Compromisos 2011 - 2015
MILLORAREM L'ECONOMIA I ORGANITZACIÓ A L'AJUNTAMENT
• Aprimarem l'Administració municipal.
• Reorganitzarem l'ajuntament, especialment serveis tècnics i brigada.
• Redissenyarem regidories i àrees.
• Cap càrrec electe amb dedicació exclusiva.
• Mancomunarem serveis amb els municipis propers.
• Aplicarem un bon pla d'estalvi energètic.

•
•
•
•
•

I també ens preocuparem de les “coses petites”
• Volem que els baixants de les canaleres no buidin l'aigua de la pluja sobre
les voreres.
• Una rotonda a l'entrada del poble i millora de la mobilitat.
• Volem que a Can Jalpí hi hagi lavabos públics.
• Enretirar els pals de les companyies elèctriques/telefòniques i el
cablejat aeri que està mal posat.
• Limitadors elevats de velocitat que no fan soroll als carrers.
• Poda adequada, manteniment i control de la pol·linització en l'arbrat.
• Coordinació bus-tren, ampliar parades, millorar la seguretat a la parada
de davant de la gasolinera, i horari especial per a les nits de revetlla.
• Les entitats i associacions, quan porten el nom d'Arenys de Munt arreu,
volem que s'enduguin petits obsequis per als amfitrions.
• Fomentar l'esport no competitiu i no reglat, instal·lant cistelles de
bàsquet i porteries als espais públics adequats. Impulsar rutes en
bicicleta i a peu.
• També tenir present el lleure estival dels nens amb discapacitats.
• Millora de la recepció de telefonia, ràdio i televisió.
• “Finestreta única” a l'ajuntament per a tots els tràmits amb la ciutadania.
• Impulsar la utilització del programari lliure.
• Fomentar el comerç de proximitat i potenciar el consum de “Productes
Km. 0”. Suport a l'agricultura com a afició.
• Impulsarem polítiques de sostenibilitat mediambiental i fomentarem
l'energia d'autoconsum.
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POTENCIAREM ELS SERVEIS A LES PERSONES
• Centre de dia i Esplai per a la gent gran, a l'actual geriàtric Verge del Remei
• Impulsarem un conveni amb la residència Sant Martí per a que tots els
residents del geriàtric Verge del Remei hi puguin ser acollits , sense cap
cost addicional per a les famílies.
•

ENDREÇAREM EL POBLE
• Millorarem la neteja de l'espai públic i el manteniment de totes les
instal·lacions municipals.
• Als veïns que ens facin arribar una queixa, els informarem quan estigui
solucionada a través d'un missatge SMS o un e-correu.
• Establirem un Pla d'Usos de la Riera.
• Instal·larem contenidors soterrats a les zones d'emergència.
• Millorarem el Pla General. Modificarem el planejament urbanístic per a
corregir-ne els errors, reserves de sòl per a equipaments, i aparcament.

Programa "Youth on the move" per als joves: anar a treballar o a aprendre
idiomes a d'altres països de la Unió Europea.
Si tens de 16 a 18 anys: treballa a l'estiu a la Brigada Jove!
FestArenySport per a l'esbarjo dels joves: concerts i activitats lúdicoesportives a redós de la riera de Sobirans. Espai Jove i Hotel d'Entitats.
Complirem els terminis de pagament de les subvencions a Entitats i
Associacions.
Impulsarem l'obra de la tribuna del camp de futbol amb una coberta de
plaques solars.
Sol·licitarem la declaració de Bé Cultural d'Interès Local per a la Sala
Corrioles del Centre Moral.

Volem un Arenys de Munt més atractiu, més net, més just,
més cívic, més dinàmic,més agradable, més accessible i més culte.

ACABAREM LA RIERA, voreres més amples a l'Eixample, zones de càrrega i
descàrrega, pavimentació de la llera. No acceptarem l'obra de la Riera i Panagall
fins que funcioni correctament.

POTENCIAREM L'ÚS SOCIAL D'HABITATGES DESOCUPATS, fent èmfasi en els
joves, gent gran i famílies nombroses.

CONTINUAREM LES OBRES DELS APARCAMENTS al Rial Bellsolell, aplicant les
millores que vam proposar al Ple.

RETREM COMPTES PERIÒDICAMENT, publicant el balanç anual de la nostra
activitat, despesa en consum energètic, hores extres i serveis, i altres indicadors.

REHABILITAREM L'ACTUAL BIBLIOTECA i hi impulsarem l'establiment en el mateix
edifici d'altres equipaments culturals, com els arxius-museus.

COMMEMORAREM el centenari del Centre Moral, els 90 anys de la construcció de
la gruta de Lurdes, els 300 anys del 1714, els 125 anys que es van plantar el
plàtans de la Riera el 29 de març del 2013 ...
DONAREM SUPORT ALS EMPRENEDORS i PETITS EMPRESARIS facilitant la
tramitació de permisos i establint punts d'intercanvi d'informació sectorial.
VETLLAREM PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA recolzant iniciatives basades en
les possibilitats del patrimoni, l'entorn i les característiques comercials del poble.

Mirant cap el futur d'Arenys de Munt
Somniem amb una Escola de Música com cal, amb Can Globus rehabilitat per
una escola-taller, amb una nova Biblioteca i un nou Geriàtric, amb el barri de
Sant Carles rehabilitat integralment, amb àrees wifi arreu del poble, amb un
rocòdrom, amb una vila adherida al moviment “Slow cities”, amb una variant de
la C-61 que allibera de trànsit l'actual carretera, amb l'ampliació de la casa
consistorial sobre la sala municipal i la centralització dels serveis municipals,
amb un passeig que connecti la zona de l'Eixample, l'escola Sobirans, la piscina
municipal i que arribi fins el Parc de Lurdes, i amb un altre passeig que connecti
la zona de Can Sala de Baix amb el Parc de Can Jalpí.
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Tota la informació a www.esquerra.cat/arenysmunt o al tel. 654 908 415
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= TREBALL + AUSTERITAT + RIGOR + TRANSPARÈNCIA + IMAGINACIÓ + ESFORÇ + RENDIMENT DE COMPTES

Il·lusiona’t amb el relleu!

