Feina feta

La proximitat convida al diàleg, a l’escolta
activa i al compromís amb al feina ben feta.

TU, EL
CENTRE DE
LA NOSTRA
ACCIÓ

SOM GENT ACTIVA,
NO ENS ATUREM MAI!

SOMOS GENTE ACTIVA,
¡NO NOS PARAMOS NUNCA!

Inauguració del Centre Cívic Poblenou (2016).
650 m2 dedicats a xerrades, cursos de cuina,
tallers, treballs manuals, idiomes... amb més
de 50.000 persones usuàries i més de 400
activitats.

Inauguración del Centre Cívico Poblenou
(2016). 650 m2 dedicados a charlas, cursos de
cocina, talleres, trabajos manuales, idiomas...
con más de 50.000 personas usuarias y de 400
actividades.

Pressupostos participatius. A partir del 2017,
la ciutadania ha pogut proposar i votar les
actuacions que considera prioritàries. Cada any
dediquem 420.000 € del pressupost.

Presupuestos participativos. A partir del 2017,
la ciudadanía ha podido proponer y votar las
actuaciones que considera prioritarias. Cada
año dedicamos 420.000 € del presupuesto.

Centre per a joves a Can Jalpí. Programació
anual d’activitats juvenils gratuïtes: Com t’ho fas
de tarda?, Com t’ho fas de nit?, tallers, “Zombie
Walk”, curs de monitor/es en el lleure...

Centro para jóvenes en Can Jalpí. Programación
anual de actividades juveniles gratuitas: Com
t’ho fas de tarda?, Com t’ho fas de nit?, talleres,
“Zombie Walk”, curso de monitor/a de tiempo
libre...

Des de 2014, Servei de Mobilitat Internacional
per a Joves, que volen informació per anar a
estudiar o treballar a l’estranger.

“Mucha gente pequeña, en
lugares pequeños, haciendo
cosas pequeñas, pueden
cambiar el mundo”
Eduardo Galeano
(1940-2015)
Escriptor uruguaià
Va viure de 1976 a 1985
al carrer Isaac Albéniz,
11-13, a Poblenou. Al 2016,
l’auditori del Centre Cívic
Poblenou es va batejar Sala
Galeano en record seu.

Creació de l’espai d’entitats de Pineda Centre
(2007).
Creació de l’espai d’entitats Poblenou (2009).
Reforma del Casal d’avis de les Mèlies i de
Poblenou (2010).

EN EXECUCIÓ

Horts Urbans gratuïts per a persones majors
de 60 anys. La previsió de repartiment de les
parcel·les: Setembre 2019.

Desde 2014, Servicio de Movilidad Internacional
para Jóvenes, que buscan información para ir a
estudiar o trabajar en el extranjero.
Creación del espacio de entidades de Pineda
Centro (2007).
Creación del espacio de entidades Poblenou
(2009).
Reforma del Casal d’Avis de las Melias y de
Poblenou (2010).

EN EJECUCIÓN

Huertos Urbanos gratuitos para personas mayores de 60 años. La previsión de reparto de las
parcelas: Septiembre 2019.

ELS
GOSSOS

ELS GOSSOS SÓN PART DE LA
NOSTRA FAMÍLIA

LOS PERROS SON PARTE DE NUESTRA
FAMILIA

2017. Inauguració de la Platja de gossos, entre
la platja de la Riera i la platja de Poblenou.
Oberta tot l’any, amb horari d’ús il·limitat. Dotada
amb serveis com dutxa per gossos, papereres,
tanques protectores, etC/

2017. Inauguración de la Playa de perros, entre
la playa de la Riera y la playa de Poblenou.
Abierta todo el año, con horario de uso ilimitado.
Dotada con servicios como ducha por perros,
papeleras, vallas protectoras, etC/

Remodelació del pipican del carrer Barcelona
en una zona Agility, amb elements d’esbarjo
per a gossos. Preparada amb doble porta de
seguretat i compta amb un pla de neteja diari i
desinfecció periòdica.

Remodelación del pipican de la calle Barcelona
en una zona Agility, con elementos de recreo
para perros. Preparada con doble puerta de seguridad y cuenta con un plan de limpieza diario
y desinfección periódica.

EN EXECUCIÓ

Nova zona Agility Poblenou (al aparcament Costa
Brava).

EN EJECUCIÓN

Nueva zona Agility Poblenou (al aparcamiento
Costa Brava).

L’ESPORT
ÉS SALUT

L’ESPORT ÉS SALUT

EL DEPORTE ES SALUD

Can Xaubet, un complex esportiu que millora
cada dia. Més de 200 activitats dirigides a la
setmana, cursos de natació, entrenament personalitzat, casal d’estiu i de nadal...

Can Xaubet, un complejo deportivo que mejora
cada día. Más de 200 actividades dirigidas a
la semana, cursos de natación, entrenamiento
personalizado, casal de verano y de navidad...

Millora de l’accés a peu i asfaltat de l’aparcament de Can Xaubet (2019).

Mejora del acceso a pie y asfaltado del aparcamiento de Can Xaubet (2019).

Nova coberta a la piscina municipal de Can
Xaubet (2018).

Nueva cubierta a la piscina municipal de Can
Xaubet (2018).

Construcció de la pista multiesportiva del barri
d’El Carme (2017).

Construcción de la pista multideportiva del
barrio de Carme (2017).

Cursa Jove, organitzada per l’alumnat del
programa formatiu Pla de Transició al Treball (a
partir de 2016).

Cursa Jove, organizada por el alumnado del
programa formativo Pla de Transición al Trabajo
(a partir de 2016).

Remodelació del pavelló Nino Buscató (2010).

Remodelación del pabellón Nino Buscató(2010).

2010, Inici dels Patis Oberts: Escoles obertes
(Sant Jordi, Jaume I, Antoni Doltra i Aloc) el
cap de setmana i festius per a la pràctica lliure
d’esport.

2010, Inicio de los Patis Oberts: Escoles obertes
(Sant Jordi, Jaime I, Antoni Doltra y Aloc) el fin
de semana y festivos para la práctica libre de
deporte.

Camp de Futbol 7 a Can Feliu de Manola
(2010).

Camp de Fútbol 7 a Can Feliu de Manola(2010).

EN EXECUCIÓ

EN EXECUCIÓ

Construcció del nou skate park al costat de la
Riera (davant l’Hotel Paradís).
Previsió de finalització: novembre, 2019

Construcción del nuevo skate park junto a la
Riera (ante el Hotel Paraíso). Previsión de finalización: noviembre, 2019

DEA

DESFIBRIL·LADOR EXTERN AUTOMÀTIC

Instal·lació de 15 equips DEA a tot el municipi.
On els pots trobar?
• Ambulàncies 112
• Ajuntament
• Auditori
• Can Xaubet
• CAP Pineda
• CAP Poblenou
• Centre Cívic
• Creu Roja
• Pavelló Nino Buscató
• Policia Local
• Salvament marítim Poblenou (estiu)
• Salvament marítim Pineda (estiu)
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO

Instalación de 15 equipos DEA a todo el
municipio
¿Dónde los puedes encontrar?
• Ambulancias 112
• Ayuntamiento
• Auditorio
• Can Xaubet
• CAP Pineda
• CAP Poblenou
• Centre Cívic Poblenou
• Creu Roja
• Pabellón Nino Buscató
• Policía Local
• Salvamento marítimo Poblenou (verano)
• Salvamento marítimo Pineda (verano)

SENTIM #ORGULL DEL NOSTRE
MUNICIPI
Pineda, Mar de Flors, mostra creativa amb
flors als carrers i places amb participació dels
comerços, restaurants i escoles del municipi
(abril).
Mostra Nacional de Teatre Amateur. Cap de
setmana on es programen una cinquantena
d’obres de teatre de companyies d’arreu de
Catalunya (maig).
Fira Sud, fira comercial i cultural. Un punt de
trobada al barri de Poblenou (maig).
Festival Internacional de Curtmetratges al
carrer, amb la participació de diferents països
de tot el món (juny).
Arts d’Estiu, el festival musical d’estiu referent a
tota Catalunya (juliol-agost).
Festival Psycobilly, un festival declarat “d’Interès
Turístic” que mou 1,5 milions d’euros (juliol).
Festa Estiu, programa de dinamització amb
activitats per a tota la família a la platja (Juliol).

Fira Nadal, la fira d’hivern amb més de 8.000
persones visitants (desembre)

® Oscar Penelo

#ORGULL
DE PINEDA

Festa Estiu, programa de dinamització amb
activitats per a tota la família a la platja (juliol).

PINEDA, OBERTA AL MÓN!
Inauguració de la nova Oficina de Turisme,
2017.
Nova web turística www.visitpineda.com

A L’ESTIU
Creació de dues rutes teatralitzades en quatre
idiomes: “Ruta al centre de Pineda” i “Ruta als
origens de Pineda”.
El Baby Center, un servei gratuït únic a Catalunya per a famílies amb infants menors de 6
anys situat a la platja dels Pescadors. Activitats
i tota mena de facilitats per a la cura de nadons
(trones, micrones, nevera, canviadors...).
L’Espai Mini Beach Club, també situat a la platja
dels Pescadors, per a infants de 4 a 12 anys.
S’ofereixen diàriament tallers, activitats, jocs
d’aigua.

SENTIMOS #ORGULLO DE NUESTRO
MUNICIPIO
Pineda, Mar de Flors, muestra creativa con
flores a las calles y plazas con participación
de los comercios, restaurantes y escuelas del
municipio (abril).
Mostra Nacional de Teatre Amateur. Fin de semana donde se programan una cincuentena de
obras de teatro de compañías de todo Cataluña
(mayo).
Fira Sud, feria comercial y cultural. Un punto de
encuentro al barrio de Poblenou (mayo).

Activitats esportives programades a la platja de
zumba, aquagym, balls llatins i soft gym.

Festival Internacional de Curtmetratges en la
calle, con la participación de diferentes países
de todo el mundo (junio).

Instal·lació a la platja de: 6 xarxes de vòlei i 4
porteries de futbol.

Arts d’Estiu, el festival musical de verano en lo
referente a toda Cataluña (julio-agosto).
Festival Psycobilly, un festival declarado “de
Interés Turístico” que mueve 1,5 millones de
euros (julio).
Fiesta Verano, programa de dinamización con
actividades para toda la familia en playa (julio).
Fira Nadal, la feria de invierno con más de 8.000
persones visitantes (diciembre)

PINEDA, ¡ABIERTA AL MUNDO!
Inauguración de la nueva Oficina de Turismo,
2017.
Nueva web turística www.visitpineda.com

EN VERANO
Creación de dos rutas teatralizadas en cuatro
idiomas: “Ruta al centre de Pineda” i “Ruta als
origens de Pineda”.
El Baby Center, un servicio gratuito único en
Cataluña para familias con niños menores
de 6 años situado a la playa dels Pescadors.
Actividades y todo tipo de facilidades para el
cuidado de bebés (sillitas, microondas, nevera,
cambiadores...)
El Mini Beach Club, también situado a la playa
dels Pescadors, para niños de 4 a 12 años. Se
ofrecen diariamente talleres, actividades, juegos
de agua.
Actividades deportivas programadas a la playa
de zumba, aquagym, bailes latinos y soft gym.
Instalación en la playa de: 6 redes de voleibol y
4 porterías de fútbol.

EL CIVISME ETS TU! FICA-T’HO AL CAP

EL CIVISME ETS TU! FICA-T’HO AL CAP

Obligació de recollir caques i netejar pipis dels
gossos.

Obligación de recoger cacas y limpiar pipís.

Obligació de portar ampolla d’aigua i bosses de
plàstic per netejar a la via pública.
Campanya de sensibilització amb l’entrega
de packs gratuïts (ampolles i dispensador de
bosses).

EL CIVISME
ETS TU!

Obligación de llevar botella de agua y bolsas de
plástico para limpiar en la vía pública.
Campaña de sensibilización con la entrega
de packs gratuitos (botellas y dispensador de
bolsas).

Espais regulats per a la pràctica dels grafitis.

Espacios regulados para la práctica de los
grafitis.

Sancions per l’incompliment de la normativa
d’entre 100 i 1.000 euros.

Sanciones por el incumplimiento de la normativa
de entre 100 y 1.000 euros.

Tolerància zero amb l’incivisme: un 30% més de
multes a persones incíviques.

Tolerancia cero con el incivismo: un 30% más de
multas a personas incívicas.

LA CULTURA A L’ABAST DE TOTHOM
Inauguració de L’Auditori l’any 2016 i inici de
programació estable cultural.
Targeta “Amics de L’Auditori”, 20% de descompte a les entrades.
El cinema torna a Pineda. Pel·lícules per a tota la
família d’estrena a L’Auditori.
Samarretes solidàries per la Festa Major. Des de
2016, amb la venda de les samarretes col·laborem amb causes solidàries.

LA
CULTURA A
L’ABAST DE
TOTHOM

2018. Inici del programa “Petits Lectors”, per fomentar la lectura. El personal del CAP “recepten”
a les famílies una dosi de lectura, convidant-les
a visitar les biblioteques municipals.
Òpera a la fresca (2016). Pineda acull el programa “El liceu a la fresca”, on es pot gaudir d’un
espectacle d’òpera en directe des d’EL LICEU
de Barcelona amb una pantalla gegant.
2016. Eduard Punset, exposició de la seva
col·lecció privada d’art Naïf.

“La programación de L’Auditori es un reflejo de nuestra
política cultural. Está pensada para todos los públicos
y para todos los bolsillos.
La cultura tiene que estar al
alcance de cualquiera”.
Xavier Amor

2019. Manuel Pertegaz a Pineda. Exposició de
vestits dissenyats pel modista Manuel Pertegaz i
el seu lligam amb el nostre municipi. Es pot
visitar fins a l’1 de setembre de 2019.

EN EXECUCIÓ

Obres de renovació de la Biblioteca de Poblenou (previsió de finalització: setembre 2019).

LA CULTURA AL ALCANCE DE TODO EL
MUNDO
Inauguración de L’Auditori en 2016 y inicio de
programación estable cultural.
Tarjeta “Amics de L’Auditori”, 20% de descuento
en las entradas.
El cine vuelve a Pineda. Películas para toda la
familia de estreno en L’Auditori.
Camisetas solidarias por Fiesta Mayor. Desde
2016, con la venta de las camisetas colaboramos con causas solidarias.
2018. Inicio del programa “Pequeños Lectores”,
para fomentar la lectura. El personal del CAP
“recetan” a las familias una dosis de lectura,
invitándolas a visitar las bibliotecas municipales.
Ópera a la fresca (2016). Pineda acoge el
programa “El liceo a la fresca”, donde se puede
disfrutar de un espectáculo de ópera en directo
desde EL LICEO de Barcelona con una pantalla
gigante.
2016. Eduard Punset, exposición de su colección privada de Arte Naif.
2019.Manuel Pertegaz en Pineda. Exposición de
trajes diseñados por el modisto Manuel Pertegaz
y su vínculo con nuestro municipio. Se puede
visitar hasta el 1 de septiembre de 2019.

EN EJECUCIÓN

Obras de renovación de la Biblioteca de Poblenou (previsión de finalización: septiembre 2019).

EL MICRO URBANISME, MOLTES
PETITES OBRES, QUE MILLOREN LA
QUALITAT DE VIDA DE MOLTA GENT

EL MICRO URBANISMO, MUCHAS
PEQUEÑAS OBRAS, QUE MEJORAN LA
CALIDAD DE VIDA DE MUCHA GENTE

Reurbanització del Camí del Mig.

Reurbanización del Camí del Mig.

Pla d’asfaltat continuat a tot el municipi. Hem
asfatat més de 80.000 m2.

Plan de asfaltado continuado a todo el municipio. Hemos asfaltado más de 80.000 m2.

Pla d’eliminació de barreres arquitectòniques.

Plan de eliminación de barreras arquitectónicas.

L’avinguda Hispanitat serà més ampla! Enderroc
de l’antic bar Luichi.

¡La avenida Hispanidad será más ancha! Derribo del antiguo bar Luichi.

EN EXECUCIÓ

Supressió del semàfor de la N-II (davant de
l’església).
Obres de reurbanització de l’Av. Hispanitat (previsió de finalització: desembre 2019).
Instal·lació de tendalls al pati de Can Comas
(previsió de finalització: agost 2019).

EL MICRO
URBANISME

EN EJECUCIÓN

Supresión del semáforo de la N-II (delante de la
iglesia).
Obras de reurbanización de la Avda. Hispanidad
(previsión de finalización: diciembre 2019).
Instalación de toldos en el patio de Can Comas
(previsión de finalización: agosto 2019).

Asfaltat passeig de la platja de Poblenou (enllaç
amb el Rierany dels Frares).

Asfaltado del paseo de la playa de Poblenou
(enlace con el Rierany dels Frares). Previsión de
finalización: 2019).

Pla de soterrament de contenidors: C/ Jaume I,
C/ Salvador Genís i Plaça d’Orient (previsió de
finalització: 2019)

Plan de soterramiento de contenedores:
C/ Jaume I, C/ Salvador Genís y Plaza de Oriente
(previsión de finalización: 2019).

Instal·lació d’aire acondicionat a l’Escola Bressol
de Mar (previsió de finalització: setembre 2019).

Instalación de aire acondicionado a Bressol de
Mar (previsión de finalización: septiembre 2019)

Rotonda de les Creus. Millorar la circulació de la
N-II i l’accés al barri de les Creus i de Can Pelai
(previsió de finalització: gener 2020).

Rotonda de les Creus. Mejora de la circulación
de la N-II y del acceso al barrio de Les Creus y
de Can Pelai (previsión de finalización: enero
2020)

HEM MILLORAT LA MOBILITAT

EN EXECUCIÓ

HEMOS MEJORADO LA MOVILIDAD

Creació del Parc Infantil de Trànsit al C/ Consolat
del Mar. 2015. Projecte singular obert tot l’any
per fomentar el civisme i les normes de trànsit i
la iniciació en l’aprenentatge d’anar en bici.

Construcció d’una rotonda a la N-II per facilitar
l’accés al barri de Les Creus i Can Pelai.

Creación del Parc Infantil de Trànsit en el
Consulado de Mar. 2015. Proyecto singular
abierto todo el año para fomentar el civismo y las
normas de tráfico y la iniciación en el aprendizaje para ir en bicicleta.

2016. Inici del servei TAD (Taxi a la Demanda) a
la urbanització de Can Carreras.
Millora del servei de bus Pineda-Hospital Calella.
Al 2008, s’aconsegueix ampliació del servei als
caps de setmana.
S’ha renovat la flota d’autobusos interubans,
adaptats a persones amb mobilitat reduïda
(2016).
Autobús Pineda- Aeroport de Barcelona (3
parades)
Autobús Pineda- Blanes.

MILLORA
DE LA
MOBILITAT

2018. Asfaltat i enllumenat dels aparcaments “La
Mina”, situat darrera de la Església (222 places )
i “Tribala”, al carrer Tribala, entre carrer Tarragona i Ignasi Iglésias ( 55 places).
Creació de noves zones d’aparcament gratuïtes:
Passeig Costa Brava, Cal Vedat, Carrer Garbí,
Carrer Consolat del Mar (zona tanatori), Platja
dels Pescadors, Platja Els Pins i Platja zona
nudista.
2011. Creació d’un aparcament per a camions
fora del nucli urbà.
Construcció de rotondes a tot el municipi per
facilitar la mobilitat: accés a l’av.Mediterrani, rotonda de l’Estació, rotonda al polígon industrial,
Pg. Europa, C/ Guimerà amb C/ Barcelona,
Av. Mediterrani...

Eliminació del semàfor de la N-II (Esglèsia) amb la
construcció de dos ascensors.

Construcció de marquesines d’autobús:
- C/ Nonell
- C/ Diputació amb Institut Euclides
- Rierany dels Frares amb C/ Argentina
- C/ Garbí amb C/ Costa Brava
- Centre Esportiu Can Xaubet
- Davant dels Mossos d’Esquadra

2016. Inicio del servicio TAD (Taxi a la Demanda) en la urbanización de Can Carreras.
Millora del servicio de bus Pineda-Hospital
Calella. En el 2008, se consigue ampliación del
servicio a los fines de semana y en el 2016, se
adquieren autobusees más modernos y adaptados a personas con movilidad reducida.
Se ha renovado la flota de autobuses interubanos, adaptados a personas con movilidad
reducida.
Autobús Pineda-Aeropuerto de Barcelona (3
paradas).
Autobús Pineda-Blanes.
2018. Asfaltado y alumbrado de los aparcamientos de “La Mina”, situado detrás de la Iglesia
(222 plazas ) y “Tribala”, en la calle Tribala, entre
la calle Tarragona e Ignasi Iglésias ( 55 plazas).
Creación de nuevas zonas de aparcamiento
gratuitas: Paseo Costa Brava, Cal Vedat, Calle
Garbí, Calle Consolat del Mar (zona tanatorio),
Playa dels Pescadors, Playa d’Els Pins y Playa
zona nudista.
2011. Creación de un aparcamiento para camiones fuera del casco urbano.

Construcción de rotondas a todo el municipio para
facilitar la movilidad: acceso a la avda. Mediterráneo, rotonda de la Estación, rotonda al polígono
industrial, Ps. Europa, C/ Guimerà con
C/ Barcelona, Avda. Mediterráneo...

EN EXECUCIÓ

Eliminación del semáforo de la N-II (Iglesia) con la
construcción de dos ascensores.
Construcción de una rotonda a la N-II para facilitar
el acceso en el barrio de Les Creus y Can Pelai.
Construcción de marquesinas de autobús:
- C/ Diputació con Instituto Euclides
- Rierany dels Frares con C/ Argentina
- C/ Garbí con C/ Costa Brava
- Centre Esportiu Can Xaubet
- Delante dels Mossos d’Esquadra

BENVINGUDA
LA ZONA
VERDA!

BENVINGUDA LA ZONA VERDA! UNA
NOVA REGULACIÓ DE L’APARCAMENT
AL MUNICIPI, QUE FACILITA EL DIA A
DIA DELS RESIDENTS

¡BIENVENIDA LA ZONA VERDE! UNA
NUEVA REGULACIÓN DEL APARCAMIENTO AL MUNICIPIO, QUE FACILITA
EL DÍA A DÍA A LOS RESIDENTES

Pagues impost?
Tens targeta resident gratuïta (la reps a casa per
correu postal).

¿Pagas impuesto?
Tienes tarjeta residente gratuita (la recibes en
casa por correo postal).

Qui pot comprar la tarjeta resident?
Persones que paguen l’IBI a Pineda, que
tenen un negoci a Pineda, que treballen al nostre
municipi o que tenen un familiar amb discapacitat.

¿Quién puede comprar la tarjeta residente?
Personas que pagan el IBI a Pineda, que tienen
un negocio a Pineda, que trabajan en nuestro
municipio o que tienen un familiar con discapacidad.

Amb tarjeta resident pots aparcar de forma
gratuïta a tota la zona regulada de color verd tot
l’any i gaudir de descompte a la zona blava.

Con tarjeta residente puedes aparcar de forma
gratuita a toda la zona regulada de color verde
todo el año y disfrutar de descuento a la zona
azul.

A l’estiu hi ha 3600 places gratuïtes per a persones residents mentre que a l’hivern n’hi ha 1800
distribuïdes a tot el municipi

PROMESA COMPLIDA

La zona blava no s’ha augmentat

En verano hay 3600 plazas gratuitas para personas residentes mientras que en invierno hay
1800 distribuidas a todo el municipio.

PROMESA CUMPLIDA

La zona azul no se ha aumentado

El aparcament de “La Mina”, gratuït tot l’any per
a persones residents.

El aparcamiento de “La Mina”, gratuito todo el
año para personas residentes.

El aparcament de “Cal Vedat”, gratuït tot l’any
per a persones residents.

El aparcamiento de “Cal Vedat”, gratuito todo el
año para personas residentes.

El aparcament “Tribala”, 1 €/dia, de l’1 de maig
al 31 d’octubre. La resta de l’any, gratuït.

El aparcamiento “Tribala”, 1 €/día, del 1 de mayo
al 31 de octubre. El resto del año, gratuito.

SOM AFORTUNATS, PINEDA TÉ PARCS
I PLACES FANTÀSTIQUES!
Inauguració del nou parc inclusiu de 600 m2 a la
platja de Poblenou (2018).
Jocs inclusiu adaptats a infants amb mobilitat
reduïda, a 13 places.
Gimnàs a l’aire lliure- espais biosaludables a
6 espais: a totes les platges i a Can Morè i C/
Velàzquez.
Remodelació de les places: plaça d’Espanya,
de les Mèlies, St. Pere Pescador, de les Creus,
Margarita Xirgu, de Can Feliu de Manola, de Can
Moré, plaça de la Granja, d’Orient, plaça del Pi...

ESPAIS
FANTÀSTICS
PER TOTHOM

EN EXECUCIÓ

Projecte tècnic de remodelació de la plaça
Estació i plaça Pubilla
Previsió d’execució: 2020

¡SOMOS AFORTUNADOS, PINEDA
TIENE PARQUES Y PLAZAS FANTÁSTICAS!
Inauguración del nuevo parque inclusivo de
600 m2 en la playa de Poblenou (2018).
Juegos inclusivos adaptados a niños con movilidad reducida, en 13 plazas.
Gimnasio al aire libre- espacios biosaludables
en 6 espacios: en todas las playas y a Can Morè
y C/ Velàzquez.
Remodelación de las plazas: plaza de España,
de las Mèlies, St. Pere Pescador, de Les Creus,
Margarita Xirgu, de Can Feliu de Manola, de Can
Morè, plaça de la Granja, d’Orient, plaça del Pi...

EN EJECUCIÓN

Proyecto técnico de remodelación de la plaza
Estación y plaza Pubilla
Previsión de ejecución: 2020

SERVEIS
SOCIALS I
ATENCIÓ A
LA DONA

SERVEIS SOCIALS I ATENCIÓ A LA
DONA

SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A
LA MUJER

Servei d’Atenció Domiciliària a la gent gran a
partir de l’any 2009. Actualment dediquem més
de 500.000 euros a persones que necessiten
ajuda en les activitats de la vida diària i en la
neteja de la llar.

Servicio de Atención Domiciliaria a las personas
mayores a partir del año 2009. Actualmente
dedicamos más de 500.000 euros a personas
que necesitan ayuda en las actividades de la
vida diaria y en la limpieza del hogar.

Creació de la Guia de Serveis i Ajudes a la
Gent Gran (2018). Disponible als casals d’avis i
Ajuntament de Pineda de Mar.

Creación de la Guía de Servicios y Ayudas a las
Personas Mayores (2018). Disponible a los casales d’avis y Ayuntamiento de Pineda de Mar.

Setmana de la Gent Gran. A partir del 2010.
Activitats i tallers dirigides a la gent gran del
municipi.

Semana de las Personas Mayores. A partir del
2010. Actividades y talleres dirigidas a la gente
mayor del municipio.

Servei d’Atenció dones maltractades. Gabinet
Jurídic i d’acompanyament

Servicio de Atención a las mujeres maltratadas.
Gabinete Jurídico y acompañamiento.

Aprovació del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de
Pineda de Mar que inclouen protocols per a la
prevenció i abordatge de l’assetjament sexual.

Aprobación del Pla de Igualdad del Ayuntamiento de Pineda de Mar que incluyen protocolos
para la prevención y abordaje del acoso sexual.

Consell Municipal de Dones (2010).

Consell Municipal de Mujeres (2010).

Creació del Centre Anna Bachs de recursos per
la dona, C/ Barcelona, 35. (2010).

Creación del Centro Anna Bachs de recursos
por la mujer, C/ Barcelona, 35. (2010).

Creació del Rebost Solidari (2016). El Rebost
ofereix a famílies necessitades aliments bàsics,
productes d’higiene i productes infantils. Les
famílies usuàries són derivades per Benestar
Social de l’Ajuntament. Ubicació: C/ Salvador
Genís, 13.

Creación del Rebost Solidari (2016). ofrece a familias necesitadas alimentos básicos, productos
de higiene y productos infantiles. Las familias
usuarias son derivadas por Benestar Social del
Ayuntamiento. Ubicación: C/ Salvador Genís, 13

Creació del Rober Solidari (2016). Servei per facilitar roba a persones i famílies que ho precisen.
Les famílies usuàries són derivades per Benestar
Social de l’Ajuntament. Ubicació: C/ del Mar, 60

Creación del Rober Solidari (2016). Servicio para
facilitar ropa a personas y familias que lo precisan. Las familias usuarias son derivadas por
Bienestar Social del Ayuntamiento. Ubicación:
C/ de Mar, 60

SEMPRE AL TEU COSTAT. PROGRAMA
D’AJUDES
S’ha rebaixat el rebut de l’aigua a les famílies
d’un 30% de mitjana.
Ajuda rehabilitació façanes. Consisteix en la
bonificació del 95% de l’impost sobre construccions i el 100% de bonificació en la taxa de
llicències i taxa d’ocupació de via pública. Ho
poden sol·licitar les comunitats de propietaris,
particulars o hotels.
Descompte al rebut d’escombraries de fins a un
20% si fas ús de la deixalleria
Can Xaubet, abonament gratuït pels menors de
8 anys que viuen al municipi.
Can Xaubet, descomptes per a les persones en
situació d’atur.
Ajuda al pagament de la contribució (IBI) , a
partir del 2013. L’ajuda consisteix en subvencionar fins el 50% del IBI del domicili habitual, amb
un import màxim de 400 €.

PROGRAMA
D’AJUDES

Targeta social autobús interurbà. Descomptes
a persones jubilades, pensionistes i menors de
18 anys.
Targeta Resident d’Aparcament. Es subvenciona
el cost de la tarjeta a totes les persones que
paguen impost de circulació al municipi.
Beques de llibres i material escolar – educació
infantil i primària. Ajut destinat a subvencionar
part del cost dels llibres i del material escolar
d’educació infantil (P3, P4 i P5) i dels cicles de
primària (de 1r a 6è).

Beques de llibres i material escolar – ESO. Ajut
destinat a subvencionar part del cost dels llibres
i material escolar o el suport informàtic necessari
per a l’adquisició informàtica dels llibres escolars en l’educació secundària obligatòria.
Beques de llars d’infants. Subvenció a una part
de les quotes. També es podrà atorgar per
a llars d’infants privades, sempre que s’hagi
demanat preinscripció a les llars d’infants municipals i no s’hagi obtingut plaça.
Beques casal d’estiu. Ajut destinat a la subvenció d’una part de les quotes dels casals o
activitats d’estiu organitzades per entitats de
Pineda de Mar.
Beques de transport. Són ajuts econòmics
destinats a subvencionar el cost del transport
escolar, en la part que paguen les famílies, del
segon cicle d’educació infantil i de primària per
tots aquells nens i nenes que estiguin cursant
educació infantil o primària.
Beques d’escola de música i/o escola de dansa.
Subvenció d’una part de les quotes de les escoles municipals de música i/o dansa.
Beques per a matrícules d’estudis superiors
(CFGS i universitaris) i estudis d’educació
especial. Ajuts econòmics que financen una part
de la matrícula i transport del primer curs dels
cicles formatius de grau superior, d’estudis universitaris i programes de diversificació curricular
per a la transició de la vida adulta en centres
d’educació especial.
Beques d’escola d’adults. Ajut econòmic per
subvencionar part del cost de la matrícula.

Beques a la pràctica d’esport en horari extraescolar. Ajut econòmic que financen les
activitats esportives realitzades a clubs esportius
o entitats del municipi.
Servei municipal de psicologia i logopedia, per a
infants i joves de 0 a 18 anys.

SIEMPRE A TU LADO PROGRAMA DE
AYUDAS
Se ha rebajado el recibo del agua a las familias
de un 30% de mediana.
Ayuda a la rehabilitación fachadas. Consiste
en la bonificación del 95% del impuesto sobre
construcciones y el 100% de bonificación en
la tasa de licencias y tasa de ocupación de vía
pública. Lo podan solicitar las comunidades de
propietarios, particulares u hoteles.
Descuento al recibo de basura de hasta un 20%
si haces uso de la deixalleria.
Can Xaubet, abono gratuito por los menores de
8 años que viven al municipio.
Can Xaubet, descuentos para las personas en
situación de paro, personas mayores y personas
con discapacidad.
Ayuda al pago de la contribución (IBI) , a partir
del 2013. La ayuda consiste al subvencionar
hasta el 50% del IBI del domicilio habitual, con
un importe máximo de 400 €.
Tarjeta social autobús interurbano. Descuentos
a personas jubiladas, pensionistas y menores
de 18 años.
Tarjeta Residente para aparcar. Se subvenciona
el coste de la tarjeta a todas las personas que
pagan impuesto de circulación al municipio.
Becas de libros y material escolar – educación
infantil y primaria. Ayuda destinada a subvencionar parte del coste de los libros y del material
escolar de educación infantil (P3, P4 y P5) y de
los ciclos de primaria (de 1º a 6º).

Becas de libros y material escolar – ESO. Ayuda
destinada a subvencionar parte del coste de los
libros y material escolar o el apoyo informático
necesario para la adquisición informática de
los libros escolares en la educación secundaria
obligatoria.

matrícula.

Becas para “escoles bressol”. Subvención a una
parte de las cuotas. También se podrá otorgar
para hogares de niños privadas, siempre que
se haya pedido preinscripción a los hogares de
niños municipales y no se haya obtenido plaza-

Servicio municipal de psicología y logopedia,
para niños y jóvenes de 0 a 18 años

Becas casal de verano. Ayuda destinada a la
subvención de una parte de las cuotas de los
casales o actividades de verano organizadas
por entidades de Pineda de Mar.
Becas de transporte. Son ayudas económicas
destinadas a subvencionar el coste del transporte escolar, en la parte que pagan las familias,
del segundo ciclo de educación infantil y de
primaria por todos aquellos niños y niñas que
estén cursando educación infantil o primaria.
Becas de escuela de música y/o escuela de
danza. Subvención de una parte de las cuotas
de las escuelas municipales de música y/o
danza.
Becas para matrículas de estudios superiores
(CFGS y universitarios) y estudios de educación
especial. Ayudas económicas que financian
una parte de la matrícula y transporte del primer
curso de los ciclos formativos de grado superior,
de estudios universitarios y programas de diversificación curricular para la transición de la vida
adulta en centros de educación especial.
Becas de escuela de adultos. Ayuda económica para subvencionar parte del coste de la

Becas a la práctica de deporte en horario
extraescolar. Ayuda económica que financian
las actividades deportivas realizadas a clubes
deportivos o entidades del municipio.

TENIR FEINA,
EL NOSTRE
OBJECTIU

TENIR FEINA, UN OBJECTIU QUE
PODEM ACONSEGUIR

TENER TRABAJO, UN OBJETIVO QUE
PODEMOS CONSEGUIR

Pla d’ajuda i acompanyament a la recerca de
feina, amb serveis com el Club de la Feina i la
Borsa de Treball.

Plan de ayuda y acompañamiento en busca de
trabajo, con servicios como el Club de Feina y la
Bolsa de Trabajo.

Programes de formació i capacitació profesional.
Formació a mida en professions emergents,
cursos d’especialització...

Programas de formación y capacitación profesional. Formación a medida en profesiones
emergentes, cursos de especialización...

Programes d’orientació i acompanyament a
joves, com I després de l’Institut, què? Amb l’objectiu de reprendre els estudis o incorporar-se al
mercat laboral.

Programas de orientación y acompañamiento a
jóvenes, como I després de l’Institut, què? con el
objetivo de reprender los estudios o incorporarse al mercado laboral.

SUPORT A LA EMPRENEDORIA I A LES
EMPRESES

APOYO AL EMPRENDEDOR Y A LAS
EMPRESAS

S’ha rebaixat el rebut de l’aigua a comerços i
magatzems d’un 30% de mitjana.

Se ha rebajado el recibo del agua a comercios y
almacenes en un 30% de media.

Servei d’acompanyament a les persones emprenedores.

Servicio de acompañamiento a las personas
emprendedoras

Viver d’empreses a preus molt assequibles al
Centre Innova.

Incubadora para empresas a precios muy asequibles en el Centre Innova.

Ajudes per a les petites empreses: ampliacions
i millores de locals comercials, trasllats d’activitats, noves contractacions, noves altes al règim
d’Autònom.

Ayudas para las pequeñas empresas: ampliaciones y mejoras de locales comerciales,
traslados de actividades, nuevas contrataciones,
nuevas altas al régimen de Autónomo.

Concurs d’Idees emprenedores per a joves
LLENÇA ́T

Concurso de Ideas emprendedoras para jóvenes LLENÇA ́T

L’HABITATGE, UN DRET FONAMENTAL
2016. Inauguració de l’Oficina d’Habitatge al C/
Major, 14-16 que ofereix un servei d’informació
i assessorament en temes d’habitatge i garantia
energètica.
Creació de la Borsa d’Habitatge, 2017. Campanya de captació de pisos, “Tens un pis buit,
dona-li vida”. Actualment, l’ajuntament gestiona
16 habitatges.
• L’ajuntament garanteix el cobrament del
lloguer a les persones propietàries.
• El propietari no paga l’IBI mentre dura el
lloguer.
• L’ajuntament garanteix el manteniment de
l’habitatge i el retorn en bon estat.

L’HABITATGE,
UN DRET
FONAMENTAL

• Possibilitat d’accedir al programa d’ajudes
per adequar l’habitatge.
Tramitació d’ajudes pel lloguer.
Servei d’intermediació en Deutes d’Habitatge,
a persones que no poden pagar la hipoteca o
avaladors d’habitatges que estan en situació
d’impagament. Les persones que assessoren
són designades pel Col·legi d’Advocats de
Barcelona.

LA VIVIENDA, UN DERECHO FUNDAMENTAL
2016. Inauguración de la Oficina d’Habitatge al
C/ Major, 14-16 que ofrece un servicio de información y asesoramiento en temas de vivienda y
garantía energética.
Creación de la Bolsa de Vivienda, 2017 Campaña de captación de pisos, “Tens un pis buit,
dona-li vida”. Actualmente, el ayuntamiento
gestiona 16 viviendas.
• El ayuntamiento garantiza el cobro del
alquiler a las personas propietarias.
• El propietario no paga el IBI mientras dura
el alquiler.
• El ayuntamiento garantiza el mantenimiento
de la vivienda y el retorno en buen estado.
• Acceso al programa de ayudas para adecuar la vivienda.
Tramitación de ayudas para el alquiler.
Servicio de intermediación en caso de deudas,
a personas que no pueden pagar la hipoteca o
avaladores de viviendas que están en situación
de impago. Las personas que asesoran son
designadas por el Colegio de Abogados de
Barcelona.

L’EDUCACIÓ, UN EIX PRIORITARI
Obres de remodelació de l’edifici de Pl. d’Orient
(antigues guarderies) pel trasllat de l’Escola
d’Adults, el programa de Transició al Treball i
l’Oficina de Català.

L’EDUCACIÓ,
UN EIX
PRIORITARI

Club d’Estudi als Instituts, per millorar el reforç i
el suport educatiu de l’alumnat de secundària (a
partir de 2010).
Premi als millors projectes de Recerca de Batxillerat (2019)

LA EDUCACIÓN, UN EJE PRIORITARIO
Obras de remodelación del edificio de Pl. de
Oriente (antiguas guarderías) por el traslado de
l’Escola d’Adults, el programa de Transició al
Treball i l’Oficina de Català.

Inauguració del nou Institut Pineda (Can Cornet),
2018.

Inauguración del nuevo Instituto Pineda (Can
Cornet), 2018.

Inauguració de l’ Escola Aloc, 2009.

Inauguración de la Escola Aloc, 2009.

Compromís amb l’educació de 0 a 3 anys cap
infant sense escolaritzar i congelació de preus
de les dues escoles Bressol (Marinada i Bressol
de Mar).

Compromiso con la educación de 0 a 3 años
Ningún niño sin escolarizar y congelación de
precios en las “escoles bressol” (Marinada y
Bressol de Mar).

Cessió del terreny per a la construcció de la
nova escola a Poblenou.

Cesión del terreno para la construcción de la
nueva escuela en Poblenou.

Pla Educatiu d’Entorn Estudi de promoció de
l’èxit escolar.

Pla Educatiu d’Entorn y Estudio de promoción
del éxito escolar.

Pla lector municipal.

Pla lector municipal.

Pla de manteniment de les escoles de primària
del municipi. Construcció del gimnàs de l’Escola
Mediterrània, instal·lació de tendalls, obres als
patis, etC/

Plan de mantenimiento de las escuelas de primaria del municipio. Construcción del gimnasio
de la Escuela Mediterrània, instalación de toldos,
obras en los patios, etC/

L’Escola Municipal de Música, tres punts d’atenció: Escola Montpalau i Escola Sant Jordi (tarda)
i Can Comas (matí i tarda)
Des de 2008, servei pioner municipal de psicología i logopedia, per a infants i joves de 0 a 18
anys.
Des de 2016, projecte UiUi, projecte de foment
de la música, la pràctica instrumental i la cohesió social a l’educació obligatòria. Els infants
participants aprenent a tocar un instrument, dins
d’horari lectiu.

“La inversió en educació
és clau per l’èxit escolar
dels nostres infants. N’estic
segur. Les escoles bressol
municipals, les ajudes a les
famílies, el suport a la comunitat educativa, sempre han
estat prioritàries, també en
anys de crisi econòmica”.
Xavier Amor

L’Escola Municipal de Música, tres puntos
d’atenció: Escola Montpalau y Escola Sant Jordi
(tarde) y Can Comas (mañana y tarde).
Desde 2008, servicio pionero municipal de
psicología y logopedia, para niños y jóvenes de
0 a 18 años.
Desde 2016, proyecto UiUi, proyecto de fomento
de la música, la práctica instrumental y la cohesión social a la educación obligatoria. Los niños
participantes aprenden a tocar un instrumento,
dentro de horario lectivo.

Club de Estudio a los Institutos, para mejorar el
refuerzo y el apoyo educativo del alumnado de
secundaria (a partir de 2010).
Premio a los mejores proyectos de Investigación
de Bachillerato (2019)

NETEJA I SERVEIS SOSTENIBLES
Pla de renovació de tots els contenidors del
municipi (+ moderns i eficients).
Pineda estalvia una 85% en el consum d’aigua
a la jardineria de parcs i jardins s’ha substituït el
sistema de reg d’aspersors pel sistema del gota
a gota.

NETEJA I
SERVEIS
SOSTENIBLES

EN EXECUCIÓ

Ampliació dels punts de recollida d’escombraries i
del nombre de contenidors.
Canalització d’aigüa al Passeig Marítim (Burrito)
Previsió de finalització: març 2020.

LIMPIEZA Y SERVICIOS SOSTENIBLES
Plan de renovación de todos los contenedores
del municipio (+ modernos y eficientes).
Pineda ahorra una 85% en el consumo de agua
en la jardinería de parques y jardines, Se ha
sustituido el sistema de riego de aspersores por
el sistema del gota a gota.

Pla intensiu de neteja viària.

Plan intensivo de limpieza viaria.

Pla d’inversió a la xarxa d’aigua potable:

Plan de inversión a la red de agua potable:

• Canvi de reguladors de pressió a Poblenou,
Pinemar i al remot central

• Cambio de reguladores de presión en
Poblenou, Pinemar y en el remoto central

• Instal·lació de vàlvules noves per millorar el
subministrament.

• Instalación de válvulas nuevas para mejorar
el suministro

• Canalització de l’aigua al barri de Can Pelai
(zona passeig).

• Canalización del agua al barrio de Can Pelai
(zona paseo)

• Nova connexió a la zona de l’Institut
Euclides per garantir un segon accés de
subministrament en cas d’avaria. Fins al
2017, el municipi només tenia una única
entrada d’aigua des de Santa Susanna.

• Nueva conexión en la zona del Instituto
Euclides para garantizar un segundo acceso
de suministro en caso de avería. Hasta
el 2017, el municipio solo tenía una única
entrada de agua desde Santa Susanna

Obres de canalització d’aigües al barri de Les
Creus, Poblenou …
Inici del pla de renovació de l’enllumenat de tot
el municipi (disminuïm contaminació lumínica i
estalvi energètic)
Estrena de la deixalleria al carrer Mèxic, 1 (2010)
Pla d’Estalvi Energètic a l’ajuntament: estalvi de
paper i de consum de llum i d’aigua.

“La Depuradora de l’Alt
Maresme va ser la primera
cosa que vaig fer quan vaig
arribar a l’alcaldia. Vaig lluitar per canviar la ubicació.
Pineda no es podia permetre
tenir una Depuradora a la
platja i així va ser. Ho vam
aconseguir”.
Xavier Amor

Obres de canalització d’aigües al barri de Les
Creus, Poblenou …
Inici del pla de renovació de l’enllumenat de tot
el municipi (disminuïm contaminació lumínica i
estalvi energètic)
Estrena de la deixalleria al carrer Mèxic, 1 (2010)
Pla d’Estalvi Energètic a l’ajuntament: estalvi de
paper i de consum de llum i d’aigua.

EN EJECUCIÓN

Ampliación de los puntos de recogida de basura
y del número de contenedores.
Canalización de agua en el Paseo Marítimo
(Burrito)
Previsión de finalización: marzo 2020.

SEGURETAT

SEGURETAT

SEGURIDAD

Nou Parc Infantil de Trànsit, 2016

Nuevo Parc Infantil de Trànsit, 2016

Disseny del Pla d’instal.lació de càmares de
seguretat als accessos del municipi i de les
urbanitzacions.

Diseño del Plan de instalación de cámaras de
seguridad en los accesos del municipio y de las
urbanizaciones.

Desplegament de la Policia Local als barris

Despliegue de la Policia Local a los barrios

Pineda, un poble segur:

Pineda, un pueblo seguro:

• Disminució de les infraccions penals d’un
3%

• Disminución de las infracciones penales de
un 3%

• Reducció d’un 10% dels robatoris amb força

• Reducción de un 10% de los robos con
fuerza

EN EXECUCIÓ

Contractació del pla d’instal·lació de les càmares de seguretat als accessos del municipi i a
les urbanitzacions.

EN EJECUCIÓN

Contratación del plan de instalación de las cámaras de seguridad a los accesos del municipio
y a las urbanizaciones.

ADMINISTRACIÓ OBERTA I
TRANSPARENT

Al 2007 l’ajuntament tenia déficit amb un 99 %
d’endeutament. Al 2019, l’ajuntament té superávit i
un 36% d’endeutament.

La renovació del DNI a l’ajuntament. Estalvia’t
temps i desplaçaments. Aquest tràmit ja es pot
fer amb cita prèvia a l’ajuntament.

La renovación del DNI al ayuntamiento. Ahórrate
tiempo y desplazamientos. Este trámite ya se
puede hacer con cita previa en el ayuntamiento.

Nova web municipal www.pinedademar.cat

Nueva web municipal www.pinedademar.cat

Instal·lació de pantalles informatives a les dependències municipals.

Instalación de pantallas informativas en las
dependencias municipales.

Ràdio Pineda, amb molta energia positiva!

Radio Pineda, con mucha ¡energía positiva!
Obras de reforma de los estudios y nueva programación en 2017.

Obres de reforma dels estudis i nova programació l’any 2017.

Red wifi gratuita, en la Platja dels Pescadors y
cercanías de pl. Cataluña.

Xarxa wifi gratuïta, a la platja dels Pescadors i
rodalies de pl. Catalunya.

Un ayuntamiento más transparente. Según
datos de Infoparticipa (UAB), el ayuntamiento ha
pasado del 44,23% (2015) al 82,69% (2018) en
nivel de transparencia

Un ajuntament més transparent. Segons dades
d’ Infoparticipa (UAB),l’ajuntament ha passat del
44,23% (2015) al 82,69% (2018) en nivell de
transparència.

Incorporación de cláusulas medioambientales y
sociales en la contratación con el ayuntamiento.
Se priman las empresas que propongan contratar personalen paro de nuestro municipio o las
empresas respetuosas con el medio ambiente.

Incorporació de clàusules medioambientals i
socials a la contractació amb l’ajuntament. Es
primen les empreses que proposin contractar
personal a l’atur del nostre municipi o les empreses respectuoses amb el medi ambient.

Nueva plataforma de administración electrónica
que ha permitido la tramitación de facturas y
otros trámites en línea.

Nova plataforma d’administració electrònica que
ha permès la tramitació de factures i d’altres
tràmits en línea.
El període mig de pagament ha passat de 9
mesos (2010) a 26 dies (2019).
Una gestió eficient i responsable.

En 2007 el ayuntamiento tenía déficit con un
99% de endeudamiento. Al 2019, el ayuntamiento tiene superávit y un 36% de endeudamiento.
vit i un 36% d’endeutament.

Instalación de paneles informativos municipales
a todo el municipio.

Instal·lació de panells informatius municipals a
tot el municipi

ESTEM A
PROP TEU

ADMINISTRACIÓN ABIERTA Y
TRANSPARENTE

EN EXECUCIÓ

L’ajuntament al teu telèfon mòbil: Aplicació de
l’ajuntament per estar informat i comunicar incidències de la via pública.

El periodo medio de pago ha pasado de 9
meses (2010) a 26 días (2019)
Una gestión eficiente y responsable.

EN EJECUCIÓN

El ayuntamiento en tu teléfono móvil: Aplicación
del ayuntamiento para estar informado y comunicar incidencias de la vía pública.

A

- Ampliacions i millores de
locals comercials

Millora del servei de
subministrament d’aigua:

Millora de la plaça de la
Biblioteca

Renovació de voreres al
C/ Martí Alsina

- Trasllats d’activitats a
eixos comercials

Reforma del pavelló Nino
Buscató. C/ Barcelona

Enllumenat C/ Anoia

- Noves contractacions
laborals

1. Canvi de reguladors
estratègics de pressió a la
xarxa: a Pineda Centre, a la
cruïlla de la N-II amb el C/
Montpalau; a Poblenou; a
Pinemar i també el control
remot central.
2. Instal·lació de vàlvules
noves i revisió d’algunes ja
instal·lades per millorar el
subministrament.

Asfaltat C/ Arpelles
Asfaltat C/Isaac Albeniz
Asfaltat C/Aragó
Asfaltat Pl. Assumpció
Remodelació Placeta del
C/ Andorra
Remodelació de la Pl. de
l’Arbre Gran
Escola Aloc
Trasllat de l’Escola d’Adults
a l’edifici Pijoan i Cutiller
(pl. d’Orient)

+ FEINA
FETA

Ajudes a estudiants
universitaris, cicles formatius
de grau Superior i
programes de diversificació
curricular en centres
d’educació especial
Ajudes per reciclatge de
llibres escolars i material
escolar
Ajudes llibres, casal
d’estiu....
Programa d’Ajudes per
a empreses i persones
emprenedores:

- Noves altes al règim
d’autònom
Reforma del Casal d’Avis
de Poblenou
Reforma del Casal d’Avis
Les Mèlies
Serveis d’atenció domiciliària
a la gent gran
Ajuda al pagament de l’IBI
(contribució)
Millora de l’accés a
l’autopista
Nou Arxiu Municipal
Festival de música Arts
d’Estiu
Inauguració de L’Auditori
Inici de la programació
estable cultural a preus
assequibles
Zones Agility per a gossos,
a Pineda Centre i Poblenou
Rebaixa preu de l’aigua un
30% de mitjana a les famílies
Pineda redueix en un 85% el
consum d’aigua en jardineria

3. Canalització de l’aigua al
barri de Can Pelai (zona del
Passeig).
4. Instal·lació d’una nova
connexió a la zona de
l’institut Euclides del barri
de Poblenou, per garantir
un segon accés a de
subministrament en cas
d’avaria. Fins llavors, el
municipi només tenia una
única entrada d’aigua des de
Santa Susanna.

B

Remodelació del
C/ Barcelona

Canalització d’aigües
plujanes C/ Ponent Pg. Costa
Brava
Enllumenat Ptge. Cadí

Remodelació de la biblioteca
de Poblenou (en execució)

Asfaltat C/ Mossèn Cinto
Verdaguer

Base nàutica

Asfaltat C/ Canigó

Carril bici al Passeig

Asfaltat C/ Castella

Nova biblioteca Serra i Moret

Asfaltat C/ Corot

Targetes socials bus interurbà

Asfaltat C/ Camós

Bus Pineda-Blanes

Asfaltat C/ Ramon Casas

Bus a l’aeroport

Remodelació Pl. de les Creus

Bus interurbà PinedaHospital. Ampliació del servei
(2008) i adquisició de busos
més moderns i adaptats
a persones amb mobilitat
reduïda (2016)

Remodelació Parc Infantil a
Pl. Pau Casals

Baby Center per a famílies
amb nadons i infants fins als
6 anys, ubicat a la platja dels
Pescadors

Remodelació Pl. Rafael de
Casanova
Nou cicle de formació
professional sociosanitària
Substitució de la coberta de
la piscina a Can Xaubet

Nova biblioteca Serra i Moret

Millora del servei d’aigua
calenta i la regulació dels
termòstats en els vestidors de
Can Xaubet

Asfaltat C/ Anselm Clavé

Asfaltat del aparcament
de Can Xaubet i millora de
l’accés(zona exterior i parada
bus)

Enllumenat C/ Bages

C

Remodelació Parc infantil a la
Pl. de Can Bepa.

Asfaltat C/ Colon

Asfaltat C/ Barcelona

Remodelació del C/ Comtal

Asfaltat C/ Jaume Balmes
Remodelació del C/ Balmes

Renovació de voreres al
C/ Ramon Casas

Challenge Costa BarcelonaMaresme

Cursa Jove. Cursa
organitzada per l’alumnat
del programa formatiu Pla de
Transició al Treball
Enderroc de l’antic club
nàutic
Canvi de contenidors, més
moderns i eficients
Instal·lació de càmares de
videovigilància (en execució)
Celebració del centenari de
l’ajuntament
Festival Internacional de
Curtmetratges de Pineda
de Mar
El cinema torna a Pineda.
Programació de cinema a
l’Auditori.
Rotonda Polígon-Les Creus
Millora de l’accés peatonal a
Can Moré
Millora dels accessos a Can
Carreras i Montesol
Millora de l’accés al Barri
de Les Creus (N-II/Polígon
Industrial)
Pla i Ordenança de Civisme
Aparcament de camions
Pineda Centre
Redacció del projecte de la
construcció d’una rotonda a
la N-II (Les Creus/ Can Pelai)

Remodelació i modernització
de l’Oficina d’Acció Ciutadana
Inauguració del Centre Cívic
Poblenou
Ampliació de la trama
comercial
El Centre INNOVA organitza
cursos de formació per a
empresaris i treballadors

D

Renovació de voreres al
C/ Da Vinci
Programa Dinamo, amb una
vintena d’actuacions per
combatre l’atur. S’inclouen
diverses línies d’actuació:
1. Pla d’ajuda i
acompanyament a la recerca
de feina, amb diversos
recursos i serveis com el
Club de la Feina, programes
formatius específics de curta
durada (càpsules formatives),
itineraris formatius adaptats i
la Borsa de Treball.
2. Programes de formació
i capacitació professional.
Cursos de llarga durada
d’especialització, programes
de formació a mida en
professions emergents, ajuda
en la recerca de formació
pels itineraris personalitzats
d’inserció.
3. Programes d’orientació i
acompanyament a persones

joves, com I després de
l’Institut, què?, amb l’objectiu
d’assessorar i orientar de
les sortides laborals dels
diferents estudis i també
de les alternatives que els
poden interessar, tant si
volen continuar amb els
seus estudis com si volen
incorporar-se al mercat de
treball.
4. Programa d’emprenedoria.
El Centre Innova assessora
i acompanya en el procés
de creació de les noves
empreses del nostre
municipi. També s’informa
del catàleg d’ajudes que
ofereix l’Ajuntament de
Pineda de Mar per a la
creació d’empreses, tant
en la contractació de nous
treballadors/es, ajudes a
inversions realitzades en
el negoci, al trasllat de
l’empresa, etc
Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat
Consell Municipal de Donesió
i beques per l’Escola
Municipal de Dansa
Canvi d’ubicació de la
Depuradora de l’Alt Maresme.
La depuradora no es
construeix a la platja
Deixalleria
Bonificació de fins al 20% en
la taxa d’escombraries si uses
la deixalleria

Instal·lació de 15 equips DEA
(Desfibril·lador Extern
Automàtic) a tot el municipi:

Festa Estiu, activitats de
benvinguda a la temporada
d’estiu

F

- Auditori
- Centre Cívic Poblenou
- Policia Local
- Ajuntament
- Can Xaubet
- Nino Buscató
- CAP Poblenou
- CAP Pineda
- Ambulàncies 112
- Creu Roja
- Salvament marítim
Poblenou (estiu)
- Salvament marítim Pineda
centre (estiu)

Concurs d’Idees
emprenedores per a joves
LLENÇA’T

Asfaltat C/ Doctor Fleming

Renovació del DNI a
l’ajuntament

E

Escolarització de 0 a 3 anys,
augment de places públiques
a Bressol de Mar i Marinada
Remodelació del C/ Església
Asfaltat C/ Església
Canalització d’aigües
plujanes Pg. Europa
Asfaltat Pl. Estatut
Canalització d’aigües
plujanes C/ Extremadura
Reformes i millores a totes les
escoles de Pineda.
Pla d’èxit escolar

Fira Estoc, activitat per
dinamitzar el comerç de
proximitat
Espai d’entitats Poblenou
Espai d’entitats Pineda Centre
Rotonda Estació
Rotonda Pg. Europa
Instal·lacions esportives a la
platja:
Platja dels Pins: 1 camp de
vòlei i 2 porteries de futbol
platja
Platja dels Pescadors (alçada
guingueta la Calma): Un
camp de vòlei
Platja dels Pescadors (alçada
C/. Roger de Llúria): Un camp
de vòlei
Platja de la Riera (al nord del
C/. Camós): Un camp de vòlei
Platja Poblenou (al costat
guingueta Santi’s): Dos
camps de vòlei i dues
porteries de futbol platja

Asfaltat C/ Pintor Fortuny

Fira Sud, certamen
d’intercanvi cultural,
gastronòmic i comercial
que té lloc cada any a
la primavera al barri de
Poblenou
Festivals Internacionals
de música rockabilly,
psychobilly, grups corals i
folklòrics
Camp de futbol 7 a Can Feliu
de Manola
Pineda sense fums, a totes
les portes de les escoles

G

Asfaltat C/ Girona
Remodelació del C/ Àngel
Guimerà
Renovació de voreres al C/
El Greco
Gimnàs a l’aire lliure- espais
biosaludables a 6 espais:
Platja dels Pescadors, Platja
de la Riera, Platja dels Pins,
Platja de Poblenou, Can Morè
i C/ Velàzquez
Asfaltat C/ Garbí (Lateral N-II/
Les Creus)

Asfaltat C/ Granada
Remodelació Parc infantil a la
Pl. de La Granja
Guia de Serveis i Ajudes a la
Gent Gran

en Deutes d’Habitatge.
Programa d’assessorament
i intermediació per a les
persones que tenen dificultat
per afrontar els deutes
d’habitatge

Rotonda Guimerà-Barcelona

I

Cicle de Passejades per a la
Gent Gran

Setmana de la Gent Gran

Platja de gossos, oberta tot
l’any
Habilitació de passos i parets
per fer graffitis

H

Renovació de voreres al C/
Huguet
Reurbanització Av. Hispanitat
amb l’enderroc de l’antic bar
Luichi
Horts Urbans per a persones
majors de 60 anys
Creació de l’Oficina
d’Habitatge. C/major 14-16
Tens un pis buit? Dona-li
vida. Programa de captació
de pisos buits per a la borsa
municipal d’habitatges on
l’ajuntament garanteix el
cobrament a les persones
propietàries
Servei d’intermediació

Asfaltat C/ Justícia

Asfaltat C/ Narcís Monturiol

Asfaltat C/ Sant Joaquin

Asfaltat C/ Mestral

Jornades de contacte entre
empreses al Centre INNOVA

Asfaltat C/ Elisenda de
Montcada

L

Asfaltat C/ Migjorn
Asfaltat C/ Montnegre
Asfaltat C/ Montseny

Asfaltat Pg. Indústria

Accés peatonal al Barri
de Les Creus i l’Institut
Coromines

Asfaltat Ptge. Santa Isabel

Asfaltat C/ Lleida

Asfaltat Passeig de la Marina

Centre INNOVA de
desenvolupament econòmic

Lliga municipal de futbol sala
(700 participants)

Asfaltat C/ Moragues i Barret

Nou Parc Infantil de Trànsit.

M

Asfaltat C/ Ignasi Iglesias

Xarxa gratuïta d’internet,
Pineda sense fils

J

Reurbanització de l’Av.
Mediterrània
Asfaltat C/ Joan Maragall

Remodelació del C/ Jaume I

Enllumenat C/ Maresme

Renovació de voreres al Ptge.
del carrer Sant Joan

Remodelació de la plaça de
les Mèlies

Instal·lació de Jocs inclusius,
adaptats a infants amb
mobilitat reduïda a 12 places:
Parc de la platja de Poblenou,
Pl. Païssos Catalans, Pl. del
Rei, Pl. Riera Llorca, Pl. Can
Bel, pl. Can Morè, Pl. Can
Bepa, Pl. de la Granja, Pl. Pau
Casals, Pl. Guatemala, Pl.
Espanya, Pl. Mèlies,

Reurbanització del camí del
mig

Asfaltat Avda. Sant Jaume

Asfaltat de l’Av. Montserrat
Asfaltat C/ Moragas i Barret
Enllumenat C/ Murillo
Asfaltat C/Montpalau
Asfaltat Passeig Marítim

Asfaltat C/ Àusias March

Remodelació Pl. de les Mèlies
Remodelació parc públic a
Can Feliu de Manola
Remodelació Pl. Can Moré
Obres d’ampliació de l’escola
bressol Marinada
Construcció del gimnàs a
l’Escola Mediterrània
Descentralització de l’activitat
de l’Escola municipal de
Música a l’escola Montpalau,
escola Sant Jordi i Can
Comas
Pineda Mar de Flors, mostra
creativa d’art en flor al carrer,
que té lloc a la primavera
Aparcament “La Mina”.
Asfaltat i gratuït per a
residents tot l’any
Rotonda Av. Montserrat

Rotonda Av. Mediterrani
Mitja Marató del Maresme

actiu
Instal·lació de panells
d’informació municipal a tots
els barris

Espai Mini Beach Club on
s’ofereixen diàriament tallers,
activitats, jocs d’aigua i festa
de l’escuma a la platja

Renovació de voreres al
C/ Pirineus

N

Asfaltat C/ Progrés

Enllumenat C/ Penedès

Asfaltat C/ Puntaires

Polígon Industrial
Aparcament Plaça Bolivia.
Gratuït per a persones
residents
Aparcament de Cal Vedat.
Reservat per a persones
residents amb distintiu.
Gratuït tot l’any.
Aparcament Pg. Costa Brava.
Aparcament gratuït tot l’any

Renovació de voreres al
C/ Nonell

Asfaltat accés N-II - Pont de
la Riera

Renovació de voreres al
C/ Miquel Angel

Asfaltat C/ Ponent

Aparcament C/ Tribala.
Asfaltat. Gratuït a l’hivern. Per
1 € el resident pot aparcar a
l’estiu.

Asfaltat C/ Pirineus

Rotonda Polígon Industrial

Remodelació de la Pl. Pirineus

Policia de Barri

Remodelació de la Pl. del Pi

Procés participatiu
“Pressupostos participatius”.
Cada any, la ciutadania
proposa i tria petites
intervencions urbanístiques
que cal realitzar a tots els
barris

Renovació de voreres al
C/ Murillo

O

Enllumenat C/ Osona
Asfaltat C/ Onze de Setembre
Asfaltat C/ Narcís Oller
Millora de la Pl. d’Orient
Òpera, a la plaça Espanya
amb el programa “El liceu a
la fresca”

P

Inauguració del nou parc
infantil a la platja de
Poblenou adaptat a persones
amb mobilitat reduïda i parc

Escola Poblenou
Inauguració del nou Institut
Pineda a Can Cornet
Projecte de Pg. Marítim de
Poblenou fins a Rierany dels
Frares
Exposició Manuel Pertegaz
a Pineda
Petits Lectors, programa de
foment de la lectura destinat
a famílies amb infants de 0 a
3 anys
Eduard Punset, a Pineda.
Exposició de la seva
col·lecció privada d’art Naïf
Aparcament de camions al

Projecte de desenvolupament
del PP1. Enllaç de Poblenou
amb Pineda Centre
Festivals singulars: El Festival
PsycobillyPatis oberts a les
escoles

Remodelació de l’Espai
educatiu Pijoan i Cutiller
(antigues guarderies) a plaça
d’Orient

R

Remodelació del C/ Santiago
Rusiñol
Renovació de voreres al
C/ Ribera
Enllumenat Ribera C/ Ribera
Asfaltat Pl. Reis Catòlics
Asfaltat C/ República
Argentina
Reurbanització de la Pl. Reis
Catòlics
Asfaltat Rasa Vella
Millora de la la plaça Riera
Llorca
Programa Reempresa, borsa
d’empreses en funcionament
en traspàs o venda
Rutes teatralitzades per a les
persones visitants: ‘Ruta al
Centre de Pineda’i ‘Ruta als
Orígens de Pineda’

Servei municipal de
psicologia i logopèdia per a
infants

Rober Solidari

Pla lector municipal

Ràdio Pineda. Nous estudis,
nova imatge corporativa i
nova programació amb molta
“energia positiva”

Senyalització del polígon
industrial

Rebost solidari

Programa deReciclatge de
residus orgànics

S

Enllumenat Ptge. del carrer
Sant Joan
Remodelació de la plaça Sant
Pere Pescador
Remodelació de la Pl. de la
Sardana

Asfaltat Avda. Tarongers
Trasllat de l’Oficina de Treball
al Centre Innova

Renovació de voreres al
C/ Vall de Maniu
Renovació de voreres al
C/ Van Dyck

Inauguració de la nova
Oficina de Turisme

Projecte de millora de la
Urbanització Can Carreres

Inauguració del tanatori, amb
possibilitat de celebració de
comiats no religiosos

Asfaltat C/ Vall d’Aran

Promoció del turisme
internacional a Pineda de Mar

Asfaltat C/ Lluís Vives

Asfaltat C/ La Selva

Taxi a la demanda a Can
Carreres

Centre Municipal de Salut a
Can Xaubet

Mostra Nacional de Teatre
Amateur

Projecte per l’eliminació
del semàfor de la N-II.
Construcció de dos
ascensors

Celebració del centenari
Tharrats

Samarretes solidàries per la
Festa Major

U

Projecte d’emplaçament del
nou l’skate park

T

Pla de millora de la xarxa
d’aigua potable a tot el
municipi
Canvi d’enllumenat SECE a
tot el municipi
Asfaltat C/ Tarragona
Asfaltat C/ Tribala

Trirelay

Punt de suport a l’Innova
de la Universitat Oberta de
Catalunya
Projecte d’aprenentatge
musical a les escoles: UIUI

V

Renovació de voreres al
C/ Velázquez
Enllumenat C/ Velázquez

Asfaltat C/ Vallés

Viver d’empreses al Centre
Innova
Trobada de vehicles de
cossos de seguretat i
emergències
Creació de Via a Punt, SL.
Empresa amb capitat 100%
de l’ajuntament que gestiona
el servei de mobilitat a la
població

X

Remodelació de la plaça de
Margarida Xirgu

Z

Renovació de voreres al
C/ Zurbarán
Implantació de la zona
verda i de la nova regulació
d’aparcament al municipi

