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Cohesió social, transparència i bon govern són tres dels eixos en què el nou govern 
constitueix el nou full de ruta del govern municipal. A través d'aquest document us 
presentem el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per el mandat 2016-2019 . 
 
Volem  donar projecció al municipi i posar tota la informació a l'abast dels arenyencs i 
arenyenques. Aquest document, doncs, ha de ser una eina que serveixi doblement: per una 
banda, a la gent de la vila, i per l'altra, a tothom que vulgui saber què fem i farem. 
 
Com a govern d’Arenys de Mar, tenim el compromís amb tots vosaltres d’exercir la 
responsabilitat que ens ha estat atorgada. Un compromís basat en la dedicació i la 
responsabilitat. Treballem per millorar el present posant la mirada en el futur: per un 
Arenys de Mar més cohesionat i més just, que combini identitat amb modernitat, que ens 
faci sentir orgullosos de la nostra vila. 
 
És una prioritat d'aquest govern el compromís absolut amb la transparència de l'acció 
municipal i l'impuls de la participació directa de la ciutadania en totes les decisions que 
l'afecten. Un govern transparent i amb participació real. Obert al diàleg amb persones, 
col·lectius i agents socials coneixedors de les tasques dels diferents serveis municipals. 
 
Volem un Arenys de Mar més accessible i sostenible, compromès en la defensa del territori i 
el nostre entorn natural: les platges i els rials, penyes i altres espais naturals. Un municipi  
respectuós amb el medi ambient i amb el repte de millorar en el reciclatge i el tractament de 
residus. 
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Proposem un model de govern del segle XXI encarat a satisfer les necessitats de la 
ciutadania. Una administració propera, al servei de les persones i que gestiona amb 
objectius clars de qualitat, eficiència i transparència. Un govern que escolta i actua, i que, 
més enllà del dia a dia, planifica estratègicament a llarg termini l’acció municipal.  
 
Sessions públiques de rendiment de comptes. Totes les accions dels electes i empleats 
municipals es desenvoluparan sota el Codi Ètic aprovat recentment per l’ajuntament, a 
proposta del Procés Constituent d’Arenys de Mar.  
 
La participació, com a element indispensable d’un govern obert: processos participatius, 
audiències públiques i facilitar la participació directa als plens municipal, ús de les TIC’s  per 
a fer fàcil la participació amb informació i la participació en la presa de decisions. Més i 
millor comunicació amb la ciutadania.  
 
Una aposta convençuda per un servei de promoció econòmica i desenvolupament local 
amb polítiques actives d'ocupació i de serveis a l'emprenedoria i empresa. Que esdevingui 
un servei complet de suport i acompanyament. Amb una visió emprenedora de les 
polítiques d’ocupació que posin accent, també, en la promoció econòmica, en la creació i 
consolidació d’empreses, en la cultura emprenedora i en l’emprenedoria social. 
 
Paral·lelament, i a partir del Pla de Mandat, una comissió política de seguiment del pacte, 
integrada per representants polítics assignats de cada formació, farà el seu seguiment. 
Aquesta comissió es reunirà com a mínim cada sis mesos. 

Equip	de	Govern	



1. Arenys de Mar, present i futur 

2. Govern Obert i Transparència  

3. Cohesió Social i Atenció a les persones 

4. Desenvolupament Local i Ocupació 

5. Territori i Sostenibilitat 

Eixos	estratègics	del	nou	Govern	Municipal	
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Alcaldia		
Relacions	Ins<tucionals	

Plans	Estratègics	

Govern	Obert	i	
Transparència	

	
Organització	

Serveis	Econòmics	
R.R.H.H.	

Par<cipació	
Comunicació	

OAC	

Cohesió	Social	I	
Atenció	a	les	
Persones	

	
Acció	Social	
Educació	
Cultura	

Festes	Populars	
Esports	

Infància	i	Joventut	
Gent	Gran	

Salut	i	Consum	
Drets	Civils		

Desenvolupament	
Local	i	Ocupació	

	
Promoció	
Econòmica	
Ocupació	

Port,	Indústria	i	
Agricultura	

Fires	i	Comerç	
Turisme	

Territori	i	
Sostenibilitat	
Urbanisme	i	
planificació	

Medi	Ambient,	
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Via	Pública,	Obres	i	
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Seguretat	
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Accions totals a realitzar:   268 ACCIONS  
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Arenys de Mar és un dels municipis principals de la comarca del Maresme.  Amb una 
superfície de 6,5 quilòmetres quadrats, a 1 de gener de 2016, al padró municipal hi havia 
censats 15.289 habitants.  
 
La proximitat de la metròpoli barcelonina i els fluxos demogràfics dels darrers anys no han 
afectat el caràcter que li ha donat ser un poble petit que ha anat creixent equilibradament. 
Arenys de Mar té una gran activitat social i els arenyencs se senten molt orgullosos de la 
seva vila. La història local i els projectes de futur que encara la població són relatats amb 
veritable passió en veu d'un arenyenc. 
 
De vegades, segons cap on porti la conversa, el motiu de “setciències” que es dóna als 
arenyencs, pot arribar a semblar més que merescut per la gran quantitat d'informació i 
detalls que donen en les seves explicacions. 
 
El port d'Arenys és un dels més importants de la costa catalana. És l'exemple més evident 
de la llarga història i tradició marinera de la vila. La pesca i tota la indústria que es crea a 
l'entorn del port mouen gran part de l'activitat econòmica de la població.  
 
El port concentra gairebé tota la flota pesquera de la comarca. La subhasta del peix que té 
lloc cada tarda quan tornen els quillats i les barques és un espectacle pintoresc que atrau 
molts visitants. El peix que surt de la llotja d'Arenys és valorat a tota Catalunya, sobretot les 
gambes. Els restauradors locals i el consistori celebren, durant la tardor, un certamen 
gastronòmic, el Calamarenys, que té com a principal protagonista el calamar d'Arenys. 
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Conjuntura 
 
Les propostes que recull el Pla d’Actuació Municipal sorgeixen en un moment en què la crisi econòmica 
global és ben present, una situació que està provocant una realitat socioeconòmica marcada per l’augment 
de les taxes d’atur, el descens d’ingressos familiars i el conseqüent augment de demandes socials per part 
de la ciutadania, que, en primer lloc, s’adrecen al seu ajuntament. 
	
Per això, les propostes sorgides d’aquest PAM estan marcades per aquesta situació financera i es podran 
aplicar en la mesura que es mantingui l’actual nivell d’ingressos municipals i que es rebin aportacions 
econòmiques d’altres administracions, com l’Estat, la Generalitat i la Diputació. Mentre esperem aquest nou 
marc legal, i malgrat les incerteses de les aportacions d’altres administracions, la gestió municipal no s’atura 
i continua donant resposta a les demandes ciutadanes, adaptant-nos a les noves circumstàncies en funció 
de les necessitats del moment. 
 
Els reptes  
 
En un moment de crisi econòmica que afecta el conjunt de la societat, el nostre principal objectiu és 
procurar garantir la cohesió social, i això ho hem de fer mantenint els serveis i procurant que es creï 
ocupació. La cohesió és la base per superar la crisi i sortir-ne com una sola ciutat, és l’element que dóna 
confiança com a col·lectiu, la xarxa social que amorteix les èpoques de crisi i la clau de volta perquè els 
diferents barris mantinguin la qualitat de vida aconseguida i no es malmetin. 
 
És amb el convenciment que la vila ha de funcionar com un tot, com un conjunt, que l’equip de govern ha 
prioritzat, en aquests moments de dificultats econòmiques, ajustar serveis i no suprimir-ne cap perquè tots, 
en major o menor mesura, conformen Arenys de Mar, les seves relacions socials i els seus vincles de 
pertinença. 
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Participació 
 
Un ajuntament obert ha d’establir una conversa constant amb els ciutadans i ciutadanes per tal d’escoltar 
allò què diuen i sol·liciten, facilita la col·laboració dels ciutadans i funcionaris en el desenvolupament dels 
serveis que presta i comunica tot el que decideix i fa de forma oberta i transparent. 
 
La implantació del Govern Obert té com a objectiu situar Arenys de Mar en aquest nou escenari en el qual 
cal garantir el diàleg constant entre l’ajuntament i la ciutadania, així com la presa de decisions públiques 
tenint en compte les necessitats dels arenyencs. 
 
Valors 
 
És en aquest context actual, en què la comunicació de l’Administració i la ciutadania agafa una gran 
transcendència, que l’Ajuntament d’Arenys de Mar veu la necessitat de promoure una cultura ètica que 
tingui en consideració la ciutadania i les empreses proveïdores i adjudicatàries amb les quals manté relació.  
Per aquest motiu ha impulsat la redacció d’un Codi Ètic que recull els principis, les regles i els models de 
conducta a seguir per part dels membres del consistori i el personal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar i de 
les empreses públiques que se’n derivin. 
 
El Codi ètic vol donar unes pautes que vagin més enllà de l’obligació de complir la llei per tal d’evitar 
aquelles conductes que, tot i ser legals, puguin posar en dubte l’objectiu de servei públic del consistori. 
Ha de tenir un ampli consens polític, tècnic i social, i ha de ser coherent amb els objectius i la manera 
d’actuar de l’organisme que el proposa.  
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Les propostes del PAM i la seva concreció es basen en una lectura de la vila i de l’actuació 
municipal que es presenta en les pàgines següents.  

Arenys de Mar te una tendència de creixement estable des del 1998 al 2015  (3.051 persones)  

De 0 a 14 anys: 2.273 
De 15 a 64 anys: 9.854 
De 65 a 84 anys: 2.585 
De 85 i més anys: 577 

Parc de vehicles: 9.568 
Turismes: 6.499 

Motocicletes: 1.656 
Vehicles industrials: 1.247 

 
 

Població: 15.289 
Dones: 7.798 
Homes: 7.491 
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Els creixements des del 2005 s’expliquen per la coincidència dels creixements migratoris i 
els creixements naturals, on en els últims anys es veu un decreixement significatiu de les 
migracions segurament condicionat a la crisi econòmica actual. 
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Habitatges 
Habitatges: 8.475 
Ocupats: 5.995 

2a vivenda: 1.128 
Buits: 1.352 

 
Buits: 15.95% 

 
De lloguer: 1.504 

             Renda 
 
•  Per càpita 19.696€  
•  PIB : 17,4 

•   Maresme  21.123€ 
•   Catalunya  20.724€  

     Atur 
  
•  Població ocupada: 5.505  
•  Població desocupada: 835 

•  ATUR 13,17% 

 Residus 
 

•  Per habitant 1,29 kh/hab/dia 

•  Maresme 1,46 kh/hab/dia 
•  Catalunya 1,33 kh/hab/dia 
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		 		 						SERVEIS	ECONÒMICS	 		 		

		 Accions  Plans  Inici Final 
		

		 	1	 	Preus	públics	orientats	a	tarifació	Social,	començant	per	l’escola	Bressol	 2017	 2019	

		 	2	 	Aprofitar	el	marge	que	donen	les	lleis	per	a	millorar	bonificacions	socials,	ecològiques	i	produc<ves	 2016	 2019	

		 	3	 	Controlar	de	la	despesa,	op<mització	recursos	i	fer	públics	els	costos	dels	serveis	i	actuacions	 2016	 2017	

		 	4	 	Objec<u	d’estalvi	net	en	posi<u	en	totes	les	liquidacions	dels	pressupostos	 2016	 2019	

		 	5	 	Reduir		a	la	meitat	el	temps	de	pagament	als	proveïdors	 2017	 2019	

		 	6	 	Nova	redacció	de	les	ordenances	de	la	via	pública	i	guals	 2017	 2019	

		 	7	 	Estudiar	i	renegociar,	si	cal,	totes	les	concessions	de	què	disposa	l’Ajuntament	 2017	 	2019	

§  Una administració totalment electrònica i àgil orientada al control de costos i a la 
transparència 

§  La participació com a manera de treballar en totes les seves modalitats (consultes,   
consells, reunions veïnals…) 

§  Millora de la comunicació interna i recuperació del butlletí municipal 

Treball Transversal de Govern 
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		 		 						RECURSOS	HUMANS	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 	8	 	Formació	i	professionalització	del	personal	municipal.	Carrera	professional	 2016	 2019	

		 	9	 	Reestructurar	l’àrea	de	Recursos	Humans	 2016	 2019	

		 	10	 	Aprovar	el	nou	conveni	amb	els	treballadors	 2016	 2019	

		 	11	 	Millorar	la	comunicació	interna	 2016	 2019	

		 	12	 	Nova	redacció	de	fitxes	de	lloc	de	treball	en	funció	d’un	nou	organigrama	 2017	 2018	
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		 		 						ORGANITZACIÓ	I	ATENCIÓ	AL	CIUTADÀ	 		 		
		

Accions  Plans Inici Final 
		

		
	13	 	Augmentar	el	nombre	de	tràmits	que	es	poden	fer	telemà<cament,	incloent-hi	els	tràmits	i	la	

informació	de	la	Finestreta	Única	Empresarial		(FUE)		 2016	 2019	

		 	14	 	Omplir	de	con<ngut	el	Portal	de	la	Transparència	 2016	 2016	

		 	15	 	Manteniment	con<nu	del	Portal	de	la	Transparència		 2017	 2019	

		 	16	 	Pla	de	xoc	de	licitació	de	tots	els	plecs	que	han	quedat	caducats	 2016	 2017	

		 	17	 	Tramitació	administra<va	totalment	electrònica:	instàncies,	tramitació,	no<ficació	i	signatura	
electrònica	 2016	 2017	

		 	18	 	Redefinir	els	circuits	administra<us	 2016	 2018	
		 	19	 	Actualitzar	l’inventari	municipal	 	2017	 2017		

20	 	Carpeta	administra<va	del	ciutadà	moderna	i	amb	més	facilitat	d'accés		 2016	 2017	

		 	21	 	Confeccionar	un	nou	ROM	(Reglament	Orgànic	Municipal)	 	2016		 2017		
		 	22	 	Dignificar,	dotar	i	posar	en	norma<va	l’arxiu	municipal	 	2017	 2019		

23	 	Obrir	l’Oficina	d’Atenció	al	Ciutadà	un	dia	a	la	tarda	 2017	 2019	
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		 		 						COMUNICACIÓ	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 	24	 	Donar	ple	compliment	a	la	Llei	de	Transparència	amb	la	consolidació	del	Portal	de	la	Transparència		 2016	 2017	

		 	25	 	Editar	el	butllej	d’informació	municipal	tot	adequant-lo	a	les	necessitats	actuals	 2016	 2016	

		
	26	 	Ús	de	les	Xarxes	Socials	com	a	via	de	comunicació	de	més	immediatesa	per	a	la	difusió	de	la	informació	

municipal		 2016	 2019	

		
	27	 	Nou	disseny	de	la	pàgina	web	municipal	que	facili_	l’experiència	de	navegació	dels	usuaris	i	que	

s’adeqüi	als	cànons	de	disseny	actuals	 2017	 2017	

		
	28	 	Modernitzar	les	eines	comunica<ves	de	les	instal·lacions	municipals,	estudiant	la	viabilitat	de	la	

implantació	de	la	videoacta	o	del	vídeo	streaming	en	determinats	esdeveniments	d'interès	públic	 2017	 2019	

29	 	Aprovar	el	contracte	programa	amb	l’EPE	de	Radio	Arenys	 2017	 2017	
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		 		 						PARTICIPACIÓ	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 	30	 	Redactar	el	nou	Reglament	de	Par<cipació	Ciutadana	 2016	 2017	

		 	31	 	Impulsar	els	Pressupostos	Par_cipa_us	 2016	 2019	

		 	32	 	Crear	espais	de	par<cipació	ciutadana:	consell	de	vila,	consell	dels	infants,	trobades	de		veïns	 2017	 2017	

		 	33	 	Extensió	de	la	par<cipació	a	totes	les	àrees	de	l’ajuntament,	a	través	de	processos	par<cipa<us	 2016	 2019	

		 	34	 	Augment	del	suport	a	les	en<tats	i	del	treball	conjunt	amb	elles	 2016	 2019	

		 	35	 	Impulsar	els	consells	sectorials	de	par<cipació	 2017	 2019	

		 	36	 	Realitzar	audiències	públiques	per	a	un	seguiment	de	l’acció	de	govern	 2018	 2018	

		 	37	 	Crear	l’espai	de	suport	a	les	en<tats	 	2017	 2019		

	38	 	Actualitzar	el	registre	d’en<tats	de	la	vila	 2018	 2018	

		 	39	 	Par<cipació	dels	vilatans	als	Plens	municipals	 2017		 2019	

		 	40	 	Posada	en	marxa	del	Codi	È<c	i	del	Comitè	d’è<ca		 2017	 2017	
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		 		 						CULTURA	i	FESTES	POPULARS	 		 		
		 Accions  Plans Inici Final 
		
		 		41		 	Impulsar	el	Consell	de	Cultura		 2016	 2017	
		 	42	 	Actualitzar	el	Pla	d’Acció	Cultural	(PAC)	com	a	full	de	ruta		 2016	 2019	

		 	43	 	Equipaments	públics	i	privats	com	aliats	per	a	la	difusió	cultural	de	la	vila		 2016	 2019	

		 	44	 	Projectar	una	nova	Biblioteca:	definició	del	projecte,	finançament	i	ubicació	 2016	 2019	

		
	45	 	Procés	de	programació	de	la	nova	Biblioteca:	pla	funcional	i	pla	de	lectura	amb	el	suport	del	Servei	de	

Biblioteques	de	la	Diputació	 2016	 2019	

		 	46	 	Centre	Espriu:	op<mitzar	recursos	i	prestacions.	Catalogació	del	fons	 2016	 2019	

47	 	Dinamitzar	el	programa	de	parelles	lingüís<ques		 2016	 2019	

		 	48	 	Acció	de	foment	del	ús	social	del	Català	 2016	 2019	

§  Les persones són la nostra prioritat. Treballem per augmentar el nivell de polítiques que afavoreixin la cohesió social: 
en la cultura, l'esport, l'educació, la salut, el benestar... 

§  Prioritzem l'atenció i la protecció dels col·lectius socials i les persones més vulnerables. 
§  Fomentem la vila com a espai de solidaritat i convivència en la diversitat, per viure en llibertat i en comunitat, posant en 

valor la igualtat  i la cooperació. 
§  Garantir la igualtat d'oportunitats per l'accés a tots els serveis, implantant la tarifació social. 
§  Fer possible el desenvolupament integral de les persones en totes les seves etapes vitals. 
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		 		 						CULTURA	I	FESTES	POPULARS	 		 		

		 Accions Plans	 Inici final 
		

		
	49	 	Dotar	el	Museu	Mollfulleda	d’un	discurs	museís<c	com	a	referent	en	el	camp	de	mineralogia,																		

la	geologia	i	la	ciència	en	general		 2016	 2019	

		 	50	 	Rehabilitació	de	Can	Portell	com	a	espai	educa<u,	taller	de	puntaires	i	espais		del	Museu	d’Arenys.		 2017	 2018	

		
	51	

	Actualitzar	el	conveni	amb	la	Societat	Cultural	l’Esperança	i	execució	de	la	darrera	fase	del	Teatre	
Principal		 2016	 2019	

		 	52	 	Treballar	per	a	una	programació	que	cobreixi	les	diferents	arts	i	fidelitzi	i	atregui	a	nous	públics.		 2016	 2019	

53	 	Coordinació	d’ac_vitats	dels	equipaments,	serveis	i	en_tats	culturals	amb	les	àrees	de	Turisme,	
Educació	i	Comunicació		 2018	 2019	

54	 	Execució	de	la	segona	fase	del	Centre	d’Interpretació	del	cemen<ri	municipal		 2016	 2019	

		 	55	 	Promoció	de	la	creació	arjs<ca	feta	a	Arenys		 2016	 2019	

		 	56	 	Reac<vació	de	la	Comissió	de	Festes	 2016	 2017	

		 	57	 	Crear	noves	bases	de	licitació	de	les	festes	de	St.	Joan,	St.	Zenon,	St.	Roc	i	altres		 2017	 2019	

58	 	Renovació	i	comprar	nou	material	per	a	esdeveniments	municipals	 2016	 2019	

		 	59	 	Diversificar	espais	de	la	Festa	Major	 2016	 2019	
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		 		 						ACCIÓ	SOCIAL	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 	60	 	Desenvolupar	la	carta	de	serveis	d’Acció	Social	amb	informació,	orientació	i	assessorament	al	vilatà	 2016	 2019	

		 	61	 	Aplicar	la	Tarifació	Social	a	diferents	equipaments,	serveis	i	actes	municipals	 2017	 2019	

		
	62	 	Reforçar	el	treball	amb	el	servei	d’ocupació	per	establir	estratègies	de	caràcter	social	a	la	demanda	

de	treball	 2016	 2019	

		 	63	 	Reforçar	els	ajuts	de	menjador	escolar,	especialment	en	el	període	d’es<u		 2016	 2019	

		
	64	 	Conveniar	amb	les	en<tats	del	Tercer	Sector	i	canviar	les	subvencions	nomina<ves	a	pública	

concurrència	 2017	 2019	

		 	65	 	Treball	de	detecció	i	reconeixement	dels	sense	sostre	a	la	nostra	vila.	Radiografia	i	planificació	 2016	 2017	

		
	66	 	Adequar	a	les	necessitats	reals	les	par<des	pressupostàries	des<nades	a	temes	d'emergència	social,	

dependència	i	treball	amb	col·lec<us	vulnerables	 2016	 2019	

		 	67	 	Implantació	del	servei	d’atenció	a	la	dependència		 	2016	 2019		

68	 	Reforçar	el	servei	d'Atenció	Jurídica	a	persones	afectades	per	hipoteca	i	amb	risc	de	desnonament		 2016	 2017	
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Pla	d’Actuació	Municipal	2016-2019	

		 		 		 		 		

		 		 						ACCIÓ	SOCIAL	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 69		 	Consolidar	el	model	de	col·laboració	entre	els	serveis	socials,	els	sanitaris	i	d’ABS	 2016	 2017	

		 70	 	Millora	de	les	instal·lacions	de	la	Residència	Geriàtrica	Municipal		 2017	 2019	

		 71	 	Increment	de	les	places	de	menjador	social	 2017	 2019	

		 	72	 	Treball	coordinat	amb	el	Defensor	del	Ciutadà	i	amb	les	en<tats	del	Tercer	Sector	 2016	 2019	

		
	73	 	Accions	per	reduir	la	taxa	de	pobresa	infan_l	amb	projectes	transversals	entre	Educació,	Esports,	

Acció	Social...	 2016	 2019	

		 	74	 	Impulsar	programes	d'acompanyament	i	voluntariat	a	persones	grans.	Projecte	Radars		 2017	 2019	

75	 	Atenció	a	les	necessitats	detectades	de	la	població	de	gent	gran	que	viu	a	Arenys	de	Mar	 2016	 2019	

		
	76	 	Revisió	dels	ajuts	socials	per	ampliar-ne	la	seva	aplicabilitat	a	col·lec<us	nous	i	a	les	necessitats	

emergents	 	2016	 2019		

		
	77	 	Treball	conjunt	amb	la	regidoria	d’habitatge	a	par_r	del	patrimoni	públic	del	sòl,	prioritzant	les	

polí_ques	d'emergència	social	 	2017	 2019		
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		 		 						DRETS	CIVILS	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		
78		 		Reforç	del	concepte	de	Drets	Civils,	per	agrupar	les	tasques	i	espais	relacionades	amb	Nova	Ciutadania,	

Igualtat,	Solidaritat	i	Cooperació		 2016	 2017	

		 	79	 	Acollida	integral	als	nouvinguts	i	possibles	refugiats	 2016	 2018	

		
	80	 	Treballar	la	mul<culturalitat		amb	les	en<tats	de	solidaritat	i	cooperació,	instaurar	la	Mostra	de	la	

Diversitat	 2016	 2019	

		 	81	 	Projecte	An<-rumors	amb	l’objec<u	de	combatre	els	rumors,	tòpics	i	estereo<ps	nega<us	 2017	 2019	

		 	82	 	Reforçar	el	Servei	de	Mediació	Comunitària	 2016	 2017	

		 	83	 	Propostes	de	millora	del	Servei	d’Acollida	I<nerant	amb	el	Consell	Comarcal	del	Maresme	 2016	 2017	

		 	84	 Dinamització	de	les	polí<ques	d’igualtat	i	de	sensibilització	en	matèria	de	violència	masclista	 2016	 2019	

		
	85	 	Suport	i	assessorament	a	les	en<tats	i	associacions	del	Tercer	Sector	i	àmbits	de	Diversitat,	Igualtat,	

Cooperació	i	Solidaritat	 2016		 2019		
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		 		 						EDUCACIÓ	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 	86	 	Tarifació	Social	a	l’Escola	Bressol	

		 	87	 	Aprofundir	en	els	objec<us	de	qualitat	i	modernització	a	l’Escola	Bressol	dels	Colors	 2016	 2019	

		
	88	 	Campanyes	amb	les	escoles	i	Ampes	de	sensibilització	i	prevenció	en	temes	com	bullying	i	violència	de	

gènere	 2016	 2019	

		 	89	 	Ubicació	defini<va	dels	cursos	del	Pla	de	Transició	al	Treball	(PFI-PTT)	 2016	 2019	

		 	90	 	Crear	nous	espais	i	serveis	a	través	del	Pla	de	Transició	al	Treball	(PFI-PTT)	 2016	 2019	

		 	91	 	Creació	de	les	aules	i	despatxos	defini<us	de	l’Escola	d’Adults	 2017	 2019	

		 	92	 	Aconseguir	ser	una	Escola	d’Adults	reglada	pel	Departament	d’Ensenyament		 2018	 2019	

		 	93	 	Creació	de	la	par<da	especifica	per	a	beques	d’alumnes	a	l’Escola	de	Música	Municipal	 	2017	 2019		
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		 		 						EDUCACIÓ	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 94	 	Crear	comissió	de	camins	escolars	i	realitzar	actuacions	 2016	 2019	

		 	95	 	Creació	del	reglament	de	conserges	 2017	 2017	

		 	96	 	Creació	del	reglament	de	l'ús	d’espais	escolars	fora	de	jornada	escolar	 2017	 2018	

		 	97	 	Conveniar	amb	el	Departament	la	<tularitat	i	ús	de	la	zona	vermella	de	l’escola	Sinera	 2017	 2018	

		 	98	 	Promoció	de	cicles	forma<us	i	formació	professional	 2016	 2019	

		 	99	 	En	la	mesura	del	possible,	dotar	de	manera	estable	el	personal	de	l’àrea	d’Educació	 2017	 2019	

		 	100	 	Nou	reglament	del	Consell	Escolar	Municipal	 	2017	 2018		

101	 	Projecte	Consell	d’Infants	amb	les	escoles	de	la	vila	 2016	 2017	

		 	102	 	Obertura	del	pa_s	als	centres	escolars	fora	de	l’horari	lec_u	 2016	 2019		

		 		 		 		 		



EIX	2	:	SERVEIS	A	LES	PERSONES	

Pla	d’Actuació	Municipal	2016-2019	

		 		 		 		 		

		 		 						ESPORTS	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 103		 	Reorganitzar	l'àrea	d’Esports	amb	un	nou	organigrama	 2016	 2016	

		 	104	 	1a	fase	de	la	construcció	d’una	nova	pista	coberta	segons	estudi	de	viabilitat	 2017	 2019	

		 	105	 	Reforma	i	adequació	de	les	pistes	d’atle<sme		 2018	 2019	

		 	106	 	Adequar	a	la	norma<va	les	instal·lacions	espor<ves		 2017	 2018	

		 	107	 	Licitació	del	bar	del	camp	de	futbol	i	del	pavelló	municipal	 2017	 2018	

108	 	Treball	transversal	amb	les	regidories	de	Gent	Gran,	Joventut	i	Turisme	 2016	 2019	

		 	109	 	Construcció	d’una	nova	instal·lació	de	<r	amb	arc	 2018	 2019	

110	 	Elaboració	d’un	pla	estratègic	espor<u	de	la	vila	 2017	 2018	
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		 		 						ESPORTS	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 111		 	Renovació	i	comprar	nou	material	per	a	esdeveniments	espor<us	municipals	 	2017	 2017		

		 	112	 	Nou	reglament	d’usos	de	les	instal·lacions	espor<ves	de	la	vila	 	2017	 2017		

		 	113	 	Elaborar	un	calendari	anual	d’ac<vitats	espor<ves	de	les	en<tats	de	la	vila	 2016	 2019	

		 	114	 	Pla	de	foment	i	promoció	espor<u	de	les	en<tats	espor<ves	de	la	vila	 2017	 2019	

		 	115	 	Potenciar	esdeveniments	importants	a	la	vila	de	caire	nacional	o	superior	 2016	 2019	

		 	116	 	Les	platges	com	a	espai	durant	tot	l’any	per	a	la	pràc_ca	de	l’esport	 2016	 2019	

		 	117	 	Creació	de	l’aplicació	d’esport	i	lleure		 2017	 2018	
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		 		 						GENT	GRAN	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 118	 	Ac<vació	del	Consell	Municipal	de	la	Gent	Gran	 2017	 2019	

		 	119	 	Projecte	d’acció	comunitària	RADARS	en	col·laboració	amb	el	CAP	per	evitar	el	risc	d’exclusió	social	 2017	 2017	

		 	120	 	Reconèixer	i	promoure	les	aportacions	de	la	gent	gran	en	el	desenvolupament	social		 2017	 2019	

		
	121	 	Impuls	de	projectes	intergeneracionals	que	facili<n	la	recuperació	i	la	difusió	dels	coneixements	i	

l'experiència	personal	i	col·lec<va	 2017	 2019	

		 	122	 	Potenciar	la	gent	gran	i	ac_va	 2016	 2019	
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		 		 						SALUT	I	CONSUM	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 123	 	Campanyes	per	promoure	la	salut	en	cooperació	amb	el	CAP	 2017	 2019	

		 	124	 	Creació	de	la	Taula	de	Salut	 2017	 2017	

		 	125	 	Estudi	i	promoció	de	la	dotació	de	desfibril·ladors	a	la	nostra	vila	en	dependències	municipals	 2017	 2017	

		 	126	 	Accions/campanyes	per	evitar	l’incivisme	al	carrer	dels	propietaris	dels	animals	domès<cs	 2017	 2019	

		 	127	 	Seguiment	del	control	de	la	població	de	coloms	(OVISTOP)	i	d’altres	plagues	 2017	 2019	

		 	128	 	Creació	d’espais	lúdics	a	la	vila	per	a	gossos	 2017	 2019	
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		 		 						INFÀNCIA	I	JOVENTUT	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 129	 	Impuls	del	Consell	de	Joves	com	a	espai	de	coordinació	i	comunicació	de	les	en<tats	i	els	joves	de	la	vila	 2017	 2019	

		 	130	 	Bases	reguladores	per	a	les	Barraques	d’en_tats	de	Festa	Major	 2017	 2019	

		 	131	 	Promoure	l’intercanvi	amb	la	vila	d’Auteriba	dels	joves	estudiants	d’Arenys	 2016	 2017	

		 	132	 	Promoure	nous	con<nguts	des	de	l’Espai	Jove	 2017	 2019	

		 	133	 	Donar	suport	a	les	AMPES	de	les	escoles	de	la	vila	per	organitzar	de	nou	les	colònies	 2017	 2019	

		 	134	 	Càpsules	forma<ves	per	a	en<tats	i	col·lec<us	joves		 2017	 2019	

		 	135	 	Construir	els	Bucs	d’Assaig	 2017	 2019	

136	 	Treballar	conjuntament	amb	l’Oficina	d’Habitatge	per	garan_r	l’accés	dels	joves	a	l’habitatge	 2016	 2019	

		 	137	 	Campanya	de	prevenció	de	violència	masclista	 	2017	 2019		



EIX	3	:	DESENVOLUPAMENT	LOCAL	I	OCUPACIÓ	

Pla	d’Actuació	Municipal	2016-2019	

§  Posar	en	evidència	que	el	creixement	econòmic	passa	tant	per	la	iden_ficació	i	aprofitament	
dels	punts	forts	del	nostre	entorn,	com	per	l’aplicació	de	noves	eines	tecnològiques	i	
empresarials,	on	la	formació,	la	crea_vitat	i	el	treball	en	xarxa,	en	són	la	clau.		

§  Facilitar	i	agilitzar	els	tràmits	oficials,	posant	en	marxa	la	“Finestreta	oberta”	amb	la	finalitat	de	
localitzar	ajudes	supramunicipals	per	a	emprenedors.	

§  Eixamplar	i	millorar	l’oferta	actual	per	fer	d’Arenys	de	Mar	una	des_nació	turís_ca	de	qualitat.	

		 		 		 		 		

		 		 						TURISME		 		 		
		 Accions  Plans Inici Final 
		

		
138		 	Promoció	i	difusió	d’esdeveniments	culturals	i/o	espor<us	organitzats	per	l’Ajuntament		i/o	per	les	

en<tats	de	la	vila	 2016		 2019		

		
	139	 	Divulgació	del		patrimoni	fes<u	de	la	vila:	tradicions	i	festes	populars	com	a	plataforma	turís<ca	de	la	

vila	 2016		 2019	

		
	140	 	Desestacionalitzar	la	temporada	d’es<u	amb	la	difusió	i	proposta	d’ac<vitats	lúdiques	i	oferta	de	lleure	

tot	l’any	que	apor<n	un	retorn	econòmic	real	al	municipi	 2016		 2019	

		 	141	 	Difondre	l’oferta	de	turisme	ac<u	i	de	natura	dels	diferents	operadors	de	la	vila	 2016		 2019	

		 	142	 	Crear	campanyes	per	potenciar	el	comerç	com	a	pol	d’atracció	turís_ca,	com	el	Mercat	dels	dissabtes	 2016		 2019	
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		 		 						TURISME		 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		
143	 	Organització	de	jornades	de	coneixements	de	la	vila	adreçades	a	la	premsa	especialitzada,	bloggers,	

trobades	d’usuaris	de	xarxes	socials...	 2016		 2019	

		 	144	 	Potenciar	noves	tecnologies	per	oferir	millor	servei	d’informació	i	promoció	 2016		 2019	

		 	145	 	Potenciar	la	marca	Turisme	de	Mar	i	fer	seguiment	de	la	ges<ó	de	difusió	i	con<nguts	 2016		 2019	

146	 Par_cipar	en	les	fires	de	turisme	importants	per	difondre	la	marca	Arenys	i	Turisme	de	Mar	 2017		 2019	

		
	147	 	Suport	amb	altres	regidories	en	la	creació	de	recorreguts	a	peu	i	en	bicicleta	pels	entorns	d’Arenys												

(Xarxa	de	camins	i	i<neraris	d’Arenys	de	Mar)	 2016		 2019	
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		 		 						PROMOCIÓ	ECONÒMICA	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 	148	 	Contactar	amb	el	teixit	empresarial	i	crear	el	Consell	d'emprenedoria	 2016	 2017	

		 	149	 Promoure	la	creació	de	xarxes	d'emprenedoria	i	auto-ocupació	 2017	 2019	

		 	150	 	Coordinar	el	projecte	local	amb	el	Pla	d‘Acció	Empresarial	del	Maresme	(PAE)	 2016	 2019	

		 	151	 	Cercar	assessoria	i	col·laboració	d’ins<tucions	punteres,	tant	privades	com	públiques		 2016	 2019	

		 	152	 	Donar	suport	i	formació	per	a	la	innovació	empresarial	i	tecnològica	 2017	 2019	

		 	153	 	Celebrar	un	concurs	anual	d’emprenedors	i	premiar	els	projectes	innovadors	 2017	 2019	

		 	154	 	Contactar	amb	el	teixit	empresarial	i	crear	el	Consell	d'emprenedoria	 2016	 2017	

		 	155	 Promoure	la	creació	de	xarxes	d'emprenedoria	i	auto-ocupació	 2017	 2019	

		 		   		 		



EIX	3	:	DESENVOLUPAMENT	LOCAL	I	OCUPACIÓ	

Pla	d’Actuació	Municipal	2016-2019	

		 		 		 		 		

		 		 						PORT	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 156	 	Conciliar	les	diverses	sensibilitats	del	sector	i	posar	en	marxa	el	Consell	del	Port		 2017 2019 

		 	157	 	Assegurar	l’ocupació	i	encetar	un	futur	op<mista	dels	actuals	i	nous	col·lec<us	 2017 2019 

		
	158	 Op<mitzar	el	sector,	amb	el	desenvolupament	de	noves	ac<vitats	consensuades	i	acordar	objec<us	

potents	capaços	de	construir	un	entramat	social	fort,	cohesionat	i	amb	visió	de	futur		 2017 2019 

		
	159	 	Dissenyar	un	programa	per	donar	a	conèixer	i	aprendre	a	valorar	les	ac_vitats	pesqueres	tradicional	i	

les	noves	ac_vitats	de	turisme	espor_u	i	nàu_c	 2017 2019 

		
	160	 	Treballar	amb	la	Confraria	de	Pescadors	per	a	la	preservació	de	l’entorn	natural	marí	i	coordinar	

accions	conjuntes	 2016 2019 

		
	161	 	Coordinar	amb	les	Regidories	de	Comerç	i	Turisme	els	projectes,	implementació	i	desenvolupament	

del	sector	del	port	 2016 2019 
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		 		 						INDÚSTRIA	I	AGRICULTURA	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		
	162	 Contactar	amb	el	teixit	empresarial	i	crear	un	Consell	d'emprenedoria	que	iden<fiqui	sectors		d’interès	

estratègic	i	que	iden<fiqui	i	coordini	les	necessitats	de	formació	
 

2016 
 

2019 

		
	163	 		Facilitar	la	relació	entre	empreses	i	ins<tucions	municipals	i	supramunicipals				 2016 2019 

		
	164	 	Impulsar	el	coneixement	mutu	entre	les	empreses,	per	facilitar	complicitats,	sinèrgies	i	projectes	

comuns	 2016 2019 

		 	165	 	Redimensionar	i	potenciar	el	Polígon	Industrial	cap	un	entorn	de	comunicació	i	col·laboració	 2017 2019 

		
	166	 	Coordinar	el	Pla	d’Acció	Municipal,	amb	el	Pla	d’Acció	Empresarial	del	Maresme	(PAE)	i	el	Projecte	de	

Especialització	i	Compe<<vitat	Territorial	(PECT)	del	Consell	Comarcal	 2016 2019 

		 	167	 	Donar	a	conèixer	els	productes	de	proximitat	 2016 2019 

		
	168	 	Dissenyar	un	projecte	vinculat	a	les	actuals	tendències	de	salut/alimentació/qualitat	de	vida,	i	

relacionar-los	amb	els	productes	de	proximitat	de	l’hort	 2016 2019 

169	 	Organitzar	campanyes	de	sensibilització,	visites	guiades	i	exposició	i	venda	de	productes	de	l’hort	 2016 2019 

		
	170	 	Idear,	desenvolupar	i	oferir,	amb	les	Regidories	de	Turisme	i	Comerç,	paquets	de	productes	turís_cs	i	

culturals	vinculats	a	hàbits	d’alimentació	saludable	i	de	proximitat	 2017 2019 
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		 		 						OCUPACIÓ	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 	171	 	Organitzar	cursos	de	formació	adaptats	a	les	necessitats	dels	comerços	i	de	les	indústries	 2016 2019 

		 	172	 	Assessorar,	orientar	i	fer	el	seguiment	de	la	Borsa	de	Treball	local	i	comarcal		 2016 2019 

		
	173	 	Dinamitzar,	amb	la	col·laboració	de	la	Regidoria	d’Indústria,	el	polígon	industrial	i	el	Viver	

d’Empreses,	buscant	ac_vitats	de	valor	afegit	 2017 2019 

		 	174	 	Elaborar	el	Pla	Anual	de	Formació	per	a	persones	aturades	i	amb	risc	d’exclusió	 2016 2019 

		
	175	 	Assessorar,	incen<var	i	mo<var	comerços	i	indústria	de	la	vila	per	a	la	contractació	de	personal	

procedent	de	la	Borsa	de	Treball	 2016 2019 
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		 		 						FIRES	I	COMERÇ	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 	176	 	Elaborar	un	nou	Reglament	de	Fires	 2017	 2017	

		 	177	 	Elaborar	un	Reglament	intern	del	Mercat	Municipal	 2017	 2018	

		
	178	 	Implantar	un	nou	model	comercial	al	Mercat	Municipal,	que	desenvoluparem	amb	col·laboració	de	la	

Diputació	de	Barcelona	 2017	 2019	

		 	179	 	Posarem	al	dia,	actualitzant	de	forma	permanent,	les	dades	dels	comerços	de	la	vila	 2017	 2017	

		 	180	 	Reorganitzarem	el	Calendari	de	Fires	 2016	 2019	

181	 	Fomentar	el	Mercat	Municipal	com	a	espai	de	venda	de	productes	de	proximitat	 2016	 2019	

		
	182	 	Potenciar	el	Mercat	dels	Dissabtes	com	a	espai	de	venda	de	productes	de	proximitat	 2016	 2019		



EIX	4:	TERRITORI	I	SOSTENIBILITAT	

Pla	d’Actuació	Municipal	2016-2019	

		 		 		 		 		

		 		 						URBANISME	 		 		
		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 	183	 	Arranjament	del	camí	de	mar,	buscant	les	solucions	al	pas	de	les	Roques	d’en	Lluc	fins	a	la	Musclera	 2018	 2019	

		
	184	 	Portar	a	terme	el	trasllat	de	la	Bliblioteca	a	un	nou	espai	que	doni	solucions	a	les	demandes	i	

necessitats	dels	usuaris,	perquè	torni	a	ser	un	referent	comarcal	 2016	 2019	

		 	185	 	Arranjament	dels	carrers	de	la	vila,	condicionant	els	serveis	(clavegueram,	aigua,	electricitat,	etc.)	 2017	 2019	

		 	186	 	Con<nuar	el	condicionament	de	les	lloses	de	la	Riera,	des	del	carrer	Olivar	fins	al	carrer	Vilà	i	Mateu	 2017	 2019	

		 	187	 	Condicionament	de	Plana	del	Paraiso	i	Pompeu	fabra	 2018	 2018	

		 	188	 	Remodelar	el	tram	elevat	del	Rial	de	Sa	Clavella	i	la	placeta	del	Tussol	 2017	 2017	

		
	189	 	Exigir	a	les	administracions	supramunicipal	el	desviament	de	la	claveguera	d’Arenys	de	Munt	per	

desconges<onar	el	nostre	sistema	de	clavegueram	 2016	 2019	

		 190	 	Dissenyar	el	condicionament	dels	carrers	escoltant	i	informant	els	veïns	 2016		 2019		

§  Tenim	el	privilegi	de	viure	en	una	vila	amb	un	entorn	natural	meravellós.	I	el	nostre	deure	és	
protegir-lo	i	minimitzar	l’impacte	que	causem	sobre	ell.	

§  Per	aconseguir-ho,	cal	portar	a	terme	projectes	de	recuperació	ambiental	i	sensibilització.	
§  Tenim	l’oportunitat	de	fer	del	dret	a	l’habitatge	una	realitat	per	a	molts	arenyencs	que	ho	

necessiten.	
§  No	té	sen_t	considerar	la	presa	de	decisions	polí_ques	sense	tenir	en	compte	allò	que	la	ciutadania	

vol	per	l’Arenys	de	l’ara	i	del	futur.	



EIX	4:	TERRITORI	I	SOSTENIBILITAT	
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		 		 						URBANISME	 		 		
		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 	191	 	Negociar	amb	la	concessionària	del	tanatori	la	construcció	d’una	sala	de	comiats	civil	 2016	 2019	

		
	192	 	Negociar	amb	els	propietaris	de	solars	i	d’espais	com	l’aparcament	de	Renfe,	la	ges<ó	d’espais	

d’aparcament	per	a	residents	 2’16	 2019	

		 	193	 	Impulsar	les	obres	d’urbanització	a	les	urbanitzacions	com	el	Cònsol	i	el	Rial	de	les	Canalies	 2017	 2019	

		 	194	 	Reac<var	les	obres	de	la	variant	de	Valldegata		 2016	 2019	

		 	195	 	Redactar	l’ordenança	sobre	la	construcció	 2017	 2017	

		 	196	 	Aprovar	el	nou	Pla	de	Protecció	del	Patrimoni	Arquitectònic	d’Arenys	de	Mar		 2017	 2017	

		 	197	 	Solucionar	els	problemes	que	causa	la	circulació	de	vehicles	al	carrer	de	l’Església	 2017	 2017	
		 	198	 	Construir	els	bucs	d’assaig	i	el	local	de	la	Creu	Roja	als	espais	de	les	feixes	del	Xifré	 2017		 2017		
		 		 		



EIX	4:	TERRITORI	I	SOSTENIBILITAT	

Pla	d’Actuació	Municipal	2016-2019	

		 		 		 		 		

		 		 						MEDI	AMBIENT	 		 		
		 Accions  Plans Inici Final 
		

		
	199	 	Actuacions	de	sensibilització	conjnua	per	a	la	millora	de	la	recollida	selec<va	i	per	a	la	reducció	dels				

residus	generats,	tant	a	nivell	domès<c	com	comercial	 2016	 2019	

200	 	Ampliació	del	Porta	a	Porta	a	noves	àrees	de	la	vila	 2017	 2019	

201	 	Licitació	del	servei	de	recollida	selec<va	de	residus	 2018	 2018	

		 	202	 	Licitació	del	servei	de	recollida	de	cartró	comercial	 2016	 2016	

		 	203	 	Redefinició	i	licitació	del	servei	de	recollida	de	voluminosos	 2017	 2017	

		 	204	 	Estudi	de	la	implementació	del	servei	de	recollida	de	restes	de	poda	i	vegetals	 2017	 2017	

		 	205	 	Foment	de	l’estalvi	energè<c	en	equipaments	municipals	i	centres	educa<us	 2017	 2019	

		 	206	 	Millora	progressiva	de	l’eficiència	energè<ca	de	l’enllumenat	públic	i	equipaments	municipals	 2017	 2019	

		 	207	 	Estudi	del	canvi	de	subminsitrament	energè<c	provinent	de	renovables	 2017	 2019	

		 	208	 	Renovació	del	compromís	del	Pacte	d’Alcaldes	per	la	sostenibilitat	 2017	 2017	

209	 	Estudi	de	la	viabilitat	d’implementació	d’energies	renovables	als	equipaments	municipals	(biomassa,	
solar…)	 2017	 2019	

		 	210	 	Aplicació	de	criteris	de	sostenibilitat	en	l’adquisició	de	vehicles	municipals	 	2017	 2019	

		 	211	 	Instal·lació	de	punts	de	càrrega	per	a	vehicles	elèctrics		 2018	 2019	



EIX	4:	TERRITORI	I	SOSTENIBILITAT	
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		 		 						MEDI	AMBIENT	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 212	 	Aprovació	del	Pla	de	Millora	del	Verd	Urbà	 2016	 2016	

213	 	Pas	al	control	biològic	de	plagues	 2017	 2019	

		 	214	 	Licitació	del	servei	de	poda	de	l’arbrat	urbà	 2017	 2017	

		 	215	 	Licitació	del	servei	de	manteniment	d’espais	verds	 2018	 2018	

		 	216	 	Licitació	del	servei	de	tractaments	fitosanitaris	 2017	 2017	

		 	217	 	Renovació	i	subs<tució	de	l’arbrat,	d’acord	al	Pla	de	Millora	del	Verd	Urbà	 2016	 2019	

		 	218	 	Creació	d’horts	urbans	 2017	 2019	

		 	219	 	Actualització	de	les	franges	de	protecció	contra	incendis	forestals	a	urbanitzacions	i	zones	urbanes	 2016	 2017	

		 	220	 	Creació	i	conservació	de	les	franges	de	protecció	contra	incendis	forestals	 2017	 2019	

221	 	Actualització	i	aplicació	del	Pla	de	Prevenció	d’Incendis	 2018	 2018	

		 		



EIX	4:	TERRITORI	I	SOSTENIBILITAT	
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		 		 						RIALS	I	PLATGES	–	Biodiversitat	i	medi	natural	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 222	 	Elaboració	del	Pla	de	Biodiversitat	Urbana	 2017	 2017	

223	 	Projectes	per	a	la	recuperació	i	protecció	d’espècies	autòctones	 	2017	 2019		

		 	224	 	Foment	del	coneixement	de	l’entorn	natural	de	la	vila	 	2017	 2019		

		 	225	 	Creació	d’una	xarxa	de	camins	i	rutes	pels	entorns	naturals	de	la	vila	 2018	 2019	

		 	226	 	Adhesió	a	la	Xarxa	de	Custòdia	del	Territori	 2017	 2019	

		 	227	 	Recuperació	d’espais	naturals	amb	formules	de	custòdia	del	territori	 2018	 2019	

		 	228	 	Naturalització	dels	rials	no	urbans	de	la	vila	 2017	 2019	

		
	229	 	Naturalització	de	les	platges	i	tancament	d’una	part	de	la	platja	del	cavaió	per	per	a	la	recuperació	dels	

ecosistemes	sorrencs	 	2017	 2019		

		 	230	 	Revisió	del	Pla	de	Ges<ó	Integral	de	les	Platges	i	el	Litoral	 2018	 2018	

231	 	Licitació	del	servei	de	neteja	de	platges	 2016	 2016	

		 	232	 	Licitació	del	servei	de	dotació	i	manteniment	d’equipaments	a	les	platges	 2016	 2016	

		 	233	 	Licitació	del	servei	d’abalissament	ecològic	de	les	zones	de	bany	 2016	 2016	
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		 		 						VIA	PÚBLICA,	OBRES	I	SERVEIS	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		
234	 	Millora	dels	espais	verds	del	municipi,	en	especial	de	les	urbanitzacions,	d’acord	al	Pla	de	Millora	del			

verd	urbà	 2017	 2019	

		 	235	 	Licitació	del	manteniment	de	l’enllumenat	públic	 2017	 2017	

		 	236	 	Licitació	del	manteniment	del	clavegueram	 2016	 2019	

		 	237	 	Creació	dels	espais	de	lleure	per	a	gossos	 2017	 2017	

		 	238	 	Delimitació	d’un	espai	de	platja	amb	accés	per	als	gossos	 2017	 2019	

		 	239	 	Redacció	d’una	ordenança	d’espai	públic	 2016	 2019	

		 	240	 	Reducció	de	les	barreres	arquitectòniques	a	la	via	pública	 2016	 2019	

		 	241	 	Millora	de	les	àrees	de	joc	infan<l,	incloent	joguines	adaptades	per	a	infants	amb	mobilitat	reduïda	 2018	 2019	

242	 	Revisió	de	la	remunicipalització	del	servei	d’aigua	 	2017	 2019		

		 	243	 	Millora	i	homogeneïtzació	de	la	senyalització	de	la	vila	 2017	 2019	

		 	244	 	Redacció	del	projecte	de	con_nuïtat	del	Camí	de	Mar	fins	a	la	Musclera	 2017	 2019	
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		 		 						MOBILITAT	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 	245	 	Redacció	del	Pla	local	de	mobilitat	 2017	 2017	

		 	246	 	Creació	d’una	xarxa	de	camins	escolars	segura	 2017	 2019	

		 	247	 	Creació	de	la	taula	de	mobilitat	com	a	eina	de	debat	vinculada	a	aquest	àmbit	 2017	 2018	

		 	248	 	Millora	del	servei	intermunicipal	d'autobús	pel	que	fa	a	parades	i	freqüència	de	pas	 2017	 2017	

		 	249	 	Foment	del	transport	públic	i	de	la	mobilitat	a	peu	 2017	 2019	

		 	250	 	Pacificació	del	trànsit	als	carrers	de	la	vila	 2017	 2019	

		 	251	 	Implantar	el	carril	bici	segur		 2017	 2019	



EIX	4	:	SERVEIS	A	LES	PERSONES	
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		 		 						HABITATGE	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 252	 	Adhesió	a	la	xarxa	de	serveis	d'habitatge	de	la	Diputació	 2016	 2016	

		 	253	 	Estudi	actualitzat	de	la	necessitat	d’habitatge	a	la	vila	 2016	 2017	

		
	254	 	Creació	d’un	parc	municipal	d’habitatge	de	protecció	oficial	per	a	persones	i	col·lec_us	amb	

necessitats	diverses	(gent	gran,	mobilitat	reduïda,	joves	i	persones	en	risc	d’exclusió…)	 2018	 2019	

		 	255	 	Ampliació	i	millora	dels	habitatges	municipals	per	a	situacions	d'emergència	 2017	 2019	

		 	256	 	Creació	d’una	borsa	d’habitatge	de	lloguer	social	 2017	 2017	

		 	257	 	Acords	amb	en<tats	financeres	perquè	cedeixin	habitatges	buits	per	a	aquesta	borsa	 2018	 2019	

		
	258	 	Promoció	de	formes	alterna<ves	per	a	la	compra	i	rehabilitació	d’habitatge,	a	través	de	les	

coopera<ves	d’habitatge	 2018	 2019	
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		 		 						SEGURETAT	CIUTADANA	 		 		

		 Accions  Plans Inici Final 
		

		 	259	 	Garan<r	una	bona	convivència	i	seguretat	a	l’espai	públic		 2016	 2019	

		 	260	 Potenciació	de	la	Policia	de	Proximitat,	ampliant	la	seva	presència	als	indrets	fora	del	nucli	urbà		 2016	 2019	

		
	261	 	Enfor_r	les	relacions	amb	els	veïnats	sobre	les	queixes	i	suggeriments	en	temes	de	prevenció,	

seguretat,	circulació	i	civisme	al	carrer		 2016	 2019	

		 	262	 	Millora	del	trànsit	de	la	Riera	 2016	 2019	

		 	263	 	Prioritat	als	vianants	i	implantació	d'un	carril	bici	segur	fins	a	Arenys	de	Munt		 2016	 2019	

		
	264	 	Mantenir	i	ampliar	els	àmbits	de	coordinació	i	col·laboració	amb	els	centres	educa<us	com	a	eina	de	

prevenció		 2016	 2019	

		
	265	 	Incrementar	el	control	a	la	via	pública	entorn	als	centres	educa_us	i	als	camins	escolars		per	garan_r	

la	seguretat	 2016	 2019	

		 	266	 	Mesures	per	pacificar	el	trànsit	al	nucli	urbà		 2016	 2019	

267	 	Renovació	progressiva	del	Parc	Mòbil		 2016	 2019	

		 	268	 	Millora	de	la	senyalització	viària		 2016	 2019	
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