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El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és el document que recopila el conjunt de projectes i actuacions 
que el govern municipal desenvoluparà durant el període 2016/2017. Concretament, el PAM recull 
206 accions que tenen com a objectiu global incidir positivament en el benestar dels veïns i veïnes 
de Vilassar de Mar. 
 
Convé assenyalar que aquest PAM és el primer que es realitza al nostre municipi, fet que palesa la 
voluntat de transparència del nostre govern perquè la ciutadania pugui conèixer en tot moment el 
treball que estem duent a terme. Però això no acaba aquí. El nostre compromís amb la gestió
transparent i la rendició de resultats ens empeny a avaluar anualment el nivell de compliment i  
execució de les actuacions previstes en aquest pla.
 
De la mateixa manera, aproparem l’acció de govern als barris mitjançant la celebració d’actes oberts 
que permetin donar veu a la ciutadania i fomentar-ne la participació. Aquesta és una de les nostres 
prioritats, i treballarem amb abnegació per potenciar aquest model de gestió transparent i 
participatiu. 
 
Amb aquestes actuacions projectem un Vilassar de Mar més equitatiu, inclusiu i sostenible. Tenim 
per davant reptes importants; però estem convençuts que, amb la implicació de tots i totes,  
emprendrem amb èxit aquest projecte col·lectiu per millorar la qualitat de vida de la nostra vila.

Una de les nostres línies estratègiques és la recuperació de la cultura marinera de Vilassar. En 
aquest sentit, volem citar un proverbi mariner que diu així: “Com més mar, més vela”. Tenim les 
ganes, la il·lusió i la perseverança per tirar endavant totes les actuacions que seguidament 
desglossem. Així doncs, arriem les veles, que salpem mar enllà i legislatura endavant.
 
Equip de govern de Vilassar de Mar (ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar) 

D’ARA ENDAVANT

D’esquerra a dreta: 
 
Esther López
Joan Roca
Àngel Font
Damià del Clot
Raquel Zamora
Josep Solé
Núria Arasa
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RECONDUCCIÓ DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA PER FER FRONT
AL DEUTE MUNICIPAL
La nostra principal comesa és sanejar la situació financera de deute que arrossega el consistori 
sense augmentar la pressió fiscal a la ciutadania. D’acord amb això, estem aplicant un pla de 
xoc per fer front al deute: hem presentat el concurs voluntari de creditors de la SA municipal i 
estem assolint un veritable control de la despesa renegociant contractes i interessos bancaris. 
Treballem amb responsabilitat per encarrilar la situació econòmica sense que es ressenteixi la 
prestació de serveis públics.  

 
SUPORT A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

Una de les grans prioritats de la legislatura és minimitzar la incidència de la crisi econòmica 
sobre les famílies més vulnerables del municipi. La creació de l’àrea bàsica de Serveis Socials i 
l’ampliació de la seva estructura ens ha de permetre ser més efectius a l’hora de donar suport i 
ajut a les persones més desfavorides. 

 
IMPULS DE L’ÈXIT ESCOLAR I EDUCATIU

Les actuacions per millorar l’èxit escolar i educatiu representen un objectiu estratègic de futur. 
Per aquest motiu, estem desplegant una sèrie de mesures per reduir l’abandonament escolar, 
millorar la qualificació acadèmica i professional dels joves i potenciar la formació permanent de 
les persones adultes. 

POTENCIACIÓ DE LA IMATGE EXTERNA DE VILASSAR DE MAR
Volem atreure visitants a la nostra vila impulsant una oferta cultural de qualitat, promovent un 
comerç local de proximitat i qualitat i convertint Vilassar de Mar en la capital de la flor i la plan-
ta de la Mediterrània. En conseqüència, potenciarem els nostres eixos culturals ―el mar i la flor 
i la planta― com a estratègia per definir la imatge de la ciutat. 

RECUPERACIÓ DE LA CULTURA MARINERA DE LA VILA
Vilassar de Mar és un poble d’essència marinera, però en els darrers temps la connexió amb el 
mar ha perdut intensitat. És per això que una de les nostres línies estratègiques de mandat és la 
recuperació de la cultura marinera i nàutica a través de la promoció del llegat històric i el 
coneixement a l’entorn del mar, la conversió de l’Escola Nàutica en la casa de la cultura i la 
utilització de l’espigó de Garbí com a espai cultural durant els mesos d’estiu, entre altres 
accions. 

COMPROMISOS AMB LA CIUTADANIA
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ADMINISTRACIÓ OBERTA, EFICAÇ I TRANSPARENT 
En ple segle XXI, l’Administració ha de servir-se de les noves tecnologies per oferir un servei 
públic el màxim d’eficaç i accessible posant èmfasi en la gestió transparent. De la mateixa 
manera, cal millorar l’estructura interna per garantir una atenció ciutadana de qualitat. Potenciar 
aquesta doble dimensió administrativa és una de les nostres prioritats durant aquest mandat. 

FOMENT DE LA PROXIMITAT I LA PARTICIPACIÓ
Volem que la proximitat i el bon govern siguin característiques de la nostra gestió. Per això, 
estem millorant la qualitat informativa de l’Ajuntament potenciant els canals de comunicació 
municipals i apropant el consistori als veïns per escoltar la seva veu. En definitiva, estem obrint 
l’Ajuntament a la ciutadania.  
 

TRANSFORMACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC PER MILLORAR EL BENESTAR CIUTADÀ
Volem garantir el benestar diari de la ciutadania i contribuir a la qualitat de vida de les persones. 
Per això, vetllem per uns equipaments públics sostenibles, planegem una regeneració de la trama 
urbana en benefici de les persones, treballem per una millora de la mobilitat i promovem el 
respecte pel nostre entorn. 

 
DESENVOLUPAMENT DE SÒLS AGRÍCOLES I ORDENACIÓ DE L’ACTIVITAT 

ECONÒMICA
La planificació del territori sota criteris de protecció i desenvolupament és un objectiu important 
de la nostra acció de govern. Així doncs, donem valor als sòls agrícoles per afavorir l’activitat 
econòmica, impulsem el Pla director de la zona agrícola amb els municipis limítrofs, actualitzem 
el catàleg de camins i protegim i cataloguem el nostre patrimoni històric, arquitectònic i 
ambiental.  

PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISME
La convivència i el civisme són àmbits d’actuació prioritaris. Per aquest motiu, treballem de 
manera transversal per reforçar la seguretat, assegurar el comportament respectuós de la 
ciutadania amb les normes de convivència pública, fomentar el respecte al pluralisme i promoure 
la mediació per facilitar la cohesió social. 

LLIBERTAT DE CATALUNYA DES DE L’AJUNTAMENT 
Vivim immersos en una etapa històrica i decisiva per al nostre país. Les onades de consultes 
populars, les successives manifestacions i els resultats electorals han posat de manifest la clara 
voluntat sobiranista del poble català. Des del govern de Vilassar de Mar contribuïm a fer 
possible la independència des de l’acció local i el compromís amb el procés de desconnexió 
iniciat pel govern de la Generalitat. Tenim clar que la llibertat de Catalunya comença als 
ajuntaments. 
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ACTUACIONS DESTACADES

Fer passes per adquirir la 
titularitat de l’Ateneu

Concurs voluntari de
creditors de la SA municipal

Rehabilitar la Suïssa 
(Escola Pérez Sala)

Procés participatiu sobre
el Pla de Mobilitat   

Portal de transparència i 
dades obertes

Àrea bàsica de
Serveis Socials

Campanya de foment del
comerç local

Consulta per decidir la
meitat de la inversió
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ENDAVANT



IMPULSAR ACCIONS PER ACONSEGUIR EL SANEJAMENT ECONÒMIC 

• Presentar el concurs voluntari de creditors de la SA municipal 

• Complir amb el pla de sanejament econòmic de la SA municipal 

• Encarregar una auditoria de la SA municipal per conèixer com s’ha arribat a la situació actual 
d’endeutament 

TREBALLAR PER ASSOLIR UN VERITABLE CONTROL DE LA DESPESA 

• Reduir els interessos dels préstecs bancaris 

• Analitzar, revisar i optimitzar els contractes amb les empreses proveïdores externes de serveis 
per comprovar l’estricte compliment de les obligacions acordades 

• Ajustar el pressupost municipal per fer front a la despesa amb la voluntat de no traslladar la 
pressió fiscal a la ciutadania 

• Eliminar les dietes que poden cobrar les persones que integren el govern o que formen part 
dels diferents organismes municipals

GESTIÓ DEL DEUTE MUNICIPAL
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ESTABLIR MESURES PER A LA GENERACIÓ D’OCUPACIÓ 

• Organitzar tallers de recerca de feina i d’ocupabilitat 

• Organitzar activitats per a empreses i persones emprenedores  

• Seguir realitzant el Club de la Feina 

• Gestionar Plans d’Ocupació 

• Difondre la cultura emprenedora a les escoles 

• Fomentar l’ocupació local a través d’incentius per a les empreses 
 
 

PROMOURE EL COMERÇ LOCAL I DE PROXIMITAT 

• Organitzar fires i esdeveniments per fomentar el comerç local (fira del regal de Nadal, segona nit 
de comerç, elaboració d’un Pla de fires...) 

• Dissenyar i implementar una campanya de comunicació per fomentar el comerç local 

• Potenciar Vilassar Comerç amb l’objectiu de dinamitzar el teixit comercial de Vilassar de Mar i 
d’engegar el projecte d’emprenedoria comercial 

• Col·laborar amb Vilassar Comerç en l’organització de la fira Fora Estocs, la Nit del Comerç, 
el tastet d’estiu, projecte Racons... 

POTENCIAR LA IMATGE EXTERIOR DE VILASSAR DE MAR

• Realitzar accions per convertir Vilassar de Mar en la capital de la flor i la planta 
de la Mediterrània 

• Recuperar i redimensionar el Mar de Flors 

• Treballar per ser referents en l’àmbit de la cultura nàutica a través d’actes, conferències i 
promoció del llegat històric 

• Potenciar la cultura local com a promoció externa 

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
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IMPULSAR ACCIONS DE BON GOVERN 

• Redactar el Pla d’Actuació Municipal 
 

• Fer l’avaluació anual del Pla d’Actuació Municipal i balanç per part de la ciutadania de l’estat 
d’execució dels projectes  

• Obrir les juntes de govern local a l’oposició 

• Ampliar la representació al Consell d’Administració de la SA municipal amb presència de tots els 
grups polítics municipals 

• Complir amb totes les ràtios de pagament 

• Impulsar el Codi per la Governança Ètica de Vilassar de Mar 

• Crear la carta de serveis de l’Ajuntament 
 

ESDEVENIR UN AJUNTAMENT TRANSPARENT 

• Impulsar el portal de transparència i dades obertes 

• Treballar per fer possible la posada a disposició de la ciutadania del màxim nombre de dades 
relatives a la gestió pública 

• Visualitzar el pressupost per facilitar la màxima comprensió de la situació econòmica per part 
de la ciutadania 
 

• Millorar el sistema de presentació d’informes financers de l’Ajuntament 

MILLORAR LA QUALITAT INFORMATIVA

• Construir una nova pàgina web municipal amb més prestacions 

• Impulsar els mitjans de comunicació local i fomentar sinèrgies 
 

• Vetllar pel compliment del reglament d’organització i funcionament dels mitjans de comunicació 
municipals 
 

• Incrementar la difusió de la informació d’interès general mitjançant acords i subvencions amb els 
mitjans locals

TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN
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APROPAR L’AJUNTAMENT A LA CIUTADANIA
I FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ 

• Organitzar trobades als barris per explicar les polítiques municipals i escoltar 
a la ciutadania 
 

• Crear una xarxa ciutadana per a comunicar incidències del carrer a l’Ajuntament 
a través d’una aplicació mòbil 

• Realitzar una presentació pública del pressupost municipal i del Pla d’Actuació Mu-
nicipal pel 2016/17 

• Potenciar el Banc de Temps 

• Intensificar la difusió d’informació d’interès general 

• Impulsar un procés participatiu del Pla de Mobilitat 

• Informar a la ciutadania sobre l’Acord Transatlàntic per al Comerç i la Inversió 
(TTIP) 

• Elaborar una part del pressupost municipal en la mesura en què sigui possible de 
forma participativa 

• Obrir canals de participació online sobre diferents projectes municipals 
 

MILLORAR L’ATENCIÓ CIUTADANA 

• Fer un projecte d’estudi i millora del Servei d’Atenció Ciutadana 
 

• Ampliar l’horari d’atenció de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 

• Redistribuir l’espai físic de l’OAC per garantir un servei eficaç i de proximitat 

TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN
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POTENCIAR L’ADMINISTRACIÓ OBERTA 

• Obrir nous canals de comunicació i participació a través de la pàgina web 

• Oferir més tràmits en línia a l’OAC 

• Seguir implementant el Pla director de noves tecnologies 

• Renovar la infraestructura de telecomunicacions de l’Ajuntament per garantir un bon servei 

• Millorar la connexió a internet dels equipaments municipals 
 

 
ACTIVAR L’ADMINISTRACIÓ EFICAÇ

• Crear un portal informatiu per al personal municipal 

• Signar un nou conveni/acord amb el personal municipal 

• Cobrir els llocs de treball de les persones responsables d’intervenció, secretaria i serveis tècnics, 
imprescindibles per garantir el bon funcionament de l’Ajuntament 

• Adequar el programa de gestió de presència del personal municipal 

• Impulsar la promoció interna i la formació del personal municipal 

• Implantar programes per tirar endavant l’Administració electrònica: 
gestió d’expedients, e-Notum, etc. 
 

• Redactar i aprovar l’Ordenança Municipal de l’Administració electrònica 

• Millorar les condicions socials del personal municipal 

• Desenvolupar i implantar una ordenança reguladora de la intervenció administrativa dels usos 
i activitats

TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN
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DONAR SUPORT A LES PERSONES 

• Crear l’àrea bàsica de Serveis Socials tot ampliant la seva estructura 

• Donar suport i ajut a les persones en situació de vulnerabilitat 

• Fer front a les situacions de pobresa energètica 

• Millorar el Servei d’Atenció Domiciliària i incorporar nous serveis (àpats a domicili, 
servei de bugaderia...) 

• Mantenir el servei de Teleassistència 
 

• Potenciar la xarxa de «cuidar al cuidador» 

• Mantenir els ajuts de menjadors, llibres, material, sortides i colònies escolars 
 
 

SEGUIR POTENCIANT EL PROJECTE EDUCATIU LOCAL

• Actuar com a interlocutor davant l’Administració competent per solucionar proble-
mes de planificació 

• Potenciar el Casal d’Estiu del municipi organitzat per les Ampes amb el suport de 
l’Ajuntament 

• Crear i potenciar el Servei d’Orientació Acadèmica 
 

• Ampliar els programes esportius que s’ofereixen a les escoles 

• Impulsar actuacions d’educació i sensibilització ambiental als centres educatius 
(visita al Centre Integral de Valortizació de Residus del Maresme, tallers 
ambientals...) 
 

FOMENTAR L’ÈXIT ESCOLAR I EDUCATIU

• Elaborar un estudi per minimitzar l’abandonament escolar 

• Mantenir el Projecte Horitzó: compatibilitzar estudis amb pràctiques a empreses 

• Potenciar el Centre de Formació Permanent per a Persones Adultes 

• Redactar el Pla de competències lingüístiques 

• Estendre el pla de lectura municipal entre l’alumnat dels centres de primària i 
secundària en el marc del Pla de competències lingüístiques

COMPROMÍS AMB LES PERSONES
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PROMOURE LA SALUT DE LA POBLACIÓ 

• Organitzar la Setmana de la Salut a través de la Comissió d’Estils de Vida Saludables 

• Impulsar el Programa de Salut als instituts 
 

• Incorporar desfibril·ladors en els equipaments municipals que ho requereixin (Pla d’Autoprotecció) 
 

• Seguir amb els consells de la infermera virtual 

• Mantenir la campanya de vacunació escolar 

• Promoure la Marató de donació de sang 

• Potenciar el Programa de salut alimentària: inspeccions i formació 

• Treballar les polítiques de protecció de la salut (protocol preventiu legionel·la, etc.)  

• Millorar i mantenir la senyalització i l’accessibilitat de les rutes saludables i el circuit inclusiu 

• Fer accions de dinamització de les rutes saludables i el circuit inclusiu mitjançant diferents 
col·lectius: escolars, entitats de gent gran, entitats amb gent amb discapacitats 

• Ampliar el període del servei de socorrisme a les platges 

• Millorar, mantenir i ampliar les xarxes d’estacions d’activitat física 
 

• Promoure i dinamitzar les estacions d’activitat física amb diferents col·lectius 
 

FOMENTAR LA PRÀCTICA ESPORTIVA ENTRE LA POBLACIÓ 

• Adequar el programa municipal d’activitats físiques adreçades a les demandes de la població 

• Promoure noves activitats de lleure i mantenir-ne les existents 
 

• Donar suport i oferir assessorament a les diferents iniciatives proposades per les entitats 
esportives, per garantir-ne la màxima seguretat i qualitat  

• Redactar un Pla d’activitats de les instal·lacions esportives de gestió directa 
 

COMPROMÍS AMB LES PERSONES
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COMPROMÍS AMB LES PERSONES

IMPULSAR L’AJUNTAMENT JOVE

• Treballar per a l’apoderament de la joventut: pressupostos participatius 

• Crear un Grup Motor de Joves 

• Mantenir Servei de Mobilitat Internacional 

• Seguir fent formació en el lleure 

• Potenciar les jornades Zero de joves creadors 

• Organitzar el Concurs de Música Jove del Maresme dins la Festa Major (Nit jove)  

 
DESPLEGAR LES POLÍTIQUES I SERVEIS DE JOVENTUT 

• Fer un estudi de població sobre la situació juvenil de Vilassar de Mar 

• Redactar un Pla de Dinamització de Can Jorba 

• Millorar el Servei d’Informació Juvenil  

• Seguir treballant el projecte PIDCES en els centres d’educació secundària 

• Iniciar els treballs del nou Pla de Joventut 2017-2021 

• Adequar un espai municipal per a l’estudi durant l’època d’exàmens 
 
 

IMPULSAR LA IGUALTAT I LA PROMOCIÓ DE LES DONES

• Crear el Servei d’Informació i Atenció a les Dones 

• Ampliar el Pla d’Igualtat amb la concreció del Pla de treball per al 2016 

• Redactar un Pla d’Igualtat per al personal municipal 

• Organitzar tallers de prevenció i sensibilització als centres educatius 

• Seguir commemorant el Dia Internacional de les Dones, d’Acció per la Salut de les Dones i 
del dia per a l’Eliminació de la Violència contra les dones 
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COMPROMÍS AMB LES PERSONES

 TREBALLAR PER TENIR UNA GENT GRAN ACTIVA

• Impulsar les aules sènior 

• Mantenir el programa de formació per a la Gent Gran 

• Organitzar la setmana de la Gent Gran

ENFORTIR LA CULTURA I POTENCIAR LES FESTES POPULARS

• Impulsar els eixos culturals de la vila: el mar i la flor i la planta  

• Promoure el treball en xarxa amb les entitats 

• Dinamitzar  l’Espai cultural Can Bisa  

• Realitzar gestions per adquirir la titularitat de l’Ateneu i convertir-lo en el teatre municipal 

• Iniciar els tràmits per recuperar la categoria de museu municipal dels espais 
museístics Monjo i de la Marina  

• Mantenir la celebració del cicle de festes tradicionals

ACCENTUAR L’EXCEL·LÈNCIA I PROXIMITAT EN LA PROGRAMACIÓ 
CULTURAL  

• Potenciar el Festival de titelles de Vilassar de Mar Firobi com a promoció externa de la vila 

• Transformar la beca Ernest Lluch en un premi literari d’assaig de nivell   

• Crear la Jornada literària “Un mar de sang” de novel·la negra i ciència ficció  

• Potenciar el treball en xarxa amb d’altres institucions (Universitat de Barcelona i Institut 
d’Estudis Fotogràfics...) 

• Activar l’aplicació del reglament d’honor i distincions de l’Ajuntament  

• Estudiar el canvi de nom de carrers i places amb denominació franquista 
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MANTENIR I MILLORAR ELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

• Rehabilitar la Suïssa (Escola Pérez Sala) 

• Construir lavabos a l’escola Vaixell Burriac 

• Reformar les façanes i fer l’enjardinament de l’Escola Nàutica 

• Fer un contracte de manteniment de les cobertes dels equipaments municipals 

• Instal·lar aire condicionat al Centre Cívic del Passeig i Can Jorba 

• Millorar la il·luminació de la petanca de Can Jorba 

• Estudiar la concessió del tanatori i manteniment del cementiri 

• Realitzar el manteniment i la millora dels equipaments esportius municipals  
 
 

MILLORAR LA MOBILITAT

• Impulsar accions per pacificar el trànsit a la N-II 

• Millorar la senyalització a la N-II per accedir al centre del poble 

• Canviar la fase semafòrica de la cruïlla Carretera de Cabrils, Av. Carles III i Av. Lluís Companys 
per millorar-ne la fluïdesa i la circulació  

• Instal·lar un regulador semafòric per a la cruïlla Carretera de Cabrils amb N-II 

• Adequar la connexió a peu amb Premià de Mar per l’accés del Mercat de la Flor paral·lel a la N-II 

• Potenciar el carril bici i augmentar els aparcaments per a bicicletes 

• Reordenar els aparcaments a la zona del polígon industrial (crear noves places i regular el temps 
d’estacionament) 

• Treballar els Plans de Mobilitat urbana, Seguretat vial i accessibilitat 

• Ampliar l’exempció del pagament del bus urbà a persones amb discapacitat 

• Racionalitzar el servei de bus urbà d’acord amb les necessitats de les persones usuàries

ESPAI PÚBLIC I TERRITORI
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TRANSFORMAR L’ESPAI PÚBLIC PER INCREMENTAR EL BENESTAR
DE LA CIUTADANIA 

• Construir una nova tanca perimetral a la deixalleria 
 

• Fer l’estudi de l’ocupació de la via pública per a terrasses de bars i restaurants 

• Renovar en la mesura que es pugui trams de clavegueram malmesos 
 

• Impermeabilitzar la caixa de l’ascensor i substituir l’aparell del Passeig Marítim-RENFE 

• Ampliar els contenidors de recollida de roba i calçat 

• Executar la conversió de prioritat invertida del carrer Sant Magí  

• Actuar en carrers en mal estat: asfaltar, reparar i ampliar voreres  

• Realitzar un estudi d’adequació de la sortida de l’aparcament del Mercat Municipal 

• Instal·lar una marquesina a la parada de bus de la piscina i millorar l’accessibilitat per a 
persones amb mobilitat reduïda 

• Reforçar l’enllumenat de l’aparcament del Patronat 

• Signar un conveni amb Aigües de Vilassar per a la realització d’obres 

• Realitzar un inventari de guals  

• Actualitzar l’ordenança de clavegueram  

• Reduir la despesa d’aigua en el reg públic canviant l’aigua potable per la de pou  

• Regular els clubs cannàbics a través d’una ordenança municipal  

• Reparar l’escullera i els paviments del Passeig Marítim 

• Millorar la senyalització interior del poble 

• Tramitar la concessió administrativa per connectar la senda marítima per a vianants entre 
Vilassar de Mar i Premià de Mar 

PLANIFICAR EL TERRITORI

• Modificar el Pla General per regular els usos en el sòl no urbanitzable 
 

• Impulsar el Pla director de la zona agrícola de Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt i Premià de Dalt 

• Actualitzar el catàleg de camins amb identificació dels titulars 

• Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic de protecció i catàleg del patrimoni històric, 
arquitectònic i ambiental de Vilassar de Mar

ESPAI PÚBLIC I TERRITORI
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ESPAI PÚBLIC I TERRITORI

FOMENTAR LA SOSTENIBILITAT I SENSIBILITZAR SOBRE
EL MEDI AMBIENT 

• Promoure l’estalvi energètic en els equipaments municipals 

• Fer una auditoria del servei de recollida de residus i neteja viària 

• Fer una nova contractació de la neteja de la platja i l’escatat de la vegetació de 
les rieres per millorar el servei 

• Treballar l’ambientalització de la casa consistorial 

• Fer el seguiment del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible 

• Implementar un servei de recollida d’oli domèstic usat 

• Crear una nova imatge i tríptics del servei de deixalleria per potenciar-ne l’ús 

• Analitzar la implementació d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics  

• Inventariar l’arbrat municipal i redactar un pla director de l’arbrat viari 

• Impulsar la mobilitat sostenible del personal municipal (bicicletes elèctriques) 
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CONVIVÈNCIA I CIVISME
ESPAI PÚBLIC I TERRITORI

FOMENTAR LA SOSTENIBILITAT I SENSIBILITZAR SOBRE
EL MEDI AMBIENT 

• Promoure l’estalvi energètic en els equipaments municipals 

• Fer una auditoria del servei de recollida de residus i neteja viària 

• Fer una nova contractació de la neteja de la platja i l’escatat de la vegetació de les rieres per 
millorar el servei 

• Treballar l’ambientalització de la casa consistorial 

• Fer el seguiment del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible 

• Implementar un servei de recollida d’oli domèstic usat 

• Crear una nova imatge i tríptics del servei de deixalleria per potenciar-ne l’ús 

• Analitzar la implementació d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics  

• Inventariar l’arbrat municipal i redactar un pla director de l’arbrat viari 

• Impulsar la mobilitat sostenible del personal municipal (bicicletes elèctriques) 
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GARANTIR LA SEGURETAT CIUTADANA 

• Treballar per l’ampliació de la policia de proximitat 

• Adequar el parc mòbil de proximitat 

• Adquirir un nou programari de gestió policial 

• Impulsar la campanya de seguretat comerciants Drag Alert 

• Elaborar la carta de serveis policials 

• Potenciar el Servei de Protecció Civil 

• Implementar les polseres de seguretat per als infants de les escoles 

• Analitzar la creació d’una borsa d’agents cívics per a l’estiu 
 
 

FOMENT DEL CIVISME

• Dissenyar i implementar una campanya de civisme 

• Impulsar una campanya de comunicació per fomentar la prevenció, la recollida selectiva i la 
gestió de residus 

• Estudiar la creació del servei de mediació policial en conflictes (agent cívic) 

• Implantar una ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions 
 
 

FOMENTAR LA TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS DOMÈSTICS 

• Mantenir la recollida d’animals abandonats, l’esterilització de gats de carrer i el control de les 
colònies de gats 

• Potenciar la inspecció i la sensibilització en relació amb la tinença d’animals domèstics 

• Millorar els espais d’esbarjo per a gossos (pipicans) 

• Impulsar una nova campanya de cens de gossos 

• Seguir el control de plagues i d’animals peridomèstics 

CONVIVÈNCIA I CIVISME
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RECUPERAR LA CULTURA MARÍTIMA DE LA VILA 

• Iniciar els treballs per assolir un agermanament amb una vila amb tradició marinera 

• Impulsar el concurs de l’escullera i paviments del Passeig Marítim 
 

• Fer el planejament de la zona de l’espigó de Garbí (projecte mariner) 

• Iniciar les passes per convertir l’Escola Nàutica en la casa de la cultura i vincular-la a la cultura 
del mar 
 
 

PROMOURE EL CONEIXEMENT A L’ENTORN DEL MAR

• Facilitar logística i espais per fomentar el coneixement a l’entorn del mar (cursos de Bricbarca) 

• Organitzar activitats culturals a l’espigó de Garbí 

• Potenciar l’espigó de Garbí com a espai cultural durant els mesos d’estiu

ESPAI MARÍTIM

POSSIBILITAR LA INDEPENDÈNCIA DES DE L’AJUNTAMENT 

• Exercir la sobirania fiscal 

• Rellançar la festivitat de l’11 de setembre 

• Donar suport a totes les accions impulsades pel Govern català per assolir la independència de 
Catalunya 

• Seguir participant activament a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)

INDEPENDÈNCIA
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PARTICIPA!

SI VOLS APORTAR ALGUNA
SUGGERÈNCIA O CONSULTAR
EL PAM DE FORMA DIGITAL:

vilassardemar.cat/pam

pam@vilassardemar.cat



PAM
QUÈ TÉ PREVIST FER L’AJUNTAMENT EN 2 ANYS


