seguretat a la Sala Municipal, l’aprovació 
de la reparcel·lació de la urbanització Collsacreu i la millora de les tanques peri-
metrals per a la prevenció d’incendis en diverses urbanitzacions, i que les dues 
masies de Can Globus passessin a ser de titularitat municipal.

I altres objectius més directament relacionats amb l’organització municipal, 
l’economia i la transparència que han estat assolits en el període 2013-2015 
han estat: haver reduït el nombre de gerents i d’empreses municipals, haver 
disminuït el percentatge de deute viu fins al 55%, haver pagat als proveïdors en 
un termini inferior als 30 dies, haver implantat la comptabilitat analítica, haver 
incorporat el protocol de clàusules socials per a les contraccions municipals, 
haver en marxa l’aplicació ReparaCiutat per comunicar incidències de manteni-
ment i neteja en l’espai públic, haver implementat un quadre de comandament 
amb indicadors de la gestió municipal, haver implantat un sistema de control 
de presència dels treballadors municipals, haver modificat ordenances per po-
der aplicar descomptes, per exemple, si s’utilitza la Deixalleria Municipal, haver 
aplicat criteris de govern obert en la publicació de dades al web municipal, i 
haver publicat periòdicament els butlletins informatius “L’Ajuntament informa 
“ i l’”Amunt Arenys”.

EL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2013-2015

En el PAM 2013-2015 es 
van assolir el 85% dels 
objectius
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PAM 2015-2019

A continuació es descriu el Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 estructurat en 
quatre grans eixos principals, objectius estratègics i objectius operatius.
En el context econòmic que encara patim al començament d’aquest mandat 
municipal, en el PAM 2015-2019 atorguem una especial rellevància a les polí-
tiques públiques encaminades a l’atenció a les persones, a la millora de l’espai 
públic, a la promoció econòmica i a la millora de la governança municipal. 

Els objectius estratègics indiquen el canvi que volem produir en cadascun dels 
àmbits de les polítiques públiques que el govern municipal considerem priori-
tàries, més enllà de la gestió del dia de la vila d’Arenys de Munt. Representen 
els reptes que ens hem marcat en coherència amb els programes electorals 
amb què ERC, PSC i CUP es vam presentar a les eleccions municipals del 25 de 
maig de 2015. Són realistes i assolibles.

4GRANS EIXOS

Les persones
L’espai públic
La promoció econòmica
La governança

48OBJECTIUS ESTRATÈGICS

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

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

385
OBJECTIUS OPERATIUS

Que contenen i 
despleguen 48 
objectius estratègics
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LES PERSONES PAM 2015-2019

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 responsabilitat entre propietari, llogater i ajuntament 
en la relació d'habitatges de lloguer social.

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

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

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

02- Objectiu estratègic: Donar suport a les famílies més desafavorides

Objectius operatius:
1. Consolidar la dotació econòmica per a la Bossa Social/Fons Social
2. Elaborar un Pla d'Acció Social integral per al període 2016-2019 orientat a 

evitar l'exclusió social al municipi, impulsat conjuntament amb el Consell 
de Benestar social i Comissió de Seguiment de la Crisi, revisable cada any

3. Desenvolupar totalment el Reglament d'ajuts socials aprovat l’any 2014
4. Elaborar un protocol per a la reutilització d'estris dipositats a la Deixalleria
5. Establir un servei d'atenció psicològica  per a persones amb discapacitats, 

dependència o bé que es trobin en situació d'exclusió social
6. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona el programa “Més a prop” per a la 

detecció de persones grans fràgils en situació de risc social.
7. Organitzar tallers de consum responsable i optimització per a les persones 

beneficiaris de prestacions econòmiques d'urgència social en concepte de 
subministraments i alimentació.

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

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

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

11. Crear un grup de Voluntariat Social 
12. Establir un Pla de Treball per a les persones que reben ajudes en coordi-

nació amb el servei d'Ocupació
13. Establir convenis de col·laboració amb les entitats del tercer sector 
14. Mantenir els ajuts a les famílies per l'accés als menjadors dels centres 

educatius, com a complement als atorgats per la Generalitat de Catalunya
15. Elaborar la cartera de Serveis Socials i penjar-la al web municipal
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Objectius operatius:
1. Revisar els criteris de prescripció del SAD social per a l'ampliació de la 

cobertura d'hores de servei.  
2. Garantir, ampliar i vetllar pel servei de Teleassitència i publicar-ne les 

dades

3. Protocolaritzar el seguiment dels acords PIAs (Programa Individual d’Aten-
ció) i garantir-neel seguiment trimestral

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

Objectius operatius:
1. Desenvolupar el Pla d'Igualtat presentat el mandat 2013-2015 amb totes 

les línies estratègiques marcades i les accions incloses
2. Impulsar i consolidar l'Espai Dona amb tallers i activitats  d'acord a les 

seves necessitats i demandes, de forma participativa
3. Aprovar per Ple els criteris per a penjar banderes al balcó de la casa con-

sistorial, com la bandera de l'orgull gay el dia de la seva commemoració
4. Programar tallers formatius amb perspectiva de gènere (coeducació, 

violència…) als diferents agents/col·lectius presents al territori, i tallers 
amb conceptes d’igualtat homes/dones

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

promoció de la igualtat de gènere 

7. Desenvolupar la campanya per la Commemoració del 8 de març Dia Inter-
nacional de les Dones

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

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

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

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

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

LES PERSONES PAM 2015-2019

03- Objectiu estratègic: Millorar el suport a les necessitats d’atenció domiciliària

04- Objectiu estratègic: Potenciar les polítiques d’igualtat de gènere
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Objectius operatius:
1. Continuar participant en el Fons Català de Cooperació al desenvolupa-

ment

2. Fomentar la cultura de la pau i drets humans participant en el Projecte 
amb el Poble Sahrauí

LES PERSONES PAM 2015-2019

06- Objectiu estratègic: Impulsar polítiques de cohesió social

Objectius operatius:
1. Continuar l’organització de les Jornades Interculturals de forma participa-

tiva
2. Treballar el Pla d'Inclusió de l'àmbit de la immigració i la interculturalitat: 

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

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

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

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

Objectius operatius:
1. Continuar amb el pressupost participatiu, amb un import màxim fixat, per 

decidir inversions i serveis
2. Posar en marxa un mecanisme de votació electrònica per a la realització 

de consultes sobre qüestions municipals
3. Potenciar el Consell del Poble com a òrgan consultiu i impulsar que s’hi 

incorpori més població activa, més joves i integrar-hi més pluralitat.
4. Implementar la figura virtual del "Regidor nº14" per adreçar precs i pre-

guntes al Ple a través del web municipal
5. Encarregar enquestes d'opinió sobre la qualitat de vida i  la valoració ser-

veis/polítiques públiques a nivell local

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

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

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

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

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

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

05- Objectiu estratègic: Impulsar polítiques de solidaritat i de cooperació internacional

07- Objectiu estratègic: Ampliar i millorar la participació ciutadana
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08- Objectiu estratègic: Vetllar per a la mediació ciutadana

Objectius operatius:
1. Publicar la Memòria Anual sobre les activitats de mediació i programar un 

acte públic sobre mediació

2. Fomentar i consolidar l'Espai de Mediació a l'Institut Domènec Perramon
3. Realitzar accions visibles per donar a conèixer la tasca del grup de media-

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

LES PERSONES PAM 2015-2019

09- Objectiu estratègic: Treballar per a la millora del civisme

Objectius operatius:
1. Contractar un agent cívic amb potestat sancionadora que vetlli pel compli-

ment de l’ordenança de civisme en l’espai públic
2. Continuar realitzant campanyes de civisme a les escoles i a tot el municipi
3. Dotar l'espai públic d'elements que afavoreixen el civisme, com cendrers, 

papereres, rètols, etc. 

4. Crear el grup d'Informadors Cívics 
5. Desenvolupar i implementar el Pla de Convivència i Civisme
6. Utilitzar la vídeo vigilància per a lluitar contra l’incivisme

10- Objectiu estratègic: Potenciar les polítiques d’ocupació

Objectius operatius:
1. Treballar per incorporar més ofertes d’ocupació a la borsa de treball
2. Fer el seguiment i publicar trimestralment les dades d'ocupació
3. Formalitzar convenis amb d'altres municipis per fer formació conjunta a 

persones en atur
4. Elaborar plans de treball personalitzats per a persones que beneficiàries 

d’ajuts de Serveis Socials i altres administracions públiques

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

6. Impulsar la creació d’un Centre Col·laborador del S.O.C. homologat
7. Desenvolupar actuacions per un mercat de treball inclusiu que doni su-

port als col·lectius més desfavorits com són els perceptors de la RMI
8. Reformular el projecte Club de la Feina per adequar-lo a les noves neces-

sitats socials i incrementar els dies d'obertura d’aquest servei
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Objectius operatius:
1. Ampliar l'abast del programa de parelles lingüístiques
2. Formalitzar acords, convenis o contractes per a esdeveniments culturals i 

lúdics que es programen regularment
3. Aprovar un nou escut municipal d’acord amb la normativa i havent-lo 

escollit per votació popular
4. Incorporar a la Mostra Literària una categoria de participació per a perso-

nes amb capacitats diferents

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

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

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

LES PERSONES PAM 2015-2019

11- Objectiu estratègic: Continuar amb l’impuls a les polítiques culturals

Objectius operatius:
1. Elaborar i aprovar el projecte executiu de la nova Biblioteca Antònia To-

rrent 
2. Elaborar i aprovar el Pla d'Usos d'Equipaments Culturals locals
3. Millorar les instal·lacions de la masia de Can Borrell per a programar-hi 

actuacions musicals i teatrals de petit format
4. Millorar la Sala Mercè Paluzie i especialitzar-la en exposicions culturals i 

artístiques

5. Millorar la sistemàtica de claus d'accés als equipaments municipals
6. Iniciar els estudis i projectes per a la rehabilitació de les cases Villa Josefa i 

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

solar rere la masia. 
8. Potenciar i donar més recolzament a les  iniciatives culturals del poble
9. Millorar l'equipament audiovisual de la Sala Municipal

12- Objectiu estratègic: Millorar instal·lacions i la gestió d’equipaments culturals

Objectius operatius:
1. Elaborar vídeos amb reportatges i relats per preservar la memòria històri-

ca local 
2. Commemoració d'aniversaris rellevants com, per exemple, el XV aniver-

sari del Simposi sobre Descoberta, els 25 anys de l’exposició nadalenca de 
l’Associació de Puntaires d’Arenys de Munt, els 30 anys del Col·lectiu pel 

13- Objectiu estratègic: Impulsar publicacions locals i commemoracions

Museu-Arxiu, els 60 anys del Grup Pessebrista del Centre Moral, etc.
3. Editar un llibre commemoratiu sobre els 40 anys d'ajuntaments democrà-

tics a Arenys de Munt
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Objectius operatius:
1. Millorar l'oferta d’activitats extraescolars i d’activitats en període de va-

cances
2. Crear l'estructura interna organitzativa del Centre de Formació d'Adults
3. Consolidar el sistema de gestió de l'Aula de Música
4. Impulsar la participació d'entitats locals d'educació en el lleure en el dis-

seny de polítiques educatives
5. Publicar anualment la revista sobre dels centres educatius d’Arenys de 

Munt

6. Potenciar activitats pedagògiques entre el Col·lectiu Museu Arxiu i els 
centres educatius

7. Elaborar un projecte d'impuls de l'Aula d'Adults per transformar-lo en un 
referent de la formació continuada al municipi

8. Obrir els patis de les escoles per guanyar més espais de lleure
9. Continuar amb les inversions per a la millora dels centes educatius públics
10. Estudiar una nova ubicació per a l'Escola de Música

14- Objectiu estratègic: Continuar amb l’impuls a les polítiques educatives

LES PERSONES PAM 2015-2019

Objectius operatius:
1. Programar un Festival d'Arts Escèniques complementant oferta ja consoli-

dada
2. Organitzar la revetlla popular per la Nit de Cap d'Any

3. Impulsar l’organització de concerts musicals organitzats a partir de criteris 
d'autogestió

Objectius operatius:
1. Potenciar eines de difusió 2.0 per a difondre les agendes de festes i d’acti-

vitats lúdiques
2. Potenciar la Comissió de Festes per aconseguir major implicació social de 

col·lectius de totes les edats

3. Coordinar una agenda única d'actes públics, siguin culturals, festius, lú-
dics, esportius, etc.

15- Objectiu estratègic: Mantenir la tradició,  reorientar i ampliar les activitats festives

16- Objectiu estratègic: Millorar l’organització d’activitats lúdico-festives
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Objectius operatius:
1. Impulsar la creació d'una Entitat de Joves autogestionada
2. Dinamitzar les activitats destinades al jovent  amb cursos, tallers, xerra-

des, concerts, etc.
3. Impulsar la pràctica de noves activitats esportives i de lleure (skate, rocò-

drom...)
4. Programar noves propostes d'oci nocturn
5. Potenciar la Brigada Jove durant els mesos d’estiu amb l'enfoc de treball 

per projecte
6. Impulsar el projecte "Ajuntament Jove" amb la col·laboració dels centres 

educatius
7. Implementar eines de participació i informació juvenil a través de les 

xarxes socials

8. Revisar els estatuts del Consell Municipal de Joventut i impulsar la seva 
activitat

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

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

música destacats
13. Crear una nova imatge per a les activitats destinades principalment als 

joves i elaborar material de difusió
14. Potenciar la Nit de Naps i Cols en el seu sentit tradicional, festiu, lúdic i 

satíric

LES PERSONES PAM 2015-2019

17- Objectiu estratègic: Impulsar polítiques de joventut per a diferents franges d’edat

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

3. Dotar de mobiliari, futbolí i recursos materials a l'Edifici de l’Escorxador 
4. Instal·lar un sistema d’accés a l’Edifici de l’Escorxador amb clau intel·ligent 

per millorar-ne la gestió i seguretat

18- Objectiu estratègic: Millorar les instal·lacions i la gestió de l’Escorxador

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

Tai-Txi
4. Impulsar la millora del transport públic entre Arenys de Munt i l'Hospital 

de Mataró

5. Posar en marxa el centre de dia per hores a la Residència Verge del Remei
6. Impulsar l’establiment d’un servei de rehabilitació a la Residència Verge 

del Remei
7. Posar en marxa un menjador obert amb preus especials per a la gent gran

19- Objectiu estratègic: Ampliar i millorar els serveis per a la gent gran
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Objectius operatius:
1. Organitzar anualment la Diada de la Gent Gran
2. Programar un dinar de germanor de la gent gran
3. Instaurar un petit homenatge a les persones que arriben als 100 anys i ho 

vulguin celebrar públicament

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

5. Crear el Consell Municipal de la Gent Gran

20 -Objectiu estratègic: Potenciar l’acompanyament i reconeixement dels més grans

Objectius operatius:
1. Arranjar un espai per a activitats de psicomotricitat a l'actual Esplai
2. Consolidar un espai per al ball de l’Esplai 3. Elaborar un estudi sobre la possibilitat d’implementar pisos tutelats

LES PERSONES PAM 2015-2019

Objectius operatius:
1. Programar jornades de salut sobre les malalties més prevalents
2. Organitzar activitats de promoció i prevenció de la salut amb centres edu-

catius i entitats, i impulsar el programa THAO per prevenir l’obesitat
3. Organitzar campanyes per al foment de l'alimentació saludable i per a la 

prevenció de malalties prevalents 
4. Reforçar els programes de prevenció i informació sobre drogodependèn-

cies

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

6. Optimitzar els programes específics per al control de plagues
7. Impulsar la utilització d’eines de suport a persones amb discapacitat visual 

i auditiva

21- Objectiu estratègic: Potenciar infraestructures per a la gent gran

22- Objectiu estratègic: Ampliar i millorar serveis sanitaris
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Objectius operatius:
1. Canviar la ubicació del servei d’ambulàncies SEM a un nou espai amb 

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

quilometratge i desnivell

4. Instal·lar aparells per fer gimnàstica al passeig de Can Jalpí 
5. Estudiar la possibilitat d'establir un tanatori a Arenys de Munt
6. Millorar el sistema de gestió del cementiri municipal
7. Construir nous nínxols i fossa al cementiri municipal

23- Objectiu estratègic: Millorar infraestructures sanitàries i de prevenció de la salut

LES PERSONES PAM 2015-2019

Objectius operatius:
1. Fomentar l’oferta d’activitats esportives extra-escolars conjuntament amb 

les AMPAs
2. Impulsar la creació de l'escola base de corredors de muntanya
3. Impulsar la creació de l'escola base de bicicletes BTT
4. Impulsar la creació de l'escola base de bàsquet

5. Impulsar acords per a la pràctica d'esports nàutics aprofitant les possibili-
tats comarcals

6. Atorgar subvencions directes als clubs que assoleixin fites esportives relle-
vants

7. Implementar el projecte “Belluga’t” per augmentar la salut mitjançant 
l'esport i participar en “mini olimpíades” 

24- Objectiu estratègic: Continuar amb l’impuls a les polítiques sobre l’esport

Objectius operatius:
1. Instal·lar un nou sistema de megafonia al pavelló del Torrent d'en Terra
2. Fer un carril bici des de la carretera de Torrentbò al Santuari de Lourdes
3. Mantenir i ampliar els itineraris de muntanya i senderisme en el terme 

municipal
4. Canviar la gespa del camp de futbol quan arribi al final de la seva vida útil
5. Canviar els seients de les grades del camp de  futbol
6. Instal·lar un sistema para-sol a la zona VIP del camp de futbol

7. Retirar el pal elèctric de la pista annexa al pavelló de Torrent d’en Terra
8. Millorar el manteniment del poliesportiu de Can Zariquei
9. Millorar la zona Can Zariquei amb noves instal·lacions esportives 
10. Impulsar l’establiment d’un bar-cafeteria al poliesportiu de Can Zariquei
11. Estudiar la viabilitat del cobriment piscina municipal
12. Actualitzar la informació en els equipaments i zones esportives en format 

Braille

25- Objectiu estratègic: Millorar instal·lacions i la gestió d’equipaments esportius



PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL Arenys de Munt 2015-2019

19

26- Objectiu estratègic: Millorar les polítiques de seguretat

Objectius operatius:
1. Impulsar el mancomunar serveis amb policia local de pobles veïns
2. Ampliar els espais municipals controlats per vídeo vigilància

3. Implementar el programa de gestió policial DRAC
4. Posar en funcionament el Nucli d'Informació Policial (NIP)

Objectius operatius:
1. Aprovar un pla de mobilitat en el nucli urbà
2. Impulsar la construcció de la rotonda a l'entrada Torrent d'en Puig
3. Instal·lar un punt de recàrrega de motos i cotxes elèctrics
4. Posar cartells informatius dels horaris del bus a totes les parades
5. Instal·lar un panell indicador de la propera sortida de bus Arenys Mar - 

Arenys Munt

6. Deixar de forma permanent la nova parada de bus de la carretera Torrent-
bó - cruilla amb Riera Sobirans

7. Fer accions per reduir la velocitat de vehicles a la rambla Francesc Macià i 
Eixample

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

27- Objectiu estratègic: Millorar la mobilitat en el nucli urbà i en tot el terme municipal

LES PERSONES PAM 2015-2019
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L’ESPAI PÚBLIC PAM 2015-2019

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

Objectius operatius:
1. Incrementar la dotació de personal de la brigada municipal de neteja
2. Fer pública la planificació diària de la neteja viària
3. Fer públic el manteniment de les zones verdes
4. Adquirir nova maquinària per possibilitar la neteja amb aigua a pressió
5. Posar en marxa una nova sistemàtica de neteja amb aigua a pressió de vials 

i places en funció de tipus paviment
6. Estudiar mecanismes de col·laboració público-privada amb empreses espe-

cialitzades en neteja viària

7. Estudiar la viabilitat de dur a terme el projecte “Jardinets urbans” als esco-
cells de l’Eixample

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

Jalpí
11. Fer pública la planificació anual de la poda de l’arbrat viari
12. Potenciar l’ús i les prestacions de l’aplicació ReparaCiutat

28- Objectiu estratègic: Millorar la neteja i el manteniment de l’espai públic

Objectius operatius:
1. Elaborar un Pla d’Equipaments Municipals, que contempli tots els equipa-

ments, per tal de gestionar-los millor i, també, optimitzar la cessió d’espais
2. Reformar i ampliar l’Esplai 
3. Instal·lar un escenari estable en l’espai entre Can Borrell i el CAP
4. Reformar la pista de l’escola Sant Martí
5. Cobrir la pista annexa del pavelló del Torrent d’en Terra
6. Dur a terme actuacions de millora a l’Hotel d’Entitats

7. Impulsar un Centre Cívic que col·labori a dinamitzar el teixit associatiu
8. Construir un Skate Park públic
9. Instal·lar una pista de 3x3
10. Millorar les instal·lacions de la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie
11. Projectar la ubicació del magatzem d’aliments DISAM en un equipament 

municipal  
12. Acordar la realització de millores a l’edifici municipal de la Cotxeria 

29- Objectiu estratègic: Reformar equipaments i instal·lacions municipals
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Objectius operatius:
1. Arreglar i consolidar el camí de l’ermita de Santa Cecília a Torrentbò
2. Pavimentar i il·luminar el camí fins el Santuari de Lourdes 
3. Replantar l’herba-prat al passeig de Can Jalpí (Can Victoriano)
4. Consolidar la llera de la riera entre els dos Arenys
5. Arranjar i millorar la font del començament de l’Eixample
6. Reclamar a les administracions competents la finalització de la canalització 

de la riera
7. Ampliar i publicar el pla de manteniment de camins veïnals i pistes forestals
8. Renovar el paviment dels carrers Rasa, Nou, Vell, Borrell, Olivera i Flors)
9. Reordenar  la mini rotonda del Pi Gros  
10. Reformar la plaça de Sant Carles  
11. Reformar de la placeta de davant de l’església, que actualment és de sorra, 

d’acord amb la Parròquia
12. Ampliar de la plaça de l’església i millorar la seva accessibilitat
13. Augmentar els embornals per a la recollida d’aigües pluvials al carrer de les 

Flors i a l’avinguda Generalitat 
14. Implementar un pla de manteniment de la pintura viària

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

16. Potenciar el projecte Viles Florides 
17. Incentivar la millora de les façanes de les cases i la presència de flors als 

balcons
18. Millorar la senyalització d’aparcaments públics i d’equipaments municipals
19. Millorar la retolació a l’entrada de la vila (Primera consulta per la indepen-

dència, municipi de l’AMI, Viles florides i Capital de la Sardana 2013)
20. Implementar un pla de renovació progressiva dels plàtans de la riera malalts 

o malmesos
21. Elaborar una nova ordenança per a terrasses, tendals, carta de colors i so-

bre l’ocupació de la via pública en general.
22. Definir criteris i elaborar una nova ordenança sobre les canaleres d’aigües 

pluvials
23. Definir criteris i elaborar una nova ordenança sobre els treballs a la via pú-

blica (obres de canalització de gas, electricitat, tub addicional en l’obertura 
de carrers, etc.)

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

L’ESPAI PÚBLIC PAM 2015-2019

30- Objectiu estratègic: Millorar carrers, places, camins i espai públic

31- Objectiu estratègic: Millorar la xarxa d’enllumenat públic

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

LED
2. Ampliar l’ús de tecnologia de baix consum en l’enllumenat públic

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

4. Instal·lar torres d’il·luminació al Parc de Can Jalpí
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Objectius operatius:
1. Urbanitzar la riera entre el rial Bellsolell i el carrer de la Rasa
2. Disposar de noves zones d’aparcament en el nucli urbà
3. Replantejar els escocells del tram de la riera entre el rial Bellsolell i Can 

Globus
4. Construir un passatge entre la riera i el carrer de les Flors adjacent a la casa 

consistorial
5. Adquirir la casa de la plaça de l’Església afectada pel planejament urbanístic
6. Elaborar el projecte d’ampliació de la casa consistorial sobre la Sala Muni-

cipal
7. Elaborar el projecte de rehabilitació de Villa Josefa i Mas Talleda (Can Glo-

bus)
8. Avançar en el projecte d’urbanització de la riera en el tram entre el carrer 

de la Rasa i el Torrent d’en Puig
9. Impulsar el desenvolupament de la UA-14 i AU-15 al rial Bellsolell i poten-

ciar-ne l’ús comercial

10. Prioritzar els projectes d’urbanització i reparcel·lació pendents de desenvo-
lupar en el Pla General  

11. Aprovar definitivament el Pla Especial del Patrimoni Històric, Arquitectònic 
i Ambiental 

12. Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General per a què 
sigui possible l’establiment de càmpings al terme municipal

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

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

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

L’ESPAI PÚBLIC PAM 2015-2019

32- Objectiu estratègic: Avançar en urbanisme, en el planejament urbanístic i en la xarxa d’aigua

Objectius operatius:
1. Elaborar un pla de la riera de Sobirans per a què sigui un espai protegit en-

tre la bassa de laminació i el parc del Montnegre i el Corredor
2. Millorar les vores de la riera i plantar-hi alocs
3. Lluitar contra flora i fauna invasora (no autòctona)

4. Reintroduir l’òliba al terme municipal
5. Continuar amb la col·laboració amb el parc del Montnegre i el Corredor en 

el conjunt d’iniciatives mediambientals a través de La Central

33- Objectiu estratègic: Impulsar la protecció del medi natural en tot el terme municipal
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Objectius operatius:
1. Implementar noves mesures per a l’estalvi en aigua, llum, i combustibles en 

instal·lacions i equipaments municipals
2. Potenciar l’ús responsable de l’energia i incrementar la col·laboració amb la 

cooperativa Som Energia
3. Incrementar l’ús d’aigua provinent d’aqüífers municipals per al reg de zones 

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

més eficient

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

6. Implantar un projecte d’horts urbans en una zona propera a nucli urbà
7. Integrar la vila d’Arenys de Munt a la xarxa de Muncipis amb Qualitat de 

Vida “CittaSlow”

L’ESPAI PÚBLIC PAM 2015-2019

34- Objectiu estratègic: Continuar aplicant polítiques de sostenibilitat 

Objectius operatius:
1. Ampliar la recollida porta a porta a les urbanitzacions properes a casc urbà
2. Treballar per minimitzar la fracció rebuig en la recollida de brossa 
3. Impulsar mecanismes per bonificar la taxa d’escombraries als veïns que 

realitzen correctament la recollida selectiva

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

5. Instal·lar videovigilància a les zones de contenidors d’emergència
6. Instal·lar minideixalleria  per piles i materials reciclables a la via pública

35- Objectiu estratègic: Millorar la recollida selectiva de residus sòlids urbans

Objectius operatius:
1. Impulsar els convenis de recepció parcial d’urbanitzacions, de manera que 

passin a ser de titularitat municipals els elements ajustats a normativa (en-
llumenat, per exemple)

2. Posar en marxa una línia de subvencions específica per a millora d’infraes-
tructures a les urbanitzacions

36- Objectiu estratègic: Avançar en processos per al recepcionament d’urbanitzacions
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Objectius operatius:
1. Aprovar una normativa per poder atorgar llicències d’obra menor a les ur-

banitzacions no recepcionades
2. Aprovar una normativa per a poder atorgar llicències per construir piscines 

i porxos a les urbanitzacions no recepcionades
3. Instal·lar i renovar cartelleres informatives a les urbanitzacions
4. Publicar i fer el seguiment del pla de manteniment de franges perimetrals i 

parcel·les a les urbanitzacions, i impulsar la plantació de vinya sota la D.O. 
Alella en el terme d’Arenys de Munt com a mesura de prevenció d’incendis

5. Publicar i fer el seguiment del pla de neteja i manteniment de les urbanit-
zacions

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

7. Instal·lar més contenidors per a la recollida selectiva en les urbanitzacions
8. Implantar la recollida d’escombraries porta a porta a les urbanitzacions 

properes a nucli urbà
9. Continuar amb les bonificacions en la taxa d’escombraries si es disposa 

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

L’ESPAI PÚBLIC PAM 2015-2019

37- Objectiu estratègic: Millorar les infraestructures i la integració de les urbanitzacions
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PROMOCIÓ ECONÒMICA PAM 2015-2019

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

Objectius operatius:
1. Consolidar i incrementar espais d'aparcament propers a la riera, zones de 

càrrega-descàrrega i zones d'aturada
2. Modificar l'ordenança d’ocupació de via pública sobre l’establiment de te-

rrasses en bars i restaurants
3. Implementar una targeta de càrrega i descàrrega específica per a botiguers 

i comerciants
4. Dur a terme la segona fase de la millora del Mercat Municipal
5. Programar tallers de cuina i altres activitats per a dinamitzar el Mercat Mu-

nicipal 

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

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

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

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

38- Objectiu estratègic: Dinamitzar la riera com a eix comercial i d’esbarjo

Objectius operatius:
1. Establir un Espai d'Emprenedoria (Accelerador d'Empreses) 
2. Constituir la Taula d'experiències d'emprenedoria (Networking)
3. Licitar un servei integral de promoció econòmica, prospecció d'empreses i 

ocupació
4. Implementar un programari específic per a la gestió municipal de les llicèn-

cies d’activitat  
5. Elaborar el Pla de Desenvolupament Econòmic “Pla Vallalta” mancomunat 

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

7. Impulsar l’arribada de la fibra òptica als polígons industrials
8. Millorar infraestructures d’aigua i clavegueram als polígons industrials
9. Incrementar el nombre de dies d'obertura i les eines formatives al Club de 

la Feina
10. Impulsar  la creació d’una associació d'empresaris i industrials locals
11. Augmentar la competitivitat dels polígons industrials d'Arenys de Munt 

aprofitant estratègies mancomunades a nivell comarcal 
12. Ampliar el polígon industrial del Torrent d'en Puig d’acord amb el planeja-

ment del PGOUM

39- Objectiu estratègic: Impulsar noves polítiques de promoció econòmica
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40- Objectiu estratègic: Dinamitzar el teixit comercial

Objectius operatius:
1. Desenvolupar campanyes i activitats promocionals de productes de proxi-

mitat i identificatius d'Arenys de Munt en el Mercat Municipal, fires i co-
merç local

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

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

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

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

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

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

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

9. Consolidar una línia d'ajuts per a l’adequació i millora d’aparadors de boti-
gues i comerç  

10. Potenciar noves fires aprofitant esdeveniments esportius, festius i culturals 
sumant sinèrgies amb la iniciativa d'entitats locals

PROMOCIÓ ECONÒMICA PAM 2015-2019

Objectius operatius:
1. Establir un punt d'informació turística, comercial, i d'activitats sòcio-cultu-

rals
2. Posar en marxa el web de turisme www.visitarenysdemunt.cat en diferents 

idiomes
3. Sumar sinèrgies amb pobles veïns per ofertar activitats conjuntes de turis-

me, comerç i serveis

4. Desenvolupar nous paquets turístics sumant l’oferta esportiva, lúdica, co-
mercial i de restauració d'Arenys de Munt

5. Consolidar un stand de turisme mòbil

41- Objectiu estratègic: Implementar noves polítiques per a la promoció turística
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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 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.

Objectius operatius:

1. Reorganitzar regidories, àrees de treball i departaments de l’ajuntament 
per a guanyar eficiència

2. Consolidar el quadre de comandament amb indicadors com a eina de ges-
tió i presa de decisions a l’ajuntament

3. Impulsar l’establiment d’un quadre de comandament per a la gestió de 
l’empresa municipal GUSAM

4. Corregir disfuncions en l'organigrama municipal i en els llocs de treball
5. Cobrir mitjançant concurs públic els llocs de treball ocupats interinament
6. Treballar per consolidar llocs de treball estructurals que es cobreixen amb 

plans d’ocupació o amb contractació de serveis externs
7. Revisar les taules retributives per ajustar-les als valors mitjos dels municipis 

d’entre cinc i deu mil habitants de la demarcació de Barcelona

8. Aprovar un nou conveni, acord de condicions de treball del personal fun-
cionari

9. Treballar per unificar les de condicions de treball del personal laboral i fun-
cionari, i aprovar un nou conveni del personal laboral.

10. Modificar el Reglament Orgànic Municipal per a fer-lo més àgil, i incloure-hi 
nous elements com criteris per a signatures en el Llibre d’Honor, Fills Predi-
lectes o Fills Adoptius, si escau.

11. Posar en marxa una nova sistemàtica de gestió de les nòmines dels treba-
lladors municipals i licitar la prestació d’aquest servei

12. Continuar impulsant la coordinació entre l’ajuntament i l’empresa muni-
cipal GUSAM reforçant el seguiment dels encàrrecs de gestió, per a una 
millor prestació del servei públic

42- Objectiu estratègic: Millorar l’organització del sector públic local
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Objectius operatius:

1. Licitar els serveis que es presten de forma continuada (poda, control de 
plagues, manteniment d’ascensors, etc.) i no haver de fer contractacions 
anuals

2. Potenciar la prestació de serveis i activitats conjuntament amb pobles veïns
3. Revisar el Manual del Bon Govern elevant el compromís ètic, d'eficiència i 

de transparència

4. Realitzar una auditoria de gestió, complementaria a les auditories econò-
mico-financeres, per identificar millores en la governança de l’ajuntament 
i de GUSAM 

5. Posar en marxa una bústia de propostes i suggeriments al web municipal 
més visible i àgil

LA GOVERNANÇA PAM 2015-2019

43- Objectiu estratègic: Implementar polítiques per a una prestació dels serveis més eficient

44- Objectiu estratègic: Consolidar els serveis que presta GUSAM

1. Objectius operatius:
2. Mantenir i vetllar per la qualitat dels serveis que es presten a través de 

l’empresa municipal GUSAM (servei d’aigua, deixalleria municipal, escola 
bressol i neteja d’edificis públics) i revisar-ne els contractes-programa per 
ajustar-los a les noves necessitats del municipi

3. Estudiar la viabilitat de municipalitzacions i de prestació d’altres serveis a 
través de l’empresa municipal GUSAM 

4. Traspassar a GUSAM la gestió de l'Aula Cultural 
5. Estudiar la possibilitat,  i si s'escau traspassar, la gestió del Cementiri a GU-

SAM
6. Resoldre el contenciós entre Sorea i Aigües d'Arenys
7. Millorar el rendiment de la xarxa d'aigua potable mitjançant un cronogra-

ma d'implementació i desenvolupament del Pla Director d’Aigües d’Arenys. 
8. Impulsar noves instal·lacions i millorar la infraestructura de GUSAM per 

capacitar-la per  donar un millor servei a la ciutadania.

Objectius operatius:

1. Impulsar la contractació de serveis externs a l’ajuntament amb la filosofia 
de responsabilitat social

2. Establir criteris ètics, socials i mediambientals per a les compres realitzades 
pel sector públic local

45- Objectiu estratègic: Contractar amb criteris de responsabilitat social
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Objectius operatius:
1. Continuar amb retiment de comptes periòdic a la ciutadania 
2. Implementar i mantenir l’espai de transparència al web municipal posant 

a l’abast tota la informació, amb un criteri informatiu més ampli del que 
la Llei estrictament estableix (com ara facilitar les dades obertes, Govern 
Obert).

3. Participar en avaluacions externes i independents sobre la transparència 
de la informació municipal d’Arenys de Munt

4. Posar en marxa al web municipal una eina per al seguiment del pressupost 
participatiu

5. Posar en marxa una eina al web municipal per al seguiment públic del grau 
del compliment d’aquest PAM 2015-2019

6. Publicar al web municipal i mantenir l’historial d’informació de serveis, ac-
tivitats i projectes rellevants de les diferents regidories

7. Publicar les presentacions dels diferents Consell Municipals a Govern Obert
8. Publicar trimestral el butlletí Amunt Arenys
9. Ampliar la distribució del butlletí Amunt Arenys a totes les urbanitzacions 
10. Publicar “L’Ajuntament informa” quan es requereixi informar de qüestions 

específiques en l’àmbit municipal
11. Activar el Consell Assessor de Mitjans de Comunicació Locals
12. Posar en marxa i gestionar els espais amb wifi obert mitjançant la Fundació 

Guifinet

46- Objectiu estratègic: Mantenir i ampliar polítiques de comunicació i transparència

Objectius operatius: 
1. Establir la cobertura wifi gratuïta a espais públics del casc urbà, de les urba-

nitzacions, en els equipaments municipals i en llocs d’interès.
2. Millorar l’oferta de punts públics d’accés a Internet.
3. Impulsar l’establiment de la fibra òptica a tot el terme municipal.
4. Impulsar la millora de la cobertura de telefonia mòbil en el terme municipal
5. Harmonitzar i optimitzar els canals de participació virtuals: internet, onsen-

sus, web municipal, Facebook, etc. 
6. Posar en marxa la carpeta del vilatà al web municipal per a la gestió dels 

seus documents, expedients i instàncies

7. Posar en marxa al web municipal una eina per a la reserva d'espais munici-
pals i la consulta i planificació d'activitats.

8. Renovar les infraestructures internes de l'ajuntament i equipaments muni-
cipals (xarxa informàtica, programari i maquinari)

9. Implementar un nou programari per facilitar el treball i afavorir la rendibi-
litat de l’ajuntament amb tecnologia “núvol informàtic”  

10. Desenvolupar una plataforma de gestió de documentació per a regidors del 
govern i de l’oposició, i implementar la carpeta del regidor online

11. Implementar el catàleg de tràmits a través de l’eAdministració i les gestions 
dels ciutadans de manera telemàtica a través de la seu electrònica

LA GOVERNANÇA PAM 2015-2019

47- Objectiu estratègic: Millorar eines i infraestructures TIC



PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL Arenys de Munt 2015-2019

30

12. Impulsar actuacions per a una correcta recepció de TV i ràdio al nucli urbà
13. Establir sinèrgies amb mitjans de comunicació de pobles veïns 
14. Impulsar la unificació en únic gestor dels mitjans de comunicació públics 

locals (AmuntTV, Ràdio Arenys de Munt, AmuntArenys, cartelleria i premsa 
web)

15. Millorar i renovar les cartelleres informatives en el terme municipal
16. Disposar de cartelleres addicionals específiques per a períodes electorals
17. Instal·lar càmeres de videovigilància (ambient i matrícules) en equipaments 

municipals i espais públics per qüestions de seguretat i civisme 

LA GOVERNANÇA PAM 2015-2019

47- Objectiu estratègic: Millorar eines i infraestructures TIC

Objectius operatius: 

Objectius operatius:
1. Mantenir el nivell de deute municipal, de manera que el deute viu sempre 

se situï per sota dels límits fixats
2. Continuar fent el pagament a proveïdors en un termini inferior a 30 dies
3. Implementar un sistema central de compres per als materials
4. Ampliar les compres agregades i realitzar contractacions de serveis conjun-

tament amb pobles veïns, o a través del Consell Comarcal de Maresme o de 
l’Associació Catalana de Municipis

5. Aplicar nous criteris de fiscalitat progressiva, aplicar un IBI més alt per als 
habitatges desocupats propietat d'entitats financeres i incrementar la taxa 
per als caixers automàtics establerts a la via pública

6. Mantenir els impostos i realitzar els ajustos necessaris en els tipus impo-
sitiu que garanteixin un equilibri pressupostari, estudiant i comparant la 
fiscalitat aplicada a d’altres municipis de la comarca.

7. Adquirir i implementar un programari específic per a la gestió d'expe-
dients 

8. Augmentar el finançament de les inversions per ingressos corrents d'ICIO i 
plusvàlues

9. Revisar i aplicar unes noves bases del pressupost participatiu conjunta-
ment amb tot els partits i la societat civil

10. Publicar tota la informació econòmica rellevant a Govern Obert

48- Objectiu estratègic: Continuar amb l’eficiència i el rigor en la gestió pressupostària
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QUI ASSUMEIX LA RESPONSABILITAT DEL PAM

Amb el present document, al capdavall, el que fem és simplement fer públic el 
nostre compromís de treball per a les persones d’Arenys de Munt. Sense publi-
car ara els objectius que ens marquem, seria més difícil passar comptes amb la 
ciutadania a finals del mandat municipal.

La transparència també és això: explicar què vols fer i després poder retre 
comptes amb els arenyencs i arenyenques. A l’ajuntament gestionem diners 
públics, que són de tots.

Àngel C. Vallcorba

Seguretat, Espai públic
i Jovent

ERC

Maria Ballester

Municipalitzacions,
Transparència i Noves 
Tecnologies

Joan Rabasseda

Alcaldia,
Governança, Territori
i Medi ambient

ERC

Àngels Castillo

Benestar Social, 
Convivència
i Ocupació

Josep Sànchez

Coordinació, Economia
i Comunicació

ERC

Tònia Vila

Ensenyament, Cultura
i Festes

ERC

Marta de la Iglesia

Esports, Sanitat
i Gent gran

ERC

marta@arenysdemunt.cat jsanchez@arenysdemunt.cat mariaballester@arenysdemunt.cat alcalde@arenysdemunt.cat angels@arenysdemunt.cat tvila@arenysdemunt.cat angelcastillo@arenysdemunt.cat

L’equip de govern que assumeix el repte, la responsabilitat i el compromís de dur a terme els objectius definits en aquest PAM 2015-2019 està format per:
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BENESTAR SOCIAL, CONVIVÈNCIA
I OCUPACIÓ
La regidoria de Benestar social inclou la igualtat de gènere 
i la cooperació i  també de l’habitatge social  i del desen-
volupament del reglament d’habitatges desocupats. La de 
Convivència inclou la mediació, la participació, el civisme i 
el foment del teixit associatiu, i la d’Ocupació es responsa-
bilitza d’incorporar més ofertes d’ocupació, formalitzar convenis amb d’al-
tres municipis i impulsar la creació d’un Centre Col·laborador del S.O.C. 
homologat.

GOVERNANÇA, TERRIRORI I MEDI AMBIENT
La regidoria de Governança inclou l’organització municipal i 
els recursos humans, la de Territori inclou  urbanisme, pla-
nejament urbanístic i urbanitzacions, i la de Medi ambient 
tot allò relacionat amb al recollida de residus sòlids urbans.

MUNICIPALITZACIONS, TRANSPARÈNCIA
I NOVES TECNOLOGIES
La regidoria de Municipalitzacions vetlla pels serveis que 
presta GUSAM i estudia la viabilitat de la gestió directa d’al-
tres serveis municipals, la de Transparència es responsabilit-

za del compliment de tots els requisits de transparència en la gestió pública 
i accés a la informació i la de Noves tecnologies vetlla per les infraestruc-
tures de la informació i les comunicacions i el desplegament de l’adminis-
tració electrònica.

COORDINACIÓ, ECONOMIA I COMUNICACIÓ
La regidoria de Coordinació vetlla per l’execució d’aquest 
Pla d’Actuació Municipal 2015-2019, la d’Economia inclou 
la promoció econòmica i turística, i la de Comunicació es 
responsabilitza de la publicació del conjunt d’informació re-
lacionada amb l’activitat municipal.

ENSENYAMENT, CULTURA I FESTES
La regidoria d’Ensenyament també es responsabilitza de 
l’Escola bressol municipal La Petjada, l’Aula d’adults i l’Aula 
de música,  la de Cultura de la Biblioteca Municipal, i la de 
Festes també assumeix la coordinació de l’agenda i actes.

ESPORTS, SANITAT I GENT GRAN
La regidoria d’Esports inclou la coordinació de l’ús d’ins-
tal·lacions esportives i del conjunt d’activitats esportives, la 
de Sanitat inclou les relaciona amb el Centre d’Assistència 
Primària i el control de la qualitat de l’aigua, i la de Gent gran 
es responsabilitza de l’Esplai dels jubilats i de la residència 
Verge del Remei.

SEGURETAT, ESPAI PÚBLIC I JOVENTUT
La regidoria de Seguretat també inclou la mobilitat, la d’Es-
pai públic engloba el manteniment i neteja de la via pública i 
zones verdes, i l’enllumenat públic, la de Jovent la coordina-
ció del Casal de Joves l’Escorxador.

PAM 2015-2019: LES REGIDORIES
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PAM 2015-2019: UN DOCUMENT DINÀMIC

A
quest PAM 2015-2019 és el resultat de traduir els programes elec-
torals i el pacte de govern entre ERC, PSC i CUP en objectius i actua-
cions concretes, moltes d’elles que requereixen una acció transver-
sal de diverses regidories. L’equip de govern, però, vol que aquest 

PAM 2015-2019 sigui un document viu, un document que millori els objectius 
del govern amb les revisions i propostes del Consell del Poble, amb les apor-
tacions dels grups municipals de l’oposició al servei d’Arenys de Munt i amb 
coherència política, amb la participació de tots els arenyencs i les arenyenques. 
Per això aquest document es presentarà i debatrà al Consell del Poble al gener 
del 2016 i estarà obert a incorporacions amb la participació ciutadana a través 
del web municipal.
Aquest PAM 2015-2019 permet que els arenyencs i arenyenques puguin va-
lorar l'actuació del govern municipal en funció de l'encert en la priorització 

dels objectius, de la consistència de les accions concretes plantejades per asso-
lir-los, i del grau de compliment dels objectius una vegada acabi aquest mandat 
municipal.

L’equip de govern ha elaborat aquest PAM 2015-2019 també amb la col·labo-
ració dels responsables dels departaments de l’ajuntament i de tècnics munici-
pals, als qui agraeix les seves aportacions.

El govern municipal informarà cada mig any sobre el grau de compliment del 
PAM 2015-2019 i en farà una revisió durant l’any 2017. A través del web mu-
nicipal i de l’Oficina d’Atenció de la Vila se’n podrà fer un seguiment periòdic, 
es podran fer arribar noves propostes, suggeriments i comentaris, i a finals de 
mandat es podrà fer el retiment de comptes amb la ciutadania.


