
Pla de Gestió Integrada (PGI) de les platges i del litoral d'Arenys de Mar

Actuacions del PGI amb dotació pressupostària per a l'exercici 2014

INVERSIONS MUNICIPALS

ACTUACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ INTEGRADA IMPORT

Dotació de zones de jocs infantils a les platges del Cavaió i de la Picòrdia 5.000,00 €     

Instal�lació de diversos elements de jocs infantils a la platja del Cavaió (primera fase d'aquesta actuació) 5.000,00 €            

Dotació de diverses zones de descans a la platja del Cavaió i de la Picòrdia 8.500,00 €     (1)

Instal�lació de dues noves zones de descans a la platja del Cavaió; cada zona inclou el següent mobiliari: 4 taules pícnic, 2 bancs, 1 paperera i 1 font

Instal�lació d'una nova zona de descans a la platja de la Picòrdia; la zona inclou el següent mobiliari: 4 taules pícnic, 2 bancs, 1 paperera i 1 font

Instal�lació de nou mobiliari a les zones arbrades del rera-platja del Cavaió i de la Picòrdia: 17 bancs i 10 papereres de fusta tractada

Adaptació específica d'un sector de la platja de la Picòrdia per a fomentar l'accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 1.000,00 €     

Instal�lació de tarimes de fusta tractada i tendals per crear un espai d'ombra per a les persones amb mobilitat reduïda (primera fase d'aquesta actuació) 1.000,00 €            

Millora de l'accessibilitat de vianants a la platja de la Musclera 28.900,00 €   

Instal�lació d'un equip de bombeig de les aigües pluvials que s'acumulen en el pas inferior d'accés a la platja 24.000,00 €          

Construcció d'una vorera adaptada i elevada al pas inferior d'accés a la platja, amb barana metàl�lica. La vorera es completarà amb una rampa de fusta tractada per arribar fins a la platja 4.900,00 €            
(2)

Creació de noves pistes o camins paisatgístics d'accés a la zona de bany, a les desembocadures dels rials de la platja del Cavaió 7.600,00 €     

Creació d'un camí paisatgístic paral�lel al marge dret del rial de Valldemaria (camí de sauló de 80 m de longitud i 4 m d'amplada) 1.700,00 €            

Creació de dos camins paisatgístics a banda i banda del petit rial del Camí de la Creu de Canet (camins de sauló de 80 m de longitud i 4 m d'amplada) 2.950,00 €            

Creació de dos camins paisatgístics a banda i banda del petit rial que desemboca al davant de la zona de càmpings (camins de sauló de 80 m de longitud i 4 m d'amplada) 2.950,00 €            

Adequació i integració paisatgística de l'espai situat a la base de la penya del Portinyol (entrada de la platja del Cavaió) 5.400,00 €     

Neteja i sanejament de l'espai

Creació d'una nova zona verda arbrada de 1.100 m
2
 de superfície, amb la plantació d'arbres adaptats al medi litoral (40 unitats)

Instal�lació d'un tancament paisatgístic que protegeixi aquesta nova zona verda i eviti els usos que degraden l'espai (aparcament, instal�lació de contenidors, etc.)

Arranjament del tram central del camí de Mar afectat pels temporals de l'hivern de 2013 10.500,00 €   (3)

Ampliació de secció i consolidació amb escollera d'un tram de 60 m del camí de Mar situat a l'alçada del Mirador de les Roques d'en Lluc 10.500,00 €          

Adequació paisatgística del Mirador de les Roques d'en Lluc (camí de Mar) 5.935,44 €     

Adequació paisatgística del Mirador de les Roques d'en Lluc (camí de Mar), amb instal�lació de: rampa de fusta d'accés, tancament paisatgístic d'estaques i corda marinera, bancs, senyal divulgatiu 5.935,44 €            

Millora dels accessos temporals adaptats a les zones de bany 8.663,00 €     (4)

Adquisició de 100 metres addicionals de passeres enrotllables de fusta tractada 8.663,00 €            

Ampliació dels punts de recollida selectiva de les platges d'Arenys 1.200,00 €     (5)

Dotació de nous contenidors de recollida selectiva de les fraccions recuperables per a les noves illes de recollida selectiva que preveu el PGI 1.200,00 €            

TOTAL INVERSIONS MUNICIPALS / 2013 - 2014 82.698,44 €   

Notes:
(1) Inversió realitzada durant el mes de desembre amb càrrec al pressupost de 2013

(2) Inversió ja reservada amb càrrec del pressupost de 2013

(3) Inversió ja reservada amb càrrec del pressupost de 2013

(4) Inversió realitzada durant el mes de desembre amb càrrec al pressupost de 2013

(5) Inversió realitzada durant el mes de desembre amb càrrec al pressupost de 2013

2014



DESPESES CORRENTS MUNICIPALS

ACTUACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ INTEGRADA IMPORT

Execució d'una nova fase del programa de recuperació ambiental i paisatgística de les platges 9.800,00 €     

Redacció i aprovació del projecte de naturalització de les platges d'Arenys 5.000,00 €            

Execució de diverses accions: nou tram de 100 m de la zona arbrada del rera-platja; recuperar els marges del rial del Camí de la Creu de Canet al Cavaió; recuperar els marges de la Riera; etc. 4.800,00 €            

ALTRES PROGRAMENS D'INTERÈS IMPORT

Revisió del Sistema de Gestió Ambiental de les platges d'Arenys de Mar verificat segons el reglament EMAS de la Unió Europea 4.400,00 €     

Actualització tècnica del Sistema de Gestió Ambiental EMAS 900,00 €               

Revisió del Sistema de Gestió Ambiental EMAS, mitjançant una auditoria de revisió a càrrec d'una entitat externa de verificació 3.500,00 €            

TOTAL DESPESES MUNICIPALS / 2014 14.200,00 €   

PROGRAMA DE GESTIÓ DE PLATGES - 2014

A banda de les actuacions que preveu el PGI, cal destacar que a nivell de platges es duen a terme també els següents programes de gestió amb caràcter anual:

Servei de neteja de platges

Servei de vigilància i salvament de platges

Abalissament de les zones de bany de les platges

Lloguer i transport dels equipaments del servei de vigilància i salvament

Manteniment de mobiliari de platges

Manteniment de zones verdes de platges

ALTRES PROGRAMES TERRITORIALS RELACIONATS AMB LES PLATGES

També cal preveure els programes territorials que incideixen parcialment a les platges, com són:

Programa de manteniment de rials i Riera

Programa de manteniment de camins rurals (pendent de sol�licitud de subvenció)

Àrea de Medi Ambient i Platges

Arenys de Mar, 21 de gener de 2014


