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ANY
NOM OBRA
IMPORT
2003
PARC DE CAN JALPÍ
2003
ESCOLA SUBIRANS
2003
URBANITZACIÓ I COND. LLERA DEL TORRENT D’EN TERRA
145.995,45 euros
2003
URBANITZACIÓ CAMÍ DE LOURDES
2003
URBANITZACIÓ PLAÇA CATALUNYA
2003
SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EMISSORA
59.892,38 euros
2003
ARRANJAMENT COBERTA EMISSORA MUNICIPAL
12.434,00 euros
2003-2004TRACTAMENT ACÚSTIC EMISSORA MUNICIPAL
16.402,98 euros
2003-2004ADEQUACIÓ ENTORN PAVELLÓ
49.410,20 euros
2004
PONT PEATONAL RIERA SOBIRANS
37.935,00 euros
2004
COBERTA PISTA POLIESPORTIVA ANNEXE AL PAVELLÓ
86.732,93 euros
2004
MONUMENT A LA PUNTAIRE
2004
URBANITZACIÓ I SEMÀFORS REVOLT Ctra. TORRENTBÒ
2004
ENLLUMENAT DE PART DEL CASC ANTIC
2004
SOTERRAMENT LÍNIA AÈRIA DE MT
2004
ENLLUMENAT CAMÍ DE LOURDES
2004
CANVI DE LÀMPADES DE MERCURI A SODI A LA ZONA INDUSTRIAL
2004
AÏLLAMENT COBERTA PAVELLÓ
2005
MÒDUL ESCOLA SOBIRANS
2005
ASFALTAT RIAL PASQUAL
2005
OBRES DE LA CTRA. ST. CELONI I SEMÀFORS RIERA I PENYA
2005
ZONA VERDA CAN VICTORIANO
190.000,00 euros
2005
QUIOSC DEL PARC CASTELL JALPÍ
2005
DEPURADORA MANCOMUNADA
2005
MILLORES C/ AUSIÀS MARCH-CTRA. SANT CELONI
2005
CANVI CIRCULACIÓ AVDA. PANAGALL
2005
AJARDINAMENT I SENYALITZACIÓ PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
2005
AJARDINAMENT ILLETA IES - CTRA. TORRENTBÒ
2005
ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A RIAL BELLSOLELL
2005
PISCINA MUNICIPAL
670.035,05 euros
2005
ACONDICIONAMENT CARRETERA SOBIRANS
2006
APARCAMENT CAN JALPÍ
2006
CIRCUIT ESPORTIU A CAN JALPÍ
2006
RESTAURACIÓ MASOVERIA
2006
ENLLUMENAT CAN JALPÍ
2006
PLAÇA ST. CARLES
2006
RENOVACIÓ XARXA CLAVEGUERAM CEIP ST. MARTÍ
22.500,10 euros
2006
ENLLUMENAT CTRA. BV 5031 - STA. ROSA -I TRES TURONS
125.852,57 euros
2006
INSTAL.LACIONS PLAQUES SOLARS PAVELLÓ
36.800,00 euros
2006
ABASTAMENT D’AIGUA I INSTAL. D’HIDRANTS A TORRENTBÒ
194.565,00 euros
2006
URBANITZACIÓ C/ SUREDES
189.752,69 euros
2006
VORERES CTRA. ST. CELONI
2006
BARANA RIAL BELLSOLELL
2006
URB. JOAN XXIII - RIAL HORTETA
2006
JOCS INFANTILS CAN JALPÍ
2006
URBANITZACIÓ PLACES: PI GROS, PAU CASALS, CAN COSME
2006-07 AMPLIACIÓ IES
2007
RESTAURACIÓ PORTALADA CAN JALPÍ
2007
NOVA SALA D’EXPOSICIONS
2007
RECONSTRUCCIÓ DEL PONT
86.622,27 euros
2007
PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM
2007
ASCENSOR AJUNTAMENT
80.295,85 euros
2007
REFORMA ESCORXADOR
69.943,25 euros
2007
VORERA CTRA. BV-5031 ENTRE PAVELLÓ I RIERA
360.003,34 euros
2007
NOUS VESTUARIS CEIP ST. MARTÍ
28.072,00 euros
2007
VORERES AVDA. DE LA PAU
2007
CONSTRUCCIÓ DE 28 NÍNXOLS
2007
CANALITZACIÓ DE LA RIERA

Projectes d’obra 2003-2007
ESCOLA BRESSOL
BIBLIOTECA I PLAÇA PÚBLICA A L’EIXAMPLE
LLOSA DE FORMIGÓ I INSTAL·LACIÓ ENVELAT A CAN JALPÍ
NAU A LA PARC. DE CAN VICTORIANO
PAVELLÓ CAN ZARIQUEY
ENDERROC I CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI A LA COOPERATIVA
AMPLIACIÓ CEMENTIRI (1ª fase)
AMPLIACIÓ CEIP SOBIRANS
URBANITZACIÓ CARRER DE LES FLORS
URBANITZACIÓ CARRER SANT PAU
NUS AUTOPISTA ARENYS DE MUNT - ARENYS DE MAR
CAMP DE GESPA ARTIFICIAL
PROJECTE URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA
AMPLIACIÓ GERIÀTRIC
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IMPORT
1.075.067,17 euros
2.402.150,00 euros
85.000,00 euros
2.167.466,63 euros
542.089,29 euros
567.100,76 euros
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àmbit

Cada nova acció, cada gestió culminada representa una injecció de noves energies i
encara que mai no és a la velocitat que voldries veus com les coses van canviant i
millorant.
Quan defallit veus al costat la resta de companys fent fermança penses que no tens dret
a estar cansat i que ja vindran temps per reposar que ara, cada dia i cada minut és per
Arenys de Munt, que a l’ajuntament només s’hi està de pas i que cal treure tot el partit a
aquest curt pas.
Us presentem a les pàgines següents una obra col·lectiva: dels regidors però també dels
comissionats, dels consells, del personal funcionari i laboral que interpreta amb entusiasme
les nostres dèries i voluntats.
És impossible en tants anys, havent de governar que vol dir ordenar i prohibir i sancionar
i exigir, no haver fet enfadar a ningú. Uns hauran considerat molt injusta alguna de les
nostres resolucions que els afectava personalment, altres s’hauran sentit ignorats o no
hauran vist recollides les propostes i idees que ens han fet arribar... a tots ells demano
perdó i confio que sabran disculpar-nos. Encertats o equivocats mai no hem actuat amb
intenció malèvola. Sempre hem buscat ser equitatius i pensar en l’interès comú de tots els
arenyencs.
Quan s’ha servit amb aquesta intensitat és impossible dir que pleguem. Farem un traspàs
als qui hagin d’assumir la responsabilitat de govern perquè coneguin amb detall cada
projecte, cada negociació i cada compromís. Des de segona línia estarem disposats a
col·laborar en allò que se’ns demani i a posar-nos, com a ciutadans, al servei de
l’ajuntament.
No són els homes que compten sinó els pobles, però una bona manera que tenen els
homes de donar sentit al seu viure és servir, des de qualsevol lloc, al seu poble.
Hem cobert, com diria Espriu, un instant del mil·lenari pas de les generacions.
Gràcies a tots! Perdoneu! Sort i encert als qui vindran!

La Tribuna .............................. 38

Andreu Majó i Roca, Alcalde d’Arenys de Munt
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la salutació

Sumari

Al llarg d’aquests anys hem après moltes
coses, hem conegut molta gent i hem procurat
ser dignes representants del nostre poble.
Quan carregat d’il·lusió i de projectes arribes
a l’ajuntament com a responsable d’alguna
àrea de govern, comences a veure que tot
està regulat, tot és reglamentat i legislat. Ja
t’imaginaves que els recursos econòmics
marcarien els límits de la teva gran llista de
projectes però descobreixes sobretot altres
límits, els límits legals, els llargs i complicats
camins de qualsevol tramitació...
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I arriba el moment de passar comptes
d’aquests darrers quatre anys. Alguns
tanquem vuit anys al govern. I estem contents
d’haver pogut treballar, des d’aquest lloc
privilegiat, per a Arenys de Munt. Estem
agraïts d’haver rebut tanta col·laboració,
tantes idees, tanta ajuda de tanta gent.
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2003-2007... quatre

Durant aquests quatre anys han passat moltes personalitats i càrrecs públics
on tocava. Us oferim una petita mostra de l’activitat institucional que hem po

ens han visitat...
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Salvador
Novembre
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Josep M. Espinàs, escriptor
Novembre 2003

Cesc Fàbregas, futbolista
Desembre 2003

Els presidents del Parlament català, Ernest Benach i Juan Maria Atutxa,
del Parlament Basc amb el tinent d’alcalde de Gernika i l’alcalde Andreu
Majó Novembre 2004
AMUNT especial legislatura 2003-2007
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anys de visites

per Arenys de Munt que, sens dubte, han contribuït a situar el nostre poble
ortat a terme durant la legislatura.

L’alcalde de Calella, Josep Basart i els exalcaldes del Masnou,
Josep Azuara, de Sabadell, Antoni Farrés i el de Mataró, Manuel
Mas, llavors diputat a Madrid setembre 2004
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ens han visitat...

Josep Marigó, alcalde de Blanes
i Mn. Jaume Reixach Desembre 2004
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Cardús, sociòleg
e 2003
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ens han visitat...
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2003-2007... quatre
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El
Sa

El Conseller en cap, Josep Bargalló
Abril 2004

E
fe

El Conseller de Relacions
de la Generalitat, Joan Sa

L’alcalde de Feytiat, Bernat Fourniau
setembre 2004
AMUNT especial legislatura 2003-2007
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Ramon Álvarez, vicepresident de la
Diputació Barcelona novembre 2005

El diputat de Comerç Jaume Vives
ebrer 2006

Institucionals
aura Gener 2005

El diputat de Joventut i Turisme
Esteve Terradas juny 2006
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ens han visitat...

conseller de Medi Ambient
alvador Milà setembre 2005
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anys d’il·lusió
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2003-2007... tots els
POBLACIÓ
Gràfica 1: Evolució de la població a Arenys de Munt 2001-2005

arenys de munt en xifres
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(per segments d’edat)
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Gràfica 2: Percentatge de població a Arenys de Munt 2005
(per segments d’edat)

Gràfica 3: Percentatge de població al Maresme 2005
(per segments d’edat)

Gràfica 3: Percentatge de població a Catalunya 2005
(per segments d’edat)
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s canvis en xifres

Gràfica 1: Percentatge de la població de nacionalitat estrangera
(respecte el total de la població estrangera i per continent 2001-2005)

Gràfica 2: Percentatge
de la població estrangera

Gràfica 3: Comparativa de la variació
de la població estrangera

(respecte el total de la població estrangera i per continent 2001-2005)

(2001-2005)
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arenys de munt en xifres

IMMIGRACIÓ
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Gràfica 5: Variació de la població 2001-2005
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2003-2007... tots els
ESTAT CIVIL

arenys de munt en xifres
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Gràfica 1: Població segons l’estat civil (2001)
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TERRITORI
Gràfica 1: Comparativa de la densitat de població 2006 (hab/km2)
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s canvis en xifres
MÓN LABORAL

arenys de munt en xifres

Gràfica 2: Comparativa de la població per branca d’activitat 2002
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Gràfica 1: Comparativa de la situació laboral de la població 2001
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2003-2007... tots els
MÓN LABORAL

arenys de munt en xifres
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Gràfica 3: Evolució de la població aturada, per sexe 2001-2006
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Gràfica 4: Comparativa del percentatge de
l’evolució de la població aturada, per sexe 2001-2005
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s canvis en xifres
NIVELL D’ESTUDIS
Gràfica 1: Comparativa de la població per nivell d’instrucció
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arenys de munt en xifres

Gràfica 2: Percentatge comparatiu
de la població per nivell d’instrucció 2001
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(de 10 anys i més. Sèrie temporada 1996-2001)
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Quatre anys millorant la im
medi ambient, obres, urbanisme i planificació
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Durant la legislatura 2003-2007 s’ha tingut molt en compte la millora, i
arranjament de carrers, places així com també s’ha treballat per obtenir
nous serveis públics per a la població.
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Enjardinament del
parc de can Jalpí
A mitjans de 2003 els terrenys de can
Jalpí van canviar de cara. Després
que la promotora de la urbanització
cedís els terrenys a l’Ajuntament, els
Serveis Tècnics van redactar un
projecte d’enmbelliment natural de
l’espai amb la repoblació d’espais i
l’elaboració d’un eix paisatgístic.
Can Jalpí conté un gran enjardinament amb un prat plurifuncional
-on s’hi poden fer diferents activitatsdiversos mosaics florals i un total de
quinze espècies d’arbres diferents.
Compta amb un espai amb mobiliari
infantil i també una pèrgola amb fusta de grans dimensions amb tot de
mobiliari urbà per poder descansar,
prendre el sol i gaudir del lleure.
Pel juny de 2006 va entrar en
funcionament la guingueta de fusta
del parc. L’ajuntament licita cada any,

per un període de 5 mesos, el servei
per tal de donar un bona atenció a la
gent que va a passejar per la zona.
La fase final del projecte del parc de
can Jalpí va consistir en la instal·lació

AMUNT especial legislatura 2003-2007
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de llum de baix consum a tot el
passeig, a la zona de la marquesia i
la dels bancs.
El parc va ser inaugurat el 23 d’abril
de 2006.
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matge d’Arenys de Munt
Remodelació de la Plaça Catalunya
Des que es van retirar els barracons l’estiu de 2003 la plaça Catalunya
ha experimentat importants millores. D’entre les actuacions cal destacar l’ajardinament que es va fer i la delimitació d’unA zona de jocs per a
nens.

Obres al pavelló i
construcció d’una
pista coberta
Durant els primers mesos de 2004
es va treballar en les millores del
pavelló municipal. d’entre les
actuacions trobem els de l’interior, cal
destacar la instal·lació de cadires de
plàstic dur a les grades i la pintada
de tota la instació, inclosa la façana.
Al costat del pavelló també s’hi va
construir una nova pista coberta que
des de llavors s’ha destinat a hoquei
i a bàsquet, atès que té les mides
reglamentàries per als dos esports.

Els
criteris viària
Senyalització
d’edificació
Durant aquesta legislatura s’ha fet
nova senyalització viària a molts carrers de la població. S’ha repintat totes les marques i també s’han millorat moltes
senyals verticals així com també s’ha instal·lat plaques noves a molts carrers, com ara el carrer Barbeta, Enric
Morera, Lluís Companys, Rial Pascual, carrer de les Flors i Avinguda de la Pau, entre d’altres.

AMUNT especial legislatura 2003-2007
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medi ambient, obres, urbanisme i planificació

Durant aquests quatre anys el Torrent d’en Terra s’ha arranjat i netejat
en diferents ocasions. L’any 2003 es va consolidar la llera i els talussos
amb roca per evitar esllavissaments i també es va enjardinar
l’aparcament del costat amb grava.

balanç 2003-2007

Millores al Torrent d’en Terra
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Instal·lació d’hidrants a Torrenbò
Durant l’any 2005 l’Ajuntament va portar a terme les obres d’abastament
d’aigua potable i instal·lació d’hidrants al nucli de Torrenbò, una obra
necessària ja que fins aquell moment aquella zona no disposava d’aigua
potable sinó que l’abastament es feia través de captacions particulars.

Obres masoveria can Jalpí

medi ambient, obres, urbanisme i planificació
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El 12 de desembre
de 2005 es va posar
en marxa el nou Taller d’Ocupació de l’especialitat de construcció.
Al llarg de 12 mesos, 8 persones desocupades van anar
aprenent l’ofici de paleta rehabilitant la masoveria de can Jalpí,
on a banda de recuperar l’espai municipal es van fer uns lavabos.
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Nous vestuaris a la pista
annexa del CEIP Sant Martí
La brigada municipal està fent uns nous vestuaris a la pista
annexa del CEIP Sant Martí. Tot l’interior de la nova sala s’ha
alicatat i les parets que subdivideixen els espais, menys en el
cas del WC, no arriben fins al sostre per permetre la ventilació
de les estances i l’entrada de llum natural des de les finestres
ubicades a les façanes orientades a les pistes. El projecte
inclou en els seus amidaments totes les partides necessàries
per la seva perfecta execució, inclòs el mobiliari del vestidors i
els sanitaris, així com les instal·lacions necessàries. El termini
d’execució de les obres és de 12 mesos i tenen un pressupost
de 50.572,01 euros.

Piscina Municipal
La piscina municipal d’Arenys de Munt va entrar en funcionament
el 23 de juny de 2006. L’equipament està format per dues
piscines (la infantil fa 12,5 m de llarg per 8 m d’amplada mentre
que la d’adults fa 25 m de llarg per 12,5 d’amplada), vestuaris
d’homes, dones i un bar.
L’empresa que la gestiona és Bros Esports SA i, a banda de
portar el servei, també organitza cursos de natació per a infants
de p3 fins a 6è de primària.

AMUNT especial legislatura 2003-2007
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La depuradora, una realitat
La depuradora mancomunada entre els dos
Arenys i Canet es va inaugurar el 21 de febrer
de 2005 amb la presència del conseller de Medi
Ambient, Salvador Milà, del president del
Consell Comarcal, Pere Almera i els
representants dels tres municipis als quals
donava servei la instal·lació. La depuradora
està situada al rial de Vall de Maria, al damunt
de l’autopista i va costar uns sis milions d’euros
que van ser aportats per l’Agència Catalana
d’Aigua.

AMUNT especial legislatura 2003-2007
arenys

medi ambient, obres, urbanisme i planificació

Durant aquesta legislatura s’ha arranjat gran
quantitat de carrers. S’han fet millores a l’avinguda de la Pau, al carrer Ausiàs March i també al carrer de les Flors.
També s’ha millorat el paviment de la part alta del Rial Pascual, el de la plaça de l’església i s’ha fet reformes al rial
Bellsolell -d’entre les quals cal destacar el nou clavegueram- i s’ha urbanitzat en la seva totalitat el carrer Suredes,
i el carrer Riera i Penya, amb paviment i nous serveis. També s’ha aprofitat les obres de diferents carrers de la
població per anar renovant la xarxa de subministrament d’aigua i també s’han instal·lat hidrants containcendis a
alguns carrers com el de les Flors, Enric Morera i d’altres.
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Arranjament de molts carrers
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medi ambient, obres, urbanisme i planificació
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Obres de millora a la C-61
A inicis de 2005 es va portar a terme les obres de
reforçament del ferm i millora de la carretera C-61,
des del nus de l’autopista fins a les quatre
carreteres. La intenció del projecte era deixar en
condicions òptimes el tram de via pel que fa al ferm,
drenatge, senyalització així com també es va
instal·lar tanques de seguretat.
L’obra va incloure reformes a la cruïlla de la carretera amb el Torrent d’en Puig i el Rial de la Rectora
amb la instal·lació de semàfors que han solucionat
els problemes de circulació que hi havia fins llavors.
El cost de l’obra va pujar a 551.141 euros que van
ser costejats totalment per la Generalitat.

28 nínxols més al cementiri
Mentre s’acaba de realitzar el projecte d’ampliació,
l’Ajuntament ha construït 28 nínxols al cementiri
municipal, a la part nova, per tal de cobrir les
necesssitats dels arenyencs. Les noves tombes
d’estructura prefabricada de formigó. L’obra ha
tingut un cost de 30.000 euros.

Circuït esportiu al parc de can Jalpí
L’11 de setembre de 2006 es va inaugurar el circuit esportiu de
can Jalpí ideat i creat per l’empresa Urban Access.
El circuit es presenta com un itinerari senyalitzat amb plafons
explicatius i està dividit en cinc estacions diferents. Cadascuna
està formada per diferents aparells de fusta mitjançant els quals
es poden realitzar activitats de tota mena.
El circuit compta amb dos itineraris que corresponen a dos
nivells, de baixa dificultat i el de mitjana.

AMUNT especial legislatura 2003-2007
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Millores a la carretera B-5031
L’Ajuntament d’Arenys de Munt està realitzant millores a la carretera B-5031, amb una vorera que s’està fent des del pavelló
poliesportiu fins a l’Eixample. Les obres consisteixen en fer voreres
a tot el tram i la instal·lació d’enllumenat i tanques a més a més
de co·locar més mobiliari urbà. L’obra és a càrrec de Pavimentos
Martín. D’altra banda, també s’ha instal·lat nou enllumenat al tram
comprès entre la urbanització Santa Rosa dels Pins i la dels Tres
Turons.

Ascensor a l’ajuntament
Per tal de salvar barreres arquitectòniques, l’Ajuntament d’Arenys
de Munt tenia projectat, des de fa molt temps, posar un ascensor
per accedir a les dues plantes superiors de l’edifici. És per això
que a inicis d’any van començar les obres d’instal·lació de
l’ascensor, que té una capacitat per a sis persones.

Sala d’exposicions
La nova sala d’exposicions, situada a la riera Francesc Macià ja
està pràcticament acabada així com també el soterrani de l’edifici,
que acollirà l’arxiu municipal.

Les obres de canalització de la Riera

Després d’anys de gestions, reunions, projectes i millores del projecte final, el 14 de març de 2006 el Boletín
Oficial del Estado va publicar l’anunci de licitació de les obres de canalització de la Riera i mesos després
s’atorgaven a l ’empresa gallega COPASA. Les obres de canalització de la riera d’Arenys de Munt van començar
el setembre de 2006.
Les primeres tasques que s’han portat a terme durant aquests primers mesos s’han centrat bàsicament en
l’estudi topogràfic de la zona a fi de determinar com s’ha de col·locar el caixó i ja s’està començant a col·locar
els nous serveis com el clavegueram, les línies elèctriques i de telefonia. Els tècnics també estan fent els
primers estudis sobre terreny per a la construcció de la bassa que s’ha de fer a la part alta de la riera per poder
contenir l’aigua en cas de pluja.
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L’Ajuntament va decidir rehabilitar la portalada de can Jalpí que
dóna inici al terme municipal d’Arenys de Munt. L’obra ha consistit
en un repicat dels pilars de les dues bases circulars i s’ha
arrebossat de nou per evitar humitats.
D’altra banda, s’ha aprofitat l’actuació per recuperar una petita
porta en una de les torres que permet accedir, a través d’una
escala interna, a la part superior del monument.

balanç 2003-2007

Portalada can Jalpí
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Recollida porta a porta
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Des de l’implantació del nou model de recollida
selectiva porta a porta, Arenys de Munt recicla
més i millor els residus municipals. El nou
sistema de recollida iniciat l’octubre del 2002
no només va suposar un augment de la
separació de les deixalles domèstiques en
origen (a casa), sinó que també va introduir en
la recollida selectiva una nova fracció, la matèria
orgànica.
Els balanços de recollida selectiva de cada una
de les fraccions, en els darrers anys es
mantenen, i s’ha reduït el nombre de tones de
residus que abans es portaven a incinerar.
El balanç de la recollida, així com la informació
de les instal·lacions i serveis per a la gestió dels
residus municipals es pot consultar a través de
la pàgina web de l’Ajuntament (www.arenysdemunt.cat).
Durant aquest període, s’han acondicionat i millorat les àrees de recollida selectiva (àrees d’emergència) i
periòdicament s’han renovat els contenidors de rebuig i de recollida selectiva.

Prevenció d’incendis forestals
L’Ajuntament, en compliment de la normativa catalana
de prevenció d’incendis forestals, ha realitzat les
franges perimetrals de prevenció d’incendis al voltant
de les urbanitzacions de Tres Turons, Santa Rosa dels
Pins (2006), Collsacreu i la Creueta (2007).
Els treballs, tal i com estableix la normativa catalana
de prevenció d’incendis forestals consisteixen en
l’estassada selectiva del sotabosc i l’aclarida d’arbres.
Els treballs han comptat amb l’ajut econòmic de la
Generalitat de Catalunya.

Millora de les zones verdes i parcs infantils
Els treballs de millora de les zones verdes i parcs infantils han consistit en la renovació de les plantacions
arbustives. En la selecció d’espècies s’ha optat per la tria de plantes autòctones o adaptades a la climatologia de
la zona i de baix requeriment hídric com son l’espígol, romaní, sàlvia, marfull, llentiscle, etc..
Altres millores que també s’han realitzat son la instal·lació de nous sistemes de reg per degoteig que permet una
millor utilització i estalvi de
l’aigua.
Amb la millora de les àrees
de jocs, s’han renovat els
jocs infantils de totes els
parcs com són el parc de
Can Borrell, plaça Verge de
Motserrat, can Sala de Baix,
parc la Lluna, pista municipal, plaça Lluís Companys,
plaça Pep Ventura, avda.
Sant Jordi i Parc de can Jalpí. També s’han creat noves
àrees com son la plaça de
Sant Carles i la zona verda
de Can Cosme.

AMUNT especial legislatura 2003-2007
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s ecològic i sostenible

Publicacions i material
Des de la Regidoria de Qualitat Urbana i Medi
Ambient, s’han realitzat diferents publicacions de
caràcter ambiental adreçades a donar a conèixer
l’entorn i els valors naturals del municipi. També
s’ha elaborat butlletins i altre material informatiu
sobre actuacions en matèria de medi ambient i
d’altres noticies relacionades que puguin ser
d’interès per als ciutadans arenyencs.
- Amunt Ambiental, butlletí ambiental d’Arenys de
Munt
- Llibre Passejades a peu per Arenys de Munt,
2003
- Col·lecció dels pòsters «Els ocells d’Arenys de
Munt»: 1.El bosc, 2. El poble, 3. El camp i la brolla,
4. La Riera, els rials, els fondos i les basses.

Centre d’Informació del Parc
del Montnegre i el Corredor
El centre d’informació del Parc del Montnegre
i el Corredor, situat a l’edifici de la biblioteca
municipal, al Rial Bellsolell, inaugurat l’any
1998 en conveni amb l’Àrea d’Espais Natural
de la Diputació de Barcelona continua obert
al públic els diumenges i festius. El visitant
pot trobar informació sobre el parc, itineraris
senyalitzats i adquirir publicacions sobre el
parc natural. A més de ser el punt de sortida
d’itineraris senyalitzats pels rodals d’Arenys
de Munt.
El centre també disposa d’una exposició
permanent de fauna vertebrada, col·lecció
Jordi Puigduví.

AMUNT especial legislatura 2003-2007
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En l’àmbit de la informació i la sensibilització
ambiental, s’han realitzat diverses campanyes
adreçades a les escoles i a la ciutadania en general
i escoles, destinades a que les persones assumeixin
un canvi d’actituds i comportaments, que permetin
unes activitats col·lectives i individuals ecològicament
sostenibles (canvi d’hàbits en la recollida selectiva
de deixalles, en l’estalvi d’aigua, etc.).
-Campanya per a fomentar la recollida de matèria
orgànica
- Campanya del compostatge casolà
- Campanya «- és +» per fomentar la prevenció de
residus municipals
- Campanya d’estalvi d’aigua (airejadors per a les
aixetes del bany i de la cuina)

balanç 2003-2007

Campanyes de sensibilització ambiental
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La Policia Local, més
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A començament de l’any 2001 la
regidoria de Governació de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt va
iniciar la reorganització del servei
del cos de la Policia Local d’aquest
municipi, tant pel que fa a les seves
instal·lacions, personal, parc mòbil,
mitjans i sistema de treball. Amb
aquesta reorganització el cos de
Policia Local, va començar a
desenvolupar de forma plena les
funcions que en llur àmbit
d’actuació, li corresponen a les
Policies Locals, d’acord amb el que
preveu l’article 11 de la Llei 16/1991,
de les Policies Locals de Catalunya.

Collsacreu,
La Creueta, Santa
Rosa dels
Pins, Arenys Residencial,
Aiguaviva,
Can Sagrera i can
Jalpí, dues
zones industrials i
una tercera
en fase de
desenvolupament;
masies i
cases disseminades distribuïdes en barris o
veïnats: del Migdia, d’Orient, de
Torrentbò, Nord, Ponent i Sobirans i
un cens de 7.721 habitants a finals
de 2006, aquesta Policia Local està
formada per: 1 sergent cap, 1
caporal, 10 agents, 1 administrativa
i 1 auxiliar administrativa a mitja
jornada.

Parc Mòbil

Noves instal·lacions
Amb l’esmentada reorganització es
va dotar a la Policia d’unes noves
dependències, on estan ubicats
entre
altres,
els
serveis
administratius i oficina d’atenció al
ciutadà.

Plantilla de la
Policia Local
Pel desenvolupament de les
funcions que, segons la llei 16/1991
de les Policies Locals de Catalunya,
correspon a les Policies Locals i per
un terme municipal de 22’05 Km2
de superfície, amb una xarxa viària
formada per les carreteres C-61, BV5111, BV-5031, autopista C-32 i una
gran quantitat de camins, rials i riera,
vuit urbanitzacions: Tres Turons,

actes municipals, així com la
detecció de les anomalies que es
produeixen a la via pública, el
municipi s’ha dividit en 10 sectors,
a cadascun dels quals s’hi ha
destinat un agent.
La finalitat d’aquest tipus de
distribució per sectors és tractar
d’aconseguir que cada agent
conegui perfectament el seu
districte i pugui desenvolupar
d’alguna manera les funcions
pròpies de guàrdia de barri o de
proximitat, davant la impossibilitat
material, pel nombre de policies de
que disposa aquesta plantilla, de la
implantació d’aquesta figura. (Tant
sols es compta amb dos agents per
torn de servei per tot el terme
municipal).

Serveis policials

Per al desenvolupament de les
tasques encomanades a la Policia
Local, es compta amb dos vehicles
tot terreny 4x4, amb aparells de
transmissió i equipament policial,
amb comunicació directa amb les
dependències de la Policia i amb
els veïns del municipi, mitjançant
telefonia a través de repetidor.

Districtes policials
A fi d’assegurar el compliment dels
reglaments, ordenances, bans,
resolucions i d’altres disposicions i
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Els serveis administratius de la
Policia Local, s’ocupen de les
gestions burocràtiques que genera
aquest departament (confeccions
d’atestats, negociat de sancions,
senyalització, control de talls de
carrers i ocupacions de via pública,
tramitació del DNI, comunicats
d’anomalies de la via pública, etc. ).
L’oficina d’atenció al ciutadà rep en
l’actualitat una mitjana d’unes
14.500 trucades telefòniques
anuals, de persones demanant tot
tipus d’informació: auxili, queixes o
denúncies (informació sobre
farmàcies de guàrdia, taxis,
ambulàncies, grues, talls d’aigua i
corrent elèctric, escombraries,
accidents, alarmes, etc.), essent
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s a prop del ciutadà
igualment nombroses les persones que diàriament
s’adrecen personalment a aquest servei.

Seguretat ciutadana
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Durant les 24 hores del dia, hi ha establert un servei
permanent de vigilància i prevenció i d’ajuda i auxili als
ciutadans, tant en el nucli urbà com en tot el terme
municipal, pel sistema de patrulles mòbils amb vehicles
ràdio-patrulla.
La missió principal d’aquestes patrulles és la de protegir
i auxiliar a les persones, vetllar pel compliment de les
Lleis i Ordenances Municipals, i prevenir la delinqüència,
així com la vigilància i regulació del trànsit.
En els darrers anys aquestes patrulles recorren un promig
d’uns 80.000 quilòmetres anuals, i es fan unes 5.500
intervencions de mitjana en aquest camp.
Des de principis de l’any 2006 es van intensificar durant
la nit, els serveis de vigilàncies i protecció a les zones
industrials, i de manera molt especial a les
urbanitzacions, amb la finalitat de prevenir els possibles
actes delictius que en aquests indrets, últimament,
s’havien produït.

Educació Vial
Des de fa sis anys, pels monitors d’educació per a la
mobilitat segura de la Policia Local, es porten a terme en
els centres escolars d’Arenys de Munt, CEIPS Sant Martí,
Sobirans i IES Domènec Perramon, sessions d’educació
per a la mobilitat segura.
Les sessions s’adrecen als nens i nenes de 1r, 3r. i 5è,
primer curs de cada cicle de primària, dels CEIPS Sant
Martí i Sobirans, i als joves de 2n. d’ESO de l’IES
Domènec Perramon.

Rierades
El risc que comporten les pluges en aquest municipi, fa
que el servei d’aquesta Policia s’impliqui d’una forma
molt especial en cas de rierades, alertant per megafonia,
senyalització, auxili a conductors i vehicles, regulació del
trànsit, traient vehicles ensorrats, tramitant expedients
de vehicles damnificats, etc.

governació

Accidents
En el decurs dels darrers anys, els agents d’aquesta
Policia intervenen auxiliant als automobilistes i vianants,
en una mitjana d’un centenar anual d’accidents de trànsit,
en les diferents vies del nostre municipi, en ocasions en
funció col·laboradora amb els Mossos d’Esquadra (vies
interurbanes), i d’altres en funció de la competència
pròpia (nucli urbà i travessera). Com a conseqüència
d’aquests accidents es tramiten els corresponents
atestats, informes i declaracions amistoses per a les
asseguradores o particulars.

AMUNT especial legislatura 2003-2007
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Unitats d’actuació
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UA-1.Montfulleda
UA-2.Camí de Can Barbeta
UA.3.c/Pons
UA-4.c/Enric Morera
UA-5.Can Có-1 *
UA-6.Can Có-2 *
UA-7. Rial de la Rectora-1 *
UA-8. Rial de la Rectora-2 *
UA-9. Illa del Centre
UA-10. Rambla de l’Eixample
UA-11.Can Rosell
UA-12. Grobel
UA-13.Cal Moro
UA-14. Rial Bellsolell-1
UA-15. Rial Bellsolell-2
UA-16. Riera de Sobirans
UA-17.Rial Panagall
UA-18. Aiguaviva
UA-19. Vinya d’en Pica
UA-20. Can Catà
UA-21.Ctra de Lourdes

Estat de desenvolupament
PLA ESPECIAL

REPARCEL·LACIÓ

PROJECTE D’URB.

Aprovat 14-11-06

Aprovat 15-11-06

Aprovat 26-2-2006

Aprovat 28-11-06

Aprovat 28-11-06

Aprovat 16-1-07

Aprovat 15-1-07

En tràmit

Aprovat 14-11-06

Aprovat 14-11-2006

Executat

Executat

Executat

Executat

* PE de vialitat. Aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 22/09/06

Sectors en sòl urbanitzable
B-1. Sobirans
B-2. Can Xicoi *
B-3. Can Zariguei
B-4. Can Catà
B-5. Els Ruals **
B-6. Torrent d’en Puig
B-7. Can Jalpí

Aprovat provisionalment
Aprovat provisionalment

Aprovat provisionalment
Executat

* PE de vialitat. Aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 22/09/06
** PE d’equipaments i zones verdes. Aprovat per l’Ajuntament, pendent de l’aprovació definitiva de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.

Modificacions del Pla General d’Ordencaió
Sector de Sobirans B-1
UA-6 Can Co-2
Zona Industrial en filera A8.2
Regulació densitats, usos PB i ocupació de soterranis
Creació dotacional habitatge protegit, clau D
Canvi d’ordenació del Pas Panagall i Manolo Hugué
Sector B3 can Zariquei
Parc. delimitades per zona verda
municipal, Av. St. Carles, C/ Bellavista i Pas Jaume I

Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat

20-10-05
27-04-06
22-12-05
20-11-05.
14-12-06
20-11-06
06-02-07

Aprovat 20-06-07

Cessions
PP B-1 RIERA DE SOBIRANS
UA-21 CTRA. DE LOURDES
UA-10 RAMBLA EIXAMPLE
UA-14 RIAL BELLSOLELL
UA - CAMÍ DE CAN BARBETA
B-2 - CAN XICOY
B-5 ELS RUALS
B-7 CAN JALPÍ
B-4 CAN CATÀ
UA-5 CAN CO 1
Modificació Pg. Panagall - Manolo Huguè
Modificació Torrent d’en Puig
Parcel.les 12 i 13 del C/ Bellavista

Piscina i Parc de l’aigua
Escola Sobirans
Bibiloteca i aparcament
Mercat i aparcament
Escola Bressol
Nou centre geriàtric
Zona esportiva
Parc i masoveria
Sala exposicions i arxiu

AMUNT especial legislatura 2003-2007
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Ús públic
Ús públic
Ús públic
Ús públic
Ús públic
Ús públic
Ús públic
Ús públic
Ús públic

52.392 m2
12.835 m2
3.654 m2
3.733 m2
2.882 m2
12.802 m2
77.383 m2
263.623 m2
37.186 m2
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Benestar a les persones

Les Jornades Interculturals
Durant aquests anys hem organitzat les Jornades Interculturals per afavorir
la interrelació personal
entre els ciutadans nou
vinguts al poble, procedents d’altres indrets
de l’estat o del món i les
persones nascudes al
municipi.
Durant
aquests anys s’han fet
xerrades, teatre, cinema, la mostra gastronòmica, s’ha presentat
diferents projectes
d’Ongs i fins i tot s’ha
editat un llibre de
receptes de diferents
llocs del món.

La nova regidoria
d’igualtat de Gènere
Fins l’any 2005 Arenys de Munt
no tenia aquesta regidoria. Donada la importància que té el fet
de la lluita per a la igualtat de
gènere, es va creure en la
necessitat de que el poble
tingués una nova regidoria amb
pressupost propi i així poder
treballar des de l’Ajuntament els
temes més rellevants sobre la
igualtat de gènere.
L’objectiu principal és el de fomentar i potenciar el paper de la
dona, la lluita sobre els drets i
per la igualtat de gènere.
En aquest sentit s’ha treballat en
l’impuls d’actes que fomentin la
participació i sensibilització i
també per col·laborar i donar
suport a entitats del municipi que
treballin en la mateixa línia.
Alguns dels actes que s’han fet
des que es va crear la regidoria
trobem obres de teatre,
xerrades, tallers, la celebració
d’efemèrides com el Dia Internacional de la Dona treballadora,
el Dia internacional de la
violència de gènere, el Dia de la
Dona i la salut, etc...
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Des de la regidoria de
Benestar Social s’ha
treballat per donar suport
a les persones que,
residint al municipi, es
troben en alguna situació adversa puntual o
amb alguna mancança
social.
L’objectiu principal és el
de millorar el benestar
de les persones i afavorir la integració.
En els darrers anys s’ha
potenciat el recurs de teleassistència domiciliària, oferint gratuïtament el servei a les persones més grans de 80 anys i
que viuen soles o en parella amb les mateixes circumstàncies.
S’ha incrementat el personal tècnic de l’equip per adaptar i revisar els ajuts
i prestacions d’atenció domiciliària, tenint en compte les necessitats de les
persones i en previsió de la implementació de la Llei 39/2006 de Promoció
de l‘autonomia personal i atenció a les persones amb dependència (LAPAD).
Des de Benestar Social també s’ha organitzat el Taller de la memòria, una
activitat destinada a la gent gran amb l’objectiu de prevenir la pèrdua de
memòria i el deteriorament cognitiu, així com millorar l’autonomia de les
persones grans. També hem donat suport a familiars i cuidadors de malalts
d’alzheimer i altres demències. També tenim grups mensuals de suport
psicològic i de relació adreçats a persones cuidadores que, pel seu rol de
cuidador presenten una situació d’esgotament físic i emocional. És per això
que també s’ha organitzat xerrades informatives sobre temes relacionats
amb la malatia de l’alzheimer i altres demències.
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La regidoria de Benestar Social ha potenciat durant aquesta legislatura
2003-2007 l’atenció a les persones amb problemes o mancances
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La gestió dels recurso
Tot seguit es mostra un resum de les actuacions
realitzades pel departament d’Intervenció-Tresoreria
durant el període comprès entre el 2004-2007.

Estat actuals dels expedients de guals

hisenda
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Gestió recaptatòria
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Millora dels Padrons tributaris amb la finalitat
d’aconseguir una càrrega fiscal més justa i equitativa.
Concretament, s’ha efectuat un procés d’inspecció i
aflorament en el padró de Guals durant els exercicis
2004 i 2005 amb els següents resultats:

Campanya de guals
Expedients iniciats: ..................................... 427
Cartes enviades: ......................................... 574
Al·legacions Formulades: .............................. 54
Liquidacions Aprovades: ............................. 369
Atencions a ciutadans: ................... Més de 500
Import liquidat: ........................ 27.957,32 euros
Import cobrat: .......................... 27.764,23 euros
Augment del padró: ................ 14.225,34 euros

Expedients iniciats per procés d’inspecció: 427
Expedients tancats: 412 (96,40%) Expedients oberts: 15 (3,51%)

Estat dels expedients amb al·legacions

S’han generat entre el 15/09/05 i el 15/10/06:
Liquidacions: ............................................. 1753
Autoliquidacions: ......................................... 536
Pagaments en efectiu: ................................ 180
Atencions al ciutadà: ................................. 2793

Fomentar la col·laboració amb la Diputació amb la
finalitat d’obtenir un percentatge més satisfactori en la
recaptació de determinats tributs. Entre altres actuacions
podríem esmentar:

Expedients
Expedients
Expedients
Expedients

amb al·legacions: 54
amb al·legacions estimades: 46 (85,19%)
amb al·legacions desestimades: 6 (11,11%)
amb al·legacions pendents de resolució: 2 (3,70%)

Resultat dels expedients tancats

-el cobrament de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres mitjançant rebuts amb clau de
cobrament gestionats per l’Organisme de Gestió
Tributària.
- la inspecció i liquidació de la taxa 1,5% sobre els
ingressos bruts que han de satisfer les empreses
subministradores de serveis.
- la defensa de la compensació justa per pèrdues
d’ingressos de l’IAE.
- la recaptació de multes de trànsit.
- adequació de les ordenances a la Llei general
tributària i els seus reglaments.
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Expedients tancats: 417. Altes noves: 195 (46,76%). Guals sense placa: 157 (37,65%) Correcció de la superfície per la que tributa: 4 (0,96%).
Correcció de l’adreça per la que tributa: 27 (6,47%). Guals en construcció:
5 (1,20%). Altres: 29 (6,95%).
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os municipals
- La realització d’una gestió més activa dels excedents
de tresoreria a través del Pla de Tresoreria, intentant
tenir els comptes de les diferents entitats financeres
amb les que treballem amb els saldos mínims
operatius.
- La negociació més professional de la inversió
d’aquests excedents en dipòsits que ofereixen més
rendibilitat i, alhora, condicions de liquidesa i seguretat,
pel fet de tractar-se de fons públics (de la manera com
s’assenyala en l’art. 199 TRLRHL).
- Millora del procediment recaptatori reduïnt, de manera
considerable, tant els cobraments com els pagaments
en efectiu, produïnt-se com a conseqüència una gestió
més eficaç i eficient dels recursos del municipi.

Expedients encara oberts: 15
Possibles altes de guals: 4 (26,67%). Possibles guals sense placa: 10
(66,67%). Possibles guals amb superfície errònia: 1 (6,67%)

Estat actuals de l’inspecció
increment del padró 2006 de guals

Gestió comptable
- Depuració de la informació comptable arrossegada
d’exercicis anteriors d’acord amb les normes i Principis
inspiradors del Pla General de Comptabilitat Pública.
Entre d’altres, aquests principis que regeixen la
comptabilitat pública són:
- El Principi d’IMATGE FIDEL, que és, sens dubte, el de
més importància entre els principis comptables. Preten
obtenir una seguretat raonable respecte al fet que la
comptabilitat i els estats financers que es deriven de la
mateixa, expressin fidedignement el resultat de la gestió
econòmica, així com l’adequada realitat patrimonial. Per
tant, de res serviria tenir reflexat en la comptabilitat
municipal aquests drets pendents de cobrament, quan
realment s’han de donar de baixa per la seva
inexistència; sobretot, per la importància que tenen els
drets, entre d’altres, pel càlcul de la magnitud del
Remanent de Tresoreria.

Padró de guals 2005: 825
Padró de guals 2006: 1020 (24%)

Estat actual de la inspecció
increment del padró 2006 de guals

- El Principi de PRUDÈNCIA COMPTABLE, el qual
suposa el registre immediat dels riscos previsibles i
les pèrdues eventuals.
- El Principi de REGISTRE, pel qual els fets econòmics
s’han de registrar quan neixen els drets i les obligacions
que els mateixos originen, no abans ni després.
- S’està actualitzant en aquests moments l’inventari físic
dels béns mobles i immobles del nostre ajuntament, la
finalitat del qual és que siguin l’expressió real del valor
de l’Actiu fix en els estats comptables i financers.

Padró de guals 2005: 45.619,24 euros
Padró de guals 2006: 59.844,58 euros
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Consistiria bàsicament en la Rentabilització de les
puntes de tresoreria mirant de treure el màxim profit de
les fluctuacions produïdes en els mercats financers
durant els últims anys i concretament, amb la pujada
de tipus d’interès en productes de passius (dipòsits
bancaris, etc). Concretament les actuacions han anat
encaminades a:

Estat actuals expedients de guals
que encara resten oberts

hisenda

Gestió de la Tresoreria municipal
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Participació, Joventut, Solid
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joventut, participació, solidaritat i cooperació i règim interior

Ple suport a la Joventut
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L’any 2003 el casal L’Escorxador no tenia definit
clarament cap norma ni reglament de funcionament.
Malgrat l’esforç del col·lectiu de Joves, la nova Regidoria
de Joventut va iniciar dos objectius a curt i un a llarg
termini.
El 1r objectiu va ser aprovar el Reglament de RÈgim
interior de l’Escorxador (RRI). Aquest RRI va estabilitzar
l’ús del casal i va permetre obrir les portes a una futura
gestió d’activitats de L’Escorxador donat que el RRI
contempla un consell de Direcció per gestionar l’espai
amb una presència limitada dels representants polítics.
També dins el primer objectiu es va consolidar el Punt
d’Informació Juvenil.
El 2n Objectiu a curt termini va ser oferir activitats i accions pels i amb els joves. A destacar: la programació
de l’any 2004 «Les nits de l’Escorxador», diversos cursos (informàtica, monitors en el lleure, socorrisme, etc.)
A proposta d’un grup de joves i amb el vist-i-plau del
consell de joventut es va optar per endegar també el
Festival Robanaps.
Pel març de 2005 es va aprovar el Pla Local de Joventut.
L’objectiu és oferir una àmplia oferta lúdicoeducativa
als joves i explicaR també els projectes que es realitzaran entre el 2006 i el 2008 a Arenys de Munt.

Participació Ciutadana
La regidoria de Participació Ciutadana ha impulsat
durant aquesta legislatura els Estatuts del Consell de
seguiment del projecte de la Riera, a fi de fer un òrgan
de debat i d’idees en relació a les obres de la Riera.
Per l’octubre de 2004, després de més de dos anys de
treball es va acabar presentant el Pla director de
Participació Ciutadana, amb l’objectiu d’aproximar
l’organització municipal a la ciutadania per fer-la més
permeable i participativa. El Pla es va acabant aprovant
per ple el 3 de març de 2005.

També cal destacar la Creació del reglament del síndic
i el procés participatiu del pj de la riera -no només les
consultes si no les jornades d’informació, la revista,
l’espai al web, etc- i també cal fer esment de les compareixences anuals de l’equip de govern per explicar la
gestió i les diferents accions portades a terme regidor
per regidor.

Solidaritat i Cooperació
Una de les novetats de la legislatura 2003-2007 va ser
la creació de la regidoria de Solidaritat i Cooperació
que es marcà com a objectiu seguir dedicant un
percentatge del pressupost municipal a projectes
solidaris a través del Fons Català de Cooperació i alhora
intensificar les campanyes solidàries de la població.
De les actuacions de la regidoria durant la legislatura
cal destacar que s’ha destinat el 0,7% des del primer
pressupost de 2004. De 2003 a 2004 el pressupost
de coopeació es va augmentar un 732% passant de
2800 euros a 23.300. Els diners durant aquests anys
s’han destinat una part al Fons Català de Cooperació,
una altra part a projectes de desenvolupament en
països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament i un altre paquet s’han invertit en projectes
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Règim Interior

de sensibilització en el mateix Arenys de Munt. La part
restant del total cada any es reserva per a possibles
situacions com ara terratrèmols, desastres naturals,
etc... que puguin succeir durant l’any al món.
Durant aquesta legislatura també s’ha portat a terme
l’acollida dels nens saharauís durant l’estiu, en

Durant el mandat, s’ha renegociat el Conveni
col·lectiu. S’ha fet la valoració retributiva nova, s’ha
aprovat la relació de llocs de treball i el nou pla
d’avaluació. També s’ha estrenat la màquina de
marcatge d’horari i s’ha millorat l’atenció al públic al
obrir tots els serveis el dijous a la tarda i també obrint
l’atenció al públic a les 9 del matí (fins aquell moment
es començava a atendre a les 10h).

Subvencions 2004

Subvencions 2005

Subvencions 2006

1.- TALE-TALAMO
Assist. Sanitària al Pais Bassari
(Senegal). Import atorgat: 1.180,00
euros

1.- CÀRITAS PARROQUIAL
Cooperació amb la missió de Changara
Import atorgat: 2.084,00 euros

1.- CÀRITAS PARROQUIAL: Facilitar educació de nois i
noies de Songo. Import: 1.506,00 euros

2.- LA VEU DEL COR PER
AJUDAR AL POBLE CUBÀ
Comprar i portar medicaments als
Hospitals de Sant Miguel del
Padron-Reparto Juanelo a
L’Havana, Cuba
Import atorgat 1.200,00 euros
3. ASSOCIACIÓ D’AMICS DE
L’ESCOLA PIA AL SENEGAL
Construcció d’un centre educatiu i
d’acollida Toubakota
Import atorgat: 1.416,00 euros
4.- CREU ROJA
Millora dels processos productius i
ambientals al Canton Macas
Import atorgat: 2.360,00 euros
5.- ACNUR
Emergència a l’est del Txad
Import atorgat: 1.180,00 euros
6.- CREU ROJA
Ajuda d’emergència als afectats
pels huracans en el Carib 2004
Import atorgat: 500 euros
7.- CÀRITAS PARROQUIAL
Ajuda d’emergència pels desastres
produïts per la tempesta tropical a
Haití i el Carib
Import atorgat: 500,00 euros

2.- CREU ROJA MARESME CENTRE
«ÀFRICA SÍ TÉ SOLUCIÓ»
Import atorgat: 700,00 euros
3.- CREU ROJA MARESME CENTRE
Campanya de recollida de joguines Reis
2005
Import atorgat: 500,00 euros
4.- TALE-TALAMO
Assistència Sanitària al País Bassari
Import atorgat: 800,00 euros
5.- IMMACULADA PICAZO SALOMÓ
FUNDACIÓN VICENTE FERRER
Col·laboració viatge per a la «Fundación
Vicente Ferrer» treballant com a infermera
instrumentista. Import: 900,00 euros
6.- MILAGROS MORENO – HOSPITAL
DIOCESANO
Missió de Cubal - Angola
Import atorgat: 1.488,00 euros
7.- UNHCR CATALUNYA AMB ACNUR
Emergència a l’Est del Txad
Import atorgat: 1.488,00 euros
8.- TALE-TALAMO
Assistència Sanitària al País Bassari
Import atorgat: 1.935,00 euros
9.- AGERMANAMENT SENSE
FRONTERES
Manteniment escola maternal a la Log
Bicoy Import atorgat: 893,00 euros

2.- FUNDACIÓN VICENTE FERRER: Accés a un
habitatge per a 31 famílies. Import: 5.000 euros
3.- AGERM. SENSE FRONTERES: Manteniment escola
maternal Rural a Log Bikpy. Import: 1.506,00 euros
4.- CREU ROJA MARESME CENTRE: Elaboració del
joc «Àfrica si té solució». Import atorgat: 1.224,00
euros
5.- FUNDACIÓ PRIVADA ULLS DEL MÓN
Ulls del Sàhara. Consultes i tallers d’òptica
Import atorgat: 1.035,00 euros
6.- ARENYS SOLIDARI: Hort comunitari per les dones
de Gambissara Lamoi. Import: 1.506,00 euros
7.- ONG TALE-TALAMO: Prevenció còlera Bissau.
Import: 1.082,00 euros
8.- MEDICOS MUNDI CATALUNYA: Millora
medicaments a Tindouf. Import: 1.035,00 euros
9.- FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT: Assessoria a
dones d’El Sauce i Achuapa. Import: 941,00 euros
10.- ESCOLA PER LA PAU AMB EL SAHARA. Import:
988,00 euros
11.- ASS. D’AMICS DE L’ESCOLA PIA AL SENEGAL
Construcció Centre Kabrouse: Import: 1.176,00 euros
12.- ARENYS AMB EL POBLE SAHARAUI: Vacances
del Poble Saharauí Import atorgat: 5.500 euros
13.- TALE-TALAMO: Emergència a la frontera de Guinea
Import atorgat: 500 euros
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col·laboració amb Arenys pel Poble Saharauí i
famílies acollidores. L’Ajuntament ha aportat diners
per cobrir les despeses del viatge d’alguns nens
així com les mèdiques i lúdiques.
L’Ajuntament també s’ha adherit a la Xarxa de
pobles i ciutats pels drets humans i ha portat a
terme activitats solidàries amb esdeveniments com
el Tsunami, amb concerts, recollides de diners a
les botigues, subhasta de quadres, marató a la
ràdio, etc. Per portar a terme totes aquestes activitats
s’ha comptat amb la col·laboració dels Amics per
l’Art, Creu Roja, Casal Escorxador, Arenys Solidari,
Radio Arenys de Munt i molts vilatans a títol individual.

joventut, participació, solidaritat i cooperació i règim interior

daritat i Règim interior

29

balanç legislatura 2003-2007 · comerç · festes · turisme · promoció del poble

Quatre anys promoci

comerç, festes, turisme i promoció del poble

balanç 2003-2007

El Pla de desenvolpament turístic
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El gran repte d’aquesta legislatura de la Regidoria de
Comerç i Turisme, ha estat la prospecció de noves
formes de crear activitat econòmica i ocupació. Amb
aquest objectiu es va encarregar a una empresa
especialitzada un estudi de valoració dels recursos
naturals, culturals i tradicionals d’Arenys de Munt que
va concloure en un document descriptiu de Diagnòstic
estratègic, Model Turístic i Pla d’accions (desembre
2005), el «Pla de Desenvolupament turístic d’Arenys de
Munt». L’empresa encarregada va fer un ampli treball
de camp per conèixer el territori, va mantenir diverses
reunions amb comerciants i entitats, així com amb
l’alcalde i tots els regidors de Govern i Oposició. Tota la
informació va ser àmpliament treballada entre l’empresa
i la regidoria. El Pla de Desenvolupament turístic va
presentar-se públicament el 2 de Març del 2006. Les
conclusions principals del mateix són que el municipi
disposa d’un gran potencial per atreure turisme de
proximitat, és a dir els habitants de tota l’àrea
metropolitana i els turistes que s’allotgen en hotels de
tota l’àrea d’influència. Les activitats de natura i educació
mediambiental, així com totes les festes i fires, la difusió
de la tradició puntaire,... formarien part d’aquesta oferta
complementària que potenciarà el creixement
econòmic, l’ocupació i el dinamisme comercial.
Accions principals que s’han materialitzat d’aquest Pla
són les visites de grups d’autocar que recorren diversos
indrets del poble i dinen a restaurants del municipi, un
Parc d’aventura que s’inaugura al mes d’abril 2007 al
bosc de Can Jalpí. Significarà un important moviment
de persones que també anirà al centre del poble,
dinamitzant també així el comerç.

Més presència d’Arenys de Munt
En la mateixa línia de fomentar el Turisme al nostre
municipi, s’ha intensificat la promoció participant activament en diferents fires de Turisme. Des de l’any 2004,
Arenys de Munt es presenta a la cita anual del Saló
Internacional de Turisme de Catalunya (SITC) a l’estand
que la Diputació de Barcelona posa a disposició del
Consorci de Promoció Turística del Maresme. Les Puntaires, els artesans del Vidre tallat, l’Esbart Dansaire i
altres elements tradicionals i gastronòmics mostren als
visitants d’aquest saló de reconegut prestigi internacional, els atractius del nostre municipi. El Consorci de
Promoció Turística Costa del Maresme és l’encarregat
de promocionar-nos juntament amb la resta de la comarca en altres fires de l’estat Espanyol, França i Holanda.
Al desembre de 2004 participàrem al Congrés de
Turisme de Catalunya.
A les fires i mostres ja tradicionals com Sant Antoni, Fira
de la Cirera, Fira artesana, 11 de Setembre, Mostra de
Relleno, s’hi ha afegit alguns elements i actes que
incrementen l’atracció de turisme.
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Recuperació de festes i tradicions
Novetat també d’aquesta legislatura són la recuperació
dels Tres Tombs, la Fira i les Jornades gastronòmiques
de la Maduixa al mes de maig, així com les Jornades
gastronòmiques de la Cirera (Juny-juliol) i les del Bolet
(novembre). Des de l’any 2004, amb caràcter anual i
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ionant el poble
amb motiu de la Mostra de Relleno, es realitza un taller per
aprendre a cuinar o trobar noves formes de preparar la
poma de relleno. Es dona suport a noves iniciatives
d’entitats com la Breda de l’Eixample que des de l’any 2004,
convoca el Concurs d’arrossos i des de l’any 2005 organitza
el «Tria i Remena», Fira de productes de segona mà.

PLA DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC

Parc d’aventura a Can Jalpí
Visites guiades pel poble i dinars als restaurants del municipi

PROMOCIÓ EXTERNA

Jornades de Sensibilització i coneixement del nostre municipi
Jornada per incentivar el turisme rural i ecoturisme
Ruta de les masies

FIRES, GASTRONOMIA
I ESDEVENIMENTS

Saló Internacional de Turisme de Catalunya
Participació al Congrés de Turisme l’any 2004
Altres fires a Espanya, França i Holanda amb el Consorci de Promoció Turística del Maresme
Fira d’Artesania 1r i 3r diumenge de mes
Recuperació tres tombs
Fira i Jornades Gastronòmiques de la Maduixa
Jornades Gastronòmiques de la Cirera d’en Roca
Jornades Gastronòmiques del bolet
Tallers de la poma de Relleno
Concurs d’arrossos (Breda Eixample)
«Tria i remena», Mercat de segona mà (Breda Eixample)
Sopar popular cap d’any (Breda Eixample)

SUPORT A NOVES
INICIATIVES D’ENTITATS
PLA ESTRAT. DEL SECTOR
AGRARI I RURAL
COMERÇ I EMPRESA

NOU MERCAT
XARXA DE MERCATS MUNICIPALS
FESTES

Pla d’accions per a la recuperació de l’activitat agrària i desenvolupament d’activitats
al medi natural i rural.
Centre acreditat del Servei d’autoempresa.
Assessorament a nous emprenedors i seguiment de projectes
Pla d’Ordenació del comerç. Estudi del comerç urbà i mercat no sedentari
Estudis de Viabilitat per a nova ubicació i gestió nou mercat.
Presentació avantprojecte
Membres del Consell
Rierada 2004, Robanaps 2005 i 2006
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Des del mes d’abril de 2004, Arenys de Munt és centre
acreditat del Server d’Auto empresa de la Generalitat de
Catalunya, per el qual els emprenedors d’ Arenys de Munt i
altres poblacions de la comarca podem demanar
assessorament gratuït per posar en marxa iniciatives
empresarials.
Des de l’any 2004 i mitjançant ajuts econòmics i
d’assessorament de la Delegació de Comerç de la
Diputació de Barcelona es treballa per tal de construir
un nou mercat d’acord amb les noves necessitats de
productes i de Servei que requereix Arenys de Munt.
S’han sol·licitat subvencions i mantingut contínues
entrevistes i reunions per a l’estudi de viabilitat i
redacció de l’avanç projecte i som membres del
Consell de la Xarxa de Mercats Municipals Pla
Estratègic del Sector agrari i medi rural (Febrer
2007).
Acostament al sector de la pagesia i prospecció
d’activitats a la natura.
Des de l’any 2004 noves cites anuals de concerts
de música Rierada de tendències musicals
Robanaps.
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Més atenció al comerç i el
projecte del nou mercat municipal
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Promoció Econòmica
La regidoria de Promoció Econòmica té bàsicament la tasca de promoure
l’activitat econòmica a Arenys de Munt i oferir un servei d’ocupació a
totes les persones que busquin feina.

promoció econòmica
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També tenim diferents recursos per poder fer accions de cara a integrar al món laboral persones de difícil integració,
persones nouvingudes i persones amb especials dificultats per accedir al món laboral.
El Servei Local d’Ocupació té tres línies bàsiques de treball:

32

Accions d’intermediació Laboral
Són les accions centrals de l’activitat del servei.
Es tracta de les actuacions derivades de la gestió
dels itineraris d’oferta (empreses) i demanda
(usuaris) i la posada de contracte dels dos
itineraris a través de la borsa de treball.
Al llarg de la legislatura el Servei d’Ocupació ha
atès 1.773 persones. D’aquestes tenim constància
de que s’han inserit laboralment 733 (el 41,4%).
Pel que fa a les empreses, hem atès 176 que ens
han donat a gestionar 456 ofertes de feina per a
cobrir 508 llocs de treball. Les empreses han
seleccionat 263 candidats derivats per nosaltres,
el que significa que la nostra taxa de cobertura
d’ofertes en el període és del 52%.
Aquestes accions han estat cofinançades per
l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, aquestes dues institucions supramuicipals
han subvencionat part de la contractació de la tècnica responsable del servei (un 90% del cost salarial). L’Ajuntament
ha finançat el 30% del sou de la tècnica i els recursos materials necessaris per a implementar el servei.

Accions de Formació i Treball
Es tracta de les accions que financia el Departament de
Treball per tal de millorar la qualificació professional de les
persones que estan en recerca de feina. Aquestes accions
contemplen contractació laboral, formació en el lloc de treball
i la realització d’obres o serveis d’interès comunitari.
A Arenys de Munt durant el període hem fet:
Plans d’Ocupació: 22 projectes que han representat la
contractació entre tres i sis mesos de 28 persones aturades.
Hem rebut 204.513,25 euros de subvenció per a
implementar-los.
Tallers d’Ocupació: 3 projectes d’un any de durada
cadascun. 1 de jardineria, 1 de treball forestal i 1 de
construcció.
Han representat la contractació de 33 persones aturades.
Hem rebut 412,297,68 euros de subvenció per a poder-los
realitzar.

Accions Pacte Territorial per a l’Ocupació
Es tracta d’un pla d’acció conjunta comarcal, les accions són implementades a diferents municipis de la comarca
coordinats pel Consell comarcal del Maresme a través del PT i que subvencionen la Generalitat de Catalunya
(Departament de Treball) i la Diputació de Barcelona, alguna d’aquestes accions requereix cofinançament municipal.
Hem anat participant cada any progressivament a més accions, en total aquest període s’han beneficiat 144
persones residents al nostre municipi.

AMUNT especial legislatura 2003-2007
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Servei de Premsa i
arenysdemunt.cat

- Hem millorat les
instal·lacions de la Ràdio
perquè puguin treballar en
òptimes condicions.
- Hem millorat els serveis
d’ informatius de la Ràdio
amb periodistes i amb un
informatiu diari.
- Hem fet millores tecnològiques com una nova
pàgina web, ràdio en directe per Internet, descàrrega de programes de
ràdio, panell lluminós informatiu comunicat via
RDS.

Televisió Arenys de Munt

Per poder sortir als altres mitjans de
comunicació i per que la informació
corri fluidament és imprescindible
tenir un servei de premsa, per això
hem creat aquest servei que ofereix
continguts als mitjans propis i
externs.
- Hem creat el portal web d’Arenys
de Munt : www.arenysdemunt.cat
amb un gestor de continguts que
permet l’actualització ràpida i fàcil.
Hem publicat 1400 notícies i una
mitjana de 3 notícies diàries, amb
un mitjana de 245 visites diàries i
un total, fins ara, de 80.000 visites.
- Hem creat el portal d’entitats, on
tenen un espai web de fàcil creació
per informar de les seves activitats i
comunicar-se entre elles.
- També hem creat un nou i pioner
servei municipal, el Infomòbil, on
s’informa gratuïtament de diferents
temàtiques via missatges SMS.

Ràdio Arenys de Munt
- Hem legalitzat la gestió de Ràdio
Arenys de Munt, fent un concurs
públic i donant així solidesa al projecte Ràdio Arenys de Munt que té
24 anys d’història.
- Hem legalitzat l’emissor de FM de
Ràdio Arenys de Munt.

- Durant aquest temps la TAM ha
produït desenes d’hores de televisió amb reportatges, notícies i programes diversos sobre Arenys de
Munt.
- La TAM connecta amb altres televisions a diferents hores, com la Xarxa de Televisions locals o la Sexta,
oferint així, nous continguts televisius.
- Hem creat un arxiu d’imatges
d’Arenys de Munt que s’afegiran a
l’arxiu històric del poble.
- L’Ajuntament d’Arenys de Munt és
promotor i impulsor de la transició
a la TDT i del canal de televisió públic del Maresme Nord que ha de
substituir molt properament a la TAM.

Butlletí Amunt Arenys

TDT que cobreix la zona de Can Borrell, de molt difícil recepció en
analògic.
- Hem creat un nou centre emissor
municipal, Torre Borrell, que ofereix
serveis de comunicacions.

Internet
- Hem promogut la instal·lació d’una
xarxa Wifi que ofereix accés a Internet a zones on abans no arribava i a millors preus.
- Hem completat l’Aula d’informàtica
de l’Esplai.
- Hem muntat un Telecentre amb
programari lliure a l’Escorxador.
- Hem fet xerrades i conferències per
promoure les Tecnologies de la informació i el Programari lliure.
- L’Ajuntament és centre emissor de
Certificats digitals IdCAT per a particulars i estem integrats dins a CatCert, l’Agència de certificació digital.

- Hem publicat 14 butlletins municipals que s’han enviat casa per
casa amb tota la informació local.

Centre Emissors
- La difícil orografia d’Arenys de Munt
fa que sigui molt complicat rebre les
televisions i ràdios, per això ens cal
repetidors municipals.
- Ara tenim repetidors de ràdio de
Catalunya Ràdio, Catalunya Música,
Icat FM, Catalunya Informació i
RAC1.
- Tenim un repetidor de TDT per
poder veure: TV3, C33, K3, 3/24, TD8
i RAC1, RAC105.
- Tenim un microrepetidor digital en
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comunicació

La regidoria de comunicacions vol
fer arribar a tothom la informació relativa al nostre poble. Per això disposem de mitjans de comunicació
municipals i fomentem que arribin a
tothom altres mitjans amb vocació
de transparència informativa i de
contrast i equanimitat de la informació.
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Grans projectes per mil
Durant la legislatura 2003-2007 Arenys de Munt ha portat a terme una
forta política educativa amb la construcció d’una nova escola, l’ampliació
de l’IES Sobirans i la creació del projecte de l’Escola Bressol

ensenyament
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L’Escola Sobirans, una realitat
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A l’estiu de 2003 es
van retirar tots els barracons del pati del
CFEIP Sant Martí així
com també de l’espai
que ocupaven a la
plaça Catalunya.
El 15 de setembre de
2003 entra en funcionament l’Escola Sobirans, amb 206 alumnes.
L’Ajuntament aporta
24.000 euros per
completar l’equipament de la cuina per
tal que es pugui cuinar al mateix centre.
També adquireix bancs i mobiliari de jocs per al pati, construeix el sorral,
col·loca cortines per enfosquir l’aula d’informàtica i psicomotricitat i col·loca
un terra de linòleum a la classe de P3 i una altra a la de P4.
El 24 d’abril s’inaugura oficialment el CEIP Sobirans amb l’assistència del
molt honorable conseller en cap, Josep Bargalló.

S’amplia l’IES Domènec Perramon
Ampliació de l’IES Domènec
Perramon, amb la que no
només se soluciona el problema de manca d’aules sinó
que es milloren les instal·lacions de l’edifici amb la
construcció d’una cuina,
menjandor i la construcció
d’un gimnàs, sala d’actes i
una piscina amb els
corresponents vestidors,
dependències que fins ara
no tenia l’IES i fins ara s’havia
d’utilitzar la pista i el bar del
pavelló municipal.

Projecte d’ampliació del CEIP Sobirans
Redacció del projecte d’ampliació del CEIP Sobirans a càrrec de la
Generalitat. En aquests moment s’està pendent de l’adjudicació de les obres
que també aniran a càrrec de la Generalitat.
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Hem anat millorant
les dues escoles
A més dels grans projectes de
construcció i ampliació dels
edificis escolars s’han fet
actuacions periòdiques de
manteniment dels dos centres
docents i anualment obres de
millora i reforma sobretot a
l’edifici del CEIP Sant Martí,
coincidint amb les vacances
dels escolars. La despesa ha
estat important, però també s’ha
buscat i s’ha obtingut l’ajuda
econòmica de la Generalitat.
De totes les actuacions en
destacaríem el pintat de
diferents aules i zones del CEIP
Sant Martí, la reposició de sorra
i arranjament del pati,
l’arrebossat i enrajolat del
vestíbul i l’escala per tal
d’eliminar l’humitat d’aquestes
zones. El canvi de tots els
fluorescents per tal de complir
amb la normativa de seguretat.
Reparació de la teulada per tal
de solucionar el problema de
filtracions i goteres. Renovació
de tota la instal·lació elèctrica del
CEIP Sant Martí a través d’una
subvenció
RAM
de
la
Generalitat. Nou terra de
linòleum a l’aula de música.
Renovació de tot el terra de la
primera planta del CEIP Sant
Martí. Instal·lació de mobiliari
infantil als patis de les dues
escoles. Renovació de la xarxa
de clavegueram al CEIP Sant
Martí. En aquests moments
estem pendents de signar un
conveni amb el Departament
d’Educació de la Generalitat per
tal que assumeixi el 50% de les
despeses
derivades
del
manteniment del centre.
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lorar l’ensenyament
Diferents activitats de caire pedagògic per a tothom
L’Ajuntament també ha dut a terme, amb la col·laboració de les AMPES dels diferents centres, diferents
activitats de caire pedagògic. En volem destacar:
- La campanya «Anem al Teatre» que ofereix espectacles de
teatre, música i dansa i en la que hi han participat els alumnes
d’Educació Infantil i Primària.
- La campanya «Coneguem els Nostres Parcs» que permet
als alumnes de 6è de primària rebre coneixements i valors
sobre educació ambiental per part de personal especialitzat
del Parc Natural Montnegre-Corredor.
- La campanya «Viu el Parc» adreçada a alumnes de 6è de
Primària que dóna a conèixer també el parc del MontnegreCorredor.
Educació Vial en la que hi ha col·laborat la policia local, la
Direcció General de trànsit i l’Institut Gutman.
- «Tastet d’Empreses», adreçat als alumnes de l’IES i que
es va dur a terme lligat amb el crèdit variable de recerca de
feina i que permetia als alumnes el coneixement del món
empresarial durant dues hores a la setmana (es va
realitzar durant els cursos 2003-2004 i 2004-2005).
Organització del Carnaval Escola amb la col·laboració
de diferents centres docents del poble, les escoles
bressol i els alumnes de l’IES Domènec Perramon.
- Edició de dos llibres infantils per donar a conèixer
les festes i costums del nostre poble als infants.
- Xerrades de formació dirigides als mestres i
professors dels centres docents del poble.
- Elaboració, amb el suport de la Diputació de Barcelona, del PEC, Projecte Educatiu del Poble, com a
instrument de reflexió i participació ciutadana sobre
l’educació. A través del PEC es vol promoure el concepte
de poble com a espai educatiu.
El PEC vol ésser l’expressió del compromís social amb
l’eduicació entesa com a responsabilitat col·lectiva i com a eina per a millorar la nostra societat i el nostre
poble.
La posada en marxa del PEC ha comportat la celebració d’un Fòrum sobre Educació, la constitució de
diferents comissions i la realització d’activitats i projectes, el més important dels quals és el «Projecte Riera»,
adreçat als alumnes de tercer i quart de secundària. A través del Projecte Riera i mitjançant una adequació
curricular els alumnes reben formació laboral durant un terç de l’horari lectiu en diferents empreses del
poble.
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El Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, celebrat 6 de febrer, va
aprovar l’establiment del servei públic municipal d’escola bressol,
sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d’establiment i
el projecte de reglament del servei adjunt, redactat per la comissió
especial, i el projecte executiu de l’equipament, que ja ha estat aprovat inicialment. Aquest projecte, redactat per Lluís Rodríguez de Llauder té un pressupost de 1.070.000 euros, amb IVA inclòs i contempla
la construcció d’un edifici amb 1.622 metres quadrats que se situaria sobre la superfície total de 6.870 metres quadrats als terrenys
situats darrere l’escorxador, més coneguts com a Can Barbeta.
Aquest nou servei tindrà 115 places.
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La cultura, amb més ser
La cultura ha seguit bategant fort durant aquesta legislatura amb més
activitats, publicacions i projectes ambiciosos com la nova biblioteca
municipal.

Les excavacions arqueològiques al
parc de can Jalpí, a càrrec de
lempresa ARKE (estiu de 2003) van
donar a conèixer una zona
d’abocaments amb gran quantitat de
fragments ceràmics i van posar al
descobert sitges plenes de restes
arqueològiques així com diferents
forns alguns d’ells força ben
conservats. Aquests restes van estar
inventariades i els forns degudament
protegits.

Inauguració del monument de la Puntaire
L’11 de novembre de
2003, gairebé 50 anys
després que l’Ajuntament es plantegés per
primera vegada aquesta
idea, es va inaugurar el
monument a la Puntaire.
L’escultura, realitzada
pel prestigiós escultor
japonés Etsuro Sotoo va
ser moldejada íntegrament a Fucheng, a la
Xina, i traslladada en
vaixell fins a Catalunya

Aprovació del projecte de la biblioteca
El Ple del 6 febrer va aprovar el projecte de la nova biblioteca. Amb aquest
nou edifici es guanyarà 2.850m2 de plaça pública sobre un aparcament
subterrani. Sobre aquesta superfície s’hi construirà una zona d’estada i
espai per a actes públics i una zona de passeig pel voltant de la biblioteca.
L’equipament tindrà dues plantes. A la planta baixa, hi haurà la zona de
música, d’imatge, informació i serveis i a la primera hi haurà el fons general
i la sala de lectura. Amb aquest nou projecte es pretén dotar al municipi
d’una nova biblioteca que pugui arribar a ser dinamitzadora de la zona.

cultura
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- El 2004 Arenys de Munt és
declarat
zona
d’interès
artesanal per la seva producció
de puntes al coixí.
- Pel setembre de 2004 es celebra els 25 anys d’Ajuntaments democràtics amb la
inauguració d’una exposició
commemorativa i la celebració
de taules rodones amb la
participació d’exalcaldes i
regidors.
- Es recupera la celebració de
l’Aplec a l’ermita del Remei
- Es recupera la ballada de la
dansa amb espolsada després de l’ofici de Festa Major.
- S’inaugura la secció
d’audiovisuals i de serveis de
préstec de DVD, videos i CDs a
la biblioteca Sant Martí.
- Edició del llibre sobre els Fondos, el llibre d’actes del II i III
Simposi de la Descoberta
d’Amèrica, el llibre de poemes
guanyador del premi Domènec
Perramon i de diferents Fulls
Arenyencs de Cultura.
- Edició del DVD guanyador del
Premi Ramon Torroja sobre la
personalitat i l’obra de Domènec Perramon.
- Per l’octubre de 2004.
Comença a funcionar l’Aula de
Música a càrrec del Conservatori del Liceu, activitat que
finalitzarà l’octubre de 2007 en
deixar la gestió el Conservatori
del Liceu.
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rveis i més activitats

Concerts de Música
Mediterrània
Des de l’any 2005 cada estiu el
castell obre les portes per acollir el
Cicle de Concerts de Música
Mediterrània de can Jalpí, organitzat
per l’Ajuntament d’Arenys de Munt i
el d’Arenys de Mar. El primer any es
va comptar amb Caponnam i Maria
del Mar Bonet i l’any 2006 amb
Remor de mar i Lluís Llach.

XIX Diada de la
Puntaire de Catalunya
El 24 de juny de 2006 Arenys de Munt
va quedar ple de gom a gom arran
de la celebració de la XIX de la
Puntaire de Catalunya. 2195
puntaires catalanes, d’alguns llocs
d’Espanya com Bilbao, Burgos,
Gandia i Saragossa i fins i tot de
França van mostrar durant tot el matí
l’art de les randes.
A l’acte, que va comptar amb una
preparació acurada, hi van
col·laborar 21 entitats.
Es calcula que van passar per
ARenys de Munt més de 10.000 persones fet que va servir per donar a
conèixer Arenys de Munt i promocionar el poble i el seu potencial.

Transport públic a Arenys de Munt (2003-2007)
Al llarg d’aquests quatre anys s’ha fet una veritable aposta per millorar el transport públic entre Arenys de Munt i
Arenys de Mar. S’ha renovat la flota d’autobusos, el servei
ha entrat dins de la integració tarifària de l’ATM i s’ha ampliat
la freqüència del pas del Bus.
Tot i que el servei d’autobús al nostre poble es realiza a
través d’una concessió de línia de la Generalitat a
l’empresa Martí Colomer i tot i que el transport interurbà
no es competència de l’Admistració Local, l’Ajuntament
d’Arenys de munt, a través d’un conveni amb la Generalitat,
assumeix més de la tercera part de l’import que ha
comportat l’augment de la freqüiència de pas del bus.
Dels 3 busos d’anada i 13 de tornada amb què comptava
el sevei hem passat als 32 d’anada i 32 de tornada.
Des de 2006 el municipi de Sant Iscle de Vallalta participa
també en el conveni amb Ports i Transports i a principi de
2007 es va pactar un nou conveni amb el servei de Ports i Transports del a Generalitat per augmentar, des del
4 d’abril de 2007, 7 viatges més d’anada i 7 més de tornada amb la qual cosa s’aconsegueix que la flota
d’autobusos faci 39 viatges d’anada i 39 de tornada al dia. D’altra banda l’Ajuntament també ha conseguit que
el bus arribi fins al nucli de Torrenbò amb dos viatges pel matí i dos per la tarda.

AMUNT
especial
legislatura
2003-2007
AMUNT
especial
urbanisme
2007
arenys
arenys

cultura

Durant la legislatura
2003-2007
s’ha
consolidat el pro-jecte de
música, dansa i teatre
«Primavera de les Arts»
en el que hi participen
nou poblacions de la comarca. Des de fa uns
anys Arenys de Munt ha
augmentat encara més
el llistó de la qualitat amb
produccions pròpies
cada temporada, com
ara les òperes Nabuco,
La Traviata o enguany, la
de Carmen, que han estat representades posteriorment a d’altres municipis.
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Jaume
Missé
i Mas

la tribuna
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Arenys de Munt 2000 completa la segona
legislatura presidint un govern obert que
només busca treballar per al nostre
poble.
Al llarg d’aquestes pàgines haureu pogut
copsar una part de la inmensa tasca
que s’ha fet aquests anys.
Però d’allò que ens sentim més orgullosos
és d’haver obert la política a tothom.
Amb 11 dels 13 regidors al govern varem
acabar el mandat 1999-2003 i amb 10
dels 13 regidors al govern hem acabat
aquest segon.
Arenys de Munt 2000 ha obert el govern
a tots els grups polítics que han volgut
treballar positivament pel poble. També
ha apropat, des del govern, la política
als ciutadans interessats a través dels
consells, de les compareixences, del
trasllat de la informació de tot el que
passa i es cou a l’ajuntament als
ciutadans (revistes, televisió, ràdio,
pàgina web...), de les consultes populars.
Eliminar les polèmiques estèrils i les
lluites partidistes, treballar molt per a
recuperar el temps perdut del nostre
poble i posar-lo a un nivell
d’equipaments, d’inversions, de
pressupost que no tenia.
Dins la comarca, Arenys de Munt és
reconegut i valorat molt més que no
era. Han arribat una gran quantitat
d’inversions de les administracions
superiors. En aquest mandat hem tingut
inversions milionàries de la Generalitat,
de la Diputació i de l’Administració central
(Ministerio de Medio ambiente).
Subvencions per al transport públic han
permès millorar vehicles i freqüències,
la carretera fins a Arenys de Mar ha
estat completament refeta en una altra
inversió milionària que ha posat un asfalt
menys sorollós i ha permès la
semaforització intel·ligent que minimitza
les esperes.
Les inversions a l’IES representen la
mateixa quantitat de diners que es van
invertir en fer el CEIP Sobirans. En cap
mandat havien arribat tants diners per a
Arenys de Munt en forma d’ajudes i
subvencions.
Satisfets de la feina feta però amb la
necessitat de dotar el nostre grup d’un
nou impuls, de noves energies, de nova
gent plantegem una renovació important
a la llista electoral que presentarem a
les properes eleccions.
Gent nova, il·lusionada, treballadora que
està disposada a agafar el relleu, a
continuar la tasca, a empènyer tots
aquests grans projectes iniciats i a punt
de començar. Però sobretot gent de
casa, gent d’Arenys de Munt que no té
cap altre interès, cap més bandera, cap
més aspiració que poder treballar i fer
un bon servei a Arenys de Munt. Som la
força política de la gent d’Arenys de
Munt. T’hi apuntes?

4 anys fent feina per i amb
la Gent d’Arenys de Munt
Convergència i Unió hem estat un cop més
al govern d’Arenys de Munt. L’acord de
govern amb Arenys de Munt 2000, amb la
incorporació del regidor independent
posteriorment, ha permès un govern estable
i amb una acció transversal, on l’acció de
govern ha estat de tots, fet que s’ha
transformat en la feina feta, que aquest
butlletí resumeix, doncs amb un sol butlletí
no es pot recollir la tasca dels 4 anys. Vam
apostar per estar al govern per poder fer
una tasca vers Arenys de Munt i l’hem
feta. S’ha fet un esforç important en
desenvolupar
el
Pla
d’Ordenació
Urbanística Municipal i en la planificació
d’alguns dels equipaments que poden anar
en
els
espais
previstos.
Alguns
equipaments estan a punt de començar i
d’altres estan ja planificats.
El govern d’Arenys de Munt durant aquests
anys ha posat les bases perquè en un
futur immediat es pugui desenvolupar el
poble per adaptar-se a les necessitats que
la societat avui en dia reclama. S’han
redactat molts plans que s’han començat
a aplicar, plans que no s’han deixat en un
calaix(Pla turístic, Pla de joventut, Projecte
Educatiu de ciutat, etc.)
El creixement ha estat motiu de critica
constant per part de l’oposició sense oferir
cap alternativa clara al respecte. Creiem
que el Pla d’Ordenació Urbanística ha
modulat i regulat aquest creixement i com
ja hem exposat deslliura espais per
equipaments. El creixement ha de
gestionar-se bé per que esdevingui una
oportunitat de desenvolupament pel nostre
poble.
Malgrat aquest creixement hem aconseguit
mantenir el nostre esperit de poble. Les
activitats de les entitats, de les bredes,
els actes socials han crescut amb nombre
i amb qualitat i amb la participació dels
nouvinguts que han fet d’Arenys de Munt
el seu poble no el lloc on tenen la casa. El
nostre millor patrimoni és el gran
dinamisme de la gent d’Arenys de Munt.
Volem ressaltar l’aposta per la participació,
tal com el pacte de govern contemplava.
El Pla i el Reglament de Participació han
fet un diagnòstic, han ordenat i han
planificat com ha de ser la Participació a
Arenys de Munt. Les diverses sessions
participatives, la consulta a la població
sobre l’avantprojecte d’urbanització
superficial de la riera, etc donen fe de que
el fet participatiu a Arenys de Munt ha
estat molt més que un anunciat. Podem
afegir el Projecte Educatiu de Ciutat, el
Pla de Joventut, entre d’altres, que sense
la participació no tindrien sentit.
Aquests són els aspectes qualitatius que
volem ressaltar i com ja dèiem al
encapçalament no és tot el que s’ha fet.
Des de Convergència i Unió tenim la
certesa
que
hem
treballat
amb
responsabilitat, ajudant i impulsant dins el
govern municipal l’acció de govern.
Estem preparats per poder liderar el futur
d’Arenys de Munt, amb el nostre Cap de
Llista Alfons Molons i un equip consolidat,
però que també buscarà la incorporació de
gent nova. Esperem que sapigueu valorar
la feina feta i que ens pugem guanyar la
vostra confiança.
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Arribem al final d’aquesta legislatura
i, ara sí, és hora de fer un repàs de la
feina feta. Fa aproximadament dos
anys vaig entrar a formar part de
l’equip que gestionava la política de
l’Ajuntament. Després de desavinences importants les persones amb
les qui treballava en el partit polític
que jo representava en aquell
moment. Va ser una situació
complicada i incòmode per a tots.No
obstant, com deia, vaig entrar a
formar part de l’equip de Govern,
assumint la Regidoria de Serveis.
En aquests dos anys s’ha dut a terme
canvis, al meu entendre, importants
que han millorat el servei que es
presta.
Per una banda s’ha augmentat el
personal dedicat a aquesta regidoria.
Hi ha un coordinador, que té un perfil
tècnic. Això fa que les decisions es
prenen siguin des d’un punt de vista
de necessitat (en aquest sentit sóc jo
i l’equip de govern qui escolta el
sentir i les demandes dels nostres
conciutadants ), a la vegada que es
tenen en compte aspectes específics
de l’obra. També hi ha una persona
dedicada a temes administratius, això
ha agilitzat totes les tramitacions de
caire administratiu. Finalment també
hi ha hagut un augment del personal
dedicat a l’acció directa del nostre
entorn; s’ha contractat a gent nova
per realitzar feines al nostre poble.
Crec que s’ha fet una bona feina pel
que fa a les inversions a la via
pública, creant espais d’esbarjo i
espais públics perquè tothom en
gaudeixi, a banda del manteniment
dels equipaments municipals.S’ha
millorat també, la relació amb el
personal sigui funcionari o laboral.
Deixem una gran obra per fer, com és
la canalització i el cobriment de la
riera, però deixem encarrilats altres
projectes com el mercat municipal i
d’altres com la biblioteca, la Zona
Esportiva, l’ampliació de l’Institut i
l’Escola bressol. Cal esmentar que des
de la regidoria de Serveis sempre s’ha
prestat a col·laborar amb tot allò que
ha estat necessari, atenent a les
demandes fetes, tant des de les
empreses contractades com les dels
nostres veins.
No voldria acabar sense esmentar a
tots els treballadors i treballadores
amb els quals he treballat i hem
superat dificultats, conflictes i
situacions grates. Faig una lectura
positiva del meu pas per aquest
Ajuntament, encara que haig de dir
que se m’ha fet curt, ja que deixo
coses per fer i que a nivell personal
les voldria haver realitzat.
Jaume Missé i Mas
Regidor de Serveis Municipals
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Correus d’interès
Informació:
informacio@arenysdemunt.cat

PSC

Alcaldia:
alcaldia@arenysdemunt.cat
Urbanisme:
urbanisme@arenysdemunt.cat
stecnics@arenysdemunt.cat
Obres i serveis
obresiserveis@arenysdemunt.cat
Mediambient:
mediambient@arenysdemunt.cat
Promoció econòmica
promocioeconomica@arenysdemunt.cat
Festes
festes@arenysdemunt.cat
Esports
esports@arenysdemunt.cat
Comerç i turisme
comitur@arenysdemunt.cat
Serveis personals
spersonals@arenysdemunt.cat
Governació:
governacio@arenysdemunt.cat
Hisenda
hisenda@arenysdemunt.cat
Joventut:
joventut@arenysdemunt.cat
Cultura
cultura@arenysdemunt.cat
Sanitat
sanitat@arenysdemunt.cat
Ensenyament:
ensenyament@arenysdemunt.cat
Registre civil
registrecivil@arenysdemunt.cat
Jutjat de pau
jutjatdepau@arenysdemunt.cat
Participació ciutadana
participacio@arenysdemunt.cat
Premsa
premsa@arenysdemunt.cat
Serveis socials
ssocials@arenysdemunt.cat
Policia Municipal
policia@arenysdemunt.cat
Radio Arenys de Munt
radio@arenysdemunt.cat
TAM
tam@arenysdemunt.cat
Esplai
esplai@arenysdemunt.cat
Escorxador
escorxador@arenysdemunt.cat
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Estem a les acaballes del present mandat
municipal i és moment de fer una valoració
de la gestió dels darrers 4 anys de l’Equip
de Govern d’AM2000 i CiU. Una gestió en
la que ERC, amb la majoria absoluta
d’AM2000, ben poc ha pogut condicionar.
Des de l’oposició, l’únic que hem pogut
fer ha estat complir amb el nostre deure
de servir al poble des de la vessant de
control. Això sí, hem fet una oposició
constructiva, hem participat activament
en tots els Consells Municipals, hem
presentat als Plens més de 200 propostes
i més de 300 preguntes.
En aquests anys, AM2000 ha dissenyat,
planificat i encarregat molts projectes però
n’ha portat a la pràctica ben pocs. 8 anys
de govern municipal haurien hagut de
donar per molt més. Van saber il·lusionar
molt bé als ciutadans però els han donat
poc a canvi. I això, degut, principalment,
a la mala gestió que han portat a terme.
Pel que fa als equipaments municipals
(el gran dèficit d’AM2000 i CiU), sembla
que tot s’acaba amb estudis, avantprojectes, projectes aprovats però no
executats, etc. Li costa anar més enllà.
De realitats, ben poques. No s’ha
aconseguit el geriàtric, ni l’escola bressol,
ni la zona esportiva, ni el mercat municipal,
ni l’hotel d’entitats, ni l’ampliació del CAP,
etc. En aquests 8 anys i amb més de
1200 milions de les antigues pessetes de
pressupost anual, amb una millor gestió i
administració dels recursos, estem
convençuts que s’hauria pogut fer molt
més. La gestió econòmica tampoc ha
estat bona, amb contínues modificacions
de crèdit, improvitzacions sobre la marxa,
grans superàvits a final d’any i un deute
pel proper mandat de més de 5 milions
d’euros.
Per altra banda, creiem que en el present
mandat municipal s’ha ajudat molt poc a
les nostres entitats, tant a nivell econòmic
com d’infraestructures. A més, hem pogut
comprovar que hem tingut un govern
municipal al que li ha faltat diàleg amb la
resta de partits polítics i escoltar una mica
més la ciutadania. En moltes ocasions,
han passat el rodet de la majoria absoluta
sense cap tipus de contemplació. Un
exemple recent és l’elecció del Síndic de
la Vila que, en comptes de ser escollit per
consens, només va comptar amb els vots
a favor d’AM2000. I ja sabem que les
majories absolutes no són mai bones,
excepte pels qui governen...
Al final dels seus dos mandats, AM2000,
el partit que deia «Endreçarem Arenys de
Munt» ens deixarà un poble desendreçat,
amb els carrers bruts, mal asfaltats i
mancats d’il·luminació. No han resolt la
recollida selectiva i no han fet res per
aconseguir habitatge social.
Hi hauria moltes més coses a dir, però
només falten dos mesos per a unes noves
eleccions i això pot canviar. Canviarà!
Des d’ERC estem plenament capacitats
per tirar el poble endavant i solucionar els
dèficits de gestió i d’equipaments. Depèn
de tu! Dóna’ns el relleu!
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L’equip de govern ens ha demanat
un escrit per aquest butlletí especial, per tal de valorar els 4 anys
2003-2007 al nostre poble. Ens donaven una columna. Vàrem insistir
en la necessitat d’una pàgina. Doncs
no. La dita de «qui paga mana», en
aquest cas AM2000-CIU manen, però
paga amb els diners públics de tots
els arenyencs. El 27 de maig de
2003 veníem d’un mandat 19992003 valorat positivament per Arenys
de Munt. Ens vàrem presentar a les
eleccions municipals amb un bon
programa i un equip motivat per
portar a bon port. El PSC fou el segon partit més votat, però els ciutadans que varen votar decidiren una
majoria absoluta que ens ha governat amb CIU. La percepció majoritària de la gent del nostre poble a la
hora de fer balanç, és que, AM2000
a manat amb plom a les sabates i
CIU a confós l’Ajuntament amb una
ONG. Fets i resultats de gestió ho confirmen.
L’any 2004 ja teníem oportunit ats
amb la subvenció per la nova biblioteca, la zona esportiva, l’escola bressol i habitatges a preu assequible.
De ben segur nosaltres, en aquell
moment, les hauríem aprofitat fent
una bona gestió del Pla General,
mentre el Govern Municipal ha anat
demostrant, amb les decisions, que
prenia una total desorientació, tan a
l’hora de planificar, gestionar i definir les prioritats. Han preferit contentar els poders econòmics en detriment de les necessitats del poble.
No han estat a l’alçada de donar el
que els ciutadans demanen: un govern àgil, eficaç i capaç de donar
resposta
a
les
necessitats
col·lectives. Desde el PSC no hauríem oblidat les altres moltes necessitats que tenim: Residència Centre
de dia, la cohesió necessària amb
les urbanitzacions (transport i serveis), un nou rebut de l’aigua per la
gent gran i d’altres persones que
paguen el que no gasten, bitllet del
bus gratuït per a estudiants i jubilats
etc. etc., propostes fetes als Plens
Municipals per el PSC però, el Govern Municipal no escolta i diu que
no fem propostes.
Pel fet que, ja que per Sant Joan
l’actual equip de govern ja no hi serà,
han volgut posar la cirereta a la mala
gestió proposant al darrer Ple municipal, la aprovació d’un conveni amb
Endesa per instal·lar al nostre terme
municipal, una línia elèctrica de ALTA
TENSIÓ, amb 21 torres metál·liques
i més de 4 quilòmetres de línia i
una ESTACIÓ TRANSFORMADORA,
en una parcel·la municipal de més
de 3.000 m2 sense preguntar als ciutadans davant el que considerem un
possible atemptat al medi ambient.
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