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Serveis Socials

Salut Pública

Gent Gran

Benestar Social i Família

Nova Ciutadania

Pla

Mandat

2012 - 15P
dM



Salut Pública 

Actuacions Calendari (anual)

Actuació continuada de captures de coloms amb l’objectiu de seguir-ne controlant la
població dins la vila.

2012, 2013, 2014, 2015

Campanyes recordatòries de civisme referents a la tinença d’animals i el
comportament dels i les propietaris/-es en l’àmbit del municipi.

2012, 2013, 2014, 2015

Col·laboració estreta amb l’entitat Dada per seguir controlant les colònies de gats a 
la vila.

2012, 2013, 2014, 2015

Control, seguiment i tractament de l’aparició de rosegadors als carrers de la vila. 2012, 2013, 2014, 2015

Control i tractament amb larvicida del mosquit tigre. Conveni de cooperació amb el 
Consell Comarcal del Maresme.

2012, 2013, 2014, 2015



CAP, Residència Municipal i sala de rehabilitació 

Actuacions Calendari (anual)

Controlar l’ampliació estructural al Centre d’Assistència Primària, que el CatSalut
s’ha compromès a dur a terme.

2012, 2013, 2014, 2015

Seguir lluitant per una actuació prioritària d’ampliació en profunditat del CAP. 2012, 2013, 2014, 2015

Fer de la Residència Municipal un centre modern i competitiu d’acord amb l’entorn i 
les necessitats de la nostra gent gran.

2012, 2013, 2014, 2015

Remodelació i actuacions puntuals de l’edifici per oferir més capacitat i comoditat 
als nostres avis i àvies.

2013, 2014, 2015

Seguir potenciant l’ús de la sala de rehabilitació perquè tots els arenyencs i
arenyenques es beneficiiï de la proximitat del centre sense necessitat de
desplaçar-se a altres municipis.

2012, 2013, 2014, 2015

Ampliació d’horaris d’atenció als usuaris i usuàries. 2012, 2013, 2014, 2015

Renovació i millora del conveni de col·laboració amb l’ICS per a la sala de
rehabilitació.

2013, 2014, 2015



Consell de la Gent Gran

Actuacions Calendari (anual)

Constitució del Consell creat el 2011 i aprovació en el Ple 
Municipal.

2012, 2013

Convocar el Consell dos cops l'any, un cop per semestre. 2012, 2013, 2014, 2015

Mes de la Gent Gran

Actuacions Calendari (anual)

Promoure diferents accions per reivindicar i visualitzar les 
realitats de les persones majors de 65 anys, així com 
fomentar la relació i promoció de les entitats dedicades a la 
Gent Gran. Tot en relació amb el Dia Internacional del la 
Gent Gran (1 d’octubre).

2012, 2013, 2014, 2015



Treball de transversalitat

Actuacions

Presència a les Escoles i centres educatius per al foment de la relació i comprensió entre generacions.

Campanyes amb el calendari informatiu sobre bonificacions en taxes i altres tributs.

Foment del Taller de la Memòria.

Amb la complicitat d’altres regidories, del Consell de la Gent Gran i dels seus  representats, promoure xerrades 
de prevenció en la seguretat i la salut. 

Amb la complicitat d’altres regidories, del Consell de la Gent Gran i dels seus representats, promoure la 
participació de la Gent Gran en actes i festivitats pròpies de la vila.



Estructura i Mobilitat 

Actuacions Calendari (anual)

Condicionament dels mòduls de Serveis Socials per complir el pla d’autoprotecció de l’edifici. 2013

Climatització dels mòduls de Serveis Socials per tal de fer més confortable l’espai per als i les
usuaris/-es i els i les treballadors/-ores.

2012, 2013

Mobilitat en cotxe elèctric per part de l’equip de serveis socials per assolir un clar compromís
mediambiental.

Compra del vehicle.

2013, 2014, 2015



Accions Socials 

Actuacions Calendari (anual)

Pressupost de serveis socials acord amb les necessitats de la població i del moment en què 
ens trobem.

2012, 2013, 2014, 2015

Col·laboració amb entitats i treball en equip per tal de millorar les possibles situacions 
d’exclusió i risc social.

2012, 2013, 2014, 2015

Control permanent sobre l’oficina d’habitatge per tal de garantir l’ocupació dels pisos al Pla 
dels Frares i dels altres de titularitat municipal.

2012, 2013, 2014, 2015

Equipament amb recursos humans i materials. 2012

Intervenció en infància i adolescència en situacions de risc des dels SS de l’assistencialisme
al treball més comunitari.

2012

Creació de la xarxa social d’infància municipal vinculada a la (XIAF) comarcal. 2013, 2014

Consolidació i manteniment de la gestió del recurs del menjador social per a majors de 65 
anys.

2012, 2013

Ampliació de les teleassistències. 2013

Amb la incorporació d’una nova administrativa  organitzar la 1ª recepció per alleugerar les 
llistes d’espera.

2013, 2014



Nova Ciutadanía: Tant se val d’on vinc, Arenys és ca sa meva i dels 
meus

Actuacions Calendari (anual)

Estudiar la viabilitat d’implantar  un servei d’acollida d’Arenys de Mar. 2012, 2013, 2014, 2015

Elaboració del Pla d’Inclusió Social. 2013

Elaboració de protocols d’actuació i informació. 2013



Territori i Planificació

Urbanisme

Medi Ambient

Obres i Serveis

Mobilitat

Pla

Mandat

2012 - 15P
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Planificació Urbanística

Actuacions Calendari (anual)

Aprovació Pla General pel Ple de l’Ajuntament. 2013

Aprovació del PEPPA. 2013

Aprovació del Pla especial del Port. 2013

Recepció Valldegata. 2013

Pla d’Equipaments. 2013

Aprovació del Pla de clavegueram. 2013

Licitació del manteniment del clavegueram. 2013

Continuar els procediments per a adequació i recepció d’urbanitzacions. 2013, 2014, 2015

Incidir en temes de disciplina urbanística. 2013, 2014, 2015

Conveni amb l’Stella Maris. 2013



Obra Pública

Actuacions Calendari (anual)

Camp de fútbol. 2013, 2014

Bar del pavelló municipal. 2013

Ampliació teatre Principal projecte i part obra. 2014, 2015

Obres reparació i manteniment mercat municipal. 2013, 2014

3ª Fase Mare Paula. 2013

Espai annex a la parada bus zona alta. 2013

Balustrada Xifré. 2013

Rehabilitació Raureta. 2014

Adequació espais feixes Xifré. 2013

Cobriment riera entre Lourdes i Santa Clara. 2013, 2014

Concurs d’idees per a la urbanització tram central Riera. 2013, 2014

Projecte urbanització voreres Riera entre part nova i Calisay. Obres. 2013, 2014

Pisos socials al Bareu. 2012, 2013, 2014, 2015

Projecte Adequacions a Sa Clavella. 2013, 2014

Redacció projecte C/ Font. 2013, 2014

Redacció projecte C/ Torre i Sant Ramon. 2013, 2014

Llei de Barris al veïnat de St. Elm 2013



Definició de projectes per c. Parera i Josep Maria Arnau. 2013, 2014

Adequació de la nau de la Brigada. 2012, 2013

Aprovació projecte de millores urbanístiques al rial del Bareu. Urbanització Bareu. 2013, 2014, 2015

Passarel·la alternativa a l’ascensor d’accés a la platja. 2013

Continuar amb el procés de supressió de barreres arquitectòniques. 2013, 2014, 2015

Elaborar un pla de manteniment de carrers. 2012

Reparació i conservació c. Pere d’Arenys (platja Musclera). 2014

Cooperació en urbanització Canalies i execució de la urbanització. 2013, 2014, 2015

Redacció projecte Anselm Clavé. 2013, 2014

Redacció projecte carrer d’en Riera. 2013, 2014

Redacció projecte carrer Margarites. 2013, 2014

Arreglar lloses carrer Església. 2013, 2014

Millores al carrer dels Albers i giratori entrada Arenys per la zona industrial. 2013, 2014

Inversions en clavegueram en diferents indrets la vila. 2013, 2014, 2015

Redacció del projecte del carrer Sant Roc 2013

Reforma estructural edifici Xifré adaptat a viver d’empreses 2013, 2014



Altres administracions

Actuacions Calendari (anual)

Variant de Valldegata.

Passeig de la Musclera.

Passeig marítim fins Canet.

Accessos platges.

Millores al Port .

Millores RENFE.

Connexió vianants Arenys de Munt.

Desviament clavegueram Arenys de Munt.



Medi Ambient

Actuacions Calendari (anual)

Campanya informativa recollida selectiva. 2013

Posada  en marxa de la recollida selectiva a tot Arenys. 2013

Campanyes informatives de recollida selectiva adreçades a visitants (amb diversos 
idiomes ).

2013

Continuar amb les millores a les instal·lacions de platges. 2013,2014,2015

Recuperació ambiental i paisatgística  de les zones de platja, rials i zones verdes. 2013,2014,2015

Aprovació de plec de condicions  pel manteniment anual de penyes. 2013

Aprovació plec de clàusules per manteniment, poda i substitució d’arbrat. 2013

Aprovació del pla director de millora del verd urbà. 2013

Manteniment de jardins i parcs amb substitució de planter adaptant-lo a les tipologies del 
Maresme.

2013,2014,2015

Aprovació d’un Pla de manteniment de rials i rieres. 2014

Licitació del manteniment de rials i rieres. 2014

Aprovació de la nova limitació de franges de protecció d’incendis forestals. 2013

Aprovació del catàleg d’arbrat 2013



Actuacions Calendari (anual)

Adquisició d’una nova nau per a la Brigada. 2012

Adquisició de nova maquinària per optimitzar les feines diàries. 2013, 2014,
2015

Reforç de la neteja viària. 2013, 2014, 
2015

Campanyes de sensibilització i civisme. 2013, 2014, 
2015

Elaboració d’un pla per millorar els parcs i jardins de la vila. 2013

Creació de nous espais de lleure. 2013

Buidatge del calaix de sorra de la Riera. 2013, 2014, 
2015

Actuacions per millorar els rials del municipi. 2013, 2014, 
2015



Mobilitat

Actuacions Calendari (anual)

Ampliació dels camins escolars. 2013, 2014, 2015

Millores en punts negres de circulació (Urbanisme i Serveis). 2013, 2014, 2015

Implantar informe del nou carril bici. 2013, 2014, 2015

Consolidar el carrilet com a mitjà de transport de passatgers a l’estiu. 2013, 2014, 2015



Serveis Generals

Comunicació

Hisenda i
Administració General

Pla

Mandat

2012 - 15P
dM



Una comunicació clara i directa

Actuacions Calendari (anual)

Centralització de les relacions dels mitjans de comunicació amb l’Ajuntament. 2012

Enviament setmanal d’informació de govern als mitjans. 2012, 2013,2014, 
2015

Millora de la senyalització i comunicacions de l’Ajuntament. 2012

Millorar el butlletí d’informació municipal ATR. 2012

Estudi de les vies de difusió de l’Ajuntament mitjançant publicitat. 2013

Millora de la comunicació interna

Actuacions Calendari (anual)

Establiment de sistemes de notificacions i difusió de la informació municipal entre els 
treballadors i les treballadores municipals (newsletter, notes informatives..).

2013, 2014, 2015



Unificar criteris de presència a les xarxes

Actuacions Calendari (anual)

Nou disseny del web municipal i incorporació de nous recursos digitals. 2014

Elaboració d’un Pla de comunicació. 2013

Presència a les xarxes socials de potencial interès per a Arenys: registre de comptes a
flickr, hootsuite, livestream, vimeo, google places, foursquare, etc.

2013, 2014, 2015

Crear un llibre d’estil que estableixi com actuar en cadascuna de les accions de
comunicació de l’Ajuntament a les xarxes socials.

2014

Un Ajuntament, una manera de comunicar

Actuacions Calendari (anual)

Homogeneïtzació i nou disseny de la cartelleria municipal. 2012

Vetllar per l’aplicació de l’ús del llenguatge no sexista. 2012

Revisió del llibre d’estil municipal i difusió del mateix. 2013

Millora de la coordinació de la comunicació municipal. 2012, 2013, 2014, 
2015



Fidelització i augment del 20% en un any dels usuaris al web i xarxes socials.

Actuacions Calendari (anual)

Utilització de llenguatge més proper al ciutadà en les xarxes socials. 2014

Enviament de Newsletter a subscriptors i alertes d’actualització (RSS). 2013

Adaptar el format del web municipal per a smartphones i tablets. 2014

Relació amb la ciutadania

Actuacions Calendari (anual)

Donar resposta ràpida als comentaris, queixes i suggeriments que els usuaris i les usuàries
facin a les xarxes socials.

2012, 2013,2014, 
2015

Generació de continguts d’interès (notícies més properes a les inquietuds de la ciutadania). 2012, 2013,2014, 
2015

Modernització: introducció de codis QR a les campanyes en paper (cartelleria, díptics,
tríptics, que porten al web amb més info sobre aquell esdeveniment del qual es fa la
campanya).

2012, 2013,2014, 
2015

Introducció paulatina d’elements audiovisuals. El vídeo guanya pes a la xarxa enfront el
text i la foto. Elaboració de vídeos sobre com realitzar determinats tràmits (OAC virtual).

2012, 2013,2014, 
2015

Introducció del video streaming en determinats esdeveniments d’interès públic 2012, 2013,2014, 
2015



Hisenda i Administració General

Actuacions Calendari (anual)

Revisió de les ordenances fiscals per a incentivar la promoció econòmica, l’ús de la
deixalleria i el correcte ús de les dependències municipals.

2013, 2014, 2015

Contenir la despesa mitjançant noves contractacions i nous criteris d’estalvi i
eficàcia.

2013, 2014, 2015

Procedir a la licitació de noves contractacions en base a l’estudi fet l’any 2010. 2013, 2014, 2015

Establir partides específiques per a determinats serveis i òrgans (Arxiu, Defensor
del ciutadà, etc.), a més de determinació dels costos reals de les actuacions
municipals.

2013, 2014, 2015

Valoració del personal amb criteris d’equitat interna i externa i facilitant l’eficàcia i la
productivitat.

2013



Serveis Personals

Cultura i Festes

Educació

Esports

Joventut i Infància

Participació

Cooperació

Pla

Mandat

2012 - 15P
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Igualtat

Civisme



Museu d’Arenys de Mar

Actuacions Calendari (anual)

Elaboració del projecte museològic i museogràfic i del Pla director del Museu. 2013, 2014, 2015

Millores en tots els espais del Museu, tant els oberts al públic com els d’ús intern,
especialment els llocs de magatzem.

2013, 2014, 2015

Promoure la col·laboració i intercanvi d’activitats i projectes amb altres museus catalans i
espanyols.

2012, 2013, 2014, 2015

Promoure la col·laboració amb artistes i indústries locals per potenciar l’art de les puntes. 2012, 2013, 2014, 2015

Completar la documentació i catalogació dels fons del museu, així com millorar la
informació de les peces a les sales.

2012, 2013, 2014, 2015

Desenvolupar les propostes educatives ofertes a les escoles locals i forasteres. 2013, 2014

Participar, conjuntament amb la Regidoria de Turisme i Fires, en mostres nacionals i
internacionals que divulguin el nom del Museu i del poble arreu.

2012, 2013, 2014, 2015

Desenvolupar activitats per a donar a conèixer el Museu: Dia Internacional dels Museus,
Jornades Europees del Patrimoni, Setmana de la Ciència...

2012, 2013, 2014, 2015



Biblioteca Fidel Fita

Actuacions Calendari (anual)

Introducció a la xarxa dels fons documentals Ferran de Pol i Fèlix Cucurull. 2012, 2013, 2014

Digitalització de fons. 2014, 2015

Reconversió temporal de la Sala d’Actes de la Biblioteca en Aula d’Estudi universitari durant
èpoques d’examen.

2012, 2013, 2014, 2015

Incorporació de diversos fons documentals al Fons d’Autors Locals. 2012, 2013, 2014, 2015

Arxiu Municipal

Actuacions Calendari (anual)

Creació del web de l’arxiu com a eina d’obertura al món i a través de la qual poder oferir
més serveis als usuaris.

2013

Digitalització de part del fons fotogràfic, tant en paper com en clixés de vidre. 2013, 2014

Dotació d’un pressupost anual. 2012, 2013

Dotació de personal per cobrir vacances i dies de tancament, a banda de per ajudar a les 
tasques del director de l’arxiu.

2012, 2013



Centre d’Estudi i Documentació Salvador Espriu 

Actuacions Calendari (anual)

Organització i coordinació de l’Any Espriu 2013 2012, 2013

Creació del web del Centre per a donar a conèixer els seus fons i oferir més serveis als
usuaris.

2012, 2013

Documentació i catalogació dels fons bibliogràfics i documentals del Centre. 2012, 2013, 2014

Millora de l’entorn urbà de l’edifici: dignificar l’edifici Sert. 2012, 2013

Organitzar activitats per tal de donar a conèixer el Centre, l’edifici de l’arquitecte Sert i 
tota l’activitat que allí es genera.

2012, 2013

Teatre Principal

Actuacions Calendari (anual)

Ampliació del teatre per l’antiga casa de Can Vives. 2012, 2013, 2014, 
2015

Tancar definitivament la segona part del conveni amb la Societat Coral l’Esperança. 2012, 2013



Regidoria de Cultura

Actuacions Calendari (anual)

Suport al Patronat de Sant Roc per a la catalogació de Sant Roc en l’inventari de
festes Tradicionas de Catalunya.

2012, 2013

Col·laboració amb l’Associació Gegantera d’Arenys de Mar per fer rèpliques de Flor
d’Alba i Tallaferro amb materials més lleugers. Catalogació dels gegants i
capgrossos antics.

2012, 2013, 2014, 2015

Suport en la celebració dels 150 anys de la Societat Coral l’Esperança, 2013. 2012, 2013

Actes de commemoració del tercer centenari de la Guerra de Successió, 2014. 2013, 2014

Col·laboració amb l’Església per a potenciar el retaule major com a interès cultural i
turístic del poble.

2012, 2013, 2014, 2015

Creació del Centre d’Interpretació del cementiri municipal (Cementiri de Sinera). 2012, 2013, 2014, 2015

Dignificació de la capella de l’Hospital Xifré com a espai d’informació per als
visitants.

2012, 2013, 2014, 2015

Edició i publicació del llibre per retre homenatge al fundador de les destil·leries
Mollfulleda, primer pas cap a la museïtzació d’un espai del Calisay.

2012, 2013



Creació de productes de merchandising per als diversos equipaments depenent de 
cultura.

2012, 2013, 2014, 
2015

Catalogació dels fons artístics dipositats en totes les instal·lacions de l’ajuntament. 2012, 2013, 2014, 
2015

Canvi d’ubicació de diversos elements patrimonials històrics i artístics per al gaudi públic. 2012, 2013

Recuperació dels Quaderns d’Estudis Arenyencs. 2012, 2013, 2014, 
2015

Reconversió de la revista Salobre com plataforma de comunicació i difusió de la cultura 
arenyenca.

2012, 2013, 2014, 
2015

Festes

Programació / Actuacions Calendari (anual)

Potenciar totes les festes i diades que ja estan consolidades i treballarem per millorar les
que necessitin ser reforçades, conjuntament amb les entitats implicades.

2012, 2013, 2014, 
2015

Vetllarem per tenir una festa major de qualitat amb propostes per totes les edats. 2012, 2013, 2014, 
2015

Apostarem per una festa major jove. 2012, 2013, 2014, 
2015

L’ajuntament treballarà activament pel foment de les tradicions i les festes locals i 
nacionals, l’ús de la llengua catalana i el conreu dels signes d’identitat.

2012, 2013, 2014, 
2015



Educació

Actuacions/ Inversions Calendari (anual)

Reserva anual d’inversió a l’escola Joan Maragall (Any 2012 s’ha fet la 2ona fase
elèctrica amb un cost de més de 15.000€).

2012, 2013,2014,2015

Posada en funcionament i millora de les instal·lacions de l’escola bressol dels 
Colors. 
2012 Recepció i dotació de tota la infraestructura necessària: llum, aigua, tel., etc.
2012 Elaboració del projecte per ubicar-hi un menjador escolar i dotar la cuina de la 
infraestructura necessària per poder cuinar a dins l’escola.

2012, 2013, 2014

Gener 2012
Darrer trimestre 2012

Creació de nous espais per a necessitats educatives (en funció de disponibilitat 
econòmica).

2014, 2015

Programació / Actuacions

Creació d’un Inventari educatiu d’Arenys per tal de coordinar-ne les activitats i 
identificar-ne les mancances.

2013

Implicació al màxim per garantir el bon funcionament de les activitats de l’escola de 
música i dotació pressupostària necessària.
Creació d’una nova licitació adequada al moment que estem vivim per garantir-ne 
el seu funcionament.

2013, 2014, 2015
2013

Potenciarem els voluntaris lingüístics 2013, 2014, 2015

Promocionar l’educació en la sostenibilitat, la cultura local i el civisme. 2012, 2013, 2014, 2015



Esports: Inversions i equipaments

Actuacions Calendari (anual)

Reforma de la graderia del camp de futbol per millorar la seguretat i la confortabilitat
del públic.

2013, 2014, 2015

Adequar amb formigó el mur camp de futbol  per evitar el creixement de canyes i 
malesa vegetal.

2013

Condicionar la paret vertical nord del pavelló per evitar filtracions i humitats. 2013, 2015

Projecte de cobrirment d’una de les pistes dels centres escolars. 2013, 2014

Bar al Complex Esportiu Fons les Creus. 2013

Millora dels accessos del camp de futbol. 2013, 2014, 2015



Programació esportiva

Actuacions Calendari (anual)

Potenciar l’ús de les escoles com. a espais d’ús lliure. 2013, 2014, 2015

Reforma de la Diada de l’Esport per potenciar la participació de les entitats. 2013

Consolidar la “Tarda de Campions” per reconèixer els i les esportistes de la vila. 2013, 2015

Millorar el programa de la gimnàstica per a la gent gran i consolidar les excursions i 
colònies.

2013, 2014, 2015

Millorar la participació activa de les entitats al Consell Esportiu amb reunions 
periòdiques.

2013, 2014, 2015

Elaboració d’un calendari anual de les activitats esportives del municipi. 2013, 2014, 2015

Ampliar el programa d’actes esportius populars. 2013, 2014, 2015

Col·laborar estretament amb les entitats esportives locals donant el màxim suport 
per desenvolupar les seves activitats.

2013, 2014, 2015



Joventut

Programació / Actuacions Calendari (anual)

Creació de sales d’assaig musical (bucs d’assaig). 2013,2014, 2015

Elaboració del nou Pla local de joventut amb nous projectes reals. 2012, 2013

Treballar amb la Generalitat per dotar Arenys d’un Alberg Juvenil. 2012, 2013

Estimular i promoure els joves creadors arenyencs en qualsevol àmbit. 201, 2013,2014, 2015

Adaptació i aposta pel consell de joves com a ens organitzatiu i canalitzador de les 
idees dels joves.

2013, 2014, 2015

Elaboració d’una borsa d’habitatge jove i promoció de l’ampliació d’habitatge social 
per als joves.

2014, 2015

Recolzament a projectes que vinculin el jovent en la  transició escola-treball per 
fomentar l’ocupació, així com projectes educatius com l’Aula Oberta, per treballar 
pels joves i l’educació.

2014, 2015
2013, 2014

Creació del Casal de Joves a la Raureta, consensuant la seva ubicació amb els 
mateixos joves i amb vocació d’autogestió. Inicialment redacció del projecte i en 
funció disponibilitat econòmica.

2014, 2015



Infància

Programació / Actuacions Calendari (anual)

Desenvolupament del projecte Camins Escolars (Mobilitat). 2013,2014, 2015

Promoció d’espais públics adreçats als infants: 
Parc Fèlix Cucurull
Plaça Mare Paula Montalt

2012, 2013, 2014, 
2015

Obrir patis escolars en el marc d’un projecte de patis oberts. 2013, 2014, 2015

Promocionar i promoure les activitats de lleure d’infants i joves en els períodes de 
vacances escolars: estiu, Nadal, Setmana Santa... Nadal Genial., Ampliació 
de l’Estiu Genial.

2012, 2013, 2014, 
2015

Creació del Consell Municipal de la Infància. 2014

Elaboració del primer Projecte Educatiu d’Entorn (PEE). 2014

Creació d’una ludoteca infantil i juvenil (en funció disponibilitat econòmica). 
Inicialment redacció projecte.

2014, 2015



Nou impuls a la participació ciutadana

Actuacions Calendari (anual)

Repàs i planificació dels compromisos de Processos participatius d’anys anteriors:
Del 2011:
Urbanitzar i treure voreres del carrer de la Font.
Ampliació en 400 metres l'espai dels carrers que formen part dels itineraris dels 

camins escolars.
Del 2010:
*Pavimentació de les pistes de bàsquet i de futbol de la plaça Mare Paula 

(relacionat també amb la consulta realitzada el març del 2011).
No realitzades resta d’anys:
Carrer Doedes (2010)
Espai reservat per als gossos: Pipi Can (2009)
Plaça de la Sardana (2008)

2012, 2013, 2014, 
2015

Implementació del Pla director de participació ciutadana. 2012, 2013

Implantació del programa Consensus o bé un espai Web de participació ciutadana. 2012, 2013



Consell del Senat municipal – Consell de Vila
Es proposa una ampliació del Senat municipal o modificació a fi de crear un espai per copsar 
totes les òptiques dels diferents consells sectorials i territorials del municipi.

2012, 2013, 2014, 
2015

Creació de l’agenda dels Consells municipals i seguiment. 2012, 2013, 2014, 
2015

Actualització del Reglament de Participació Ciutadana. 2012, 2013, 2014, 
2015

Síndic: disposar d’una infraestructura de treball pròpia i d’un pressupost propi. 2013

Creació de l’Oficina virtual de l’Entitat.
• Promoure eines i informació per facilitar  l’Assessorament a les Entitats.
Tanmateix podria facilitar-se aquesta informació mitjançant l’espai web de la regidoria.
• Formació on-line. Informació de recursos disponibles, premis, etc. 
• Canal de derivació per concessions de subvencions.
• Crear un fons de documentació al respecte. 
Aquest fons que podria estar situat físicament a la Biblioteca inclouria documentació i material 
pedagògic en préstec.

2012, 2013, 2014, 
2015

Promoure la participació i la festa de carrer. 2013, 2014, 2015

Campanyes de participació conjuntament amb les actuacions urbanístiques i mediambientals. 2013, 2014, 2015



Civisme

Actuacions Calendari (anual)

Elaboració i difusió d’una Ordenança de Civisme. L’objectiu de l’ordenança no és
sancionadora, sinó el foment de la convivència i el respecte.

2012

La complicitat de tots i totes, aprofitant els estudis i les consideracions no només de
l’anterior mandat, sinó actualitzant noves realitats, amb aportacions de la ciutadania
i de tota la representació política i departamentària del consistori. 2013



Cooperació Internacional i Solidaritat

Programació / Actuacions Calendari (anual)

Consell Municipal de Cooperació Internacional i Solidarit at
Revisió i actualització dels Estatuts del Consell Municipal de Cooperació Internacional i

Solidaritat, aprovats en Ple Municipal el 22 de març del 2000.

2013

L’ajuntament treballarà activament pel foment de les tradicions i les festes locals i
nacionals, l’ús de la llengua catalana i el conreu dels signes d’identitat.

2013

Crear una comissió amb aquesta finalitat d’acord amb l‘article IV dels Estatuts del CM
de Coop. Int. i Sol., i que defineix la Constitució del Consell.

2013

Paral·lelament es proposarà que aquesta comissió representi provisionalment el Consell
fins a nou nomenament.

2013

Malgrat la manca de recursos econòmics i precisament per aquest motiu, cal fomentar i
difondre la solidaritat i cooperació mitjançant els projectes i la tasca que fan les
entitats locals dedicades a promoure aquests valors.

Mantenir la Cooperació amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i valorar
any a any.

2012, 2013, 2014, 
2015

Fomentar i difondre projectes d’educació i sensibilització per la pau, en col·laboració 
amb les entitats i propiciar accions i/o projectes solidaris als centres educatius amb 
la complicitat de la comunitat educativa.

2013, 2014, 2015

Promoure la col·laboració, segons projectes i experiències de les ONG locals, a fi de 
facilitar a les persones nouvingudes d'altres cultures una millor comprensió mútua.

2013, 2014, 2015



Consell de les dones

Actuacions Calendari (anual)

Constitució del Consell creat al 2010 i aprovació en Ple Municipal. Primer semestre 2013

Convocar el Consell dos cops l'any, un cop per semestre. Primer semestre 2012, 2014, 2015

Elaboració del PAMIG i el seu desenvolupament

Actuacions Calendari
(anual)

Tot esperant el retorn de la valoració per part de la Diputació, elaborar un nou PAMIG.
Segons les necessitats detectades arrel de la valoració del darrer PAMIG amb el suport de la 
Diputació, i de les noves realitats i mancances del municipi, elaboració del nou document en 
conseqüència. Es considerarà positivament la participació del Consell de les Dones

Primer 
semestre 

2013

Aplicació del Calendari previst segons l’estudi elaborat. 2013, 2014, 
2015

Formació:
1-Atenent que pel correcte desenvolupament del PAMIG i la seva aplicació, així com a 

conseqüència de l’absència de tècnic/a d’Igualtat que ho garanteixi, caldrà fomentar la 
formació de les persones adscrites a la regidoria d’Igualtat i la seva participació en 
congressos, jornades i cursos.

2-Promoció i implementació de la guia de llenguatge no sexista al conjunt del personal 
funcionari i als mitjans de comunicació locals, així com facilitar la seva formació.

2013, 2014, 
2015



Accions per a la NO discriminació per raó de sexe i /o opció sexual

Actuacions Calendari (anual)

Celebració Institucional del dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona 
Treballadora i la no discriminació laboral, mitjançant actes informatius i campanyes 
de sensibilització, proposant la col·laboració i participació de les entitats i grups de 
dones del municipi.

2013, 2014, 2015

Commemoració del Dia Internacional LGTB, (28 de juny o 1r dissabte següent). 2013, 2014, 2015

Una finestra oberta a la igualtat

Actuacions Calendari (anual)

Promoure davant del Departament de Justícia, la conveniència d’un punt de 
trobada d’Intercanvi Familiar on  PARE–MARE–MENOR/-s trobin un entorn adient, 
neutre i de proximitat.

2012,2013, 2014, 2015

Consolidar el Servei de Mediació amb el Departament de Justícia de la Generalitat. 2012,2013, 2014, 2015

Consolidar el Punt d’Atenció SIAD amb conveni amb el Consell Comarcal del 
Maresme.

2012,2013, 2014, 2015

Impulsar la creació d’un servei d’Assessorament i suport a la família i als seus nous 
models. Informació sobre adopcions, subvencions ...

2012,2013, 2014, 2015

Promoure la presència i participació TIC  a DONES.  Promoció de tallers 
presencials i on-line.

2012,2013, 2014, 2015



Potenciar la prevenció i lluita CONTRA LA VIOLÈNCIA  MASCLISTA

Actuacions Calendari (anual)

Celebració institucional del dia 25 de novembre, dia contra la violència vers les Dones. 2012,2013, 2014, 2015

Difondre regularment als/les professionals que estan vinculats a la xarxa del protocol 
municipal sobre violència masclista, el document establert a fi de que si els actors del 
mateix són substituïts en els seus respectius càrrecs professionals, la xarxa no quedi 
desatesa. Promoure trobades de valoració regular

2012,2013, 2014, 2015

Difondre la imatge de xarxa consolidada i efectiva, capacitada per valorar si és violència 
entre iguals o violència masclista, a fi de:

1. Donar confiança a la persona susceptible del servei i ajuda
2. Com a mesura dissuasiva per a l’agressor

2012,2013, 2014, 2015

Promoure especialment la formació dels agents locals en casos de violència de gènere 2012,2013, 2014, 2015

Impulsar accions en l’àmbit de la salut que siguin susceptibles de millorar la vida individual i 
col·lectiva , així com en el foment de la prevenció.  Difusió d’actes i activitats

2012,2013, 2014, 2015

Igualtat en drets i deures, un terme que treballa la riquesa de la diversitat. Desmuntar mites. 2012,2013, 2014, 2015

Foment de campanyes a les escoles i centres educatius sobre la prevenció de la violència 
masclista.

2012,2013, 2014, 2015

Aplicar realment els avantatges per aquelles empreses i negocis que s’instal·lin a la nostra 
vila  que apliquin un Pla d’Igualtat. Promocionar-ho i fer-ho públic

2012,2013, 2014, 2015

En aquest sentit, que sigui un condicionant en positiu per aquelles empreses que vulguin 
concursar en obra pública municipal. Promocionar-ho i fer-ho públic

2012,2013, 2014, 2015



Governació

Actuacions Calendari (anual)

Redacció de la carta de serveis de la Policia Local. 2013

Potenciació del Servei de Proximitat amb la creació de la figura del policia de barri. 2014

Creació de l’Oficina de Recepció de Denúncies a la seu de la Policia Local. 2014

Reforç de l’estructura orgànica de la Policia Local. 2013

Planificar anualment les campanyes de vigilància i control sobre els problemes
considerats més importants per a la seguretat pública i la convivència ciutadana, per
garantir el seu adequat seguiment.

2012, 2013, 2014, 
2015

Millorar la seguretat dels passos de vianants més perillosos augmentant l’espai de
visibilitat per als vehicles i les persones.

2012, 2013, 2014, 
2015

Augmentar la coordinació entre els cossos policials i els d’emergència en general
(Convocatòria de la Junta Local de Seguretat com a mínim trimestralment).

2012, 2013, 2014, 
2015

Adquisició de vehicles policials de reposició als actuals en previsió a l’extinció del
període de rènting.

2012, 2013

Estudi de viabilitat d’ús de motos elèctriques. 2013



Foment del teixit empresarial i creació de llocs de  treball en l’àmbit del mar

Actuacions Calendari (anual)

Creació i fundació de l’Associació Maresme Marítim 2012

Línies estratègiques Maresme Marítim per Arenys

Actuacions Calendari (anual)

Creació d’un Centre d’Excel·lència d’aqüicultura a Arenys de Mar.
El treball previ comença al 2012 i la seva materialització no hauria d’ultrapassar el 2015.

2013, 2014, 2015

Internacionalització del sector industrial: manteniment, repair & refit embarcacions. 2012, 2013, 2014, 
2015

Desenvolupar centre d’interpretació pesca-turisme a Arenys de Mar.
És un projecte que s’ha de desenvolupar per fases i utilitza espais existents.

2012, 2013, 2014, 
2015



Mercat Municipal

Actuacions Calendari (anual)

Realitzar i aplicar mesures imprescindibles d’adequació sanitària i dignificació de l’espai
del Mercat Municipal.

2012, 2013, 2014, 
2015

Potenciar comercialment l’oferta incorporant un supermercat dins del Mercat o un altre 
model de comerç sinèrgic amb el producte de proximitat dels actuals paradistes.

2013, 2014, 2015

Potenciar el coneixement i difusió dels productes quilòmetre zero, naturals i frescos que 
s’ofereixen al consumidor, mitjançant micro-fires internes els dissabtes, degustacions i un 
mitjà propi de comunicació: pantalles digitals exteriors per donar-ho a conèixer i 
augmentar el nombre d’usuaris del Mercat.

2012, 2013, 2014, 
2015

Comerç

Actuacions Calendari (anual)

Arenys de Mar: Centre Comercial a cel obert... i digital. Parelles digitals emprenedors-
botiguers pel foment i creació de botigues virtuals que puguin competir amb les noves
amenaces de grans operadors de comerç electrònic.

2012, 2013

Potenciar la comunicació i difusió de l’oferta comercial, mitjançant la millora de la visibilitat 
en l’espai públic i d’una forma respectuosa i endreçada.

2012, 2013, 2014, 
2015

Posar en marxa servei d’informació comercial territorialitzada per millorar l’orientació dels 
nous i noves emprenedors/-ores.

2012, 2013, 2014, 
2015



Restauració

Actuacions Calendari (anual)

Ordenança per les terrasses que garanteixi una activitat ordenada, atractiva alhora que
respectuosa amb el veïnatge, cal trobar un equilibri.

2012, 2013

Millorar els sistemes d’informació, els de verificació i control de l’aplicació de les normes 
de seguretat, higièniques, mediambientals i comercials del 100% de les activitats 
econòmiques.

2012, 2013, 2014, 
2015

Adequació de l’ordenança d’usos comercials a la nova situació pel foment d’activitats 
econòmiques no depredadores amb el model de comerç català.

2012, 2013, 2014, 
2015

Mercat de venda no sedentària

Actuacions Calendari (anual)

Renovació del Reglament d’aquest tipus de mercats, aplicació, seguiment i correccions. 2012, 2013

Reestructuració de les parades i mobilitat per facilitar l’aparcament als clients i potenciar 
el consum..

2012

Fira de productes de la terra un cop al mes (dissabtes al matí) a la part alta de la Riera, 
per tal de potenciar l’equilibri comercial a tot l’eix vertebral.

2012, 2013, 2014, 
2015

Augment gradual del nombre de parades i ubicació física cobrint productes dels que ara 
no hi ha oferta, d’acord amb els criteris establerts per l’UE en quant a les adjudicacions.

2012, 2013, 2014, 
2015



Empreses i ocupació

Actuacions Calendari (anual)

Assessorament i foment de l’emprenedoria i fórmules viables d’auto-ocupació. 2012, 2013, 2014, 
2015

Aprofitament de la part del viver d’empreses actualment enllestit i disponible per 
afavorir la creació d’auto-empresa i auto-ocupació.

2012, 2013, 2014, 
2015

Accions de micro-formació específica en competències i habilitats per l’auto-
ocupació.

2012, 2013, 2014, 
2015



Consum

Actuacions Calendari (anual)

Campanya de difusió de l’OMIC per atendre les queixes i consultes com a 
consumidors.

2013, 2015

Assessoria jurídica integral als consumidors. 2012, 2013, 2014, 
2015

Campanya d’inspecció informativa anual (per diferents col·lectius) en matèria de 
consum

2012, 2013, 2014, 
2015



Accions previstes a Turisme

Actuacions Calendari (anual)

Obertura de l’oficina de turisme durant tot l’any. 2012, 2013, 2014, 2015

Creació d’una guia d’allotjaments i una guia de bars-restaurants. 2012, 2013

Creació de nous materials de difusió d’Arenys de Mar a l’exterior, en diferents 
idiomes.

2013, 2014, 2015

Creació d’una web turística dedicada a donar a conèixer els recursos de caire 
turístic de la vila.

2013

Enviament d’informació turística de la vila a hotels i oficines de turisme de la 
comarca.

2012, 2013, 2014, 2015

Creació de merxandatge de la vila. 2014, 2015

Tallers de formació del sector turístic. 2012, 2013, 2014, 2015

Estimulació a la creació de productes turístics conjunts entre privats. 2013, 2014, 2015

Dinamització de diferents espais de la vila a través d’activitats d’interès local i 
turístic.

2012, 2013, 2014, 2015

Realització de campanyes turístiques anuals. 2012, 2013, 2014, 2015

Establir relacions entre diferents escoles i universitats de turisme de la comarca. 2012, 2013

Garantir la presencia i difusió de les activitats d’interès turístic a través de les xarxes 
socials.

2012, 2013, 2014, 2015

Elaboració del pla de dinamització turística de la vila 2014-2015. 2014, 2015



Segmentació turística de la vila (turisme gastronòmic, turisme esportiu, turisme cultural) 2014, 2015

Establir uns horaris i itinerari fix pel carrilet turístic cada estiu
2013, 2014, 2015

Creació de senyalització turística en diferents idiomes 2014, 2015

Crear una col·laboració intensa entre el sector públic i el sector privat per a la realització 
d’accions conjuntes que puguin atraure un volum de gent important

2012, 2013, 2014, 
2015

Visites guiades permanents a la vila en èpoques de temporada alta 2014, 2015

Accions previstes a Fires

Actuacions Calendari (anual)

Consolidació de les actuals fires incloent les iniciades al 2012:
- Fira de Nadal 

- Fira de l'euro 
- Fira d'indians 
- Fira de coleccionisme
- Fira d'artesania 
- Fira de l'esport 
- Fira de la planta i la flor 
- Fira del dibuix i pintura 
- Fira del solstici 
- Fira atraccions de Sant Zenon

2013, 2014, 2015

Creació de fires turístiques temàtiques per la desestacionalització del sector turístic 2013, 2014, 2015

Creació d'un calendari de fires temàtiques anuals 2013, 2014, 2015



Accions previstes en relació a altres ens

Actuacions Calendari (anual)

Creació i consolidació del mes dels Indians. 2012, 2013, 2014, 
2015

Participació activa a la Xarxa de municipis indians. 2012, 2013, 2014, 
2015

Renovació i consolidació de les jornades gastronòmiques del Calamarenys. 2012, 2013, 2014, 
2015

Presència activa d’Arenys de Mar en les accions de la marca Costa de Barcelona  
Maresme.

2013, 2014, 2015

Participació de la vila a les diferents jornades gastronòmiques de la comarca. 2013, 2014, 2015
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