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Alcaldia 
 
SEGURETAT CIUTADANA i PREVENCIÓ  
1.- APOSTA PER UNA POLICIA DE PROXIMITAT I MILLORA DE L'ATENCIÓ CIUTADANA  

 Millora de la qualitat del servei mitjançant l’especialització i el reforçament de l’estructura 
del cos de la Policia Local. 

 
S’està realitzant un treball de fons que ocuparà tot 
el mandat, on els eixos principals la qualitat del 
servei, la proximitat a les persones, la millora en 
l’especialització i el reforçament de l'estructura del  
cos de la Policia Local.  

La previsió era la creació durant el mandat, de 8 
places; en aquests moments hem fet la incorporació 
de tres places, i sent conscients de la situació 
econòmica, la proposta per a la resta de mandat és 
la creació de 2 places de Caporal, per donar més 
consistència a l’estructura de la Regidoria, i poder 
afrontar amb més eficàcia i eficiència els nous 
reptes de vigilància i atenció a les persones que 
tenim.  

Durant la campanya d'estiu, es posarà en 
funcionament una patrulla de platges amb bicicleta, 
per donar atenció més ràpida i eficaç al conflictes 
que és generen durant la temporada de banys. 

 
 

 Reforma interna de les dependències de la caserna de la Policia Local per posar en marxa les 
oficines d’atenció de l’Àrea de Proximitat. 

2007 2008 2009 2010 Realitzats plànols i estudi d’ubicació. Pendent 
pressupost per execució. 

 

        

 Creació de l’Àrea de Proximitat i Suport, que disposarà d’agents i administratius 
especialitzats i unes dependències específiques per atendre el ciutadà dins mateix de la 
caserna.  

2007 2008 2009 2010 Iniciant la creació de l’àrea, inici de les patrulles a 
peu, incorporació de l’administratiu de l’àrea, i 
propera incorporació d'agents. El desplegament 
total de l’àrea ocuparà fins a final de mandat. 
Ja s’ha posat en funcionament la patrulla rural, 
formada per dos agents motoritzats que donen 
assistència a les zones perifèriques de la població, 
urbanitzacions, cases aïllades... 

 

        

 Renovació i adquisició de nous vehicles per al parc mòbil.   Dos dels tres vehicles ja són operatius, pendents de 
la recepció del turisme. Quedaria pendent 
l’adquisició de dues motos lleugeres per facilitar la 
feina de la patrulla rural i disposar de motos per a 
l’àmbit urbà, diferenciades de l’àmbit rural. 
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ACTUACIONS REALITZADES DURANT EL PRIMER ANY DEL MANDAT, QUE NO ESTAVEN INCLOSES AL PAM 

 

 
SEGURETAT CIUTADANA i PREVENCIÓ  
2.- REORDENACIÓ ZONES D’APARCAMENT  

 Reordenació de l’aparcament en el tram de la Riera del Pare Fita, des del carrer Arxiprest 
Rigau al carrer Montserrat 

 Conversió en zona blava 
 

 
 

3.- ATENCIÓ ALS DISCAPACITATS   

 Ampliació de l’àmbit d’utilització de la targeta d’estacionament per a minusvàlids. 
 

 Unificació de les targetes provisionals d’aparcament 
per a minusvàlids amb els pobles de les rodalies, 
estenent la validesa de la tarja provisional als 
diferents municipis. Facilitant la utilització dels 
espais d’aparcament en el període de targeta 
provisional. 
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Àrea de Serveis a les Persones 
 
 

ACCIÓ SOCIAL 
1.- APLICACIÓ DE LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA  

 Fer tot el seguiment, en coordinació amb la Generalitat de Catalunya i el PRODEP, dels 
casos que afectin la Llei de la Dependència i la seva plena aplicació. 

2007 2008 2009 2010 S’ha estat treballant conjuntament el PRODEP i 
Serveis Socials 

 

        

 Elaboració del mapa de la gent gran.   
A partir dels informes rebuts i en base a la realitat pròpia  detectar i resoldre les situacions 
de dependència i risc. 

2007 2008 2009 2010 S’ha demanat el programa “més a prop” a la 
Diputació de Barcelona 

 

        

2.- ATENCIÓ ESPECIAL A LA GENT GRAN I ALS DISCAPACITATS  

 Creació del Consell de Benestar Social, que incorpori totes les entitats i serveis que treballen  
en aquest àmbit, per millorar l'atenció d'aquest col·lectiu. 

2007 2008 2009 2010 Hi va haver una reunió amb les entitats afins i es va 
acordar elaborar un redactat d’estatuts per presentar 
a govern, amb la intenció de crear el consell el 2008 
Després de l’elaboració dels estatuts per part dels 

tècnics d’Acció Social, es presentarà als grups 
municipals per consensuar la seva aprovació en el 
Ple del mes de març. 

 

        

 Programació de campanyes informatives clares sobre bonificacions a col·lectius desafavorits 
en les taxes de la brossa, l'aigua... 

2007 2008 2009 2010 S’ha fet descomptes per la brossa i l’aigua, que 
figuren a les ordenances fiscals d’aquest 2008 

 

        

 Creació del Centre de dia. 2007 2008 2009 2010 Des de Generalitat de Catalunya, l’ICASS ens ha 
manifestat que no es pot crear cap centre de dia, 
fins que no s’omplim les places que tenim 
concedides. 

 

        

 Nous serveis d'atenció domiciliària a persones amb dependències.  Pendent dels resultats del Mapa de la gent gran.  

 Creació d'un transport adaptat municipal per a serveis a gent gran i altres col·lectius.  Va lligat al centre de dia i al mapa de la gent gran. 
La gent gran està reclamant un transport urbà per 
anar al CAP, cementiri, gimnàs per prescripció 
mèdica... 

 

 Coordinació entre totes les residències de la població per millorar-ne els serveis. 2007 2008 2009 2010 Els treballadors socials municipals estan en 
contacte i coordinen diversos temes generals i 
individuals 
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3.- ATENCIÓ ALS DISCAPACITATS I LES SEVES FAMÍLIES  

  Supressió de barreres arquitectòniques en edificis públics i de nova creació.  Es va construir la rampa d’accés a la planta baixa 
de l’Ajuntament, i s’ha continuat diferents 
projectes de supressió de barreres arquitectòniques 
a diferents carrers de l’Ajuntament. 

 

 Aplicació i vigilància del compliment de la Llei d’integració laboral de les persones amb 
discapacitats (LISMI). 

 S’ha fet un estudi i una xerrada informativa  

 Col·laboració, diàleg i creació de convenis amb entitats comarcals i d'àmbit nacional que 
treballen amb aquest col·lectiu. 

 S’ha ampliat el CDIAP i la col·laboració amb 
l’Associació Aprenem, Familiars de malalts 
d’Alzehimer, Associació Catalana contra el càncer, 
el GIMM i la ONCE 

 

 Creació d'una línia d'informació (Ràdio Arenys,  ATR...) constant i regular per informar els 
col·lectius beneficiats per ajudes, lleis de protecció i altres temes i actuacions públiques.  

2007 2008 2009 2010   

        

4.- RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MUNICIPAL   

 Anàlisi de la viabilitat i creixement de la Residència Geriàtrica   Es va fer el Reglament i crear el Consell  

 Racionalització de les despeses i l'administració de la Residència Geriàtrica municipal  A part de deixar de contractar les figures de 
psicòleg i treballador social, que ara es porta 
directament des de l’Ajuntament, s’està treballant 
en un model de conveni entre l’Ajuntament i el 
Consorci Sanitari del Maresme i la Selva, que està 
previst enllestir el mes de juny de 2009 
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COOPERACIÓ INTERNACIONAL I SOLIDARITAT 
COOPERACIÓ INTERNACIONAL I SOLIDARITAT 
1.- OPTIMITZAR I INCREMENTAR ELS RECURSOS DESTINATS A LA COOPERACIÓ 

 Arribar, en aquest mandat, a destinar el 0’7 % del pressupost municipal a la cooperació i la 
solidaritat . ( En el pressupost de 2007 no arriba al 0’3%).  

2007 2008 2009 2010 No estem en els ítems proporcionals previstos al 
llarg del mandat. 

 

        

 Creació d'un consell de treball que agrupi les ONGD de la vila per definir i fer el seguiment 
dels projectes de cooperació. Impuls d'una política justa i equilibrada de subvencions i 
repartiment d’infraestructures.  

2007 2008 2009 2010 S’hi està treballant conjuntament amb  Arenys de 
Munt. S’ha assolit també el consens per unes noves 
bases de subvencions. 

 

        

 Cooperació amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i amb altres entitats de 
solidaritat i cooperació.   

 Hi treballem  

2.- PROMOURE EL RESPECTE INTERCULTURAL I LA DIFUSIÓ DE LES ACCIONS DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 

 Difusió dels projectes de solidaritat i cooperació i la tasca que fan les entitats. Crear un nou 
vehicle de difusió de les activitats solidàries que es fan des del Consell.  Edició d’una guia 
informativa, potenciar les exposicions... 

2007 2008 2009 2010 Estem treballant amb la regidoria d’Arenys de 
Munt per l’edició d’una guia comuna i espai xarxa 
solidària. Hi ha subvenció de la Diputació. 

 

        

 Foment dels projectes d’educació i sensibilització per la pau, en col·laboració amb les 
entitats i desenvolupar projectes solidaris a les escoles.  

2007 2008 2009 2010 L’IES els Tres Turons treballa un projecte comú 
amb Arenys amb el poble Sahrauí. S’ha programat 
un seguit d’accions conjuntes amb Arenys de Munt 
el mes de maig. 

 

        

 Treballar per assolir un punt fix de contacte entre totes les entitats, ONGD i vilatans 
interessats per les temàtiques relacionades amb la cooperació, el comerç just, la cultura de la 
pau i la potenciació de la interculturalitat.  

2007 2008 2009 2010 S’hi va treballant. Amb Arenys estima la pau –Sos 
Palestina hi ha hagut una coordinació directa. 

 

        

 Prioritzar els  productes de comerç just en totes les compres de l’Ajuntament en què sigui 
possible. 

2007 2008 2009 2010 De moment no s’ha trobat articles escaients per a la 
nostra administració local. 
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CULTURA 
1.- REORIENTACIÓ POLÍTICA I FUNCIONAL DEL CONCEPTE DE CULTURA vs FESTES 

 Realització del Pla d’acció cultural d’Arenys de Mar, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona,  incloent-hi l’acció cultural com un dels factors bàsics de desenvolupament del 
municipi a mitjà termini. El Pla determinarà clarament els objectius que es volen aconseguir, 
les accions estratègiques i els recursos a mitjà i llarg termini.  

2007 2008 2009 2010 Fet. Es previst que s’aprovi al Ple del mes de març. 
La comissió ciutadana que es va crear pel pla, ara 
segueix treballant amb la regidoria de Cultura. 

 
 

        

 Replanteig de les responsabilitats de l’Àrea de Cultura i reorganització de l’organigrama 
creant els serveis necessaris per assumir la globalitat de totes les tasques que actualment es 
coordinen des de la Regidoria de Cultura/Centre Cultural Calisay.  

2007 2008 2009 2010 El replanteig està fet, però de moment no està en 
consonància ni amb l’organigrama municipal, ni 
amb els llocs de treball de la plantilla 2009. 

 

        

 Desenvolupament d’un Pla de finançament i inversions de les activitats i els equipaments 
culturals que inclogui la possibilitat de capital privat i de mecenatge.  

 S’estan fent algunes propostes de mecenatge 
d’actes concrets, i coproduccions. S’ha obert la via 
de la venda de productes culturals (bosses). 

 

 Creació de nous espais d’agenda cultural i ciutadana en els mitjans municipals de 
comunicació i difusió.  

2007 2008 2009 2010 S’ha renovat totalment l’Arenys Activitats a nivell 
gràfic i de continguts. Es volen crear nous espais 
vinculats a les xarxes socials digitals. Web 2.0 

 

        

 Creació de recorreguts i itineraris històrics i naturals que donin a conèixer el nostre 
patrimoni.  

 S’hi treballa, per consolidar els existents i fer una 
nova oferta. 

 

2.- RECUPERAR EL PAPER ACTIU DE LES ENTITATS I LA CIUTADANIA I AFAVORIR LA SEVA IMPLICACIÓ EN L'ACCIÓ MUNICIPAL  

 Generació de xarxes de coordinació i complicitat entre tots els agents que participen en la 
vida cultural arenyenca: transversalment des de l’Ajuntament, les entitats i associacions, les 
indústries culturals i els creadors.  

2007 2008 2009 2010 
 

Amb el Pla d’Acció Cultural, s’han sentat bases 
sòlides de sociabilització dels temes culturals. 

 
 

        

 Consolidació d’un calendari festiu únic i de vila, que integri totes les festes i esdeveniments, 
que tingui com a moments culminants la dinamització de la Festa Major de Sant Zenon, i la 
festa de Sant Roc, amb una oferta variada. I que potenciï la participació de la Comissió de 
Festes.  

2007 2008 2009 2010 
 

Els 2008 s’han començat a notar els resultats. La 
Comissió de Festes, esta fent un bon treball. 

 

        

 Potenciació de la Cavalcada de Reis i suport actiu a l’Organització Cavalcada de Reis 
(OCR). 

2007 2008 2009 2010 
 

Creiem que a les cavalcades del 2008 i 2009 s’han 
començat a notar millores graduals. 

 

        

 Aposta per ser referents territorials en diverses accions culturals: Festival de Jazz, Festa’l 
Grogui, FUM, Revetlla de Sant Joan…  

 En marxa  
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3.- MILLORA I ADEQUACIÓ D'EQUIPAMENTS I ESPAIS PÚBLICS  

 AMPLIACIÓ TEATRE PRINCIPAL 

 Programació i realització de l’ampliació del Teatre Principal per l’antiga casa de Can Vives.  2007 2008 2009 2010 Treballant-hi. S’ha presentat el projecte als Fons 
Europeus. 

 

        

 NOVA BIBLIOTECA 

 Negociació amb la propietat de les Clarisses per a l’adequació de l’equipament com a 
Biblioteca,  Arxiu històric, Centre d'estudis Salvador Espriu i altres autors locals. 

 Treballant-hi. La Diputació està fent el projecte 
funcional. S’ha aconseguit subvenció del PUOSC i 
s’ha fet l’aprovació per ple del conveni urbanístic. 

 

 PLA DE XOC AL MUSEU D'ARENYS 

 Rehabilitació de l’antiga capella del Museu de Puntes Frederic Marès.  
Recuperació del Fons Fidel Fita amb exposició de caràcter permanent. 

2007 2008 2009 2010 Fet. Aquest estiu es va posar en marxa.  

        

 CENTRE CULTURAL CALISAY 

 Ampliació i dotació de recursos de nous espais per a les entitats arenyenques.  
Habilitació de les dependències dels nous espais que ocupava la Regidoria de Promoció 
Local    

2007 2008 2009 2010 Fet. Treballant en la dinamització integral de 
l’espai. 

 

        

 Difusió de lart a la vila a partir de la incorporació en els espais públics delements artístics de 
referència (escultures, murals...) 

 Tenim sobre la taula algunes propostes impossibles 
de moment de dur a terme amb un pressupost en 
temps de crisis. 

 

4.- POLÍTICA LINGÜÍSTICA  

 Consolidació del Servei Municipal de Català.  
Ampliació i difusió de les activitats del servei i potenciació dels autors locals.  

 Treballant-hi  
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DONA 
1.- IGUALTAT ENTRE GÈNERES PER ASSOLIR UNA SOCIETAT MÉS JUSTA PLURAL I RESPECTUOSA  AMB LES DIFERÈNCIES 

 Creació de la Regidoria de la Dona i dotar-la amb els mitjans tècnics i econòmics necessaris 
per desenvolupar les polítiques de gènere al municipi perquè esdevingui l'eina transversal de 
les polítiques de les dones a l’Ajuntament i al municipi. 

2007 2008 2009 2010 Es va crear la regidoria amb la constitució dels 
diferents serveis 

 
 

        

 Creació del Consell de Dones d’Arenys de Mar. Com a lloc de trobada i espai on marcar les 
polítiques de les dones a aplicar al municipi d’Arenys de Mar. 

2007 2008 2009 2010 La creació d’aquest òrgan de participació relatiu a 
polítiques de les dones, es preveu per al primer 
semestre del 2009, per motius de preparació i 
sensibilització en el tema. En l’actualitat s’estan 
creant espais i treballant amb diferents entitats de 
dones per tal de preparar el municipi per a 
l’existència del Consell, ja que hores d’ara no seria 
fructífera la seva creació. 

 

        

 Celebració institucional del dia 8 de març i altres d'específics en temes de dona (com el dia 
contra el càncer de mama) mitjançant actes informatius i campanyes de sensibilització.  

 L’Any 2008 ja s’ha commemorat i fins i tot 
aprovat un manifest específic. De cara a l’any 2008 
es pretén seguir la mateixa línea, incrementant la 
qualitat i difusió. 

 

 Millora de la informació i assessorament a les dones en l’àmbit jurídic, sanitari i laboral.  
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 Està prevista la signatura d’un conveni amb una 
organització que s’hi dedica, actualment la 
regidoria resta a la espera de la viabilitat 
econòmica del programa. 

 

        

2.- POTENCIAR LA LLUITA I LA PREVENCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

 
 

Celebració institucional del dia 25 de novembre, dia contra la violència sexista. 
 

 

S’ha realitzat  
 

 
 

Revisió del “Protocol d’emergències socials” per aprofundir en els casos de violència de 
gènere. 

 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

En l’actualitat s’està fent l’anàlisi i l’estudi de 
possibles propostes i mancances de l’apartat 
d’emergències socials que tracta aquesta matèria, i 
en breu es començaran els contactes amb les parts 
que intervenen en  aquestes situacions. 

 

        

 
 

Foment de campanyes a les escoles sobre la prevenció de la violència de gènere. 
 

 

El passat 25N es va  fer el primer pas per implicar 
les escoles en aquest tipus de campanyes. 
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3.- CONÈIXER LA SITUACIÓ REAL D'IGUALTAT DONA-HOME  

 Programació periòdica de campanyes sobre necessitat de conciliació de la vida familiar i 
laboral. 

 S’han elaborat diversos programes i campanyes 
que  es faran públiques al llarg d’aquest 2008. 

 

 Redacció del Pla d’igualtat, prèvia auditoria d’igualtat que reflectirà la realitat a Arenys de 
Mar. 

2007 2008 2009 2010 Actualment s’està treballant en la primera fase 
d’elaboració del PAMIG que consisteix en la 
recollida de dades estadístiques i anàlisi de la 
situació. 

 

        

 Campanyes de sensibilització i tallers per prevenir i conscienciar sobre els estereotips 
socials marcats.  

 El primer es va fer per a joves a principis d’aquest 
2008 a l’espai jove. 

 

 
 

Polítiques educatives a les escoles promogudes des de l’Ajuntament i en col·laboració amb 
entitats i institucions, per fomentar la igualtat home-dona.  

 
 

Està programat i previst per proposar a les AMPES 
i direccions de les escoles per treballar-ho el curs 
2008-2009. 

 

 Programació de campanyes sobre igualtat d’oportunitats i foment i control d’aquestes en 
col·laboració amb la Regidoria de Promoció Local.  

 Actualment es troba en fase d’elaboració de 
projecte i d’anàlisis de viabilitat econòmica. 

 

 
 

ACTUACIONS REALITZADES DURANT EL PRIMER ANY DEL MANDAT, QUE NO ESTAVEN INCLOSES AL PAM 
 

DONA  
2.- POTENCIAR LA LLUITA I LA PREVENCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE  

 Creació de l’òrgan de seguiment del protocol de violència de gènere  Està previst crear-lo durant aquest mes de juny  
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EDUCACIÓ 
1.- IMPULS NOUS EQUIPAMENTS I MILLORA DE LES ACTUALS INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES  

 CEIP JOAN MARAGALL 

 Reforma i millores d'accessibilitat a l'edifici del parvulari i construcció de la nova aula de 
psicomotricitat (a l'antic espai dels Bombers). 

2007 2008 2009 2010 Realitzat  

        

 Reforma integral dels serveis de la 1a. i 2. planta. 2007 2008 2009 2010 Realitzat  

        

 Reforma,  adequació i pintat de la pista poliesportiva i les grades. 
Millora del terra del gimnàs i els vestuaris. 
Adequació lavabos del pati. 

2007 2008 2009 2010 Fetes excepte els lavabos i els vestuaris, pendent 
del RAM 

 

        

 Revisió i millora dels sistemes energètics i renovació amb solucions recolzades en energies 
renovables. 

2007 2008 2009 2010 Pendents del RAM del Departament  

        

 CEIP SINERA 

 Seguiment de l'obra de construcció del nou edifici al Bareu. 
Creació d'una comissió de seguiment amb els pares i la direcció del centre. 

2007 2008 2009 2010 A l’espera de la nova licitació. 
La comissió de seguiment de les obres ja està en 
marxa. 

 

        

 ESCOLA BRESSOL D'ARENYS DE MAR 

 Definició del projecte de construcció de la nova escola bressol. 
Encàrrec i redacció del projecte de la nova escola bressol. 

2007 2008 2009 2010 Esperant la confirmació de la subvenció del 
Departament. Avantprojecte entregat 

 

        

 Construcció de la nova escola bressol a la zona del rial del Bareu. 2007 2008 2009 2010 Pendent del Departament,  dintre del termini.  

        

 Ampliació del patí i altres millores (ascensor, porta accés...) als mòduls de la Raureta. 2007 2008 2009 2010 Actuacions fetes. Nou mobiliari per a la sala 
d’educadores. Nou equipament de la cuina. Nou 
cobert per al pati. 

 

        

 AULA DE FORMACIÓ D'ADULTS  

 Provisió de nous espais d'acord la voluntat de creixement del servei i nova oferta d'horaris. 2007 2008 2009 2010 Nova línia de matí (mínima). Més serveis.  

        

 Dotar d'un espai propi de despatx l'equip directiu i docent. 2007 2008 2009 2010 Espai a l’Hotel d’Entitats del Calisay  
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2.- L'EDUCACIÓ COM UN DRET DE LA CIUTADANIA AL LLARG DE TOTA LA VIDA I PROMOCIÓ DEL  TREBALL CONJUNT DE TOTA LA COMUNITAT 
EDUCATIVA 

 Impuls del treball en comú i cohesió de la comunitat educativa.  

 Dinamització del Consell Escolar com a eina clau del treball amb la comunitat educativa. 
Compromís d'un mínim de tres convocatòries del Consell Escolar per curs. 

 Es va programar un calendari de tot l’any i es 
mantindrà en aquest any. 

 

 Intensificació dels canals informatius i de la participació de la comunitat educativa en totes 
les actuacions que es portin a terme de millora i noves infraestructures educatives. 

 Es mantenen reunions periòdiques i regulars per 
donar resposta a les diferents demandes i informar 
de les novetats dels diversos projectes. 
Impuls del Grup de Pares de l’Escola Bressol 

 

 Incorporació de  les entitats i els col·lectius que treballen per a l'educació en el lleure i els 
professionals i persones que puguin aportar el seu coneixement i experiència. 

 Noves incorporacions al Consell Escolar 
Falta incorporar els caus 

 

 Programació conjunta amb els centres i les AMPES d'actes informatius i conferències sobre 
temes relacionats amb l'educació. Institucionalitzar un acte acadèmic d'inici de curs escolar. 

 Iniciat el procés de treball conjunt  de les AMPES, 
però no ha acabat de cuallar. 
Instaurat l’acte inaugural. 

 

 Creació de la plaça de tècnic d'Educació i reforçament de la Regidoria.  2007 2008 2009 2010 Pendent  

        

 Prioritat a les actuacions i sensibilització en temes mediambientals 

 Implicació en el procés de posada en marxa de la recollida selectiva porta a porta.  Pendent de que es porti a terme   

 Impuls dels camins escolars com a mesura de seguretat viària i de sensibilització per una 
mobilitat sostenible (amb el suport de la Regidoria de Mobilitat). 

 El projecte serà presentat en breu.  

 Impuls de les TIC com eines afavoridores de la comunicació i la creativitat i l'eficiència 

 Creació i dinamització d'una plataforma web que afavoreixi el treball conjunt de la 
comunitat educativa 

2007 2008 2009 2010 Impuls espai Xarxa Escola 
Coordinadora d’AMPAs 

 

        

 Impuls de la pràctica de l'esport i facilitar l'accés a les instal·lacions esportives públiques 

 Obrir els patis de les escoles públiques a les activitats extraescolars, en especial les 
esportives, amb totes les mesures de seguretat i serveis (amb el suport de la Regidoria 
d'Esports). 

2007 2008 2009 2010 De moment s’ha assegurat el poder obrir els patis 
del col·legi Joan Maragall durant la setmana, i 
s’està treballant perquè també sigui possible els 
caps de setmana. 

 

        



13 
 

 
 Aposta per l'aprenentatge al llarg de la vida 

 Ampliació de  l'oferta de l'Aula de Formació d'Adults,  amb especial atenció a obrir noves 
franges horàries. 

2007 2008 2009 2010 Preparació d’oferir franja matinal a dones 
nouvingudes (preinscripcions, programació, càlcul 
costos i gestió de subvenció...) Oferta per al nou 
curs. 

 

        

 Difusió i suport a l'activitat de l'Aula d'Extensió Universitària.  Suport i difusió  

 Millora del serveis municipals de suport per garantir la cohesió social  

 Atenció especial als temes alimentaris i de salut escolar (campanya, cursos per a pares...)  

 Programació i suport a activitats complementàries a l'acció educativa 

 Impuls i promoció del teatre a l'escola.  Manteniment oferta durant el curs i suport Mostra 
Escolar. 
Oferta de nous cursos tallers des de l’Espai Jove i 
Activitats d’Estiu 

 

 Increment de l'oferta de la informació i serveis juvenils als centres educatius.  Ampliació de l’acció SIJ i programa PIDCES (des 
d’Infància i Joventut) 
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ESPORTS 
1.- FOMENT D'UNA POLÍTICA ESPORTIVA DE LLEURE  

 Reforma del programa de gimnàstica per a la gent gran, per millorar-lo incrementant  les 
places i modificant el contingut de les activitats, dirigint-les a una millora de la salut dels 
nostres convilatans i convilatanes. 

2007 2008 2009 2010 Es preveu iniciar aquest mateix 2008, ampliant 
l’oferta d’activitats a l’estiu incorporant aqüagym, 
pilates entre altres. 

 
 
 

        

 Afavorir la participació de la gent gran en les excursions i colònies.  S’està duent a terme  

 Restabliment de l’oferta esportiva en el programa de gimnàstica per a adults, convocant 
noves places i ampliant l’oferta. 

2007 2008 2009 2010   

        

 Demanar la col·laboració d’esportistes reconeguts perquè fomentin l’esport.    

 Habilitació d'espais públics per practicar activitats lúdico-esportives en condicions òptimes. 
S’instal·laran equipaments esportius en places i zones d’esbarjo com ara cistelles de bàsquet, 
taules de tennis taula, estacions d’activitat física. 

2007 2008 2009 2010 En l’actualitat s’ha instal·lat alguns elements a 
espais públics per ampliar l’oferta. 

 

        

 Recuperació i promoció dels circuits per rials, tant per córrer, com anar amb bicicleta, com 
per muntar a cavall. 

2007 2008 2009 2010   

        

2.- FOMENT DE L'ESPORT ESCOLAR  

 Formalització dels convenis per a l’ús social de les instal·lacions esportives dels centres 
educatius, en horari no docent i durant el cap de setmana.  

 Previst per al segon semestre de 2008  

 Promoció i implicació de les escoles del municipi perquè participin en el jocs escolars que 
organitza el Consell Escolar. 

   

3.- DONAR SUPORT A L'ESPORT BASE  

 Promoció de la signatura de convenis entre les entitats esportives i les AMPES.    

 Millora de les pistes d’atletisme de Valldegata Draper.  

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 S’han adquirit materials que demanava l’entitat 
esportiva que en fa ús i s’han arranjat les casetes 
perquè en pugui disposar una altre entitat. 

 

        

 Promoció dels esports nàutics i foment de la cultura del mar que permeti ampliar la pràctica 
d’esports a la platja i al port. 

 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
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4.- COHESIÓ I COORDINACIÓ DE LES ENTITATS ESPORTIVES PER CRÉIXER  

 Creació del Consell Municipal d’Esports, com a òrgan de participació ciutadana, amb 
l'objectiu d'establir el model esportiu d’ Arenys de Mar agrupant totes les sensibilitats 
esportives de la vila. 

2007 2008 2009 2010 S’ha creat aquest any i està en funcionament.  

        

 Mancomunar amb altres poblacions noves instal·lacions i activitats esportives.  El cros dels Arenys va ser la primera activitat 
mancomunada entre els dos municipis. 

 

 Confecció d'un programa anual mancomunat de cursos de formació i titulacions per obtenir 
titulats en temes com el monitoratge, entrenadors, formació de directius, primers auxilis, 
socorristes subaquàtics,... 

 En l’actualitat s’està preparant per a poder se seu 
de programes de formació o poder cursar-los 
conjuntament amb municipis veïns. 

 

 Promocionar els nous clubs i entitats esportives poc conegudes a la vila per tractar-se 
d’esports minoritaris. 

 S’està fent  

5.- CONDICIONAMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES  

 Aprovació del MIEM (Mapa d’instal·lacions esportives municipals), que ha de marcar la 
línia d’actuació de la política esportiva de la vila atès que conté les necessitats i la viabilitat 
de construir en espais concrets noves instal·lacions esportives. 

2007 2008 2009 2010 Actualment s’està duent a terme una revisió de la 
proposta per poder-la portar a aprovació l’any 
2008. 

 

        

 Reforma integral del pavelló triple, incloent-hi vestidors, pistes, gimnàs i magatzem. 2007 2008 2009 2010   

        

 Estudi, amb el Patronat de Lurdes, d'instal·lar equipaments esportius al parc.  Pendent del Pla director del Parc  

6.- FOMENT DE L'ESPORT FEDERAT  

 Revisió i actualització de les bases de les subvencions econòmiques amb l’objectiu de donar 
suport a les iniciatives esportives amb el màxim d’equitat possible. 

 S’ha realitzat aquest any 2008  

 Recerca de nous ajuts i subvencions al foment de l’esport i esportistes de la nostra vila.  S’està fent el seguiment  

7.- ESPORT, SALUT I INTEGRACIÓ  

 Promoció de la pràctica esportiva de persones amb discapacitats.  S’ha començat a fer  

 Campanyes informatives per relacionar l’esport amb la salut, millora de l’ànim, sistemes 
alimentaris, prevenció de possibles transtorns. 

   

 
ACTUACIONS REALITZADES DURANT EL PRIMER ANY DEL MANDAT, QUE NO ESTAVEN INCLOSES AL PAM 

 

ESPORTS  
1.- FOMENT D'UNA POLÍTICA ESPORTIVA DE LLEURE  

 Skate – Rocòdrom – Camí del mar – terra del gimnàs i tanca del col·legi Joan Maragall – 
caseta del vòlei platja 
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INFÀNCIA I JOVENTUT 
1.- IMPULS D'EINES I ESPAIS DE PARTICIPACIÓ DELS JOVES EN LES POLÍTIQUES QUE ELS AFECTEN I EN EL CONJUNT DE LA VIDA ARENYENCA 

 Redacció del Pla local de joventut 2008-2010 com a text de referència de les actuacions 
adreçades als joves i un compromís del Govern d'assumir-lo com a guia de les seves 
polítiques 

2007 2008 2009 2010 Fet i aprovat el document de treball de la Regidoria 
 

 
 

        

 Constitució i impuls del Consell de Joves com a principal espai de coordinació i 
comunicació dels col·lectius, entitats i joves a títol individual. 

2007 2008 2009 2010 El Consell de joves un cop consolidat, es reuneix 
un cop al mes per tractar i discutir els temes que els 
afecten. Cal remarcar que existeixen ja els 
esborranys dels Estatuts, però que encara trigaran 
un temps en aprovar-los i fer-los vinculants. 

 
 
         

 Afavorir espais de debat i participació dels joves a la política municipal. 2007 2008 2009 2010 Els Joves com a col·lectiu i també a títol 
individual, han estat presents tant en les diverses 
fases del Pla de participació com en el procés de 
Cultura. 

 

        

 Adaptació del PIJ als horaris i les demandes dels joves i reforçar la seva capacitat de difusió 
i comunicació amb els joves a través de les TIC. 

2007 2008 2009 2010 Si l’any passat es va adequar tant els horaris com el 
mateix espai a les necessitats que requeria, aquest 
any s’ha intensificat l’activitat oferint tallers i 
activitats cada cap de setmana (dissabte), així com 
cursos entre setmana vinculats a les TIC. Tot això 
acompanyat d’un dinamitzador de l’espai que es 
qui s’encarrega durant tota la setmana. 

 
 

         

 Coordinar la programació i serveis joves amb els municipis veïns. 2007 2008 2009 2010 Si l’any anterior es va començar a tenir contacte 
directe amb les poblacions veïnes, aquest any totes 
aquestes s’han consolidat en el projecte Q-RAL 

 

        

 Facilitar que els joves es puguin emancipar i accedir a un habitatge digne i assequible en les 
millors condicions. Impulsar una oferta municipal d'habitatges en règim de lloguer adreçada 
a joves. 

2007 2008 2009 2010 Els joves poden discutir i comentar però la 
inexistència de recursos fa que des de la regidoria 
solament s’assessori i es derivin cap a la “oficina 
d’habitatge”, cal que aquesta Oficina es consolidi i 
augmenti la seva capacitat. 

 

        

 Mantenir una oferta formativa i professional per als joves.  2007 2008 2009 2010 Visita al Bus de les professions (maig) 
Cursos regulars de monitors i premonitors i 
diversos tallers de formació complementaria 

 

        

 Impuls del treball entre entitats i col·lectius de joves per a la programació de les activitats 
que ja realitzen i la definició de nous projectes conjunts. 

2007 2008 2009 2010 Programació amb les entitats de lleure “2008 un 
estiu genial”. Totes les activitats del Casal d’estiu 
han estat fruit de la col·laboració de diverses 
entitats de la vila destinades al lleure, la majoria. 
Així com la coordinació de diverses entitats joves 
per la realització d’activitats organitzades al llarg 
de l’any. 
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2.- NOUS ESPAIS PELS JOVES QUE PUGUIN GESTIONAR SEGONS LES SEVES PRIORITATS 

 Adequació i obertura de l'Espai Jove al Centre Cultural Calisay.  
Reorganització horària i d'espais del PIJ. 

2007 2008 2009 2010 Aquesta organització que l’any passat es va posar 
en marxa, ha continuat aquest any adequant encara 
més l’espai. El SIJ i l’espai Jove han adquirit 
portàtils i un equip de producció amb càmera de 
vídeo, que permetrà realitzar una sèrie d’activitats i 
ampliar els cursos. 

 

        

 Impuls a l'edifici de la Raureta d'un espai  que els joves se sentin propi i puguin gestionar 
ells mateixos. 

2007 2008 2009 2010 A l’espera  de que definitivament sigui municipal.  

        

 Creació d'espais musicals d'assaig adequats. 2007 2008 2009 2010 A l’espera de la Raureta  

        

3.- ESPECIAL ATENCIÓ ALS INFANTS COM USUARIS PREFERENTS DELS ESPAIS PÚBLICS 

 Anàlisi i elaboració d'un pla d'usos d'espais públics adreçats als infants. 2007 2008 2009 2010 S’hauria de poder enllestir aquest any i fer realitat 
el projecte dels patis oberts i d’aquesta manera 
donar prioritat als espais públics com a recinte 
perquè es pugui desenvolupar activitat el cap de 
setmana. 

 

        

 Programació d'una agenda cultural i festiva especialment adreçada als infants. 2007 2008 2009 2010 Redefinició i millora de l’oferta del Casal d’Estiu 
Coordinació i més oferta d’activitats per infants en 
la programació de la Comissió de Festes i l’Àrea 
de Cultura 

 

        

 Accions de difusió i comunicació dels drets dels infants.    
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NOVA CIUTADANIA 
1.- IMPULS PLA DE CIVISME I CIUTADANIA  

 Elaboració del Pla integral de ciutadania. 2007 2008 2009 2010 Està en marxa l’estudi del Pla integral de 
ciutadania, que es preveu que acabi a l’estiu 

 
 

        

 Estudi, redacció del Pla d’acollida. 2007 2008 2009 2010 L’estudi del Pla integral d’acollida es va realitzar el 
segon semestre de 2007, i ara s’ha inclòs dins el Pla 
integral de ciutadania 

 

        

 Posada en funcionament del Pla d’acollida. 2007 2008 2009 2010 Està previst que es posi en funcionament el mes de 
setembre 

 

        

 Confecció de l’Ordenança de civisme. 2007 2008 2009 2010 Tot i que ja s’ha fet alguna cosa durant el 2008, està 
previst que es posi en marxa un procés que es pot 
allargar fins al primer semestre de 2010 

 

        

 Creació del Centre de Mediació i Convivència. 2007 2008 2009 2010 Estem estudiant la possibilitat d’iniciar-ho durant el 
segon semestre de 2009 

 

        

 Organització de cursos de llengua catalana per a persones nouvingudes 2007 2008 2009 2010 S’han programat dins l’Escola d’Adults  

        

 Creació del Voluntariat Cívic. 2007 2008 2009 2010 Probablement s’ajorni fins a 2010  

        

 Creació de la figura d’acompanyant intercultural. 2007 2008 2009 2010 Probablement s’ajorni fins a 2010  
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SALUT PÚBLICA I CONSUM 
1.- PROMOCIÓ DE LA SALUT  

 Creació del Consell Municipal de Salut i Consum. 2007 2008 2009 2010 Es troba en estudi, pendent del Pla Director de 
Participació 

 

        

 Programació de campanyes de prevenció i sensibilització en temes sanitaris, sexualitat, 
drogodependències, adreçades a col·lectius específics. 

 Hi està treballant un educador social i un psicòleg  

 Realització de programes als centres educatius  per a l'adquisició d'hàbits saludables  
(alimentació, esports, higiene...). 

 S’està portant a terme a partir dels psicòlegs 
municipals 

 

 NEGOCIACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT DE MILLORES I NOUS SERVEIS DE SALUT 

 Ampliació del Centre d'Assistència Primària (CAP) amb nous serveis. 2007 2008 2009 2010 Durant el 2009 es redactarà el projecte per 
executar-ho l’any 2010. S’ha demanat també a  
CAT/SALUT autorització per fer un servei de 
rehabilitació, que evita desplaçar-se a Mataró o 
Calella. 

 

        

 Reconeixement per part de l'ICS de la lliure elecció d’hospital entre Calella i Mataró. 2007 2008 2009 2010 Això és operatiu des de gener 2008  

        

 Participació d'Arenys de Mar en el Consorci Sanitari del Maresme Centre, amb seu a 
Mataró, formant part del govern territorial de salut . 

2007 2008 2009 2010  

S’ha aprovat en el Ple de 28 de gener de 2009 
 

        

2.- DIFUSIÓ DELS DRETS DEL CONSUMIDOR I PROMOCIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS PER EMPARAR-LO 

 Campanya de difusió pública dels serveis municipals per atendre les seves queixes i 
consultes com a consumidors. 

 
 
 
 

S’ha dut a terme en premsa i en l’edició de 
fulletons. 

 
 

 

 Assessoria jurídica integral als consumidors. 2007 2008 2009 2010 S’ha millorat el servei i l’espai d’atenció als 
consumidors. S’han fet notes de premsa per a 
millor difusió 

 

        

 Campanyes informatives i preventives a la ciutadania.  Se n’ha fet sobre el mosquit, la calor, les meduses, 
els aliments, els animals domèstics, residències 
tercera edat, llei de serveis socials... 

 

 Participació regular a Ràdio Arenys a través d'un programa específic sobre temes de salut 
pública i consum. 

2007 2008 2009 2010 S’han editat fitxes de salut, i se n’ha parlat a l’ATR 
i en programes de ràdio 
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Àrea de Serveis Generals i Participació Ciutadana 
 
SERVEIS GENERALS 
1.- REORGANITZACIO DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL PER MILLORAR EN EFICIÈNCIA I QÜALITAT DE SERVEI AL CIUTADÀ 

 Elaboració i seguiment del Programa d’actuació municipal (PAM).  S’ha confeccionat el PAM i s’ha fet una avaluació 
del grau de compliment del primer any 

 

 Revisió dels Organismes Autònoms Locals. 2007 2008 2009 2010 Durant el segon semestre de 2007 es varen revisar 
els OOAA i es va aprovar la seva dissolució 

 
 

        

 Elaboració del Pla d’equipaments.  2007 2008 2009 2010 El Pla d’equipaments es va iniciar a finals del 2007 
i està previst que s’acabi el primer semestre de 
2008 

 

        

 Creació del Servei de Recursos Humans i Organització. 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 El dia 1 d’abril va començar a treballar la cap de 
RRHH i Organització, i durant el primer semestre 
d’enguany s’ha definit el Servei i assignat els llocs 
de treball 

 

        

 Redacció d’un nou Conveni laboral que permeti un pacte amb el personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament. 

 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

S’ha parlat amb l’Intercomitè de treballadors i es 
començarà a negociar després del procés de 
valoració dels llocs de treball 

 

        

 Regularització de les places vacants de l’oferta pública d’ocupació.   

S’ha iniciat i està previst que a primers de 2009 
estiguin totes les places regularitzades 

 

 
 

Orientació del treball cap a criteris de qualitat i de servei al ciutadà. 
   

 
 

Desenvolupament d'una Intranet com a eina bàsica de transversalitat de la gestió 
administrativa. 

 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

En el procés de definició de l’OAC està previst 
posar en marxa l’Intranet a partir de juny de 2009 

 

        

 
 

Organització de cursos de formació per al personal municipal   

Durant el segon semestre de 2007 es varen realitzar 
diferents cursos de programari lliure 
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2.- UN AJUNTAMENT I UNA GESTIÓ MUNICIPAL TRANSPARENT, OBERTA I PROPERA AL CIUTADÀ 

 
 

Creació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 Durant el primer semestre de 2008 s’ha treballat a 
fons la definició de l’OAC. Es preveu que pugui 
entrar en funcionament el mes d’abril 

 

        

 
 

Reforma de les convocatòries de subvencions. 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 S’han modificat l’ordenança general de 
subvencions i criteris de valoració. 

 

        

 
 

Creació del 010 com a telèfon d’informació i servei les 24 hores. 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010   

        

 Incorporació de la tramitació telemàtica de gestions administratives.    

 Incorporació del mòdul E-Tram de l'Administració Oberta de Catalunya al web municipal. 
 

2007 2008 2009 2010 S’ha implantat durant el segon semestre de 2008  
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3.- MODERNITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT AMB UN ÚS EFICIENT DE LES TIC  

 
 

Realitzar un estudi per implantar programari lliure. 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

Aquest mes de juny es posarà en marxa el nou 
programa de gestió d’expedients en què el 
seguiment d’expedient va amb programari lliure 

 

        

 
 

Formar el personal municipal en programari lliure. 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

Durant el primer semestre de 2007 es varen fer 
cursos de formació, al personal municipal i està 
previst fer-ne més durant el 2008 

 

        

 
 

Migració del Registre Client/Servidor a ASP. 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

Realitzat el mes d’abril  
 

 
 
 

        

 
 

Implantació del seguiment expedients ASP a tots els serveis municipals. 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

S’implantarà de manera progressiva, i es va 
començar durant l’any 2008 

 

        

 
 

Adquisició i posada en funcionament de l’històric de cementiri. 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

Es va adquirir a finals de 2007  i s’hi ha començat 
a treballar aquest mes d’abril 

 

        

 
 

Adquisició del programa de gestió de personal. 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

El programa es va adquirir a primers de 2008 i està 
previst que pugui ser operatiu el març de 2009. 

 
 

 
        

 
 

Adquisició i posada en funcionament de programari SIG. 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
  

        

 
 

Informatització i organització de l’Arxiu Municipal Administratiu. 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 Amb pressupost 2008 s’ha adquirit uns compactes. 
S’ha traslladat els arxius i durant el mes de febrer 
s’adequarà l’espai de la planta baixa. 

 

        

 Actualització del programa de nòmines. 2007 2008 2009 2010 L’actualització del programa de nòmines es va 
adquirir el 2007 i es va començar a utilitzar durant 
el 2008 

 

        

 Accés electrònic dels ciutadans a l'Administració municipal i creació de la carpeta del 
ciutadà. 

2007 2008 2009 2010  
 

 
 

        

 Adquisició centraleta telefònica Calisay i Maragall. 2007 2008 2009 2010 Les dues centraletes es varen adquirir el 2007 i ja 
estan funcionant 

 

        

 
ACTUACIONS REALITZADES DURANT EL PRIMER ANY DEL MANDAT, QUE NO ESTAVEN INCLOSES AL PAM 

 

SERVEIS GENERALS  
4.- CREACIÓ I REGULACIÓ DE ORDENANCES I REGLAMENTS  

 Aprovació de l’Ordenança de Distribució de Publicitat  Va entrar en funcionament el mes de juny de 2008  
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
1.- NOU IMPULS A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 Creació de la Bústia municipal al web de l’Ajuntament. 2007 2008 2009 2010 El mes de juliol de 2007 es va posar en marxa a la 
web 

 

        

 Instal·lació de la Bústia municipal als equipaments municipals. 2007 2008 2009 2010 El mes de setembre de 2007 es va posar en marxa 
en paper, en els equipaments municipals 

 
 

        

 Elaboració del diagnòstic participatiu de la vila, com a primera acció del Pla participatiu 
d’Arenys de Mar. 

2007 2008 2009 2010 El Pla participatiu o pla director d’Arenys de Mar 
s’ha posat en marxa durant el primer trimestre 
d’aquest 2008 

 

        

 Creació del Senat municipal. 2007 2008 2009 2010 El Senat municipal es va crear el mes de desembre 
de 2007 i durant el mes de maig de 2008 s’ha 
convidat a participar-hi a tots els exregidors, 
exregidores i exalcaldes 

 

        

 Procés participatiu dels Pressupostos.  A finals de 2007 es va iniciar el procés participatiu 
del pressupost 2008, i s’ha dut a terme el de 2009 

 
 

 Creació d’una taula de diàleg i comunicació amb les associacions de veïns, com a pas previ 
a la creació del Consell Territorial i l’Oficina d’Assessorament a les Entitats. 

 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 S’han realitzat els primers contactes i reunions  

        

 Elaboració del Pla director de participació d'Arenys de Mar. 2007 2008 2009 2010 El Pla director s’ha iniciat el primer trimestre de 
2008 i s’espera poder-lo tenir llest a finals de 
febrer de 2009 

 
 
 

 
        

 Creació de Consells Municipals.  S’han creat els consells de: Promoció Econòmica, 
Esports, Museu, Geriàtric, Salvador Espriu 

 

 Implantació del programa Consensus. 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 Està en funcionament des de 2008  

        

 Nomenament del Defensor/a de la Ciutadania. 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 El segon semestre de 2007 es va nomenar el 
defensor del ciutadà, que va començar a actuar el 
mes de febrer de 2008 

 

        

 Creació del Consell de Vila. 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010  
 
 

 
 

 
        

 
ACTUACIONS REALITZADES DURANT EL PRIMER ANY DEL MANDAT, QUE NO ESTAVEN INCLOSES AL PAM 

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
2.- FORMACIÓ  

 Pla de formació per a les entitats  S’ha realitzat un Pla formatiu per als membres 
d’associacions 
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COMUNICACIÓ 
1.- MILLORA DELS CANALS DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL AMB LA CIUTADANIA I CONSOLIDACIÓ DE LA IMATGE INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT 
D'ARENYS DE MAR 

 Renovació de la imatge corporativa de l’Ajuntament d'Arenys de Mar i unificació dels 
criteris i estils de comunicació de la institució. 

2007 2008 2009 2010 Durant el mes de febrer s’acabarà el procés de 
renovació de la imatge corporativa. Tot i així, 
durant tot aquest temps ja s’ha anat posant en 
funcionament algunes de les aplicacions. 

 
 
 

 
        

 Millora del web municipal, en tant que eina d’informació a la ciutadania. Ampliació dels 
serveis a les entitats a través del web. 

 La dissenyadora d’Ample 24, està treballant en la 
proposta d’un nou disseny. 

 

 Renovació d'imatge i continguts del butlletí municipal i d’Arenys Activitats.  2007 2008 2009 2010 Fet, en fase de consolidació  
 

        

 Edició en àudio del butlletí municipal per fer arribar la informació municipal a les persones 
cegues o amb reducció visual i a residències geriàtriques.  

2007 2008 2009 2010 S’ha posat en marxa l’edició del butlletí municipal 
ATR en format àudio 

 

        

 Creació de l’Entitat Pública Empresarial de comunicació - Ràdio Arenys. 2007 2008 2009 2010 A l’estiu de 2008 varen finalitzar els treballs de la 
Comissió, que va aprovar per unanimitat els 
estatuts i reglament, que foren lliurats per a la seva 
revisió tècnic-legal, com a pas previ a la 
presentació per a la seva aprovació pel Plenari 
Municipal. 
El Ple de desembre es va aprovar per unanimitat la 
constitució, estatuts i reglament de la nova EPE 
Ràdio Arenys. Els tràmits a seguir posen com a 
data màxima d’entrada en funcionament, el mes de 
maig de 2009.  

 
 
 

        

 Convertir les publicacions municipals en plataforma d’expressió de les diferents sensibilitats 
artístiques de la vila.  

2007 2008 2009 2010 Treballant per donar a conèixer portades d’artistes 
locals. En aquest sentit, les portades de l'ATR de 
les dates més significatives, són proposades a 
persones que viuen a la Vila, així com les 
felicitacions de Nadal, cartell de festa major... 

 

        

 Edició de publicacions en format paper per difondre diferents aspectes de la idiosincràsia 
arenyenca. 

2007 2008 2009 2010 
Les dificultats pressupostàries, fan difícil, aquesta 
tasca, que no s'abandona, però s'inicia una recerca 
per trobar viabilitat a través de l'esponsorització. 

 

        

 Promoció de l'accés lliure a la informació amb l'ús de les llicències Creative Commons per a 
totes les publicacions finançades amb fons públics. 

2007 2008 2009 2010 Fet en fase de consolidació  
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ACTUACIONS REALITZADES DURANT EL PRIMER ANY DEL MANDAT, QUE NO ESTAVEN INCLOSES AL PAM 

 

COMUNICACIÓ  
1.- MILLORA DELS CANALS DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL AMB LA CIUTADANIA I CONSOLIDACIÓ DE LA IMATGE INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT 
D'ARENYS DE MAR 

 Edició en PDF del butlletí municipal ATR i l’Arenys activitats, creació de la subscripció i 
tramesa en format digital per correu electrònic. 

 Fet, en fase de consolidació  

2.- MILLORA RECEPCIÓ TDT  

 Instal·lació de reemissor (gapfiller) per a la millora de la recepció de TDT en la zona baixa 
de la Riera 

 Està pendent d’instal·lar les cadenes privades 
d’àmbit espanyol. En aquests moments mantenim 
converses amb la Generalitat.  
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Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 
URBANISME I HABITATGE 
1.- UN PACTE INSTITUCIONAL DE CONSENS PER AL TERRITORI, LA COHESIÓ SOCIAL I LA SOSTENIBILITAT  

 Aprovació definitiva i execució del POUM. 2007 2008 2009 2010 S’han fet 14 reunions amb els grups municipals. El 
material el té ja l’equip redactor 

 
 

 
        

 Execució del Pla Especial de Protecció del Patrimoni arquitectònic (PEPPA) i Pla Especial  
d’ordenació del centre històric d’Arenys de Mar. 

2007 2008 009 2010 Reunions entre la Junta del PEPPA i l’equip 
redactor de l’estudi 

 

        

 Impuls Consell d’Urbanisme i Medi Ambient. 2007 2008 2009 2010 Amb retard  

        

 Programa de millora i urbanització de carrers.   Actuacions a varis carrers de la Vila (Goday, 
Antoni Torrent, Bisbe Pasqual, Andreu Guri) 

 

 Pla d’actuació i manteniment de les urbanitzacions. 2007 2008 2009 2010 Redacció informe urbanístic de l’estat de les 
urbanitzacions 

 

        

 Desenvolupament i execució del Pla integral del veïnat de Sant Elm. D'acord amb el 
compromís establert per al finançamet de la Llei de Barris. 

2007 2008 2009 2010 Iniciades les obres de rehabilitació dels edificis  

        

 Àrees de discontinuïtat amb municipis veïns: pas per sota l'autopista per connectar amb 
Arenys de Munt. 

2007 2008 2009 2010 A punt de finalitzar l’obra de connexió arenys de 
mar - arenys de munt 

 

        

 Renegociació del conveni per a la municipalització de la Torre dels Encantats.  S’han dut a terme dues reunions amb els 
propietaris 

 

2.- UNA RIERA I UN FRONT MARÍTIM QUE ESDEVINGUIN ESPAIS EMBLEMÀTICS D'OCI I PROMOCIÓ LOCAL 

 Aprovació definitiva i execució del Pla especial del port  2007 2008 2009 2010 Hi ha acord entre els grups municipals, i 
actualment s’està redactant un nou document 

 

        

 Reordenament del front marítim: impuls de la connexió a través d'un passeig marítim amb 
Caldes i Canet 

 Converses  

 Negociacions amb l’ACA i amb les administracions competents per  aconseguir una solució 
a la desembocadura de la Riera i  impuls de les actuacions per executar-lo. 

 Rebuda proposta del Ministeri de Foment sobre 
l’espigó del tram final de la riera 

 

 Actuació per la millora de la urbanització de la Riera: voreres, reordenació... 2007 2008 2009 2010 Lliurament per part de la Diputació de l’estudi 
proposta de la urbanització de la riera 

 

        

 Projecte de cobriment de la Riera i pas en el tram de l'Asil Torrent. 2007 2008 2009 2010 Sol·licitada ampliació subvenció del PUOSC  
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3.- APOSTA PER UN HABITATGE DIGNE I ACCESSIBLE A TOTHOM  

 Creació d’empresa pública d’Urbanisme i Habitatge. 2007 2008 2009 2010 Proposta en redacció  

        

 Elaboració d'un Pla municipal d’habitatge amb l'objectiu de promocionar l’habitatge de 
lloguer prioritzant els col·lectius amb dificultat d'accedir-hi.  

2007 2008 2009 2010 L’empresa PROMO contractada per la Diputació 
es troba redactant el Pla Local de l’Habitatge 

 

        

 Creació d'una borsa d’habitatge jove i foment de la incorporació al mercat de lloguer 
d’habitatges desocupats. 

 Segons estudi Pla Local d’Habitatge  
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MEDI AMBIENT 
1.- ARENYS,  VILA VERDA: SENSIBLE I RESPONSABLE AMB EL MEDI AMBIENT I EL CANVI CLIMÀTIC 

 Reactivar l'Agenda 21, com a eina i referent per treballar d’una manera coherent i 
programada en matèria de medi ambient. 

2007 2008 2009 2010 S’estan realitzant actuacions  

        

 Programes d’educació ambiental: reciclatge i recollida selectiva, estalvi d'aigua... 
 

   

 Pla de gestió energètica als equipaments municipals i implantació de  sistemes d'energies 
renovables. 

 Rebut de Diputació subvenció de 11.300.-€ per la 
realització d’auditoria energètica municipal a 
l’edifici de l’Ajuntament, CEIP Joan Maragall i 
Pavelló 

 

 Estudiar l’aprofitament de les aigües freàtiques per a usos adequats a les seves 
característiques. 
 

 Estudi per tal de recuperar els pous de Lurdes  

 Polítiques de defensa forestal, sensibilització, prevenció i cremes de gestió. 
 

   

 Elaboració d’un mapa acústic de la vila que permeti definir els llindars legals de soroll dintre 
del municipi. Creació del Mapa de capacitat acústica. 

2007 2008 2009 2010 L’empresa La Vola subvencionada per Diputació 
ha entregat estudi del Mapa acústic en data 18 de 
febrer de 2009 

 
 

        

2.- AVANÇAR EN LA REUTILITZACIÓ, EL RECICLATGE I EL TRACTAMENT DE RESIDUS 

 Implantació i execució de la recollida selectiva porta a porta, domèstica i comercial. 2007 2008 2009 2010 Feta proposta tècnica  
 

        

 Optimitzar la deixalleria i millorar-ne el servei. 
 

2007 2008 2009 2010 Noves inversions en compactadora per fusta, 
balança. En estudi proposta targeta usuari 

 

        

 Clausurar i restaurar punts d’abocament incontrolat de deixalles. 
 

   

 Recollida de voluminosos amb trucada prèvia. 
 

2007 2008 2009 2010 Previst en les properes setmanes  

        

 Ambientalitzar el funcionament intern de l’Ajuntament (ús de materials reciclats, 
reutilitzables, gestió selectiva de deixalles, estalvi energètic...). 
 

 Ús papereres de reciclatge de paper, utilització 
paper reciclat i material d’oficina com bolígraf 
reciclats 

 

 Utilitzar materials reciclats i reutilitzables per als actes organitzats per l’Ajuntament.  
 

 Rebuda subvenció agència catalana de residus us 
material reciclat per festes 
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3.- LES PLATGES, LES PENYES I ELS RIALS: SIMBOLS DEL NOSTRE PASSAT I ACTIUS DEL NOSTRE FUTUR 

 Pla integral de gestió de les platges. 
 

2007 2008 2009 2010 Creada Comissió Tècnica de Platges integrada per 
tècnics ajuntament tots departaments implicats, 
reunions quinzenals. Rebuda subvenció de 18.000.-
€, per implantar sistema de gestió ambiental 

 
 
 

 
        

 Ampliació dels equipaments de serveis i lúdics a les platges. 
 

 Noves casetes creu roja platja musclera i cavaió. 
Creació de passeres 

 

 Ampliació i millora d’espais de protecció de platges, penyes i rials. 
 

 Ampliació espai protegit Musclera. Recuperació 
desembocadures rial del Bareu i de la Serp. 
Proposta ACA restauració varis rials 

 

 Recuperació i manteniment de la xarxa de vials i camins. 
 

 Neteja i condicionament Camí de Ronda i Camí 
del Remei pel pas de vehicles de bombers 

 

 Realitzar el Pla de Gestió i Conservació de la plataneda  monumental de la Riera. 
 

2007 2008 2009 2010 Pendent de rebre una subvenció  

        

 Incrementar el nivell de protecció i conservació dels arbres i arbredes singulars de la vila, i 
promoure el seu coneixement i difusió. 
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OBRES i SERVEIS 
1.- UNA VILA NETA I ENDREÇADA 

 Reforçament de la neteja viària.  
 

Compra d’una màquina escombradora  
 

 Campanyes de sensibilització i civisme.  Campanya sensibilització recollida excrements 
gossos 

 

 Actuacions d’eliminació de barreres arquitectòniques a l’espai públic.  Eliminació barreres arquitectòniques edifici 
ajuntament 

 

 Externalització i millora del servei de manteniment de les urbanitzacions.  No s’ha externalitzat, però s’ha reforçat la neteja 
de les urbanitzacions 

 

 Pla de parcs i jardins i jocs infantils. 2007 2008 2009 2010 Entregat Pla Director de Lurdes. Instal·lació de 
joguines a Pl. Bellavista, piràmide platja 

 

        

 Creació de nous espais públics i actuacions de millora dels actuals. 
Obrir el nou parc del Bareu. 
 

2007 2008 2009 2010   

        

 Harmonització del mobiliari urbà. 
 

   

 Pla director de renovació i millora del clavegueram. 
 

2007 2008 2009 2010 Iniciat estudi estat clavegueram 
 
 

 

        

 Millora inversora en l’enllumenat públic.  El desembre de 2007 es va realitzar estudi per part 
del Consell Comarcal 
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PROMOCIÓ LOCAL 
1.- CONSELL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA:  UNA EINA ESTRATÈGICA  

 Conversió del Consell de Promoció Econòmica en l’espai on definir les línies estratègiques: 
més horitzó i menys “dia a dia”. 

2007 2008 2009 2010 Treballant per potenciar la discussió de temes 
estratègics per damunt del “dia a dia”. 
Obert procés de revisió del reglament per obrir el 
consell a noves adhesions. 

 
 
 

         

 Impuls del Consell com a eina d’implicació dels agents econòmics locals. 
Consolidació del treball periòdic i regular (mensual) del Consell i dels seus grups de treball. 

 S’ha consolidat la periodicitat mensual i es treballa 
per tal que els agents econòmics aportin temes de 
debat.   
Actualment un grup de treball desenvolupa una 
proposta de “fira del mar”. 

 

 Desenvolupament d'un Pla estratègic de vila. 2007 2008 2009 2010 Lliurament del treball previst per a finals de 
juny’08. 
Pendent de donar a conèixer les conclusions del 
treball (motivat per problemes d’agenda del grup 
realitzador) 

 

        

 Projecte turístic a partir de les potencialitats: 

 Adhesió a la marca Costa de Barcelona Maresme.  Seguiment d’aquest tema (carta signada per 
l’alcalde manifestant la voluntat d’adhesió) 

 

 Adquisició de la denominació de municipi turístic “Odissea”.  Condicionats al “timing” dels impulsors d’aquesta 
iniciativa. 

 

 Desenvolupar i potenciar l’oferta orientada al turisme de família i de qualitat.   Línia de treball  

 Tenir presència en les rutes turístiques comarcals.  Línea de treball amb el Consorci de Promoció 
Turística del Consell Comarcal del Maresme. 
Adhesió a la Xarxa de Municipis Indians. S’està 
treballant per tal de crear “productes turístics” en el 
marc de la xarxa. 

 

 Reordenació de les guinguetes de les platges. 2007 2008 2009 2010 Concursos públics (Ports i Costes) per a 
l’adjudicació efectuat. 

 

        

 Promoció d' Arenys de Mar com a destinació gastronòmica,  Estudiant altres actuacions per diversificar la 
promoció i no dependre exclusivament del 
Calamarenys. 
 
Sol·licitada (i concedida) una subvenció al DARP 
per a la promoció de productes de la terra i el mar 
(Congre i Bastina) 
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2.- UNA APOSTA PEL COMERÇ LOCAL I DE PROXIMITAT 

 REFORMA DEL MERCAT MUNICIPAL  

 Posada en marxa d’activitats dinamitzadores del mercat. 2007 2008 2009 2010 S’han dut a terme campanyes com  la “del mercat a 
la taula” i s’estan preparant altres accions 
adreçades a les escoles, juntament amb Educació. 
S’ha iniciat una nova campanya “la cuina al 
mercat”, que amb implicació dels paradistes del 
mercat i els restauradors locals. 

 
 

        

 Posada al dia d’una nova imatge corporativa: marca, lema i logo.  Disposem de marca: “Plaça del mercat” i logo. 
Hem enregistrat el domini www.plaçadelmercat.cat 

 

 Reintroducció de la figura del director/dinamitzador.  2007 2008 2009 2010 Aquesta actuació difícilment serà assumible en 
aquest mandat amb recursos públics. 
L’ única possibilitat passaria pel fet que els 
paradistes decidissin incorporar aquesta figura amb 
els seus propis recursos. 

 

        

 Creació d’un web per guanyar proximitat amb els segments no-usuaris del mercat, amb 
especial atenció als joves. 

2007 2008 2009 2010 Subvenció demanada (i concedida) per poder 
finançar aquesta actuació. 
Creació del web en desenvolupament. Finalització: 
març 2009 
Campanya de dinamització a través del web. 

 

        

 Finalització de l’avantprojecte de reforma i elaboració del plec per al concurs públic. 2007 2008 2009 2010 S’ha treballat en una proposta de reforma i s’està 
estudiant la seva viabilitat tècnica i econòmica. 
S’ha constatat interès d’operadors privats per 
entrar al projecte. 
L’avantprojecte i el plec de condicions encara 
haurà d’esperar, i si s’ha d’externalitzar la seva 
elaboració (és molt probable), caldrà cercar els 
recursos. 

 

        

 Trasllat provisional del mercat (si s’escau).  
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

Aquestes actuacions i els seus terminis s’hauran de 
revisar una vegada finalitzat l’avantprojecte 
(abril’09). 

 

        

 Execució del projecte de reforma.  
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

Aquestes actuacions i els seus terminis s’hauran de 
revisar una vegada finalitzat l’avantprojecte 
(abril’09). 
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 COMERÇ D'ARENYS 

 Suspensió temporal de llicències d’alguns establiments no comercials en planta baixa.   
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 

Fi de la suspensió de llicències i inici de vigència 
de l’ordenança sobre els usos comercials en planta 
baixa. 

 
 

 

        

 Regulació dels usos comercials en planta baixa (“zones fredes”).  
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

Està vigent la regulació d’usos en planta baixa en 
alguns carrers i vies de la vila, tal i com ha quedat 
recollit en l’ Ordenança aprovada pel Ple d’ 
octubre’08. 

 

        

 Avançar cap a un centre comercial “a cel obert” a la Riera. 2007 2008 2009 2010   

        

 Creació d'un portal (web) econòmic amb la informació de referència en l'àmbit de la 
restauració, el comerç,  les empreses, els serveis d'oci, l'oferta turística, etc. 

2007 2008 2009 2010 S’hi està treballant. Anàlisi de diferents propostes.  

        

 MERCAT SETMANAL 

 Estudi de la reubicació del mercat dels dissabtes. 2007 2008 2009 2010 S’ha iniciat un primer estudi molt preliminar. Cal 
aprofundir-hi. 
Efectuats alguns contactes amb els interlocutors 
dels marxants. 

 

        

3.- INSERCIÓ LABORAL 

 Promoció de  l’intercanvi de bones pràctiques amb altres municipis.  
 

Assistència a reunions d’intercanvi d’experiències 
amb altres municipis i ens supralocals. 

 
 

 Impuls de polítiques adreçades a col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral 
(especial atenció als joves). 

 L’ Escola Taller és el buc insígnia d’aquestes 
polítiques. 
Treball conjunt amb la Regidoria de la Dona. 

 

 Renovació del projecte de l'Escola taller. 2007 2008 2009 2010 Projecte aprovat però condicionat pel POUM 
(sector Raureta) 

 

        

4.- APLICACIÓ DE LA LLEI DE BARRIS 

 Dinamització comercial i laboral el barri de Sant Elm en el marc de l'aplicació de la Llei de 
barris. 

2007 2008 2009 2010   
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ACTUACIONS REALITZADES DURANT EL PRIMER ANY DEL MANDAT, QUE NO ESTAVEN INCLOSES AL PAM 

 

PROMOCIÓ LOCAL  
5.- INFORMACIÓ TRIMESTRAL DEL SERVEI D’INTERMEDIACIÓ LABORAL  

  2007 2008 2009 2010 Informe trimestral de l’activitat del servei local 
d’ocupació i del perfil dels usuaris atesos. 

 

        

6.- REDEFINIR LA DURADA DE LA FIRA DE SANT ZENON  

  2007 2008 2009 2010 Escurçar la durada de la fira de Sant Zenon.  
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MOBILITAT 
1.- ESPAIS PÚBLICS: PRIORITAT A LES PERSONES 

 Millora de la mobilitat rodada 

 Estudi en profunditat dels possibles models de transport urbà. 2007 2008 2009 2010 Anàlisi de les solucions adoptades en altres 
municipis i configuració d’una línia de treball en 
diverses fases. 

 

        

 Conèixer la demanda potencial d'un servei de transport urbà per tal d'identificar-ne els 
itineraris, les freqüències i el cost. 

2007 2008 2009 2010 Estudi realitzat per una empresa externa per tal 
d’identificar possibles itineraris de bus urbà per 
cobrir especialment la zona de llevant, i estimació 
del cost de posada en marxa del servei. 

 

        

 Implantació d'un servei de transport públic urbà. 2007 2008 2009 2010 Prevista la implantació d’un servei de transport 
públic que doni cobertura a la zona de ponent, en 
conveni amb la Generalitat de Catalunya i els 
ajuntaments d’ Arenys de Munt i Sant Iscle de 
Vallalta, ja que s’utilitzarà l’actual bus interurbà. 
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 Millora de la mobilitat no rodada 

 Estudi dels camins escolars i realització de les actuacions prioritàries. 2007 2008 2009 2010 Els treballs d’estudi finalitzaran a principis de 
febrer’09. Es coneixerà llavors les actuacions 
prioritàries proposades. 

 

        

 Conversió progressiva de la Riera en una zona de vianants. 2007 2008 2009 2010 Les actuacions de tall de la Riera són una primera 
mesura per “experimentar”, però el veritable 
projecte podrà iniciar quan tinguem la variant de la 
C-61. 
La Diputació de Barcelona, encarregada per l’ 
Ajuntament, està treballant en un avantprojecte 
d’urbanització de la Riera que ha de donar resposta 
al model de convivència entre el trànsit de vehicles 
i els vianants. 

 

        

 Elaboració d'un pla d’extensió, reubicació i ús del carril bici. 2007 2008 2009 2010 Aquest pla necessita haver concretat prèviament 
com s’urbanitzarà la part baixa de la Riera i 
quan/com es produirà la cobertura del tram mig de 
la Riera que ara està descobert. 

 

        

 Recuperació del pas a peu per ponent amb Arenys de Munt. 2007 2008 2009 2010 S’està utilitzant, juntament amb Arenys de Munt, 
el Consorci de Promoció Turística del Maresme 
per fer pressió. Els itineraris a peu és un dels eixos 
que el Consorci està potenciant. 
 
Atès el cost de la connexió a peu per llevant la 
Generalitat està poc oberta a una nova actuació per 
l’altre costat. 

 

        

 Recuperació de rials com a espais públics per recórrer a peu i/o en bicicleta. 2007 2008 2009 2010 Aquesta actuació queda ajornada en espera de 
trobar recursos per poder-la finançar. Difícilment 
podrà avançar aquest 2009, tal i com estava 
previst. 
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SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 
1.- UNA NOVA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT MÉS COHESIONADA, JUSTA I AMB OPORTUNITATS PER TOTHOM. 

 Garantir la cohesió digital de tota la vila fent especial atenció als col·lectius desafavorits i 
sectors econòmics amb especial dificultat d'accés ales TIC.  
Mantenir programes d'alfabetització i formació digital. 

 Des de l’inici d’aquest mandat s’han anat 
programant cursos de formació a l’aula 
d’informàtica del Calisay 

 

 Avançar en eficàcia a l'Administració municipal a partir d'un ús intensiu de les TIC. 
Incorporar nous serveis d'administració electrònica i participació ciutadana digital. 

   

 Implicació pública en el desplegament d'infraestructures de comunicacions electròniques per 
garantir a tot el nucli urbà l'accés a la banda ampla, a la TV (TDT) i a la telefonia mòbil. 

   

 Donar suport a iniciatives empresarials i projectes innovadors que s'orientin cap a la nova 
economia del coneixement.  

   

 Impuls del coneixement i les tecnologies lliures i els estàndards oberts.    

 Disseny d'una MAN (Metropolitan Area Network) que interconnecti els diversos edificis 
municipals i altres centres públics arenyencs. Desplegament d'una infraestructura municipal 
de comunicacions electròniques.  

2007 2008 2009 2010 Està previst que durant aquest primer semestre de 
2008 es signi un conveni amb Localret, per al 
disseny de la MAN 

 

        

 Adequació d'una nova aula informàtica de formació (C.C.Calisay) 2007 2008 2009 2010 A primers de 2009 se’ns ha concedit el Telecentre 
del Calisay. 

 

        

 
 

ACTUACIONS REALITZADES DURANT EL SEGON ANY DEL MANDAT, QUE NO ESTAVEN INCLOSES AL PAM 
 

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ  
1.- UNA NOVA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT MÉS COHESIONADA, JUSTA I AMB OPORTUNITATS PER TOTHOM. 

 Creació d'una nova aula informàtica al local del carrer Doedes 2007 2008 2009 2010 Es va començar a treballar a finals de 2008 i està 
previst que sigui operativa el mes de febrer de 
2009 

 

        

 


