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Arenys de Munt avança!

La vila d’Arenys de Munt avança. El govern 
municipal treballa seguint un Pla d'Actua-
ció Municipal, amb rigor i amb transparèn-
cia. Tenim 185 objectius marcats, els hem fet 

públics i treballem per assolir-los amb les eines que 
tenim a l'abast i els recursos que són de tots.

La gestió pública implica un elevat grau de respon-
sabilitat. En el dia a dia municipal procurem gesti-
onar els diners de tots com gestionem l'economia 
domèstica, amb el màxim de seny. En aquest govern 
local, cap regidoria estira més el braç que la màniga, 
tenim molt present el teixit industrial i comercial lo-
cal i vetllem per la igualtat d'oportunitats i la justícia 
social. En aquest dia a dia, treballem per millorar la 
neteja i l'endreça del poble, canviem la manera de 
subvencionar entitats i associacions i ens esforcem en 
millorar l'eficiència del conjunt de serveis públics que 
es presten des de l'Ajuntament.

En qüestions transcendentals, que van més 
enllà d'aquest mandat municipal, aquest 
govern pren les decisions després d'estudiar 
els diferents escenaris possibles, i de manera 
coherent amb el compromís adquirit amb les 
veïnes i veïns que ens han escollit per dirigir la 
nostra vila. Per això som valents a l'hora d'im-
pulsar el projecte que transformarà Arenys 
de Munt i la riera deixarà de ser de sorra. I 
per això, hem reduït el número d'empreses 

Joan Rabasseda i Ferrer
Alcalde d’Arenys de Munt
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públiques municipals i el número de gerents. No em-
prenem aventures empresarials amb diners públics i 
defugim el clientelisme ideològic.

Ja hem editat i distribuït tres fulletons de “L'Ajun-
tament informa”: sobre les ordenances fiscals, so-
bre el pressupost municipal i sobre la urbanització 
superficial de la riera. El web municipal, que ha estat 
valorat com un dels més transparents del Maresme, 
conté aquests tres fulletons i molta més informació 
sobre el batec d'Arenys de Munt i la vida muni-
cipal. Ara teniu a les mans un nou Amunt Arenys, 
amb informació, amb números i amb evidències. La 
valoració de la feina que hem fet des del passat mes 
de setembre, però, no la fem pas nosaltres. Vosaltres, 
els qui llegiu aquest butlletí, ja ho valorareu amb el 
vostre criteri.

Sapigueu que continuarem informant periòdica-
ment i que estem a la vostra disposició cada dia a 

l'Ajuntament, a la casa de tots. Estem al vostre 
servei.

TELÈFONS D’INTERÈS 

Bombers de la Generalitat
085
Bombers d'Arenys de Mar
93 795 81 80
Servei d'Ambulàncies 
061
CAP d'Arenys de Munt
93.795.02.41
CAP d'Arenys de Mar
93.795.80.44
Hospital de Calella
93.769.02.01
Hospital de Mataró
93.741.77.00
Farmàcia R. Mias Poblet
93.793.82.01
Farmàcia M. Pérez Cardelús
93.795.00.84
Practicant C. Núñez
93.795.00.14
Creu Roja d'Arenys de Munt
93.795.13.31

Residència Sant Martí
93.795.11.68
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Biblioteca
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 ELS PLENS 
VOTACIONS DE MOCIONS I PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA PRESENTATS AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT

CANVI EN LA DINÀMICA DELS PLENS I LA SEVA DURADA 
A l'hora de presentar un acord per a la seva aprovació, es fa un resum del punt a debatre i es llegeixen els acords, en comptes de llegir tot l'expedient. En acabar tots els plens, el govern 
respon preguntes del públic assistent i del veïns/veïnes que fan arribar qüestions per mitjà de l’emissora municipal o de les xarxes socials.

ABRIL
Fins al dia 10 d'abril
XXVI Mostra Literària d'Arenys de Munt

Dissabte 5 d'abril 
Can Borrell, a les 7 de la tarda
Actes del Tricentenari
Concert Postal sonora de l'Europa de 1714 
a càrrec del Trio Barroc del Cafè

Dissabte i diumenge, 5 i 6 d'abril
Plaça Església, plaça Catalunya, carrer Generalitat 
durant tot el dia
Actes del Tricentenari
I Mercat de productes i oficis sXVIII  
"La vida d'un poble"

Diumenge 6 d'abril, a les 11 del matí
Parc de Can Jalpí
II Aplec Sardanista dels Arenys
Sardanes durant tot el dia. Dinar popular a 10 e.

Dilluns 7 d'abril  
2/4 d'11 matí, a la 1 del migdia
Plaça de l'Església Bústia del consumidor

Divendres 11 d'abril, a 2/4 de 8 de la tarda
Sala d'Exposicions 
Presentació del llibre Inscrit en la 
memòria històrica
a càrrec d'Agustí Barrera

Dimecres 23 d'abril, al matí
Riera i plaça de l'Església
Paradetes de Sant Jordi

Dijous, 24 d'abril, a les 8 de la tarda
Sala Municipal
Sortir de l'euro per sortir de la crisi?
Presentació del llibre i debat

Plaça de l'Església
Divendres 25 d'abril, durant el vespre i la nit
Festa Major del Remei 2014
Actuació del Mag Lari i Nit Jove

Dissabte 26 d'abril, matí i tarda
Plaça de l'Església
Inflables, rocòdrom i espectacle infantil

Dissabte 26 d'abril, a la nit
Sala Municipal Sopar i ball

Diumenge 27 d'abril, al matí
Plaça de l'Església
Trobada de gegants

Cursa d'orientació
Sortida des de la pista municipal

Diumenge 27 d'abril, a la tarda
Centre Moral
Diada de Cant Coral 

MAIG
Diumenge 4 de maig, a les 6 de la tarda
Centre Moral - Teatre
Variacions enigmàtiques
El Centre de Llorenç del Penedès 

Divendres 9 de maig, a les 7 de la tarda
Can Borrell - Actes del Tricentenari
Barcelona 1713, capital d’un estat
Conferència a càrrec de Jordi Peñarroja

AGENDA 
Dissabte 17 de maig, a les 7 de la tarda
Can Borrell
Fortaleses catalanes
Conferència a càrrec de Montse Viader

Diumenge 18 de maig, a les 12 del migdia
Premis XXVI Mostra Literària 2014
Biblioteca Antònia Torrent i Martori

Diumenge 18 de maig, a les 6 de la tarda
Centre Moral
Dansa al Centre Moral 
1714. Diari d'una esperança
Grup de Dansa Cor de Catalunya de Manresa

Dissabte 31 de maig, a les 7 de la tarda
Can Borrell
Actes Tricentenari
La defensa a ultrança. De la Pau d'Utrecht a 
l'Onze de Setembre 
Confència a càrrec d’Agustí Alcoberro

PROPERA SECCIÓ >>  
 

Podeu enviar les cartes del lector sobre qualsevol tema per ser publicades a premsa@arenydemunt.cat. Hi ha de constar el nom i els 
cognoms. En el proper número és publicaran les cartes i les respostes.

CARTES DEL LECTOR

DATA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ
Moció de censura presentada per ERC, CIU i PSC 07/09 ERC, CIU, PSC CUP PP
Modificació de l'ordenança de terrasses i vetlladors 17/10 ERC, CIU, PSC, PP CUP
Canvi de representant al Consell d'Administració de GUSAM SA 17/10 ERC, CIU, PSC CUP PP
Ordenances Fiscals per a l'exercici 2014 17/10 ERC, CIU, PSC CUP PP
Modificació de crèdits 10/13  - 114.190,29 euros per complementar partides i tancar any 2013 17/10 ERC, CIU, PSC CUP, PP
Moció contra el projecte Castor 17/10 ERC, CIU, PSC, CUP PP
Proposta de resolució recurs CUP contra Acta ple 25/09 14/11 ERC, CIU, PSC CUP PP
Proposta pròrroga delegació al CCM contractació d'energia elèctrica 14/11 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Proposta pròrroga delegació al CCM contractació subminitrament de gas 14/11 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Proposta de pròrroga del servei aula de formació 14/11 ERC, CIU, PSC, PP CUP
Moció CUP per reclamar un referèndum sobre la independència 14/11 ERC, CIU, CUP PSC, PP
Declaració institucional contra la violència vers les dones 14/11
Aprovació provisional del pressupost municipal 2014 28/11 ERC, CIU, PSC CUP PP
Aprovació addenda contracte Deixalleria amb GUSAM SA 12/12 ERC, CIU, PSC CUP PP
Proposta de delegació al CCM contractació mobilitat internacional de joves 12/12 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Proposta aprovació de baixa de drets reconeguts exericicis tancats 157.774,87 euros 12/12 ERC, CIU, PSC, PP CUP
Moció CUP: Països Catalans, Nació completa 12/12 ERC, CIU (1), PSC, CUP PP CIU (2)
Declaració institucional a favor de delegar vot càrrecs electes en cas de maternitat o malaltia 12/12
Declaració institucional en suport al Referèndum sobre la independència 12/12
Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals 20/12 ERC, CIU, PSC CUP, PP
Constitució del Consell Municipal d'Economia 16/01 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Modificació dels estatuts Consorci Localret 16/01 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Permuta de dos solars municipals per un de propietat qualificat com a zona verda 16/01 ERC, CIU, PSC, PP CUP
Proposta pel foment de l'habitatge de lloguer social dels immobles desocupats 16/01 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Moció CIU de rebuig  de rebuig al projecte de llei telecomunicacions 16/01 ERC, CIU, PSC, CUP PP
Moció CUP contra la reforma de la llei de l'avortament 16/01 ERC, CIU, PSC, CUP PP
Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del pressupost municipal 16/01 ERC, CIU, PSC, CUP PP
Proposta d'aprovació provisional de l'ordenança de l'aigua i calvegueram 13/02 ERC, CIU, PSC CUP PP
Proposta d'aprovació de delegació de competències a l'ORGT 13/02 ERC, CIU, PSC, PP CUP
Moció ERC sobre l'ús de dades del padró municipal per la consulta del 9 de novembre 13/02 ERC, CIU, PSC, CUP PP
Moció CUP oposició al perllongament de la concessió autopista c-32 a abertis 13/02 ERC, PSC, CUP CIU, PP
Formalització del conflicte en la defensa de l'autonomia local contra la llei 2/2013 06/03 ERC, CIU, PSC, CUP PP
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Relleu de sergent a la Policia Local
El diumenge 1 de desembre 
es va fer efectiu el relleu per 
jubilació del fins ara sergent 
cap de la Policia Local, Cris-
tóbal González, pel nou ser-
gent cap Fco. Javier Reina.

L'acte de comiat del ser-
gent va tenir lloc a la Sala 
Municipal de l'Ajuntament 
d'Arenys de Munt, una emo-
tiva trobada que va comptar 
amb els qui van ser els seus 
companys i companyes du-
rant els 13 anys de servei a la 
Policia Local.

En el mateix acte, i per 
part de la regidora de Gover-
nació, es va fer lliurament de 
la gorra i els galons al nou 
sergent cap, Fco. Javier Rei-
na, que ja ocupa el seu lloc al 
capdavant de la Policia Lo-
cal.

Des de l'Ajuntament, i 
molt especialment des de la 
regidoria de Governació, es 
vol agrair la total dedicació 
que el sergent Cristóbal Gon-
zalez ha tingut al servei del 

poble, on ha deixat una pet-
jada important. També es vol 
felicitar i encoratjar el nou 
cap de la Policia Local per la 
tasca que comença amb gran 
il·lusió i compromís vers els 
ciutadans/es d'Arenys de 
Munt.

Dimarts dia 3 de desembre 
va tenir lloc el nomenament 
oficial davant l'alcalde i la 
regidora de Governació del 
nou cap, qui, en una reunió 
prèvia, els va explicar les se-
ves línies de treball.

Des de l'equip de govern 
s'encoratja tot el cos de la 
Policia a continuar treballant 
pel poble d'Arenys de Munt 
en aquesta línia de servei i es 
desitja al nou cap una llarga i 
profitosa carrera.

Declaració Institucional de l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt en suport al referèndum del 9 de novembre

Al ple ordinari de l'Ajunta-
ment d'Arenys de Munt del 
passat mes de desembre, es 
va formular la Declaració 
Institucional sobre el refe-
rèndum arran de la moció 
presentada per la CUP. A la 
Junta de Portaveus, la Mo-
ció en suport al referèndum 
sobre la independència de 
Catalunya, i amb l'objectiu 
d'assolir un consens ampli, 
va incorporar les aportaci-
ons dels grups municipals 
d'ERC, CiU i PSC i va ser 
convertida en Declaració Ins-
titucional. 
   Dotze dels tretze regidors 
del nostre consistori van do-
nar tot el suport a la celebra-
ció d'aquest referèndum i 
van posar-se a disposició del 
Govern de Catalunya perquè 
aquest sigui un èxit i aconse-
gueixi la màxima represen-
tació. Donada l'experiència 

demostrada del municipi 
d'Arenys de Munt amb la 
primera consulta d'indepen-
dència, van instar al Govern 
de la Generalitat i al Parla-
ment de Catalunya a rea-
litzar aquest referèndum, i 
van rebutjar qualsevol intent 
desestabilitzador que pugui 
posar obstacles en la seva ce-
lebració. Només el represen-
tant del PP va manifestar la 
seva disconformitat amb la 
Declaració Institucional. 
  L'alcalde d'Arenys de Munt, 
en un dia transcendental per 
a la història de Catalunya 
com el passat 12 de desem-
bre, quan el President de la 
Generalitat va fer pública la 
data i la pregunta, va agrair 
el consens assolit per CUP, 
ERC, CiU i PSC en aquesta 
declaració i el compromís 
del consistori amb la demo-
cràcia.

El passat 3 de gener, a 2/4 de 
8 del vespre, va tenir lloc a la 
Sala Municipal, un acte de pre-
sentació i debat del llibre Dia-
rio del crash, un recull d'articles 
setmanals publicats pel pro-
fessor Santiago Niño-Becerra 
al llarg dels darrers anys en 
el diari online lacartadelabolsa.
com. 

El ressò de la trobada del se-
nyor Niño-Becerra va superar 
l'àmbit municipal d'Arenys de 
Munt amb públic asistent tam-
bé de pobles veïns. Durant el 
debat, el catedràtic d'Estructu-
ra Econòmica va posar de ma-
nifest les dificultats per sortir 
de la crisi i la manca de realis-
me del discurs oficial d'alguns 
mitjans i polítics en relació a 
la realitat econòmica. Pregun-
tat per si una Catalunya inde-
pendent era viable econòmica-
ment, Niño-Becerra va explicar 
que abans era més fàcil assolir 
l'autonomia fiscal envers Es-
panya i que la independència 
arribaria més tard. Aquesta 
primera trobada s'emmarca 
dins un programa d'actes que 
organitza la Regidoria d'Eco-
nomia que tractaran sobre la 
situació econòmica des de di-
ferents vessants; visions més 
àmplies i globals, però també 
perspectives més enfocades a 
l'activitat econòmica local i co-
marcal. La visita de Santiago 
Niño-Becerra va ser possible 
gràcies a la col·laboració de vi-
latans d'Arenys de Munt que 
van contactar amb el catedrà-
tic d'Estructura Econòmica a 
la Universitat Ramon Llull de 
Barcelona, i el van convèncer 
de l'oportunitat de fer una tro-
bada al nostre poble. 

El proper acte tindrà lloc a la 
Sala Municipal, el 24 d'abril, a 
les 8 del vespre. Serà la presen-
tació del llibre i el debat Sortir 
de l’euro per sortir de la crisi?, a 
càrrec d'Antoni Soy, professor 
d'Economia aplicada.

Dotze dels tretze regidors del consistori van posar-se 
a disposició del Govern de Catalunya perquè aquest 
referèndum sigui un èxit 

Des de l'Ajuntament es vol 
agrair la dedicació que el 
sergent Cristóbal González 
ha tingut al servei del poble 
d'Arenys de Munt

La moció presentada per la CUP va incoporporar 
aportacions d’ERC, CIU i PSC i es va convertir en 
Declaració Institucional

I CRÒNICA 

Façana de l’ajuntament d’Arenys de Munt

D’esquerra a dreta: sergent sortint Cristóbal González, regidora de Governació 
Montse Carreras i el nou sergent Fco. Javier Reina

Santiago 
Niño-Becerra a 
Arenys de Munt
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2014, 15è aniversari de 
l’agermanament amb Feytiat 

Aquest any celebrarem a 
Arenys de Munt diversos ac-
tes per commemorar el 15è 
aniversari de l'agermana-
ment amb Feytiat. 

Per aquest motiu i per pre-
parar aquest esdeveniment, 
s'ha rebut la visita d'una co-
missió de l'Ajuntament de 
Feytiat, encapçalada pel seu 
nou alcalde, el sr. Gaston 
Chassain i Bernard Mariaux, 
president del comitè d'ager-
manament. Una representa-
ció de l'Ajuntament d'Arenys 
de Munt i de la comissió 

arenyenca de l'agermana-
ment han acollit la delegació 
francesa portant-los a visitar 
diferents llocs d'Arenys de 
Munt, Arenys de Mar i Ma-
taró.

La Comissió d'Agermana-
ment amb Feytiat està elabo-
rant un programa especial 
per a la commemoració del 
15è aniversari.

Durant les festes del Remei 
del 2014, del 25 al 27 d'abril, 
es celebrarà aquest aniversa-
ri i l'any 2015 es farà la visita 
a Feytiat. Primers resultats de la campanya de

civisme 'Sigues els nostres ulls'
Amb la intenció de construir un Arenys de 
Munt millor amb l'ajuda de tothom, la Re-
gidoria de Participació va iniciar, al llarg del 
mes de desembre, la campanya de civisme 
Sigues els nostres ulls, que convida tots els 
vilatans/es a col·laborar tot fent arribar a 
l'Ajuntament qualsevol fotografia sobre ac-
tes incívics: mobiliari urbà fet malbé, cotxes 
mal aparcats, jardins bruts, brossa deixada 
al carrer, grafits, defecacions d'animals a la 
via pública, punts negres de deixadesa, etc. 

Amb les fotos obtingudes s’ha pogut fer 
una exposició i una posterior diagnosi, a 
partir de la qual es planificaran i elaboraran 
accions de pedagogia i sensibilització, doncs 
Arenys de Munt s'ha de convertir en un po-
ble més cívic i agradable.

CRÒNICA I

Vista des de l’aire del municipi de Feytiat

3a edició de la marxa 
cicloturista Ports del Maresme

Diumenge 16 de març es va 
celebrar a Arenys de Munt 
la 3a edició de la marxa ci-
cloturista Ports del Mares-
me, que va batre el rècord 
de participació amb 1.200 
ciclistes i més de 2.000 vi-
sitants. En aquesta tercera 
edició, s'ha pogut assolir el 
recorregut desitjat, tot trans-
itant per pobles de gran in-
terès cicloturístic com és 
Gualba, i el Parc Natural del 
Montseny. La prova va cons-

tar de dos recorreguts, 104 i 
148 km, que van superar les 
expectatives dels ciclistes 
més exigents per la seva du-
resa i la bellesa del traçat.

Ports del Maresme s'ha 
posicionat com la segona 
marxa cicloturista més im-
portant de Catalunya. Un 
any més s'ha acollit el ciclis-
me en estat pur i s'ha assolit 
un bon impacte econòmic i 
de promoció per a Arenys 
de Munt.

Més de 1.200 ciclistes es van aplegar a Arenys de Munt

El dissabte, 16 de novembre, l'alcalde de 
Sant Vicenç dels Horts i president d'ERC, 
Oriol Junqueras, va visitar l'Ajuntament 
d'Arenys de Munt i va signar al Llibre 
d'Honor de la vila, amb una dedicatòria 
a la gent d'Arenys de Munt, on destacava 
que es viuen moments decisius i feia de-
fensa dels camins democràtics i del dret 
de vot.

A la signatura hi van assistir també re-
presentants de l'ANC d'Arenys de Munt, 
del Centre Moral, i de l'Ateneu Indepen-
dentista, que havia fet prèviament entre-
ga al consistori d’un sobre amb les tres 
paperetes de vot utilitzades a la consul-
ta del 13 de setembre de 2009, paperetes 
que l'alcalde d'Arenys de Munt va lliurar 
a Oriol Junqueras en iniciar l'acte.

El 15 de setembre, Carme Forcadell, 
presidenta de l'Assemblea Nacional Cata-
lana, va ser rebuda a l'Ajuntament per l'al-
calde, regidors, l'ANC d'Arenys de Munt 
i l'Ateneu Independentista d'Arenys de 
Munt i va signar al Llibre d'Honor de la 
vila. La visita de la presidenta de l'ANC 
estava prevista dins els actes organitzats 
per l'Aplec per la Independència en com-
memoració de la primera consulta del 13 
de setembre de 2009.

Oriol Junqueras i Carme Forcadell signen 
al llibre d'Honor de la Vila

Oriol Junqueras en el moment de la signatura al Llibre d'Honor de 
la vila amb el govern municipal, regidors i representants de Centre 
Moral, l'ANC i l'Ateneu Independentista d'Arenys de Munt

Carme Forcadell acompanyada de l'alcalde, equip de govern, 
regidors i regidores de l'Ajuntament, membres de l'ANC i de 
l'Ateneu Independentisa d'Arenys de Munt
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500.000 € més de 
subvenció per a la 
urbanització 
superficial de la riera 

En la planificació inicial de 
les subvencions del Pla Únic 
d'Obres i Serveis de Catalu-
nya (PUOSC) del període 
2013-2017, la Comissió de 
Cooperació Local de Cata-
lunya ha assignat 500.000 € 
a l'Ajuntament d'Arenys de 
Munt, per a l'obra d'urbanit-
zació superficial de la riera 
en el tram de la rambla Sant 
Martí. 

El govern municipal cele-
bra l'elevat import d'aquesta 
subvenció de la Generalitat 
de Catalunya, que, sens dub-
te, col·laborarà per fer reali-
tat un dels punts prioritaris 
del Pacte pel poble d'Arenys 
de Munt: la urbanització su-
perficial de la riera.

Aquesta subvenció perme-
trà fer d'una manera pràcti-
cament contínua el tram que 
va des de l'alçada del pont, 
Rambla de Sant Martí, fins 
a la carretera de Torrentbó, 
Rambla de l'Eixample. Ja 
s'han realitzat reunions amb 
els veïns i veïnes i comerci-
ants dels trams afectats per 
informar dels passos a se-
guir. Properament també es 
convocarà un Consell de se-
guiment de la Riera.

La solidesa del projecte, la 
voluntat ferma expressada, 
el treball i les reunions a la 
Generalitat fetes per aquest 
govern municipal han ajudat 
a que la subvenció hagi estat 
atorgada amb aquesta quan-
titat tan significativa.

La urbanització de la Riera en marxa

El projecte d'urbanització de 
la Riera s'inicià ja fa força anys 
quan el 1992 el Parlament de 
Catalunya va aprovar el Pla 
Director Contra les Avingu-
des del Maresme.

En aquests anys la riera ha estat el 
centre de molts dels debats en els 
consells, programes electorals, plens, 
acords de govern i, evidentment, en el 
debat del dia a dia dels veïns i veïnes. 
Un cop la canalització ha estat realit-
zada, tot i els acabats pendents, conti-
nuarem amb el camí iniciat l'any 2009, 
quan es va portar a terme l'obra de les 
voreres de la rambla Riera i Penya i 
Francesc Macià. Ara s'executaran els 
trams de la rambla Francesc Macià i 
les voreres i llera de l'Eixample i s’ini-
ciaran els treballs tècnics de prepara-
ció pel tram de la rambla Sant Martí.

 

El projecte d'urbanització super-
ficial es va aprovar inicialment l'any 
2007, i posteriorment es van incorpo-
rar modificacions com a resultat dels 
diferents processos participatius amb 
veïns i veïnes i consells d'urbanisme. 
Aquest projecte cerca la convivència 
dels actors principals que hi ha a la 
riera: trànsit, vianants, comerç, activi-
tats lúdiques, turisme i vida social.

El projecte aconsegueix desenvolu-
par el concepte de plataforma única 
on el passeig de vianants sigui còmo-
de i accessible. Un projecte que per-
met aplicar diferents models de mo-
bilitat i s'adapta al que els arenyencs 
i arenyenques vulguem que sigui la 
nostra riera.

1. QUAN COMENÇARAN LES 
OBRES? 
El calendari d'inici de les obres depèn 
dels expedients i tramitacions
legalment preceptives i es preveu que 
comencin passat l'estiu de 2014. 

2. QUINA DURADA TINDRAN? 
El projecte contempla que les obres 
durin entre 6 i 7 mesos, no obstant, en 
la licitació es puntuarà la reducció del 
temps d'execució.

3. AFECTARAN LES OBRES A LA 
MOBILITAT? 
Tota obra té una afectació a la 
mobilitat però es cercaran alternatives 
de pas i aparcament perquè tinguin la 
mínima afectació possible. 

4. QUAN ES COMENÇARÀ LA 
SEGÜENT FASE? 
La següent fase és el tram de la 
rambla Sant Martí i ja s'estan fent 
passes pel que fa als càlculs i projecte 
per tal de poder continuar amb les 
obres acabat el primer tram. 

 
5. POT OPTAR A REALITZAR 
L'OBRA UNA EMPRESA LOCAL?
La voluntat de l'Ajuntament és que 
les empreses locals puguin optar al 
concurs públic que per llei s'ha de 
convocar. Per això durant se’ls 
convocarà a una reunió informativa. 

LES 10 PREGUNTES MÉS FREQÜENTS 
SOBRE L’OBRA DE LA RIERA

6. QUÈ COSTA L'OBRA 
D'URBANITZACIÓ?
El cost total de l'obra d'urbanització 
és de 6.237.000 €.

7. COM ES FINANÇA L'OBRA?
El finançament de l'obra es farà a tres 
parts: subvencions 
supramunicipals, veïns i veïnes i 
Ajuntament. De moment s'han aplicat 
o adjudicat subvencions per valor de 
gairebé 3.000.000 €.

8. QUÈ HA DE PAGAR CADA VEÍ?
Una casa tipus de 5 metres de façana 
poden ser 1.700 €, i els pisos, depèn 
de la grandària, entre 300 i 800 € i les 
places de parquing sobre els 100 €.

9. HI HA FACILITATS DE 
PAGAMENT?
Es facilitarà el pagament fins a 5 anys. 
L'Ajuntament cercarà solucions per 
als casos que per raons econòmiques 
justificades no puguin fer front als 
pagaments.

 
10. PAGAREM EL MATEIX TOTS 
ELS VEÏNS?
El cost proporcional, en funció del 
tipus de propietat, que assumeix cada 
veí, serà el mateix d'una punta  a 
l'altra de la riera.

El projecte permet aplicar diferents 
models de mobilitat a la Riera

Els 500.000 € de subvenció 
són, en bona part, resultat 
de la voluntat ferma de tirar 
endavant el projecte i les 
reunions a la Generalitat 
fetes per aquest govern

L’elevat import de la 
subvenció de la Generalitat 
de Catalunya ajudarà a fer 
realitat una prioritat del 
'Pacte pel poble d'Arenys 
de Munt'

I URBANISME

Projecte inicial a mà alçada en el tram de l'Eixample. El projecte actual incorpora propostes dels veïns: voreres més amples i menys passeres

4.134 €/mes 
és el cost del manteniment 
de la Riera tal com la tenim

TRAMS COST PER TRAM

Voreres 2009 (realitzat) 1.381.000 є

Tram a executar ara* 1.606.000 є

Sant Martí (en estudi) 960.000 є

Riera i Penya 1.515.000 є

Torrent d'en Puig 772.000 є

COST TOTAL 6.234.000 є

* Tram Francesc Macià i Eixample

TIPUS DE
 PROPIETAT

COST PROMIG

Casa 5 metres 
lineals (façana)

1.700 є

Pis promig 300 є - 800 є

Aparcament 80 є - 100 є

QUÈ HA DE PAGAR CADA VEÍ?
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Pavimentació del passatge Cotxeria 
Les obres de pavimentació del passatge Cotxeria, que es van iniciar el dilluns dia 20 de gener, 
van finalitzar el dimarts 4 de febrer i es va obrir el carrer a la tarda del mateix dia

L'actuació ha consistit en l'as-
faltatge del carrer amb mescla 
bituminosa de 6 cm de gruix i 
en la construcció d’una franja 
per marcar una zona de pro-
tecció dels vianants.

Aprofitant les obres de 
nova pavimentació i amb 
la coordinació amb Aigües 
d'Arenys, s'han substituït 75 
metres de canonada de sub-
ministrament d'aigua. També 
s'ha aprofitat per substituir 
dues escomeses de plom que 
encara estaven en funciona-
ment.

S'ha col·locat un tub de re-
collida d'aigües pluvials al 
llarg del carrer i s'ha posat 
una reixa a la cruïlla de la 
carretera de Sant Celoni que 
s'ha connectat al tub d'aigües 
pluvials. També s'ha col·locat 
un embornal a la cruïlla del 
carrer Sant Pau. S'ha fet la 
connexió de baixants d'ai-
gües pluvials de l'edifici de 
Serveis Socials i les finques 
particulars han pogut con-
nectar les baixants al tub de 
recollida d'aigües pluvials 
aprofitant l'obra del carrer, 
atès que s'havia deixat pre-

parat per fer-ho. També s'ha 
renovat el sensor per detectar 
els vehicles del semàfor amb 
la carretera de Sant Celoni  i 
s'ha col·locat un tub corrugat 
per la possible estesa d'instal-
lacions de comunicació com 
la fibra òptica.

L’obra civil de la fibra òptica arriba a Arenys de Munt 
Els treballs per a la instal·lació dels tubs de la xarxa de banda ampla comarcal en el municipi 
d'Arenys de Munt es troben en una fase molt avançada

Aquesta xarxa de moment 
connectarà els Ajuntaments 
del Maresme per serveis in-
terns, amb la finalitat de do-
tar-los d'una bona connecti-
vitat, serveis mancomunats 
i últimes tecnologies, entre 
d'altres. S'aconseguirà també 
un estalvi en manteniment 
i de costos dels serveis de 
Telecomunicacions i de les 
Tecnologies de la Informació 
(TIC).

CRÒNICA I

Passatge Cotxeria, un cop acabades les obres d’arranjament

Rasa al Parc Can Jalpí per permetre l’obra civil per instal·lar tubs de banda ampla

El concert 
solidari 
recull 500 kg 
d’aliments

El diumenge 9 de febrer es 
va celebrar el concert soli-
dari Música x Aliments. 
En aquest concert es van 
recollir 91 litres d'oli, 154 
litres de llet, 218 llaunes 
de tonyina, 10 kg d'arròs i 
pasta i 33 € en efectiu.

Des de l'Ajuntament 
d'Arenys de Munt i la Re-
gidoria de Benestar Social 
es vol agrair a les entitats 
d'Arenys de Munt –Càri-
tas, Creu Roja, Voluntaris 
per Arenys de Munt i la 
PAH– que han treballat 
perquè el concert solida-
ri hagi estat una realitat; 
com també a la conduc-
tora de l'acte, sra. Mercè 
Colomer; als músics de la 
Fundació LUX i a la Coral 
Els Rossinyols; a Mossèn 
Elies i a tots els assistents 
a l'acte, que amb la seva 
aportació contribueixen 
al sosteniment del Magat-
zem d'Aliments d'Arenys 
de Munt.

Projecte 
de suport 
familiar 
comunitari 
de prevenció 

Entre els mesos de no-
vembre fins al mes de 
gener de 2014 s'ha de-
senvolupat, en el marc 
del Projecte comunitari de 
prevenció, el programa 
d'activitats de suport a 
la funció educativa de 
les famílies d'Arenys de 
Munt. Aquest projecte 
pretén respondre, a les 
necessitats detectades i 
expressades per part de la 
comunitat educativa del 
municipi.

L'objectiu d'aquest pro-
grama ha estat reflexio-
nar sobre l'educació vers 
els fills/es i aportar noves 
eines i estratègies per a 
la millora la intervenció 
educativa dins el nucli fa-
miliar. 

Aprofitant les obres de 
nova pavimentació, amb 
Aigües d'Arenys, s'han 
substituït 75 metres 
de canonada de 
subministrament d’aigua 
potable. També s’ha 
aprofitat per substituir 
dues escomeses de plom

Cotxeria és un dels carrers  
més transitats del municipi 
i per això el paviment esta-
va malmès i no hi havia cap 
pas per als vianants. Aques-
ta actuació de la Regidoria 
d'Obres i Serveis el millora 
notablement i dóna resposta 
a una demanda de la ciutada-
nia, a més de la demanda de 
connexió de les aigües plu-
vials realitzada en el Consell 
d'Urbanisme.

Aquesta xarxa de fibra 
òptica ajudarà a 
fer més competitius els 
comerços, negocis  i 
empreses actuals

La xarxa permetrà con-
nectar els edificis municipals 
que en aquesta primera fase 
estiguin en el traçat d’aques-

ta estesa de fibra òptica que 
podrà ser utilitzada per les 
diverses operadores per mit-
jà de l'empresa d'economia 
mixta que el Consell Comar-
cal del Maresme està creant.

Això permetrà que la xar-
xa vagi arribant als domici-
lis, comerços, empreses, etc. 
en breu i generar competèn-
cia en el sector a uns preus 
competitius.

Les regidories d'Urbanis-
me i la de Noves Tecnologies 
creuen que aquesta xarxa pot 
promoure la creació d’em-
preses al voltant de les noves 
tecnologies i fer més compe-
titius els comerços, negocis i 
empreses actuals.

Per a més informació so-
bre la xarxa podeu consultar 
el següent enllaç http://www.
ccmaresme.cat.
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Arenys de Munt el cinquè web municipal més 
transparent del Maresme, puntuat amb un 82,93% 
La segona avaluació sobre transparència dels 
ajuntaments catalans, puntua Arenys de Munt  
amb un 82,93% gràcies a la notable millora 
del nivell de trasparència de la informació 
publicada al web municipal
El web de l'Ajuntament 
d'Arenys de Munt assoleix 
una de les cinc puntuacions 
més altes del Maresme, no-
més superat per Mataró, Pre-
mià de Mar, Calella i Alella. 
Aquesta millora en l’índex 
de transparència municipal 
es veurà reforçat amb la po-
sada en marxa del nou web 
que s'està elaborant des de la 
Regidoria de Comunicació i 
Noves Tecnologies. Arenys 
de Munt aspira a assolir el 
distintiu a la qualitat i la 
transparència de la comuni-
cació pública local.

La millora en l’índex de 
transparència ha estat nota-
ble, passant d'una puntua-
ció del 49% el maig de 2013 

al 82,93% actual. Arenys de 
Munt també assoleix un no-
table nivell de transparència 
a nivell nacional, situant-se 
a la llista dels 51 municipis 
més transparents dels 947 
municipis catalans.

 
Arenys de Munt ha estat 
molt a prop -dos punts de 
marge-  per aconseguir el 
Segell Infoparticip@ a la 
qualitat i la transparència 
informativa pública local 

La segona avaluació dels 
webs municipals ha estat re-
alitzada pel LPCCP  (amb la 
col·laboració de la Universi-
tat de Vic), tant quantitativa-
ment com qualitativament.

Arenys de Munt lliura la bandera de la Capital de la 
Sardana a Barcelona i comença el Tricentenari

Dissabte 8 de març, al Fossar de les 
Moreres de Barcelona, es va celebrar 
l'acte institucional en què Barcelona 
agafa el relleu de la capitalitat de la 
sardana a Arenys de Munt. L'alcalde 
d'Arenys de Munt, sr. Joan Rabasseda, 
va ser l'encarregat de fer el lliurament 
de la bandera de la Capital de la Sar-
dana a l'alcalde de Barcelona, sr. Xa-
vier Trias.

Fet el traspàs oficial de la Capitalitat 
de la Sardana, Arenys de Munt 
endega els actes del Tricentenari 

L'acte va comptar amb l'escriptor 
Màrius Serra que va llegir el pregó fent 
una crida a tots els sardanistes perquè 
facin arribar aquesta dansa a tots els 
ciutadans. La Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona va interpretar Els Sega-
dors per cloure l'acte oficial i donar pas 
a la primera ballada de sardanes, en 
què es va estrenar la sardana Barcelo-
na 2014, de Jordi Ventura.

A la tarda, a la plaça de la Catedral, 
va tenir lloc l'espectacle inaugural La 
cultura…és nostra, que va aplegar cen-
tenars de persones.

Nova ubicació 
del servei SEM
d’ambulàncies

Fins ara l'ambulància estava 
ubicada a la masia de Can 
Borrell i s'ha traslladat a la 
Residència Geriàtrica Verge 
del Remei, per problemes 
d'espai. Això proporciona 
una sortida mes ràpida del 
poble al servei urgent del 
SEM, i Arenys de Munt con-
tinua tenint la seu de 24 ho-
res d'aquest servei.

La Regidoria de Sanitat 
també vol informar que s'ha 
signat un contracte de col-
laboració entre les ambulàn-
cies La Pau (concessionària 
del servei SEM) i la Residèn-
cia Verge del Remei, que ha 
beneficiat ambdues parts.

Arranjament 
dels vestuaris 
del camp de 
futbol

Dins del pla d’actuació de 
la conservació i el mante-
niment de les instal·lacions 
esportives, recentment s'han 
efectuat les obres d'arranja-
ment dels vestuaris del camp 
de futbol.

Les obres han consistit en 
el canvi del sostre, el tracta-
ment antihumitat pertinent, 
col·locació de reixes per evi-
tar la condensació, canvi de 
finestres i vidres trencats i 
pintura de tots els vestuaris. 
El cost d'aquesta actuació ha 
estat de 10.500 euros.

La intenció de la Regido-
ria d'Esports és que el man-
teniment i la conservació 
d'aquest espai permeti un 
major confort als esportistes 
a l'hora de practicar el seu es-
port, i que entre tots es con-
servi el patrimoni.

I ara el Tricentenari
Tancada oficialment la Capitalitat de 
la Sardana, Arenys de Munt inicia els 
actes del Tricentenari. El passat 1 de 
març, va tenir lloc el primer acte a la 
Masia de Can Borrell,  amb la confe-
rència d’en Joan Vives, sobre les músi-
ques de la Guerra de Successió. També 
hi va participar l'Assemblea Nacional 
d'Arenys de Munt que va organit-
zar un refrigeri ambientat en el segle 
XVIII, amb què es van poder degustar 
diferents àpats típics de l'època. En la 
programació del Tricentenari es preve-
uen actes mensuals fins al desembre, 
per explicar la història des del 1714 fins 
a l'actualitat. Hi haurà teatre, exposici-
ons, conferències, dansa, així com d'al-
tres de rellevants com és la reedició de 
les cròniques de Francesc Bellsolell a 
partir de les quals es coneix el què va 
passar als dos Arenys.

Per poder tirar endavant els actes 
del Tricentenari a Arenys de Munt es 
va crear fa uns mesos una comissió for-
mada per experts en el món de la histò-
ria, cultura i art del poble. 

Es pot consultar el programa d’actes 
al web municipal arenysdemunt.cat i cli-
cant sobre el logo del Tricentenari que 
apareix a la dreta de la plana principal.

D'esquerra a dreta, Xavier Trias, Ferran Mascarell, Joan Rabasseda, Victor Sallés i Màrius Serra

El web municipal d’Arenys de Munt, el cinquè més trasparent del Maresme

I CRÒNICA 

Els vestuaris renovats del camp de futbol
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Obres d’arranjament
i millora de l’Esplai Verge 
del Remei

Campanya 'Els dissabtes: només rebuig!'
El diumenge 16 de febrer, va tenir lloc la cercavila ambiental pel 
reciclatge dins la campanya 'Apunta-t'ho: Recicla bé', promoguda pel 
Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament
Amb aquesta campanya, 
l'Ajuntament ha iniciat una 
primera acció de cara a mi-
llorar la recollida selectiva 
dels dissabtes, sota el lema 
Els dissabtes: només rebuig!

El dissabte no es poden 
treure com a rebuig els en-
vasos, el paper, l'orgànica, 
el vidre, i els trastos, i en el 
decurs de la cercavila la Re-
gidoria de Medi Ambient i 
Sostenibilitat va distribuir 
fulletons informatius expli-
cant  que els dissabtes no es 
recollirà la brossa d'aquells 
habitatges que no reciclen i 

que treuen una bossa gran 
amb totes les fraccions bar-
rejades.

Reciclar bé comporta un 
estalvi al servei de recollida 
de brossa, la qual cosa pot 
repercutir en el rebut

La cercavila ambiental es 
va iniciar a la zona de Ca 
l'Aranyó i va finalitzar a la 
plaça de l'Església. Els veïns 
i veïnes participants a la cer-
cavila van lliurar a l'organit-
zació 165 enquestes amb pre-
guntes sobre el reciclatge, en 

el 74% de les quals les respos-
tes a les 5 preguntes que es 
feien eren totalment correc-
tes. El tractament de la frac-
ció del rebuig és el que gene-
ra més despesa econòmica a 
l'Ajuntament i aquest és un 
dels motius pels quals des 
del govern municipal s'im-
pulsa la reducció d'aquesta 
fracció de la brossa. Reciclar 
bé, a més del valor mediam-
biental que representa, com-
porta un estalvi al servei de 
recollida de brossa, la qual 
cosa pot repercutir favora-
blement en el rebut.

S'han iniciat unes obres d'arranjament i
millora de l'Esplai Verge del Remei. La 
primera actuació ha estat a la sala del 
costat dels ordinadors on s'ha endreçat 
l’espai amb nova pintura i enllumenat 

Amb aquestes actuacions 
es facilitaran les tasques 
dels associats en les ac-
tivitats de treballs ma-
nuals (costura, ganxet i 
patchwork). S'hi han posat 
taules, cadires i un taulell 
de treball nou i s'ha habi-
litat un espai d'armaris, 
de màquines de cosir i de 
planxa.

L'objectiu d'aquesta re-
forma a l'equipament és 

que els usuaris i usuàries 
d'aquests espais es trobin a 
gust amb els arranjaments 
fets i que aquesta sala sigui 
confortable per a tots i to-
tes.

Des de la Regidoria de 
Gent Gran s'agraeix a tots 
els socis de l'Esplai la seva 
col·laboració en el mante-
niment d'aquest espai i a la 
brigada municipal, que ha 
realitzat les obres.

25è aniversari 
de la Marxa Popular

El dissabte 30 de novem-
bre, a la Sala Municipal es 
va celebrar el sopar anu-
al de la Marxa Popular 
d'Arenys de Munt, orga-
nitzat pels Muntanyencs 
de la vila. Aquest any es va 
celebrar el 25è aniversari 

amb un gran pastís.
L’Ajuntament i la Regi-

doria d'Esports es vol re-
conèixer el treball i l'esforç 
dels voluntaris i entitats 
que han fet que la Marxa 
Popular hagi arribat tan 
lluny.

Una imatge renovada de l’espai després de les obres d’arranjament

Muntanyencs de la vila en la celebració del 25è aniversari amb un gran pastís

Visita del Diputat de Comerç a Arenys de Munt
El Diputat de Comerç de la Diputació de 
Barcelona, sr. Jordi Subirana, acompanyat 
del sr. Xavier Torrent, cap de l'Oficina de 
Mercats i Fires Locals, i de la sra. Marta Es-
cribà, coordinadora en matèria de comerç, 
van visitar el municipi d'Arenys de Munt 
el passat dimecres 12 de febrer.

Els representants de la Diputació van 
visitar el mercat municipal, on van parlar 
amb els paradistes sobre com dinamitzar 
el mercat i altres aspectes comercials; van 
passejar per la zona comercial de la Riera; 
es van entrevistar amb la Sra. Silvana Her-
ce, presidenta de l'ABIC; i van assistir a 
una reunió de treball a l'Ajuntament. 

Aquesta visita respon al compromís as-
solit entre el diputat de Comerç i el sr. Al-
fons Molons, 1r tinent d'alcalde de l'Ajun-
tament, en la reunió de treball del passat 
31 d'octubre de 2013. 

L'any passat es van destinar 24.675,63 € 
del pressupost municipal a la dinamitza-
ció del comerç, fires i mercats, als que cal 
afegir el suport material i de la brigada. 

La Diputació de Barcelona hi va destinar 
9.500 €.

Un dels punts del pressupost de 2013 a 
destacar és el dels llums de Nadal. L'Ajun-
tament va aportar la mà d'obra i també per 
al lloguer dels llums del triangle blau i el 
floc de neu. L'ABIC va proporcionar les 
campanes. Per al pressupost del 2014 es 
manté la quantitat de gairebé 30.000 euros 
per a activitats de promoció del comerç, 
del poble i turisme.

CRÒNICA I

La Cercavila ambiental va fer-se sentir al seu pas pels carrers d’Arenys de Munt

El diputat de Comerç, acompanyat del 1r tinent d'alcalde
i paradistes del mercat municipal 



El 16 de desembre al vespre, 
a la Sala Municipal, va tenir 
lloc l'acte de balanç dels 100 
dies de govern municipal 
en què van participar una 
quarantena de veïns i veïnes 
d'Arenys de Munt.

Els vuit regidors i regido-
res del govern municipal, a 
més de fer balanç de la feina 
feta, van exposar els eixos 
principals del Pla d'Actua-
ció Municipal 2013-2015, en 
el qual, partint dels 10 punts 
del Pacte pel Poble d'Arenys 
de Munt, es defineixen 23 
àmbits d'actuació i 185 objec-
tius a assolir.

Amb el PAM 2013-2015 el 
govern es compromet públi-
cament a dur a terme 185 ac-
tuacions: urbanitzar la riera; 
aprovar una nova sistemàti-
ca de subvencions a entitats i 
associacions; publicar la guia 
d'acollida de nouvinguts; 
crear el Fòrum d'inclusió 
social; reforçar el personal 
d'inserció laboral, elaborar 
el Pla de desenvolupament 
turístic; aprovar els conve-
nis col·lectius del personal 
de l'Ajuntament; solucionar 
el problema de l'aigua al ve-
ïnat de Torrentbò; millorar 
la coordinació del bus i el 
tren; crear el projecte Briga-
da Jove; recuperar la Nit de 
l'esport; crear el Consell de 
la gent gran; gestionar les in-
cidències en el manteniment 
de l'espai públic a través 
d'un nou programa infor-
màtic; adquirir un envelat; 
transformar Can Borrell en 
una casa de cultura dinàmica 
i oberta; fer un nou web mu-
nicipal i un butlletí; instal·lar 
WiFi gratuït a diferents es-
pais públics, etc. 

El Consell del Poble, posat 
en marxa el mes de gener, 
serà qui valorarà el grau de 
compliment dels compromi-
sos adquirits pel govern mu-
nicipal.
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Programa d’actuació Municipal

2013
2015

1. ECONOMIA
Incentivar l'activitat productiva. Millorar la gestió amb 
criteris d'austeritat i eficiència. 
• Enfocar el pressupost principalment a l'activitat eco-

nòmica, l'ocupació i els serveis socials.
• Aplicar una nova sistemàtica de participació continu-

ada en l'elaboració del pressupost i ordenances.
• Crear el Consell d'Economia.
• Objectiu de reduir el deute viu a l'entorn del 60%.
• Posada en marxa de la taula de seguiment de la crisi 

de caràcter transversal amb regidories i entitats. 

2. COORDINACIÓ I RECURSOS HUMANS
Canviar el model gerencial i alinear els recursos 
humans amb els objectius definits en el PAM. Millorar 
l'organització interna de l'Ajuntament.
• Corregir disfuncions en l'organigrama del consistori.
• Reduir el nombre de gerents a càrrec del pressupost.
• Reduir el nombre d'empreses municipals.
• Optimitzar processos a l'Oficina d'Atenció de la Vila.
• Reduir temps en la resposta d'instàncies.
• Millorar la coordinació entre l'empresa pública muni-

cipal GUSAM i l'Ajuntament.
• Treballar per mancomunar serveis amb pobles veïns.

3. OBRES I SERVEIS
Potenciar els recursos disponibles per tal de millorar 
l'endreça de l'espai públic i els equipaments.
• Posar en marxa nous plans i protocols de neteja.
• Millorar els canals de comunicació de les incidències i 

de la gestió de tasques de manteniment i neteja.
• Realitzar actuacions de millora en camins.
• Posar en marxa la Brigada Jove per iniciar-los en el 

món laboral i implicar-los en conservar l'espai públic.
• Recuperar la zona verda del passeig Jalpí. 

4. PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA
Adaptar l'ordenació urbanística a les necessitats actuals 
i situar el planejament al servei de les persones.
• Impulsar el desenvolupament i endreça de les zones 

UA-14 i UA-15 (rial Bellsolell).
• Aprovar definitivament la reparcel·lació UA-10 (can 

Globus) i que Villa Josefa i mas Talleda passin a ser de 
titularitat municipal.

• Unificar i coordinar l'estratègia urbanística de l'Ajun-
tament i de l'empresa municipal GUSAM.

5. URBANISME
Dur a terme les actuacions urbanístiques prioritàries i 
posar l’espai públic al servei de les persones.
• Urbanitzar superficialment el tram de la riera entre el 

rial Bellsolell i el capdamunt Eixample.
• Projectar la resta de trams per urbanitzar la vorera i la 

llera de la riera.
• Solucionar la captació d’aigua del rial de Can Corney.
• Reordenar i redistribuir alguns espais municipals. 

6. URBANITZACIONS
Avançar la recepció de les urbanitzacions i en la solució 
de les problemàtiques de normativa urbanística.
• Aprovar convenis per a la recepció parcial d'urbanit-

zacions que vagin complint els requisits normatius.

El document del PAM 
2013-2015 va ser debatut 
en el primer Consell del 
Poble, òrgan que valorarà 
el grau de compliment dels 
compromisos adquirits pel 
govern municipal

• Solucionar el problema de subministrament d'aigua a 
Mas Gabana, Tres Turons i Torrentbò.

• Aprovar la reparcel·lació de la urbanització Collsacreu.
• Explorar possibilitats per tal de donar llicències 

d'obres en urbanitzacions no recepcionades. 

7. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Aplicar bones pràctiques ambientals en la gestió de l'ai-
gua, residus i enllumenat, i l'educació ambiental.
• Millorar la concessió administrativa de recollida de 

brossa i unificar les diverses empreses implicades. 
• Incentivar l'ús de la deixalleria municipal.
• Controlar els abocaments de residus.
• Dur a terme campanyes sobre la recollida selectiva.
• Augmentar la il·luminació de carrers i espais públics.
• Millorar l'arbrat a la via pública.

8. PROMOCIÓ ECONÒMICA
Defensar el teixit productiu local i establir mesures per 
afavorir el desenvolupament econòmic.
• Reforçar el personal d'inserció laboral.
• Aplicar plans d'ocupació en l'àmbit municipal.
• Facilitar els tràmits en l'obertura de negocis i promo-

cionar emprenedors.
• Dur a terme prospecció d'empreses perquè s'instal·lin 

al terme municipal.
• Potenciar la reactivació del polígon industrial del 

Torrent d'en Puig.

9.  PROMOCIÓ DEL POBLE, COMERÇ I TURISME
Posar en valor els recursos turístics, comercials i de 
restauració el poble i impulsar la creació d'ocupació.
• Aplicar el Pla de desenvolupament turístic i fomentar 

rutes ja existents.
• Promocionar els restauradors i comerç locals en 
• esdeveniments i fires.
• Coordinar i promocionar apartaments turístics i 
• rurals.
• Impulsar l’activitat en el sector serveis per dinamitzar 

i crear ocupació.

10. COOPERACIÓ
Treballar per una societat més justa amb polítiques de 
cooperació entre societats i cultures diverses.
• Reformular les jornades interculturals i programar-les 

anualment.
• Donar suport a l'acollida temporal de nens sahrauís.
• Participar en campanyes d'ajuda internacional per ca-

tàstrofes i de foment dels drets humans i democràcia.
• Impulsar campanyes per al foment del comerç just. 

11. BENESTAR SOCIAL
Millorar les polítiques de promoció de la integració, de 
la cohesió social i de l'accés a l'habitatge.
• Impulsar un projecte de prevenció comunitària.
• Destinar més recursos als ajuts a famílies vulnerables 

i més dotació a subvencions d'àmbit social.
• Posar en marxa el projecte del Banc d'Aliments.
• Millorar les instal·lacions del menjador social.
• Aplicar polítiques de suport al dret a l'habitatge.



12. GENT GRAN
Fomentar la participació activa a la societat i millorar la 
condició física de la gent gran.
• Crear el Consell municipal de la gent gran.
• Programar actes de formació i informació sobre te-

mes d'interès per a la gent gran.
• Dur a terme tallers d'activitat física.
• Organitzar passejades per a la gent gran.
• Millorar les instal·lacions de l'Esplai Verge del Re-

mei.

13. SANITAT
Millorar la gestió de la sanitat en l'àmbit competencial 
que correspon a l'Ajuntament.
• Millorar el coneixement sobre malalties prevalents.
• Programar sessions de formació sobre la reanimació 

cardiopulmonar i el funcionament de desfibril·ladors.
• Adquirir desfibril·ladors per a espais municipals.
• Programar l'activitat de marxa nòrdica.
• Realitzar sessions de formació i divulgació sanitària.

14. IGUALTAT DE GÈNERE
Fomentar accions per promoure la igualtat entre dones 
i homes.
• Aprovar el Pla d'igualtat per als treballadors del sec-

tor públic municipal.
• Programar una sessió de formació per a la millora 

del llenguatge sexista.
• Crear el Fòrum de la igualtat de gènere.
• Dur a terme accions de sensibilització i prevenció de 

la violència masclista. 

15.  PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Impulsar la participació ciutadana en els afers de la 
comunitat i en els òrgans municipals.
• Aprovar i aplicar un nou model de subvencions per a 

entitats i associacions.
• Constituir i activar formalment el Consell del Poble.
• Posar en marxa la plataforma de participació Con-

sensus a través del web municipal.
• Dur a terme campanyes de civisme.
• Impulsar el Pla de convivència i civisme. 

16. GOVERNACIÓ I MOBILITAT
Aplicar polítiques de seguretat integral i seguretat vià-
ria, treballar per combatre l'incivisme i el vandalisme.
•  Traslladar la parada de bus de l'Ajup per a complir 

els requeriments de seguretat.
• Instal·lar sistemes de videovigilància a Can Borrell i 

als punts de recollida de brossa.
• Impulsar el trajecte "camí segur" als centres escolars.
• Millorar la coordinació entre els horaris del bus i el 

tren en el trajecte Arenys de Mar-Arenys de Munt.

17. JOVENTUT
Aplicar polítiques de suport al sector més jove de la 
població en els àmbits d'inserció laboral, d'esbarjo i 
esportiu.
• Donar suport als projectes d'iniciativa juvenil.
• Prestar assessorament per a mobilitat internacional.
• Impulsar un projecte comunitari de treball amb 

joves.

• Col·laborar amb els centres educatius per a la realit-
zació de pràctiques laborals.

18. CULTURA
Desplegar la cultura en totes les seves dimensions: cre-
ativa, comunitària, identitària i de convivència.
• Finalitzar el projecte de la Capitalitat de la Sardana i 

fer públic la totalitat del balanç econòmic.
• Programar actes mensuals del Tricentenari.
• Donar suport i participar en actes sobre els 15 anys 

de l'agermanament amb Feytiat.
• Transformar Can Borrell en una casa de cultura.
• Impulsar el projecte per a la nova Biblioteca. 

19. ENSENYAMENT
Donar més suport a la comunitat educativa. Promoure 
la formació permanent al llarg de la vida.
• Rehabilitar l'habitatge del conserge de l'escola Sant 

Martí.
• Homologar com a centre educatiu l'Aula d'Adults.
• Millorar la gestió de l'Aula de Música.
• Actualitzar l'encomana del servei a l'Escola Bressol.

20. ESPORTS
Facilitar la pràctica de l'esport, impulsar-ne les mesures 
de promoció i millorar les instal·lacions esportives.
• Recuperar la Nit de l'Esport.
• Promocionar activitats esportives no reglamentades.
• Millorar les infraestructures esportives.
• Corregir les mancances en les instal·lacions esporti-

ves.
• Millorar el servei de consergeria del nou poliesportiu.

21. FESTES
Mantenir la programació tradicional d'actes festius, 
millorar-ne la coordinació i el suport institucional.
• Comprar un envelat per a la Festa Major i activitats 

diverses.
• Consolidar i donar suport a la Comissió de Festes.
• Adequar els plans d'autoprotecció a la nova norma-

tiva.
• Millorar les mesures de seguretat a la Sala Municipal. 

22. COMUNICACIONS
Vetllar per la transparència en l'acció de govern, per 
la pluralitat informativa, fer arribar la informació dels 
afers públics al conjunt de la ciutadania.
• Elaborar i distribuir trimestralment un butlletí sobre 

la informació municipal en suport paper.
• Editar i distribuir el full L'Ajuntament informa.
• Posar en marxa un nou web municipal més obert i 

dinàmic.
 

23. NOVES TECNOLOGIES
Desenvolupament de la societat digital i impulsar 
l'accés a les noves tecnologies.
• Facilitar continguts amb tecnologia Open Data.
• Posar en marxa un sistema de WiFi obert per a 

smartsphones a la zona de la riera i de la plaça de 
l'església.

• Facilitar la implementació de la fibra òptica en el 
terme municipal.

A més dels 185 objectius que 
conformen aquest Pla d'Ac-
tuació Municipal 2013-2015, 
el govern municipal continua 
treballant en temes impor-
tants per al present i el futur 
d'Arenys de Munt, com són 
l'Esplai per a la gent gran, la 
residència geriàtrica, l'Hotel 
d'entitats, el tanatori, el camí 
de Lourdes, els accessos a la 
població, rotondes, camins 
veïnals, etc.

El Pla d'Actuació Municipal 
2013-2015 es desenvolupa 
partint dels 10 punts del 
Pacte pel Poble d'Arenys 
de Munt i es defineixen 23 
àmbits d'actuació i 185 
objectius a assolir

El PAM representa un va-
lor afegit a l'acció municipal. 
Deixant de banda les actuaci-
ons que com a administració 
ens pertoquen i aquelles que 
per la conjuntura apareguin 
de noves, aquest pla és el full 
de ruta per millorar el nostre 
poble, entre tots plegats.

Aquest Pla d'Actuació Mu-
nicipal 2013-2015, un cop de-
batut en el Consell del Poble, 
ha estat publicat al web mu-
nicipal i se'n pot fer el corres-
ponent seguiment sobre el 
grau de compliment dels 185 
objectius que defineix.

Aquest govern municipal 
té la ferma voluntat de dur 
a terme el programa acordat 
en el Pacte pel poble d'Arenys 
de Munt, de retre comptes 
a la ciutadania amb trans-
parència, de gestionar l'or-
ganització de l'Ajuntament 
amb eficiència, i de prendre 
decisions amb objectivitat. 
Aquest Pla d'Actuació Mu-
nicipal 2013-2015 constitueix 
el compromís públic del go-
vern municipal sobre l'acció 
política en aquest període 
2013-2015.
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23 àmbits i 185 objectius 
Resum dels objectius més destacats
DOCUMENT COMPLERT AL WEB MUNICIPAL WWW.ARENYSDEMUNT.CAT - SECCIÓ GOVERN OBERT



12    2014 ABRIL I AMUNTARENYS

Al Ple de l'Ajuntament del 
passat 28 de novembre, vam 
aprovar inicialment el pres-
supost municipal  d'Arenys 
de Munt per a  l'exercici 2014 
amb els vots a favor d'ERC, 
CIU i PSC, l'abstenció del PP 
i els vots en contra de CUP.

El pressupost aprovat 
ascendeix a  8.767.330 €, la 
qual cosa representa un in-
crement del 37% respecte al 
pressupost inicial del 2013. 
Respecte al pressupost ordi-
nari s'incrementa en un 5%.

Tenint en compte el con-
text econòmic actual, en el 
qual veïns i veïnes viuen 
situacions complicades i 
dramàtiques, s'ha augmen-
tat de manera important 
la dotació pressupostària 
en polítiques d'àmbit soci-
al i d'ocupació. També es 
millora el suport a les enti-
tats i associacions, una peça 
clau de la vida arenyenca.  

Neteja, endreça de carrers, polítiques socials i d'ocupació, més suport a les entitats del poble i la posada en marxa de 
l'obra superficial de la Riera, les prioritats del nou Pressupost Municipal per al 2014

8.767.330 euros de Pressupost Municipal per a aquest any 2014 

La Riera, una prioritat
Una prioritat del nou govern 
és la urbanització superfici-
alment la riera,  a més de la 
clara millora de l’espai pú-
blic, impactarà positivament 
tant en la neteja i com a dina-
mització de l’economia, obra 
dotada amb 1,78 milions.

19 DIES DE PROMIG PER 
PAGAR A PROVEÏDORS I 
MENYS DEUTE
El 2013 ha superat les previ-
sions del Pla d’Ajustament 
en més de 800.000 euros, i 
pel que fa a les despeses, 
s’ha generat un major estalvi 
de més de 400.000 euros per 
sobre del previst. En relació 
a l’endeutament, el deute viu 
s’ha reduït en un 7%.

Al tancament del quart tri-
mestre de l’any 2013, l’Ajun-
tament d’Arenys de Munt ha 
assolit un període mig de pa-
gament de 19,4 dies.  

ORDENANCES FICALS 2014: TAXA REDUÏDA DE LA BROSSA 
10% I INCENTIUS PER A ACTIVITATS ECONÒMIQUES
El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt del passat 17 d'octubre va aprovar, provisionalment, la 
modificació de les Ordenances Fiscals, amb la congelació de taxes i impostos i la incroporació de 
novetats en relació a l'IBI, ICIO, l'IAE i la brossa.

REBAIXA DE L’IBI
El tipus de gravamen serà 
el 0,78% quan es tracti de 
béns urbans i el 0,62% quan 
es tracti de béns rústics. Per 
poder reduir el gravamen de 
l'Impost de Béns Inmobles 
(IBI), l'Ajuntament s'ha acollit 
a una nova revisió cadastral.

FAMÍLIES NOMBROSES
Les famílies nombroses de 
categoria general tindran 
dret a una bonificació del 
30%, aquest percentatge 
s’eleva al 50% per a les famí-
lies nombroses de categoria 
general amb uns ingressos 
anuals per unitat familiar 
iguals o inferiors als 12.000 
euros.

L’HABITATGE SOCIAL
Els habitatges de protecció 
gaudiran d'una ampliació de 
la bonificació de l'IBI al sisè i 
setè exercici del 30%.

ICIO 
S'aplica una bonificació del 
95% quan es tracti d'obres 
menors associades a l'obertu-
ra o reforma d'establiments 
on es duguin a terme activi-
tats innòqües, amb la finalitat 
de fomentar el dinamisme 
econòmic i/o comercial.

DACIÓ EN PAGAMENT
Les transmissions realitza-
des pels deutors hipotecaris 
i els fiadors i avaladors hipo-
tecaris del deutor arran de la 
dació en pagament del seu 
habitatge, l'entitat que ad-
quireixi l'immoble tindrà la 
consideració de subjecte pas-
siu substitut del contribuent. 

IMPOST D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
S'estableixen bonificacions 
el 10% al 50% quan s'incre-
menti el % de la mitjana de 
la plantilla amb la contracta-

ció indefinida de persones 
a l'atur majors de 50 anys 
inscrites en el Servei Local 
d'Ocupació, amb un mínim 
d'un treballador .

ESTALVI DEL 10% FENT ÚS 
DE LA DEIXALLERIA
A les ordenances s'ha in-
troduït, per primer cop, la 
possibilitat de tenir una taxa 
d'escombraries reduïda en el 
10% -tarifa II- si s'utilitza la 
deixalleria vuit cops a l'any, 

La Capitalitat 
de la Sardana ha 
costat 133.952 € 
a l'Ajuntament

Els primers resultats pro-
visionals al tancament de 
la Capitalitat de la Sarda-
na, indiquen que el cost 
total de les activitats por-
tades a terme –serveis ex-
terns i personal de l'Ajun-
tament– han estat de 
186.952 euros, dels quals 
133.952 euros els ha assu-
mit directament el pressu-
post municipal  i la resta, 
53.000 euros, han estat 
finançats mitjançant les 
subvencions rebudes per 
les diferents administra-
cions  públiques i entitats 
privades. 

Els resultats definitius 
es publicaran propera-
ment amb el detall dels 
costos per actes i despeses 
de personal directe, assu-
mides per l'Ajuntament.

per resoldre el greuge com-
paratiu que teníem respec-
te municipis veïns amb qui 
compartim la deixalleria.

TAXA BROSSA 2014
   
Tarifa I. Habitatges 
caràcter familiar, sense ús 
de la deixalleria: 112,51 € 

Tarifa II. Habitatges 
caràcter familiar, amb ús de 
la deixalleria:   100,99 €

I ECONOMIA

El veïns i veïnes d'Arenys de Munt ja poden gaudir d'una bonificació en la taxa de la 
brossa fent aportacions a la Deixalleria mancomunada 

REPARTIMENT DE LES DESPESES PER REGIDORIES

Regidories Total 2013 Total 2014

Administració, Planificació Urbanística i Medi Ambient

RECURSOS HUMANS 2.422.150 є 2.455.313 є

ADMINISTRACIÓ I COORDINACIÓ 2.024.059 є 2.045.638 є

OFICINA D'HABITATGE 4.200 є 6.300 є

ZONES VERDES I FORESTALS 67.186 є 87.586 є

PREVENCIÓ D'INCENDIS 2.396 є 2.396 є

ACTIVITATS AMIENTALS I RESIDUS 7.375 є 9.625 є

Urbanisme, Promoció Econòmica i Promoció del poble

OBRES D'URBANITZACIÓ RIERA - є 1.777.416 є

QUOTES URBANITZ. COLLSACREU - є 85.000 є

POLÍTIQUES FOMENT  D'OCUPACIÓ 67.965 є 73.965 є

URBANISME 20.000 є 70.000 є

PROMO. ECO. COMERÇ I TURISME 16.975 є 31.975 є

Ensenyament i Cultura

ACTES CAPITAL DE LA SARDANA 27.500 є 30.000 є

INV. DRETS D'IMATGE OBRA LOCAL - є 5.000 є

ENSENYAMENT 217.310 є 258.114 є

CULTURA 16.900 є 33.500 є

Festes, Obres i Serveis

FESTES 23.000 є 36.000 є

OBRES I SERVEIS 198.319 є 250.560 є

Regidories Total 2013 Total 2014

Benestar Social i Participació ciutadana

BENESTAR SOCIAL 95.630 є 139.181 є

IGUALTAT DE GÈNERE 1.000 є 3.000 є

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 9.500 є 13.500 є

COOPERACIÓ 1.750 є 3.950 є

Esports, Sanitat i Gent gran

ESPORTS 55.100 є 101.351 є

SANITAT 24.006 є 64.608 є

GENT GRAN 21.000 є 27.500 є

Economia, Comunicacions i Noves teconologies

ECONOMIA 920.988 є 932.925 є

COMUNICACIONS 
I NOVES TECNOLOGIES

57.765 є 76.800 є

Governació, Mobilitat i Joventut

GOVERNACIÓ 40.645 є 40.645 є

MOBILITAT 68.981 є 68.981 є

JOVENTUT 10.000 є 36.500 є

TOTAL PRESSUPOST 6.421.699 є 8.767.330 є

*Comparativa sobre pressupostos aprovats inicialment

DESPESES DE LA CAPITALITAT

Personal de
l'ajuntament

67.975,80 є

Actes i serveis
contractats

118.976,39 є

COST TOTAL 186.952,19 є



AMUNTARENYS I ABRIL 2014  13 BREUS I

El Consell del Poble vota els 10 
objectius prioritaris del PAM

Exposició de 
manualitats

Un grup de triatletes de la 
nostra vila participarà a la 
Half Challenge Barcelona-
Maresme 2014. Diumenge 
18 de maig a Calella, es ce-
lebrarà la Half Challenge 
Barcelona-Maresme 2014 
que enguany comptarà 
amb un equip de triatletes 
d'Arenys de Munt.

No em ratllis! 
acció de prevenció 
i educació per a la 
salut amb joves

El 25 d'octubre, joves de 3r  
d'ESO de l'Institut Domè-
nec Perramon van assistir a 
la Sala Municipal de l'Ajun-
tament d'Arenys de Munt 
a l'espectacle interactiu No 
em ratllis!, de l'Associació 
Teatracció, que fusiona el 
teatre amb la prevenció de 
les conductes de risc associ-
ades al consum de drogues.

Aquesta activitat s'em-
marca dins de les accions 
de prevenció i educació per 
a la Salut impulsades des de 
la Regidoria de Joventut i el 
Casal de Joves l'Escorxador.

L'objectiu de l'activitat és 
interrogar el públic per mit-
jà d'una proposta escènica 
que dóna pas a un debat 
posterior, mitjançant dife-
rents situacions conflictives 
en què el jove es pot sen-
tir identificat. La proposta 
obre la porta a la reflexió i el 
debat sobre aquests temes 
amb un llenguatge atractiu 
i proper, però amb el rigor 
sanitari que comporta.

Com a complement a 
l'acció i per tal d'aprofundir 
més en els continguts, tam-
bé s'ha facilitat un material 
didàctic per tal que els tu-
tors puguin continuar tre-
ballant al Centre.

El passat dia 30 de gener, a la Sala Municipal, 
es va constituir  formalment el Consell del 
Poble, nou òrgan de participació recollit en el 
Reglament de Participació Ciutadana del 2006

El nombre de persones ins-
crites a títol particular supe-
rava el percentatge marcat 
pels Estatuts d'aquest Con-
sell, de l'any 2006, i es va pro-
posar i acordar la modifica-
ció d'aquests estatuts perquè 
tothom estigui inclòs. 

D'acord amb els estatuts, 
es va escollir per votació se-
creta la vicepresidència del 
Consell del Poble, que repre-
sentarà els membres no regi-
dors del Consell. Es van pre-

sentar dues candidatures a la 
vicepresidència i va ser esco-
llida la sra. Vanessa Muñoz.

El primer Consell del Po-
ble ja va debatre el Pla d'Ac-
tuació Municipal 2013-2015 
elaborat pel govern local. Els 
membres del Consell del Po-
ble van escollir 10 objectius 
prioritaris entre els 185 ob-
jectius del PAM 2013-2015, i 
van identificar oportunitats i 
amenaces relacionades amb 
aquests objectius.

10 OBJECTIUS
ESCOLLITS AL CONSELL EL POBLE
 

1. Urbanització superficial de la riera entre el rial     
Bellsolell i l'Eixample.

2. Posar en marxa la Brigada Jove.
3. Facilitar els tràmits en l'obertura de negocis i           

promocionar emprenedors.
4. Aprovar i aplicar un nou model de subvencions per 

a entitats i associacions.
5. Destinar més recursos a famílies vulnerables i incre-

mentar la dotació de subvencions en l'àmbit social.
6. Projectar la resta de trams per urbanitzar la vorera i 

la llera de la riera.
7. Reduir la llista d'actuacions pendents de realitzar 

en els espais públics i impulsar treballs de millora i 
manteniment de les zones verdes.

8. Aplicar plans d'ocupació en l'àmbit municipal.
9. Campanyes per fomentar el civisme.
10. Crear el Consell d'Economia.

Consell Municipal 
de Cultura

A l'Oficina d'Atenció de la Vila fem una mitjana de 1.131 
tràmits cada mes. El promig del temps d'espera és de 2 
minuts i 37 segons, i el 93% de les visites les atenem amb 
menys de 10 minuts d'espera.

El punt d'Informació de La Central, a Can Jalpí, obert no-
més diumenges a l'hivern, atén 39 visites al mes.

La Brigada Municipal destina un promig de 118 hores de 
feina al mes a les activitats lúdico-festives de la nostra vila.

Als Serveis Socials realitzem un promig de 145 entrevistes 
cada mes.

Per tenir la Riera tal com la tenim, gastem  4.134 € al mes en 
tractor, regar, neteja...

La Policia Local realitza un promig de 19 serveis al mes per 
temes de sorolls, conflictes i convivència veïnal.

L'Ajuntament Informa núm.2, sobre el pressupost municipal 
2014, va tenir un cost unitari d'edició, impressió i distribu-
ció de 12 cèntims. El cost total pels 4.500 exemplars va ser 
de 559 €.

Al mes de setembre de 2013 teníem 673 persones sense fei-
na a Arenys de Munt, i 689 al mes de gener de 2014.

El gerent més la persona de protocol de l'alcalde fins al pas-
sat mes de setembre costaven 8.337 € cada mes a l'Ajunta-
ment. Amb la nova organització municipal hi ha un estalvi 
de 6.365 € cada mes tot i l'augment de retribucions dels re-
gidors

Segons l'últim informe d'Intervenció, l'Ajuntament 
d'Arenys de Munt paga als seus proveïdors en un termini 
de 19,4 dies de promig.

SABIES QUE...

Des de la Regidoria de 
Benestar Social, s'ha volgut 
mostrar el resultat dels tre-
balls manuals i les activitats 
que es fan al Menjador So-
cial i a les residències Verge 
del Remei i Sant Martí, ma-
nualitats fetes amb molta 
dedicació i paciència. 

Aquests treballs es van 
exposar a la Sala d'Exposi-
cions des del dia 14 fins al 
19 de gener.

Des de l'Ajuntament fe-
licitem totes les persones 
que dediquen el seu temps 
a experimentar, compartir 
i ensenyar i ho fan d'una 
forma creativa i socialment 
exemplar.

PROJECTE 
EURONET 50/50

Des de les regidories d'Ense-
nyament i Sostenibilitat, s'ha 
impulsat la incorporació dels 
centres de primària d'Arenys 
de Munt al projecte Euronet 
50/50.

Després d'una selecció de 
diferents centres de Catalu-
nya, les escoles Sant Martí 
i Sobirans han estat selec-
cionades per formar part 
d'aquest projecte. 

Consisteix a adherir es-
coles d'arreu d'Europa amb 
l'objectiu d'estalviar energia, 
reduir emissions de CO2 i 
abordar la lluita contra el 
canvi climàtic. Amb el 50/50 
tothom hi guanya: les escoles 
tenen un incentiu per estalvi-
ar energia aconseguint més 
diners per a les seves activi-
tats, a més de disminuir el 
cost energètic que represen-
ten per a l'Ajuntament. 

Com a dades significati-
ves, dir que l'any 2011 hi van 
participar 58 escoles de Ca-
talunya, que van aconseguir 
els següents resultats:

40 (70%) escoles han 
aconseguit estalviar 
energia. 

339 tones menys de gasos 
d'efecte hivernacle
emesos a l'atmosfera.

Més de 1.100 MWh no 
consumits.

2.100 € estalviats per 
escola.

El dijous 6 de febrer va te-
nir lloc el Consell Munici-
pal de Cultura. En aquest 
consell es va fer una valo-
ració econòmica d'algunes 
activitats de l'any 2013 com 
ara la Universitat Popular 
d'Estiu, la Capital de la 
Sardana o el Simposi sobre 
la Descoberta d'Amèrica. 
A més, es van tractar les 
diferents activitats cultu-
rals que es portaran a ter-
me durant aquest 2014: els 
més  destacables van ser 
la programació dels actes 
per a la commemoració del 
Tricentenari i la biblioteca. 
També es va posar sobre la 
taula la importància que té 
el servei de biblioteca per a 
Arenys de Munt.
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ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL Consolidació de les 
activitats de GUSAM 
i la seva viabilitat

Cal destacar la gestió de 
l'escola bressol La petjada 
premiada pel seu projecte

2013 ha estat un any de consolida-
ció de les diferents activitats i ser-
veis que gestiona l'empresa pública 
municipal GUSAM. Un dels més 
ben valorats ha estat la gestió de 
l'escola bressol La petjada escollida 
com a millor escola bressol de Cata-
lunya per la Coordinadora de Llars 
d'Infants i l'Associació d'Escoles 
Bressol. També es consoliden els 
serveis de neteja dels equipaments 
municipals i la gestió de la deixa-
lleria. 

En relació a la principal font 
d'ingressos de GUSAM –la ges-
tió integral de l'aigua– a les tarifes 
d'enguany es proposa crear un fons 
social per donar suport a aquelles 
famílies que no poden pagar els re-
buts de l'aigua amb la col·laboració 
dels Serveis Socials de l'Ajunta-
ment.

Aigües d'Arenys ha realitzat du-
rant l'any 2013 diverses actuacions 
per tal de millorar el funcionament 
de la xarxa d'abastament d'aigua 
potable. D'aquesta manera, durant 
el 2013, el rendiment de la xarxa 
d'abastament d'aigua ha passat del 
57% a l'inici de l'any fins al 67% a 
finals d'any.

Totes aquestes actuacions es 
troben incloses en una estratègia 
global per millorar el rendiment 
de la xarxa d'abastament d'aigua 
que tindrà com a instrument fona-
mental el futur Pla Director de la 
Xarxa d'Abastament d'Aigua Po-
table. Aquest Pla Director s'està re-
alitzant en l'actualitat gràcies a un 
ajut de la Diputació de Barcelona.  
Aquest ajut es va sol·licitar el mes 
d'abril de 2013 i es preveu tenir el 
Pla enllestit a la tardor de 2014.

S'ha creat un fons social per a 
aquelles famílies que no poden 
pagar els rebuts de l'aigua amb la 
col·laboració de Serveis Socials

L'escola bressol un exemple de projecte innovador

El passat 5 de novembre va tenir 
lloc una reunió de treball amb el Sr. 
Ferran Civil, vicepresident primer 
de la Diputació i president delegat 
de Desenvolupament Econòmic 
Local. En aquesta reunió se'ns va 
informar de l'aportació d'una sub-
venció per a plans d'ocupació, la 
qual ens permetrà impulsar un pla 
d'ocupació local per a 8 persones 
de diversos perfils que ajudaran a 
donar formació i feina a aquestes 
persones i també aportaran un tre-
ball en el conjunt de l'Ajuntament.

El servei d'ocupació durant l'any 
2013 va fer més de 2.600 interven-
cions entre entrevistes, canalitza-
ció de demandes, club de la feina, 
etc. A finals del 2013 i principis del 
2014 es va iniciar la formació AC-
TIC que acredita les competències 
en tecnologies de la informació i 
comunicació en col·laboració amb 
el Consell Comarcal.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
COMERÇ I TURISME

Un dels propòsits de la Regidoria 
de Cultura és l'endreça de la ma-
sia de Can Borrell. Es pretén que 
sigui un espai cultural viu, dinà-
mic i obert, on els diferents racons 
mostrin elements culturals de la 
vila, a més d'oferir els espais per 
a diferents actes o reunions de les 
entitats del poble.

COORDINACIÓ I RECURSOS HUMANS CULTURA
Amb el canvi de govern es gestiona 
l'organització municipal d'una altra 
manera. S'ha passat d'un model ge-
rencial, i molt centralitzat en l'Alcal-
dia, a un model d'organització des-
centralitzada en què els caps d'àrea 
tenen més autonomia en la presa de 
decisions i en el qual la coordinació 
ha estat assumida per l'alcalde i el 
govern.

El sector públic local està format 
actualment per l'Ajuntament i l'em-
presa pública GUSAM, que comp-
ten gairebé amb cent persones al 
servei de la ciutadania.  S'està im-
plementant un quadre de comanda-

ment amb indicadors de gestió de 
l'activitat municipal per avançar en 
el treball per objectius, treballant els 
nous convenis col·lectius del perso-
nal funcionari i laboral i optimitzant 
processos a l'Oficina d'Atenció de 
la Vila. A més, ja hem implantat el 
Llibre d'actes electrònic per suplir 
el llibre en paper i amb la mateixa 
validesa legal.

La millora organitzativa també 
contempla la correcció de disfun-
cions en l'organigrama de l'Ajun-
tament, una tasca que estem rea-
litzant amb l'assessorament de la 
Diputació de Barcelona.

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I URBANITZACIONS 

S'està avançant en el planejament 
urbanístic de la UA-10 Can Globus 
perquè Villa Josefa i Mas Talleda 
passin a ser de titularitat municipal 
aquest any. S'està elaborant el Pla 
Especial de Patrimoni amb el suport 
de la Diputació de Barcelona i ja es 
disposa del primer document del 
catàleg. S'han renovat convenis de 
solars d'aparcament, aprovat la per-
muta de la zona verda de l'avingu-
da Sant Jordi, i donat compliment a 
sentències judicials sobre planifica-
ció urbanística.

Al veïnat de Torrentbó s'han dut 
a terme actuacions de millora de 
l'enllumenat, i es treballen temes re-
lacionats amb camins, subministra-
ment d'aigua potable i brossa.

A les urbanitzacions es fan actu-
acions en l'arbrat, en l'enllumenat i 
en vials, i en la millora del submi-
nistrament d'aigua potable. S'estan 
treballant convenis per a la recepció 
parcial i explorant possibilitats nor-
matives per tal que sigui possible 
donar llicències d'obres menors en 
urbanitzacions no recepcionades.

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

S'està augmen-
tant de manera 
gradual la il-
luminació en di-
ferents zones del poble, 
com també s'estan avaluant 
diferents opcions per optimitzar 
la prestació del servei d'enllume-
nat públic en el futur, corregir les 
deficiències de la xarxa, i fer-ne el 
manteniment. 

L’equip humà de l'Ajuntament té un cost anual d'uns 2.450.000 € en 
total, incloent retribucions, seguretat social, etc. 

Durant l'any 2013 les hores treballades van ser més de 86.600 i les hores 
de baixa per ILT no van arribar a l'1,6%

L'Ajuntament d'Arenys de Munt i l'empresa 
Difusions Maresme, editora de la revista La Clau, 
han assolit un acord de col·laboració en la 
promoció del municipi i els seus comerços dins 
la comarca del Maresme. Mitjançant l'aplicació 
de descàrrega gratuïta guiamaresme.cat, la 

primera aplicació informativa, comercial i 
d'àmbit comarcal per a mòbils. 

Guiamaresme ofereix un servei de notícies, 
i agenda d'activitats, informació comercial, 

patrimoni històric, cultural i mediambiental 
de la comarca del Maresme.

Masia de Can Borrell

S'està treballant per millorar la 
concessió administrativa de re-
collida de residus sòlids urbans i 
unificar les cinc empreses impli-
cades en la recollida de brossa en 
el nostre municipi. Actualment 
s'està a l'espera del servei integral 
que oferirà properament el Con-
sell Comarcal del Maresme per 
tal de tenir un únic interlocutor 
per a la prestació d'aquest servei.

Col·laboració amb guiamaresme.cat

Treballadors/es Homes Dones Total Edat Mitjana

Ajuntament 37 26 63 44
GUSAM 5 32 37 39
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Primer de tot dir que celebrem que 
es faci un butlletí municipal de 
l'Ajuntament perquè les persones 
puguin estar informades de tot el 
que passa al nostre poble. La nostra 
idea era fer un butlletí institucional 
amb informació útil i pràctica del 
funcionament de l'administració 
pública sense caure en propaganda 
del govern.

Des de la CUP (Candidatura 
d'Unitat Popular) d'Arenys de 
Munt estem molt satisfets de la 
feina feta durant els dos anys de 
govern. Després de fer-ne una va-
loració, podem afirmar que hem 
tirat endavant bona part del nostre 
programa electoral. En destaca-
ríem: eixugar el deute, que va ser 
possible gràcies a l'esforç de totes 
les regidories i que durant els dos 
anys següents de mandat havia de 
permetre tirar endavant diferents 
projectes. La municipalització de 
diferents serveis, que van deixar de 
ser contractats de manera externa, 
a través d'empreses privades, i van 
passar a mans de l'Ajuntament, qui 
en pot fer un seguiment més ex-
haustiu del servei, millorant-ne la 
seva qualitat i reinvertint els bene-
ficis al mateix poble. El procés par-
ticipatiu per la recollida de residus, 
en què van participar més de 300 
persones amb el qual es possibili-
tava abaixar la taxa d'escombraries 
millorant els nivells de recollida 
selectiva. I moltes altres propostes 
programàtiques.

Ara, des de l'oposició, seguim 
treballant. Des de l'assemblea de 
la CUP estem actuant en diferents 
grups de treball: de cultura, de 
medi ambient, de comunicació, de 
comerç, de seguiment de les obres 
de la Riera; des dels quals es de-
baten i porten a terme diferents 
propostes. Sempre des de la ves-
sant més social, a favor de les clas-
ses més desafavorides, a favor del 
medi ambient i l'estalvi de recursos 
econòmics i energètics i a favor de 
la nostra cultura, la catalana.

Convidem tothom que vulgui 
participar en algun/s dels grups de 
treball que es posi en contacte amb 
nosaltres a través del correu elec-
trònic: arenysdemunt@cup.cat o a 
través del bloc: http://cuparenys-
demuntbloc.blogspot.com.es/

 

S'ha complert el primer terç del 
Pacte per Arenys de Munt, el pro-
jecte sorgit després de la sortida 
de govern de CiU a l’estiu passat 
i on la CUP quedava en minoria 
per tirar endavant la segona mei-
tat del seu mandat. Un projecte 
que vam entendre com a neces-
sari per desencallar una situació 
força complicada de retrets entre 
els ex dos socis amb una víctima: 
el poble. Un projecte que veïns i 
veïnes van demanar-nos insis-
tentment, per dur a terme sí o sí. 
Però en el PAM presentat davant 
la ciutadania, amb 185 punts pac-
tats, el cert és que primen les per-
sones. 

Des del PSC, ara a govern, hem 
destacat la necessitat de mantenir 
i millorar serveis socials en un 
moment on la crisi econòmica es-
canya (i de valent) i les retallades 
afecten als més desafavorits. Són 
moltes, massa, les persones i fa-
mílies que passen pel magatzem 
d'aliments, que no poden pagar 
la llum o l'aigua, que els bancs es 
queden els seus habitatges per-
què no poden fer front a les hipo-
teques.

Però també la preocupació per 
la neteja (que segur millorarem 
amb l'obra de la riera); les cam-
panyes de civisme (Sigues els nos-
tres ulls, la valoració del mobiliari 
urbà com a barem per ensenyar 
què perd el poble amb el vanda-
lisme i mal ús, ...); d’igualtat de 
gènere; de cooperació; l'entra-
da en funcionament del Consell 
del Poble; els canvis en el procés 
d'atorgament de subvencions a 
les entitats... 

I com hem dit anteriorment, 
treballant pel poble, de manera 
transversal, transparent, on tot-
hom es pot assabentar d'allò que 
l'interessa ja que l'Ajuntament no 
és propietat privada dels polítics, 
sinó dels ciutadans i ciutadanes, 
i d'una manera propera als pro-
blemes del dia a dia de la nostra 
gent, la gran oblidada del govern 
central amb la llei de reforma de 
l'administració local.

 

El 2014 serà sens dubte un any 
històric per a Catalunya. D'en-
trada ja ho és pel fet que comme-
morem el Tricentenari de la pèr-
dua de les nostres llibertats en la 
guerra de successió. 

Des d'ERC, els fets històrics els 
tenim presents i els donem mol-
ta importància, així que estarem 
presents i col·laborarem en tots 
els actes del Tricentenari tan a ni-
vell nacional, com a nivell local. 
De fet a Arenys de Munt, des de la 
responsabilitat de l'Ajuntament, 
organitzarem conjuntament amb 
entitats del poble tota una sèrie 
d'actes duran tot l'any. 

Volem recordar fets com la ba-
talla que va protagonitzar el Co-
ronel Ermengol Amill contra les 
tropes borbòniques, que havien 
saquejat els dos Arenys, i que va 
relatar Francesc Bellsolell en les 
seves cròniques. 

Considerem que, per encarar 
amb garanties el futur que ha 
d'esdevenir aquest any amb la 
consulta que es farà el 9 de no-
vembre, hem de tenir present el 
nostre passat, la nostra història. 
Nosaltres, com a partit històric 
que som, només hem de fer un 
cop d'ull al retrovisor i recordar 
les persones i els fets que van pro-
tagonitzar els que ens han prece-
dit, tant en política local com en 
política nacional, Francesc Macià, 
Lluís Companys, Martí Basí, són 
els nostres precedents polítics en 
els que ens hem d’emmirallar.

En la futura República 
Catalana, ERC hi tindrà 
un paper important

També volem tenir present i 
recordar la història més recent 
on també ERC hi va ser present, 
com ara els primers ajuntaments 
democràtics o la consulta del 13 
de setembre del 2009: recordar el 
passat per encarar el futur.

De ben segur que en la futura 
República Catalana, ERC hi tin-
drà un paper important. No de-
fallirem!

 

Benvolguts vilatans/es, en primer 
lloc felicitar-nos per la nova po-
sada en marxa d'aquesta revista 
que ens ha d'aportar informació 
sobre el que succeeix al nostre 
Ajuntament i explicar el que fan 
les diverses regidories.

L’endreça de la part
superficial de la riera 
representarà una gran 
millora per a tots plegats

Són moltes les coses que han 
succeït darrerament al nostre po-
ble, la capitalitat de la sardana 
ens ha apropat al món de la nos-
tra dansa i al món sardanista de la 
nostra vila. Ésser escollits com a 
primera capital ens ha de fer sen-
tir molt orgullosos, per pertànyer 
a un poble petit però que, amb la 
col·laboració de la gent, és capaç 
de fer realitat fites importants.

La posada en marxa de l'endre-
ça de la part superficial de la rie-
ra representarà una gran millora 
per a tots plegats. Des de CiU fa 
molts anys que lluitem per tenir 
una riera millor i és per això que 
hi hem esmerçat molts esforços 
perquè aviat sigui una realitat.

Parlant estríctament de políti-
ca sens dubte el més rellevant ha 
estat que des del setembre passat 
hi ha hagut un relleu en el govern 
municipal. CiU estàvem a l'ante-
rior govern i continuem estant en 
l'actual.

Sempre hem posat Arenys de 
Munt al davant de les nostres 
actuacions. Hem treballat amb 
honestedat, implicació i serietat, 
respectant les normes i el joc po-
lític. Hem estat respectuosos amb 
els nostres adversaris i dialogants 
amb els companys regidors. En-
tenem que en un poble petit com 
el nostre, hem de treballar tots, 
per millorar la qualitat de vida 
dels nostres vilatans.

Gràcies per deixar-nos formar 
part de la vida activa d'Arenys de 
Munt i esperem que com a poble, 
algun dia formem part de la his-
tòria del nostre país.
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