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◆ 25 ÀREES DE GESTIÓ   ◆ 230 ACTUACIONS

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el full de 
ruta de l'acció del govern que l'Ajuntament 
d'Arenys de Munt elabora a l'inici de cada man-
dat. Recull, doncs, els projectes i accions que es 
desenvoluparan per complir amb els compromi-
sos de l'Ajuntament amb la ciutadania, i concre-

ta el programa polític d'aquests quatre anys. El 
PAM no és només un document de futur, també 
de present. Parlem, per tant, de les línies priori-
tàries, els objectius i les actuacions estratègiques 
que es desenvoluparan al llarg del mandat fins 
a l'any 2023.

QUÈ ÉS EL PAM?



1·VIES PÚBLIQUES

1· Finalitzarem la urbanització superficial de 
la Riera, en el tram de Riera i Penya, des del 
pont i fins a l'entrada de la zona industrial, 
mitjançant un projecte executiu que expo-
sarem a la ciutadania i seguidament licitant 
i adjudicant l'obra per a la seva construcció. 
(2020-2022)

2· Reordenarem la placeta de la cruïlla Lluís 
Companys amb Pau Casals, així com la mi-
llora de la recollida d’aigües pluvials d’aquest 
espai. (2022-2023)

3· Arranjarem la placeta de l’Església, que 
recentment ha passat a ser de titularitat 
municipal, integrant-la a la urbanització de 
la plaça i la Riera, i de manera que pugui 
continuar oferint els usos religiosos i festius 
actuals. (2022)

4· Urbanitzarem la plaça de darrere la masia 
de Can Borrell, per dignificar l’entorn, incor-
porant un escenari a diferents nivells que 
permetrà múltiples activitats. (2019-2020)

5· Activarem un Pla de Rehabilitació de Faça-
nes que inclourà ajuts per als propietaris 
d’immobles que facin reformes a les façanes 
o les pintin conjuntament amb altres veïns
del mateix carrer. (2022-2023)

6· Renovarem les plaques dels carrers d'Aren-
ys de Munt amb un nou disseny, incloent-hi 
el nou escut municipal. (2021-2022)

7· Ampliarem el personal de la brigada de ne-
teja i la brigada de serveis. (2021-2023)

8· Continuarem renovant la maquinària i els 
vehicles de la brigada municipal, prioritzant 
l'adquisició de vehicles elèctrics o híbrids. 
(2020-2022)

9· Implementarem un sistema de seguiment 
per GPS als vehicles de neteja amb enllaç al 
web municipal per poder comprovar els ca-
rrers per on ha passat. (2020-2021)
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10· Ampliarem la cobertura wifi dels espais 
públics amb el projecte WifiEurope.

2· PARCS I JARDINS

11· Arranjarem el tram que connecta el pas-
seig Can Jalpí amb el camí cap a Castell Jalpí 
i amb l’entrada al parc. (2019-2020)

12· Millorarem el parc infantil de la pista 
municipal i continuarem avançant en l’ade-
quació dels parcs inclusius. Vetllarem per 
la distribució d’aquests espais d’esbarjo de 
manera que estiguin a disposició dels veïns 
i veïnes de totes les edats a cadascun dels 
barris. (2020-2023)

13· Reformarem el parc infantil de Can Sala 
de Baix, amb l’anivellament del paviment i 
les voreres i la renovació de l’equipament de 
jocs per a infants. (2020-2021)

14· Instal·larem un lavabo autonetejable al 
parc de Can Jalpí i obrirem el lavabo de la 
pista de l'Escola Sant Martí fora de l'horari 
escolar. (2021-2023)

15· Continuarem invertint en el parc de Can 
Jalpí com a pulmó verd, espai de lleure i zona 
d’especial interès mediambiental. Renovació 
de les infraestructures d'enllumenat, senyalè-
tica, accessibilitat, mobiliari i enjardinament. 
(2020-2023)

16· Instal·larem portes automàtiques al ce-
mentiri i al parc de Can Borrell per optimitzar 
la puntualitat en els horaris d’obertura i tan-
cament. (2022)

3· MOBILITAT

17· Reformarem la zona d’entrada de Sant Car-
les connectant-la amb la Riera amb una nova 
placeta a l’altura del Sindicat. (2020-2022)

18· Obrirem un nou accés per a vianants 
al costat de l’Ajuntament que connectarà 
la Riera amb el carrer de les Flors, a través 
d’un passatge on actualment hi ha la casa 
adjacent (que ja és de titularitat municipal). 
(2022)

19· Construirem una rotonda a l’entrada de 
la zona industrial del Torrent d’en Puig per 

facilitar la mobilitat a l’entrada del polígon i 
descongestionar l’accés al municipi, i la con-
nexió de la carretera C-61. (2023)

20· Vetllarem perquè es faci realitat el projec-
te de construcció d’una segona rotonda re-
dactat per la Generalitat a l’altura de l’auto-
pista i la C-61, que millorarà la interconnexió 
dels dos Arenys, el trànsit de l’Ajup, Can Jalpí 
i la seva seguretat. (2022-2023)

21· Dotarem el municipi de noves places 
d’aparcament públic properes a la Riera, Bell-

solell i Sant Carles: ús polivalent i més zones 
de càrrega i descàrrega. (2021-2023)

22· Millorarem la pavimentació dels aparca-
ments ubicats al Torrent d’en Terra i el rial 
Bellsolell. (2022)

23· Per fomentar la mobilitat en bicicleta, ins-
tal·larem nous punts d’aparcament de bicicle-
tes en llocs d’interès i a la Riera. (202-2022)

24· Per fomentar la mobilitat en bicicleta, 
farem possible que es puguin carregar bicis 
a l’autobús. (2021)

25· Implementarem el servei a demanda 
d’autobús per arribar a urbanitzacions i altres 
zones del municipi. (2022)

26· Crearem una nova línia de transport pú-
blic mancomunada amb Arenys de Mar fins 
a Mataró i l’hospital de Mataró. (2020-2023)

4· SEGURETAT VIÀRIA

27· Millorarem la senyalització viària, tant 
en el casc urbà com en les urbanitzacions. 
(2020-2023)



28· Continuarem amb la instal·lació de me-
canismes i senyalitzacions verticals per a la 
reducció de velocitat dels vehicles arreu del 
municipi: aparells lumínics a la Riera amb in-
dicadors d’excés de velocitat i reductors de 
velocitat amb bandes prefabricades en altres 
carrers. (2021-2023)

29· Aplicarem el límit de velocitat de 30 km/h 
a tots els carrers del municipi. (2020-2021)

30· Aprovarem la nova ordenança reguladora 
de vehicles de mobilitat personal i patinets 
elèctrics. (2020-2021)

31· Ampliarem les càmeres de videovigilància 
de seguretat viària. (2021-2022)

32· Renovarem i ampliarem les càmeres de 
videovigilància en equipaments municipals. 
(2020-2022)

33· Ampliarem la plantilla de la Policia Local 
el màxim que permeti el marc jurídic vigent. 
(2020-2023)

34· Posarem en marxa agents de paisà per 
aturar l'impacte de l'incivisme a les vies 
públiques i equipaments municipals. (2020-
2023)

35· Traslladarem el serveis de la Policia Local 
a un nou emplaçament al Torrent d’en Puig, 
tot mantenint l'oficina d'atenció al vilatà al 
centre del poble. (2021-2023)

5· JOVENTUT

36· Continuarem donant suport a la Comissió 
de Festes Jove, perquè siguin partícips de les 
nostres festes, organitzin les seves activitats 
i decideixin els grups de música de les nits 
joves. (2019-2023)

37· El Centre Cívic oferirà uns bucs d’assaig 
per a joves grups de música i estudiants de 
música que necessitin un espai per assajar. 
Volem afavorir un espai d’estudi, assaig i tre-
ball, i així poder fomentar la música en tots 
els seus àmbits: estudiants, amateurs, semi-
professionals, etc. (2022)

38· Continuarem impulsant activitats de sen-
sibilització per als més joves per prevenir i 
ajudar a canviar actituds masclistes i els mi-

cromasclismes sovint socialment acceptats. 
(2019-2023)

39· Farem activitats de defensa personal a 
l’Espai Jove per a noies, per tal de poder-se 
defensar davant d’una agressió. (2021-2023)

40· Potenciarem els punts liles a les activitats 
i festes de Joventut per a la prevenció dels 
abusos sexistes.  (2020-2023)

41· Potenciarem el Pressupost Participatiu 
Jove amb noves eines telemàtiques per facili-
tar la implicació del jovent en la presa de de-
cisions en polítiques de joventut. (2022-2023)

42· Potenciarem el Projecte Riera i actualit-
zarem el Projecte Brigada Jove (que ja vam 

instaurar el 2014) adreçat també a nous 
col·lectius joves més enllà de la temporada 
d’estiu, com a elements d’inserció laboral per 
als joves. (2021-2023)

43· Traslladarem l'Espai Jove al Centre Cívic, 
que permetrà als joves aprofitar les eines 
que ofereix un nou equipament municipal 
del segle XXI, amb temes com l'estudi, un 
punt d'informació, la mobilitat internacional, 
l'associacionisme, l'emprenedoria, la cultura i 
l'oci... (2022)

6· EDUCACIÓ

44· Demanarem al Departament d'Educació 
el reconeixement i l'autorització de l'Escola 
de Música d'Arenys de Munt. (2020)

45· Continuarem amb les beques de men-
jador i ajuts en el primer cicle de l’educació 
infantil (0-3 anys) i en els ensenyaments pos-
tobligatoris per a totes les famílies que ho 
necessitin. (2021-2023)

46· Desenvoluparem el projecte musical 
Rock’in a l’Institut Domènec Perramon. 
Reforçarem l’aprenentatge musical de 
l’alumnat de l’Institut a través d’activitats 
musicals, facilitant-los els coneixements ne-
cessaris perquè la música sigui un mitjà més 
d’expressió i relació i una eina per gaudir i 
ser feliç. (2021-2023)

47· Ens adherirem a i/o impulsarem l’Educació 
360. L’Educació a Temps Complet és un pro-
jecte que busca el compromís ciutadà amb
un procés permanent d’aprenentatge, més
enllà de l’escola, i que aplega també l’apre-
nentatge no lectiu. (2021)
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48· Potenciarem la col·laboració amb l’Institut 
Domènec Perramon per al desplegament de 
projectes TIC, robòtica i alfabetització digital 
en els àmbits familiars de l’alumnat. (2021)

49· Introduirem línies d’intervenció per a la 
millora dels nivells educatius i formatius de 
la ciutadania al llarg de la vida.

50· Enjardinarem espais concrets dels patis 
de l’escola bressol i de les escoles Sant Martí 
i Sobirans. (2021-2023)

51· Patis amables, patis educadors. Transfor-
marem els patis escolars en espais d’apre-
nentatge a l’entorn de la natura, parlant amb 
equips docents i famílies per fomentar la 
corresponsabilitat en l’educació dels infants. 
(2021-2022)

52· Vetllarem per la construcció d'un ascensor 
a l'Escola Sant Martí. (2021)

7· CULTURA

53· Farem del Centre Cívic de Can Mallol un 
nou referent d’espais multifuncionals desti-
nats a entitats i associacions, des de l’àmbit 
cultural i cívic a l’empresarial. (2019-2022)

54· Ampliarem l’aforament de la Sala Muni-
cipal millorant-ne les sortides d’emergència a 
través d’un passatge on actualment hi ha la 
casa adjacent (que ja és de titularitat muni-
cipal), millorarem la il·luminació de la Sala, la 
maquinària escènica i canviarem el cortinat-
ge. (2021-2022)

55· Redactarem el projecte de la nova biblio-
teca que substituirà l’actual i a la mateixa 
ubicació, per a la futura construcció d’una 
de nova que respongui a les necessitats del 
municipi. (2021-2023)

56· Promocionarem i difondrem l’obra d’ar-
tistes, autores i autors locals en les diferents 
disciplines artístiques, facilitant-los un espai 
de trobada i intercanvi d'idees per afavorir 
el treball transversal entre sectors creatius. 
(2021-2023)

57· Protegirem i conservarem espais històrics 
i altres elements del patrimoni arquitectònic 
d’Arenys de Munt.

58· Fomentarem i donarem suport a les ma-

nifestacions de la cultura popular i tradicional 
locals, especialment les que siguin pròpies del 
municipi, així com també les de nova creació. 
(2021-2023)

59· Farem del Centre Cívic un espai per im-
pulsar la cultura com a element de cohesió 
social i d’identificació ciutadana. (2021-2022)

60· Continuarem impulsant el projecte de 
parelles lingüístiques. (2021-2023)
Impulsarem la nova plaça de la República 
Catalana com a espai de manifestacions ar-
tístiques de diferents disciplines. 

61· Continuarem promovent una política de 
memòria històrica. (2022-2023)

63· Potenciarem el festival de poesia Re-Vers 
per aconseguir que sigui un referent comarcal 
en poesia. (2020-2023)

64· Potenciarem la creació artística pintant 
murals exteriors per artistes plàstics locals. 
(2021-2023)

65· Senyalitzarem les rutes culturals Domè-
nec Perramon i de la Guerra. (2021-2022)

66· Seguirem treballant per la consolidació 
del parc de Nadal “La Neula”, per a nens i 
joves. (2021-2023)

8· PROXIMITAT I  
PARTICIPACIÓ

67· Finalitzarem la revisió del Reglament 
Orgànic Municipal, que regula el funciona-
ment dels Plens, i del Manual de Bon Go-
vern elevant el compromís ètic i d’eficièn-
cia en la gestió municipal, i l’adequarem als 
canvis normatius de la Llei de Transparèn-
cia. (2019-2020)

68· Prioritzarem els mitjans telemàtics de 
manera complementària als espais i canals 
de l’Ajuntament per garantir transparència 
municipal, informació pública i participació 
ciutadana. (2019-2023)



69· Posarem en marxa la recepció de benvin-
guda de l’alcalde als nous veïns i veïnes que 
vinguin a viure a Arenys de Munt. (2021-2023)

70· Formalitzarem l’espai de “L’alcalde t’escol-
ta” de manera telemàtica i xarxes socials, per 
donar veu a tots els veïns i veïnes d’Arenys de 
Munt, en el qual l'alcalde atendrà tothom qui 
ho desitgi per parlar de qüestions de la nostra 
vila. Així mateix, també crearem una nova 
línia de WhatsApp amb contacte directe amb 
l’alcalde. (2021-2023)

71· Potenciarem les eines de participació, 
com el Decidim implementat recentment, 
i el Consell del Poble com a òrgan consul-
tiu, treballant per incorporar-hi més pobla-
ció participativa, més joves i més pluralitat. 
(2020-2023)

72· Finalitzarem la redacció del nou Regla-
ment de Participació Ciutadana. (2021)

73· Realitzarem enquestes i estudis d'opinió 
(dos dins del mandat) sobre la valoració de 
la ciutadania dels serveis públics i la gestió 
municipal. (2021-2023)

9· FESTES

74· Potenciarem una Festa Major coparticipa-

da entre l’Ajuntament i entitats culturals. Tre-
ballarem l’equilibri entre la cultura tradicional 
i els nous formats. Evolucionarem cap a un 
oci per a petits, joves i grans amb un esperit 
crític i participatiu. (2021-2023)

75· Traurem al carrer la cultura i les arts en to-
tes les seves disciplines. Seguirem col·laborant 
amb les activitats tradicionals com les Bredes 
o la Nit Bruixa. (2021-2023)

76· Treballarem per celebrar més intensament 
el Carnaval i per recuperar paraules pròpies 
d’Arenys de Munt com la bomba (fanalet) a 
la Cavalcada de Reis. (2021-2023)

10· FEMINISME

77· En el marc de l’Economia Social i Solidària 
(ESS), posarem en marxa actuacions de sen-
sibilització per a l’emancipació de les dones 
emprenedores. (2021-2023)

78· Continuarem amb la coordinació amb 
el Servei d’Informació i Atenció a les Do-
nes (SIAD) comarcal per a l’erradicació de 
la violència masclista, tant en la prevenció 
com en l’atenció a les dones i els seus infants. 
(2020-2023)

79· Continuarem desplegant el Pla Intern 
d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament, amb 
més formació en perspectiva de gènere i 
violència masclista, adreçat al personal de 
l'Ajuntament i càrrecs electes. A càrrec de la 
Direcció General d'Igualtat de la Generalitat 
de Catalunya. (2021-2023)

80· Continuarem treballant per la visibilitza-
ció de les experiències i la contribució de les 
dones a Arenys de Munt mitjançant el no-
menclàtor, l’atorgament de premis o altres 
reconeixements públics. (2020-2023)

81· En cas de feminicidi a Catalunya, con-
tinuarem fent un recordatori i condemna a 
totes les formes de violència masclista a cada 
Ple municipal posterior a l’esdeveniment. 
(2019-2023)

82· Seguirem promovent la formació en pers-
pectiva de gènere al teixit associatiu munici-
pal i potenciant el suport a les associacions 
del municipi que incloguin criteris de paritat 
en els seus projectes. (2019-2023)

83· Comptarem amb els homes per la igual-
tat en el disseny i aplicació de les polítiques 
d’igualtat i promoure xerrades i conferències 
sobre el feminisme tenint en compte la mira-
da masculina. Girar la mirada cap a l'agressor 
i fer-lo responsable dels seus actes i no ca-
rregar la responsabilitat a la víctima. Tot això 
ho farem mitjançant tallers de conscienciació 
que interpel·lin l'agressor, fent campanyes de 
sensibilització enfocades cap als agressors 
per informar-los que tenen altres alternatives 
a l'agressió. (2021-2023)

84· Reforçarem la perspectiva de gènere en 
el disseny i implementació de les polítiques 
municipals a l’espai públic mitjançant rutes 
exploratòries amb perspectiva de dona i rea-
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litzant les actuacions pertinents per tal de 
donar solució a les mancances que es detec-
tin en aquestes rutes. (2022-2023)

85· Farem visibles, sempre, els dos progeni-
tors de les diferents famílies que conformen 
la societat, identificant en publicacions i mi-
tjans de comunicació municipals les persones 
amb el nom i els dos cognoms. (2021-2023)

86· Impulsarem la recerca sobre la història 
local de les dones que han format part de la 
identitat i en facilitarem la difusió. (2021-2023)

11· LGTBI+

87· Commemorarem, des de l’Ajuntament, 
diades relacionades amb el col·lectiu LGTBI+, 
com ara el 17 de maig (Dia Internacional con-
tra l’Homofòbia) i el 28 de juny (Dia Interna-
cional de l’Orgull LGTBI+), i ho farem a través 
d’actes institucionals, amb la col·locació de 
la bandera LGTBI+, l’aprovació de mocions i 
declaracions institucionals o activitats públi-
ques. (2019-2023)

88· Impulsarem accions de formació i sen-
sibilització del personal municipal en ma-
tèria LGTBI+, molt especialment el que atén 
el públic i la Policia Local, i càrrecs electes. 
Informarem tot el personal de l’Administra-
ció local del protocol del deure d’intervenció 
que els obliga a actuar en cas de LGTBIfòbia. 
(2021-2023)

89· Durem a terme accions orientades a pre-
venir i combatre l’homofòbia i el bullying 
LGTBIfòbic als centres educatius, mitjançant 
tallers i xerrades que desenvoluparà una em-
presa especialitzada. (2021-2023)

90· Donarem suport a la creació de l'entitat 
LGBTI impulsada per persones d'Arenys de 
Munt i donant suport a aquest col·lectiu. 
(2020-2023)

91· Continuarem amb el projecte de lavabos 
inclusius als edificis municipals condicio-
nant-los i rotulant-los amb la incorporació 
de la categoria NO BINARI. (2021-2022)

92· Per tal que totes les persones se sentin 
identificades, modificarem els impresos on 
es demani el sexe afegint-hi la casella de NO 
BINARI. (2021-2023)
93· Revisarem i actualitzarem el Pla Local 

d'Igualtat incorporant-hi el col·lectiu LGTBI+. 
(2021-2022)

12· SANITAT

94· Continuarem avançant en noves fases 
d'obres d'accessibilitat al cementiri municipal 
(rampes d'accés i renovació d'instal·lacions i 
mobililari), així com l'enjardinament. (2019-2023)

95· Incorporarem a les eines de suport als 
col·lectius més desafavorits una línia d’ajuts 
per a les famílies que per qüestions de salut 
(com la celiaquia) han de seguir una alimen-

tació específica i més costosa. (2021-2023)

96· Fer xerrades a la població per part de 
professionals de la salut per tal que els nos-
tres veïns i veïnes gaudeixin d'una bona sa-
lut física i mental, i que d'aquesta manera 
requereixin menys els serveis de la sanitat 
pública. En definitiva, fer una salut preventi-
va. (2020-2023)

97· Condicionarem el box del CAP per resoldre 
els problemes d'humitats, farem una pinta-
da general de l'interior de l'edifici i vetllarem 
per continuar-hi fent actuacions de mante-
niment i millores. (2020-2023)

98· Posarem una pèrgola exterior a l'edi-
fici del CAP per tal de protegir els usuaris i 
usuàries del servei de les inclemències del 
temps, ja que per la pandèmia és necessari 
fer les esperes a l'exterior. (2020)

13· GENT GRAN

99· Farem un estudi per la viabilitat de la 
ubicació de la nova residència geriàtria a Ca 
L'Espàrrec/Can Globus. (2020)

100· Crearem el nou servei de residència ge-
riàtrica municipal. (2020-2021)

101· Redactarem el projecte executiu per a la 
construció d'una nova residència municipal. 
(2021)

102· Posarem en marxa les obres de construcció 
de la nova residència geriàtrica municipal amb 
60 places a Ca L'Espàrrec/Can Globus. (2023)



103· Acabarem les obres de reforma i mo-
dernització de l’Esplai de Jubilats Verge del 
Remei i projectarem una futura ampliació de 
l’Esplai a Can Matalí. (2020-2022)

104· Consolidarem el Cicle de Passejades per 
a la Gent Gran, una activitat que té com a 
objectiu estimular el cos i la ment de les per-
sones en la seva etapa de vellesa. (2019-2023)

105· Crearem i posarem en marxa el Consell 
de la Gent Gran. (2020)

106· Dissenyarem una mirada específica 
adreçada a les dones grans, per tal que no 
pateixin solitud i abandonament: pla de te-
leassistència, suport a les entitats de gent 
gran, suport als equipaments municipals de 
gent gran.

107· Reforçarem el voluntariat per fer acom-
panyament a les dones grans que viuen en 
solitud, per tal que no pateixin solitud i aban-
donament, mitjançant el projecte Radars. 
(2019-2023)

108· Cada any celebrarem la Setmana de la 
Gent Gran amb la participació d'entitats lo-
cals. (2019-2023)

14· ACCIÓ SOCIAL

109· Aprovarem un guia interna de contrac-

tació pública socialment responsable, priorit-
zant criteris socials, ètics i ambientals, amb 
la incorporació de clàusules socials que re-
coneguin les condicions de treball dignes, la 
igualtat salarial, la sostenibilitat ambiental i 
el finançament ètic. (2022)

110· Dimensionarem els serveis d'Acció Social 
reduint l'interinatge i desenvolupant conve-
nis de suport amb el Consell Comarcal del 
Maresme. (2021-2023)

111· Continuarem impulsant accions per a 
la cohesió social amb les activitats de cui-
na “Receptes de vida” a l’edifici El Mercat. 
(2022-2023)

112· Continuarem amb les sessions "Activa’t, 
belluga’t i estima’t" com a eines de benestar 
i creixement personal per a les veïnes i veïns 
que hi participen. (2019-2023)

113· Posarem en marxa una nova estratègia 
de col·laboració amb la signatura de nous 
convenis d'entitats d'àmbit social (Creu Roja 
i Càrites) per reforçar estratègies per a ajuts 
socials. (2021-2023)

114· Ampliarem el ventall de productes d'ali-
mentació sense gluten i sense lactosa al DI-
SAM.

115· Modificarem la tarifa de l'aigua tenint en 
compte les casuístiques de les famílies vul-
nerables, nombroses i monoparentals. (2021)

15· CONVIVÈNCIA I  
CIVISME

116· Educarem per a la convivència entre per-
sones i animals, vinculant tallers, activitats o 
campanyes a altres àrees adequades o a mit-
jans de comunicació, amb especial incidència 
als centres educatius. 

117· Fomentarem noves activitats de sensi-
bilització, ensinistrament de gossos i la seva 
adopció, amb la complicitat dels veïns i veï-
nes, i des de les associacions i entitats ani-
malistes.

118· Publicarem un manual de bones pràc-
tiques per afavorir el benestar del animals 
domèstics i millorar la convivència a l’espai 
públic. (2021-2022)

119· Impulsarem noves campanyes de civis-
me i convivència més imaginatives i impac-
tants. (2021-2023)

120· Comprarem noves màquines per com-
provar, per part de l'Ajuntament, si els gossos 
tenen xip, tal com marca la llei. (2020-2021)

121· Incentivarem la creació d'un grup que 
fomenti la convivència entre la població i els 
animals. Farem campanyes perquè es recullin 
els excrements dels gossos i regalarem ampo-
lles d'aigua per netejar els orins. (2021-2023)

122· Portarem a terme esterilitzacions de 
gats per crear colònies estables en diferents 
punts del poble, per tal que no vagin repro-
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duint-se i incrementant. Si es controlen les 
colònies de gats, a la llarga acaben desapa-
reixent. (2019-2023)

123· Instal·larem 3 pipicans en diferents punts 
estratègics del municipi. (2020-2023)

124· El suport a l'alimentació que fem a famí-
lies vulnerables també inclourà menjar per als 
animals que els fan companyia. (2020-2023)

125· Reubicarem les instal·lacions del DISAM i 
les ambulàncies a un nou espai renovat i amb 
més bona accessibilitat. (2021)

126· Farem del municipi d'Arenys de Munt un 
poble pet-friendly. (2021-2022)

16· NOVA CIUTADANIA

127· Fomentarem els espais d’interrelació en-
tre famílies de diferents orígens en l’àmbit 
escolar i el seu entorn. (2020-2023)

128· Promourem la participació en les enti-
tats de lleure educatiu d’infants, adolescents 
i joves de famílies immigrades. (2021-2023)

129· Farem formació d’igualtat i prevenció 
de la violència masclista en els processos 

d’acollida. (2021-2023)

130· Farem visible i valorarem el potencial 
que aporta la diversitat cultural d’Arenys de 
Munt en col·laboració amb entitats locals. 
(2021-2023)

131· Informarem i difondrem les activitats, els 
plans d’acolliment i els materials creats per 
la Generalitat de Catalunya entre la població 
nouvinguda, tenint en compte, però, que en 
aquest sector de la població hi ha una forta 
fractura digital. (2021-2023)

17· TRANSPARÈNCIA I 
COMUNICACIÓ

132· Publicarem, com a mínim, semestralment 
un Amunt Arenys amb la informació més re-
llevant de l'Ajuntament. (2020-2023)

133· Modernitzarem el servei de Ràdio Arenys 
de Munt. (2021-2023)

134· Invertirem en la millora de les infraes-
tructures de la ràdio municipal, edifici i equi-
pament. (2021-2023)

135· Digitalitzarem els Plens municipals i al-
tres actuacions del consistori pel canal de 
YouTube i altres mitjans. (2021-2023)

136· Millorarem l'aplicació mòbil municipal 
perquè permeti una interacció més directa 
amb el veïnat i ofereixi un ventall més ampli 
d’informació. (2022-2023)

137· Reorganitzarem la gestió dels canals de 
comunicació municipal (Telegram, Facebook, 
Twitter, YouTube, etc.) per facilitar l'agilitat, la 
proximitat i l'eficiència. (2021-2023)

138· L’empresa municipal GUSAM ampliarà la 
difusió de manera periòdica i actualitzada de 
dades sobre la seva activitat, gestió econò-



mica i pressupostària. (2021-2023)

139· Seguirem renovant les cartelleres infor-
matives del terme municipal i continuarem 
apostant per la comunicació i la informació a 
través de les xarxes socials. (2020-2023)

18· SOSTENIBILITAT I  
MEDI AMBIENT

140· Renovarem l'enllumenat fotovoltaic al 
parc de Can Jalpí. (2020-2021)

141· Aprovarem una nova ordenança per al 
desplegament de la generació d’energia fo-
tovoltaica local. (2020-2021)

142· Invertirem en el desplegament de cober-
tes fotovoltaiques als equipaments munici-
pals, començant per l'escola bressol munici-
pal. (2021-2022)

143· Ampliarem els punts de recàrrega per a 
vehicles elèctrics i posarem en marxa un nou 
sistema mitjançant una aplicació mòbil, que 
permetrà la reserva del carregador en un ho-
rari concret. (2021-2023)

144· Renovarem l'enllumenat públic del mu-
nicipi per LED, que generarà estalvi i perme-
trà reduir la petjada ecològica en el consum 
energètic. (2020-2021)

145· Donarem un nou impuls a la recollida 
selectiva de residus i, després de les campan-
yes de sensibilització, millorarem l’ordenança 
sobre les escombraries per tal de superar el 
60% de recollida selectiva abans de l'any 
2021 i superar el 75% abans de l'any 2022. 
(2019-2023)

146· Seguirem potenciant l’ús de la deixalle-
ria, amb noves campanyes informatives so-
bre els avantatges en el descompte del rebut 
de la brossa. (2020-2023)

147· Impulsarem la reutilització i el reciclat-

ge dels envasos i fomentarem la recuperació 
dels hàbits tradicionals no malbaratadors 
de recursos (cabàs, bossa del pa, etc.) amb 
campanyes coordinades amb l'Associació de 
Botiguers i Comerciants. (2020-2023)

148· Desplegarem la deixalleria mòbil en di-
ferents punts del poble i també a les urba-
nitzacions, i així escurçarem la distància de la 
deixalleria a les urbanitzacions més allunya-
des del nucli urbà. (2021-2023)

149· Activarem el projecte de creació dels 
nous horts urbans i la posada en marxa del 
reglament per al banc de terres. (2019-2023)

150· Avançarem en l’eliminació del plàstic 
a les festes i les activitats del poble. (2019-
2023)

151· Desenvoluparem un pla local d'adaptació 
al canvi climàtic per a Arenys de Munt en 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona, 
el Consell Comarcal del Maresme i la Gene-
ralitat de Catalunya. (2021-2023)

152· Farem campanyes informatives sobre 
l'impacte del canvi climàtic al nostre muni-
cipi i les accions recomanades per mitigar-lo. 
(2021-2023)

153· Can Jalpí com a pulmó verd d'Arenys de 
Munt i com a eina d'educació ambiental, di-
namitzant activitats a la Central. (2021-2023)
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19· ESPORTS

154· Implantarem noves instal·lacions per a 
la pràctica de l’esport en espais oberts per 
a la gent gran i joves (cal·listènia, zones de 
bàsquet, half-pipe, etc.) al parc de Can Jalpí 
i el passeig del Torrent d'en Puig. (2019-2023)

155· Potenciarem activitats que relacionin 
l’esport amb el coneixement del patrimoni 
natural, cultural i arquitectònic del municipi. 
(2020-2023)

156· Elaborarem enquestes d’hàbits espor-
tius, que poden esdevenir un element de 
diagnosi de la situació o de l’efectiva pràctica 
física i esportiva de la població del municipi, a 
partir del qual es poden establir les polítiques 
públiques en l’àmbit esportiu. (2021-2023)

157· Augmentarem el suport econòmic a les 
entitats esportives de base, que són l'ele-
ment vertebrador de l’estructura esportiva 
d’Arenys de Munt, posant èmfasi en progra-
mes esportius de qualitat i valorant la seva 
contribució en l’esport base. (2020-2023)

158· Promourem l’extensió del pla d’esport 
escolar a tots els centres educatius, creant 
associacions esportives escolars als centres 
i promovent l’activitat física i esportiva no 
competitiva entre els nois i les noies. (2020-
2023)

159· Instaurarem la Setmana de l’Esport per 
a tothom (Setmana de l’Activitat Física i la 
Salut). (2022-2023)

160· Continuarem fent difusió i donant re-
llevància institucional a la participació dels 
clubs i els esportistes del municipi en esde-
veniments esportius internacionals de les se-
leccions catalanes reconegudes. (2021-2023)

161· Continuarem reformant el Pavelló del 
Torrent d’en Terra per millorar les condicions 
d'accessibilitat, evacuació i seguretat en cas 
d'incendi per complir amb la normativa. 
(2021-2023)

162· Continuarem modernitzant les instal·la-
cions del camp de futbol municipal i projec-
tarem la construcció d’una coberta sobre la 
tribuna d'aquest camp. (2021-2022)

163· Al parc de Can Jalpí, millorarem les ins-
tal·lacions de petanca amb bancs renovats, 

tancat de pistes i nova il·luminació. (2020-
2021)

164· Continuarem millorant els sistemes de 
climatització del Pavelló de Can Zariquei i la 
millora de la il·luminació interior i en els ac-
cessos. (2020-2022)

165· Municipalitzarem la gestió de la piscina 
municipal a través de GUSAM, que ens per-
metrà una nova política de preus i de col·la-
boració amb establiments i comerços locals. 
(2022-2023)
166· Redactarem el projecte de la pista an-
nexa del Pavelló del Torrent d’en Terra i bus-
carem finançament en altres administracions. 
(2021-2023)

167· Posarem en marxa el software de control 
de llums al pavelló nou. (2022)

20· HABITATGE

168· Redacció del PAMH (Pla d'Acció Muni-
cipal d'Habitatge), un document que actua 
com a full de ruta per a l'adquisicó d'una bos-
sa d'habitatges de protecció oficial al muni-
cipi. (2019-2020)

169· Comprarem habitatges per destinar-los 
a HPO (Habitatge de Protecció Oficial) mit-
jançant compra directa de bancs o particu-
lars. (2020-2023)

170· Crearem el servei de la nova bossa d'ha-
bitatge social i desenvoluparem el reglament 
que el regula mitjançant un acord de Ple per 
crear una comissió i redactar-lo. (2020-2021)

171· Constituirem un dret de superfície per 
a les cooperatives d’habitatge en sòl qua-
lificat per a habitatges de protecció oficial 
(HPO), en cessió d’ús, sense ànim de lucre. 
(2021-2023)

172· Adquirirem un terreny cèntric per a la 
promoció d'habitatge cooperatiu en règim 
de cessió. (2020-2022)

173· Donarem continuïtat al conveni del ser-
vei del Consell Comarcal per assessorar i aju-



dar en els tràmits en matèria d'habitatge que 
es renova anualment. (2020-2023)

174· Impulsarem l’habitatge cooperatiu per 
a joves i en cessió d’ús, perquè es quedin a 
Arenys de Munt i puguin fer realitat el seu 
projecte de vida. (2022-2023)

21· URBANISME I 
URBANITZACIONS

175· Ampliarem la línia de subvencions per-
què les urbanitzacions del terme municipal 
puguin millorar les seves infraestructures i 
avançar en els projectes de recepcionament 
per fases. (2019-2023)

176· Ajudarem amb cofinançament per su-
port tècnic a les obres d'urbanització i re-
cepció de les urbanitzacions Aiguaviva i Can 
Sagrera. (2021-2023)

177· Revisarem el projecte executiu d'urbanit-
zació de Collsacreu en fases i cofinançarem 
els costos tècnics per a la modificació del 
projecte. (2021-2022)

178· Redactarem els projectes de reforma in-
tegral de carrers per a l’avinguda Panagall i el 
carrer de les Flors. (2022-2023)

179· Introduirem noves modificacions del pla-
nejament per potenciar les activitats d'àmbit 
turístic i d'oci compatibles amb la preservació 
de l'entorn natural i el turisme de qualitat. 
(2021-2022)

180· Instal·larem una estació de bombeig 
del clavegueram d'Arenys de Munt a la zona 
de Can Jalpí amb finançament de l'Agència 
Catalana de l'Aigua i el Consell Comarcal del 
Maresme. (2020-2022)

181· Posarem en marxa els mecanismes tèc-
nics i jurídics que facilitin el desenvolupa-

ment urbanístic dels sectors estratègics per 
al municipi. (2021-2023)

182· Finalitzarem l’adquisició de la casa de la 
plaça de l’Església adjacent a la rectoria. 
(2019-2020)

22· IDENTITAT I TURISME

183· Establirem la pedania de Torrentbò amb 
l’objectiu de recuperar formalment la tradició 
administrativa local i millorar la interacció en-
tre el veïnat de Torrentbò i l’Ajuntament. (2021)

184· Iniciarem la Festa del Vi Novell per Sant 
Martí amb la producció pròpia i per incenti-
var el sector primari local. (2021-2023)

185· Promourem els productes locals i de 
proximitat en els actes organitzats per l’Ajun-
tament. (2021-2023)

186· Incrementarem les rutes culturals i gas-
tronòmiques que posen en valor elements 
del nostre patrimoni, com les cireres, les ma-
duixes, el vi, el patrimoni arquitectònic, etc. 
(2021-2023)

187· Amb l’adquisició de la casa de la plaça 
de l’Església adjacent a la rectoria, posarem 
en marxa un punt d’informació turística per 
promocionar el poble. (2022-2023)

188· Renovarem els punts d’informació tu-
rística sobre el municipi, els establiments 
comercials i els espais d’interès. (2021-2023)

189· Promourem l’enoturisme consolidant ac-
cions en el marc DO Alella i productors locals. 
(2021-2023)

190· Potenciarem els punts d’informació tu-
rística en les festes populars. (2021-2023)

191· Ferms amb el nostre compromís amb 
els valors republicans i amb el país, seguirem 
treballant des del poble per aconseguir la in-
dependència de Catalunya. (2019-2023)

192· Governarem per a tothom però no amb 
tothom, com portem fent des del 2017: no 
pactarem el govern municipal amb els partits 
del 155. (2019)

193· Commemorarem el 10è aniversari del 
13-S, quan Arenys de Munt va esdevenir pal
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de paller de les consultes sobre la indepen-
dència del nostre país. (2019)

194· Farem xerrades i activitats de sensibi-
lització sobre empreses nacionals de serveis 
estratègics en coordinació amb entitats so-
biranistes. (2021-2023)

23· PROMOCIÓ ECONÒMICA

195· Promocionarem la Marca Arenys per als 
productes de proximitat i quilòmetre zero, 
principalment amb els productes agraris i 
manufacturers locals. (2021-2023)

196· Donarem continuïtat als tallers de coa-
ching, de manera coordinada i pactada amb 
les entitats representatives del sector, amb 
l’ABIC i el teixit comercial. (2019-2023)

197· Seguirem millorant l’enllumenat de Na-
dal amb més qualitat i potenciant la Fira de la 
Llum, i reforçarem la difusió de la campanya 
de Nadal en mitjans de premsa comarcals i 
nacionals. (2019-2023)

198· Posarem en marxa la campanya “Com-
pra a Arenys de Munt” de manera coordina-
da amb els botiguers i potenciant la compra 
amb bosses i envasos reutilitzables a les bo-
tigues d’Arenys de Munt. (2019-2023)

199· Vincularem noves propostes de des-
comptes per a la piscina municipal i l’ús del 
trenet turístic amb les compres al comerç 
local. (2021-2023)

200· Potenciarem els tòtems informatius amb 
enllaços a restaurants i comerços i l’agenda 
esportiva, cultural i lúdica. (2021-2023)

201· Millorarem l’ordenança de terrasses com 
a element dinamitzador de l’economia local i 
consolidarem els ajuts per a la modernització 
de les terrasses. (2019-2023)

202· Impulsarem una revisió de la taxa més 
justa de la brossa comercial que sigui variable 
en funció de les aportacions dels mateixos 
comerços. (2021-2023)

203· Continuarem promocionant activitats 
que dinamitzin la Riera com a espai de via-
nants els caps de setmana i festius, posant 
en valor els productes de proximitat i gene-
rant sinergies amb el sector comercial i de la 

restauració. (2019-2023)

204· Crearem un nou règim tarifari de l'aigua, 
un rebut més just per a l'activitat econòmica 
del comerç. (2021)

205· Realitzarem campanyes de promoció 
dels diversos esdeveniments culturals, lúdics, 
esportius i les fires d’Arenys de Munt a nivell 
comarcal i nacional. (2021-2023)

206· Instal·larem nous punts de connexió 
elèctrica per facilitar la instal·lació de fires, 
activitats lúdiques i festives al tram de Riera 
i Penya. (2022-2023)

207· Impulsarem la nova ordenança del mer-
cat no sedentari potenciant els productes de 
proximitat quilòmetre zero. (2022-2023)

208· Reforçarem el suport a les empreses 
locals per accedir a programes existents 
d’internacionalització, digitalització i comerç 
electrònic, etc. (2021-2023)

209· Continuarem amb les accions de for-
mació per al teixit emprenedor, de manera 
coordinada i pactada amb les entitats repre-
sentatives locals com és l’AECAM. (2019-2023)

210· Revisarem l’ordenança de recollida de 
la brossa per posar en marxa una taxa més 
justa i flexible en funció d’aportacions de re-
sidus de les empreses. (2021-2023)

211· Facilitarem suport tècnic a propostes de 
reconversió empresarial per crear cooperati-
ves. Valorarem aquest aspecte en les línies 
d’ajuts per a l’emprenedoria d’Arenys de 
Munt. (2022-2023)

212· Redactarem el projecte per portar a ter-
me una primera fase d’urbanització del po-
lígon industrial Torrent d’en Puig, amb noves 
infraestructures d’enllumenat, accessibilitat 
i aparcaments, entre altres, per potenciar la 
competitivitat de les empreses locals i el seu 
valor estratègic en la dinamització de l’eco-
nomia i l’ocupació. (2022-2023)

24· EMPRENEDORIA

213· Crearem un servei d’incubadores/acce-
leradores de projectes empresarials i d’espais 
de cotreball temporalment gratuïts al nou 
Centre Cívic. (2022-2023)

214· Crearem una oficina per a l’acompanya-
ment i assessorament a emprenedors locals 
a través del servei de Promoció Econòmica, 
especialment en les primeres etapes de crea-
ció d’un nou projecte d’emprenedoria. (2022-
2023)

215· Posarem en marxa actuacions de sen-
sibilització per a l’emancipació de les dones 
emprenedores. (2021-2023)



216· Promourem convenis de col·laboració per 
a l’accés al finançament i capitalització de 
nous projectes d’emprenedoria. (2021-2022)

217· Modificarem les bases del concurs d'em-
prenedoria per potenciar l'Economia Social i 
Solidària i l’emancipació de les dones empre-
nedores. (2021)

218· Donarem suport a cooperatives locals 
existents en la utilització d'espais municipals 
i la signatura de convenis de col·laboració, i 
potenciarem la seva creació amb activtats 
de sensibilització. (2021-2023)

219· Potenciarem la creació de la cooperativa 
d'habitatge. (2021-2022)

25· BONA GESTIÓ

220· Continuarem reduint el deute municipal, 
potenciant les inversions i apostant pels pro-
veïdors, professionals i industrials d’Arenys 
de Munt. En els últims sis anys, hem reduit 
el deute i hem multiplicat per deu les inver-
sions. (2020-2021)

221· Mantindrem l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt entre els millors en Administració elec-
trònica (som Premi Top 10 del Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya 2018) i 
entre els més eficients en el tram de població 

entre cinc i deu mil habitants (Informe 2017 
de la Diputació de Barcelona). (2019-2023)

222· Consolidarem els llocs de treball estruc-
turals de l’Ajuntament que es cobreixen ac-
tualment amb interinatges i plans d’ocupació, 
i continuarem ajustant les taules retributives 
als valors mitjans dels municipis de nou mil 
habitants de la demarcació de Barcelona. 
(2020-2023)

223· Vetllarem per la internalització de serveis 
com la piscina municipal a través de GUSAM.

224· Treballarem per millorar els serveis man-
comunats amb municipis veïns (deixalleria) i 

per avançar en plecs de serveis de la brossa 
per a la furura gestió conjunta. (2021-2023)

225· Gestionarem els estalvis dels roma-
nents acumulats d'anys de bona gestió per 
dedicar-los a fer inversions estratègiques i 
reforçar polítiques en suport del teixit pro-
ductiu, l'economia local i les famílies vulne-
rables. (2020-2022)

226· Estudiarem ampliar la gestió del servei 
de l’aigua a les urbanitzacions mitjançant 
l’empresa pública municipal Aigües d’Arenys. 
(2022-2023)

227· Construirem un nou edifici de l’empresa 
pública municipal GUSAM per donar respos-
ta al seu creixement i millorar els serveis i 
l’atenció a les persones usuàries. (2021-2022)

228· Obrirem noves oficines d’atenció a les 
polítiques d’acció social ubicades al nou edifi-
ci de GUSAM, que generarà estalvi i millorarà 
la qualitat dels serveis i l’atenció personalit-
zada. (2021-2022)

229· Posarem en marxa una xarxa de fibra 
per interconnectar tots els equipaments mu-
nicipals, fet que generarà estalvi i millorarà 
els serveis. (2019-2020)

230· Renovarem el cablejat informàtic de les 
infraestructures de comunicació dels edificis 
municipals. (2021-2023) ◆
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