PLA DE MANDAT 2019 – 2023

VILASSAR VIU
GESTIÓ ECONÒMICA
● Assolir els objectius marcats en el pla de sanejament financer.
● Reduir progressivament el deute municipal i mantenir-lo al voltant del 40 %
● Reducció del cost financer de la cartera viva dels préstecs: renegociació de
condicions i rebaixa del tipus d’interès.
● Reducció del cost financer derivat del pagament de comissions a les entitats
financeres per serveis diversos.
● Despeses corrents cobertes exclusivament amb ingressos ordinaris, destinant els
ingressos extraordinaris a la remodelació i millora dels espais públics del poble.
● Destinar una part del pressupost municipal a Pressupostos participatius.
● Millorar de les bonificacions fiscals en l’IBI a favor de mesures destinades a la
protecció ambiental.
ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
● Reducció de la taxa d’interinatge del treballadors municipals : processos de
consolidació i estabilització de la plantilla d’acord amb la LGPE i de forma
consensuada amb els sindicats.
● OAC: adaptació a la normativa europea garantint la finestreta única i la passarel.la
digital única d’accés a informació, procediments i serveis d’assistència i resolució de
problemes.
● Creació d’un grup de treball amb representació tècnica del dept. de RRHH i
representació sindical per revisar els desajustos de la RLT i la VLT

COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
● Nou Pacte Local per a l’Ocupació sorgit del Consell de Promoció Econòmica: més
funcionalitat i eficiència de les borses de treball i incorporació de la formació en
pràctiques per a joves. Borsa orientació laboral
● Noves fórmules de comunicació amb el teixit comercial i industrial: contactes
periòdics per aprofundir en el coneixement de necessitats i potencialitats del sector.
●

● Estudi estratègic de l’activitat comercial: diagnòstic i pla de millora amb mapa
d’actuacions per revitalitzar-la.
● Reforç de la promoció del comerç de proximitat per mitjà de campanyes i accions de
dinamització.
● Recuperació i disseny de funcions de la figura del/de la dinamitzador/a de comerç i
promoció econòmica.
● A partir d’una visió global del territori, completarem la connexió amb Vilassar de Mar
i posarem al dia el polígon industrial vell acudint a subvencions.

COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ . ENTITATS I CONSELLS
Creació de la Regidoria de Participació ciutadana per fomentar la implicació i l’interès
de la ciutadania en els afers municipal. Consolidació dels consells i grups de treball,
foment dels processos participatius en els plans i actuacions municipals, enllaç amb les
AVV.
● Millora continua dels canals de comunicació ciutadania-Ajuntament, establir
procediment per seguiment i avaluació de les respostes. (web,OAC 360, AppVilassar
ATTEND )
● Realització d’un procés participatiu per decidir el futur la ràdio, i a partir d’aquest
procés valorar cost i fórmules per dur a terme els canvis que resultin del procés per
aplicar-les dins del mandat.
● Mantenir els nivell d’excel·lència en Transparència a través del portal de
transparència.
● Creació d’una figura d’enllaç per a millorar la interlocució entre entitats i Ajuntament
que esdevingui la persona de referència i interlocutora entre referents municipals (
tècnics i regidors/es) i entitats.
● Registre d’entitats.
● Nova web municipal
● Destinar una part del pressupost municipal a pressupostos participatius.
● Informar a través dels canals de comunicació , xarxes socials i de trobades veïnals a
als veïns i veïnes afectades de les actuacions a realitzar a l’espai públic de forma
prèvia a la seva realització

SEGURETAT CIUTADANA

Aposta per la coproducció de seguretat a través del Consell de seguretat integrada per
regidors/es, representants veïnals i d’entitats i experts.
● Coordinació efectiva de Policia Local i Mossos d’Esquadra en el marc de Juntes
Locals de seguretat periòdiques
● Consolidació de la plantilla policial: processos selectius per estabilització de la
plantilla a 16 agents + 2 comandaments
● Pla de seguretat local
● Suport extern a la PL a través de “ serenos” i/o agents cívics
● Actualització pla de prevenció d’incendis

VILASSAR PER VIURE’L
PATRIMONI I PROMOCIÓ DE LA VILA
● Aposta pel turisme familiar i de proximitat, centrat en el patrimoni natural, històric i
cultural.
● Consolidació de les Rutes Verdes turístiques
● Creació del “camí a la platja”: camí que porta directament de Vilassar a la platja, per
poder-ho fer a peu o bicicleta.
● Impuls d’acords per al foment dels eixos turístics municipals en els esdeveniments
públics i activitats privades.
● Dinamització de les accions de promoció de la vila (fires, mercats, festes).
● Posada al dia del Catàleg del patrimoni
● Completar projectes històrics com el Museu tèxtil de can Manyer, edició llibre
història de Vilassar, memòria històrica de la transició, cobertura necròpolis de les
pistes d’atletisme...
● Projecte Guastavino i volta catalana
● Promoció del patrimoni històric per projectar Vilassar en la línia de les accions del
projecte Guastavino al voltant del teatre de la Massa i del “ museu” tèxtil de Can
Manyer
CULTURA I FESTES
●

Elaborar un Pla d’Acció Cultural (PAC) com a un pla estratègic per a establir les línies
de treball i accions que impulsin i desenvolupin la cultura local durant diversos anys
El PAC analitzarà la realitat cultural del municipi i definirà un marc estratègic que
orienti les polítiques culturals i les accions a seguir

● Pla director pel teatre de la Massa 2019-2024
● Cogestió d’equipaments Culturals entre entitats i Ajuntament ( Estrella, Can
Manyer..)

● Avançar en la planificació de les festes, treballant a partir del pressupost cap a baix.
Un cop aprovat el pressupost (aprovació definitiva), en el període de 2 mesos
s'hauran planificat les dues festes majors.
● Les festes han d'arribar a tots els segments de població, cap col·lectiu s'ha de sentir
exclòs de la festa. Cada una de les dues festes ha de comportar amb una orquestra
popular, a banda de la resta d'activitats que ja es desenvolupen per altres col·lectius
(infants, joves,...).
● Potenciar la Comissió de festes, el paper de la qual ha de ser més en clau de
planificació i organització, que de "força de treball".

ESPORTS
● Pla estratègic per marcar un pla de treball , objectius i redimensionar l’àrea
millora d’equipaments esportius, inversions prioritàries per remodelar o adaptar els
equipaments a la normativa vigent esportius
● En el marc de “Vilassar inclou” a través de l’esport com a projecte fonamental,
prioritzar la participació esportiva d’infants i d’altres persones en risc d’exclusió
social, fent convenis amb els clubs i les entitats, tant a nivell econòmic com de
suport, per tal que puguin accedir a practicar l’esport sense cap barrera per condició
social.
● Aposta per entitats esportives com a agents canalitzadors de la demanda d’esport
d’iniciació i competició.
● Col·laboració amb entitats que duen a terme activitats esportives obertes i singulars
● Adequació de les rutes a peu senyalitzades, carrils bici, circuits saludables i
màquines a l’aire lliure.
● Senyalització de l’anella verda de Vilassar com un espai de passeig saludable.Creació
d’una xarxa de Rutes Verdes i Saludables per fer a peu, corrent o amb bicicleta,
degudament senyalitzades i amb les infraestructures necessàries per afavorir
l’activitat.

VILASSAR PER VIURE-HI
SERVEIS


Remunicipalització servei de neteja viària, al final del contracte amb l’actual
adjudicatària, creant una unitat de servei que inclogui la recollida de RRUU ( brossa
i voluminosos) i la neteja viària. Augment dels recursos econòmics i humans
destinats a aquesta unitat de servei.

● Creació d’una comissió per a l’adopció d’un nou model de gestió del servei d’aigua i
clavegueram al final de la concessió.
● Desenvolupament de campanyes informatives periòdiques sobre l’estat dels
recursos i els serveis municipals.
● Planificació de la millora i manteniment del cementiri municipal amb una previsió
d’inversió anual mínima de 20.000€.
● Gestió unificada i coordinada dels serveis de brigada, obres i neteja viària a través
de la figura de TOP ( tècnic/a d’Obra Pública)
● Mancomunar serveis amb pobles veïns o a través del Consell Comarcal: transport
públic i mobilitat interurbana.
● VISERMA: consolidació de l’empresa municipal coma plataforma prestadora de
serveis públics municipals.
● Pla de millora del reciclatge: estudiar viabilitat de sistemes de porta a porta ,
pagament per generació, etc.
ESPAI I EQUIPAMENTS PÚBLIC I MOBILITAT
● Elaboració d’un pla de mobilitat amb la implicació de la ciutadania a través d’un
procés participatiu. Planificació i calendarització de les millores establertes en el pla
de mobilitat sorgit , pla d’accessibilitat i estudis de l’espai públic.
● Pacificació del trànsit rodat al Centre de la vila i als entorns d’equipaments
freqüentats per infants ( pensar també en el patinets elèctrics)
● Estudiar possibilitats de transport a demanda
● Pla de millora i actualització dels parcs infantils
● Nous espais d'aparcament dissuasius i gratuïts als accessos del poble
● Ampliació de la vorera a Rafael Riera Prats per suprimir barreres arquitectòniques
entre el sector de la Tela i el mercat de can Robinat: guanyem un passeig mes
transitable i potenciem comerç i hostaleria.
●

● Remodelació i millora dels equipaments esportius municipals: remodelació pavelló
Can Banús, Canvi de gespa del camp de futbol municipal de Vallmorena, arranjament
pistes d’atletisme, arranjament pista petanca i adequació vestidors i pistes edifici
Joan Maragall
● Pla d’equipaments ( demanar a la DIBA o amb recursos propis)

TERRITORI I HABITATGE
● Diàleg i participació: Continuar treballant amb un Consell de Territori i Sostenibilitat
plural i divers.
● Programa actuació habitatge ( PAHM) . Planificació i execució de les accions
establertes al PAMH per assolir-ne els objectius marcats: Increment de l’habitatge
assequible , Gestió, ampliació i millora del patrimoni municipal, Mobilització del parc
buit, Foment de la rehabilitació, Possibilitar preservació de l’habitatge . Ampliació
del conveni amb la fundació del tercer sector Habitat 3 per impulsar i realitzar les
actuacions esmentades.
FEMINISME I PERSPECTIVA DE GÈNERE
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Elaboració del Pla intern d’igualtat (2020)
Actualització del Pla Municipal d’Actuació per a la Igualtat de gènere (el que tenim
és del 2011-14).
Obtenció del segell SG CITY 50 -50: El Distintiu per la igualtat de gènere és el primer
segell de qualificació i reconeixement públic a favor de la igualtat de gènere en
l’àmbit municipal. Es un sistema de gestió de gènere que es posa a disposició dels
municipis com a eina que afavoreix la integració de la perspectiva de gènere en les
polítiques i actuacions de l’administració local.
Consolidació de la regidoria d’Igualtat.
Millorar la qualitat dels Consells municipals, tenint en compte la perspectiva de
gènere, garantint la creació de consells paritaris.
Formació del personal de l’ajuntament en matèria d’igualtat.
Foment d’igualtat en contractes públics.
Desenvolupament integral d’infants i adolescents més enllà dels rols tradicionals.
Reforç de la figura dels referents de coeducació dels Consells escolars.
Ús de llenguatge inclusiu. en l’atenció al públic i comunicacions municipals i de les
entitats.
Visibilització i reconeixement de l’esport de base femení.
Treball perquè la ciutadania pugui viure la diversitat afectiva i sexual amb plena
llibertat.

● Commemoració de 8 de març, 17 de maig, 28 de juny i 25 de novembre.

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL


Planificar i calendaritzar actuacions del PAESC : document estratègic de planificació
energètica i climàtica local, integrat en la planificació estratègica local, amb l’objectiu
de superar els objectius establerts per la UE per el 2030 i així anar més enllà de la
reducció del 40% de les emissions de CO2 a Vilassar.

● Eficiència i l’estalvi energètic amb l’ús d’energies renovables als equipaments
municipals ( Instal·lació de la caldera biomassa al SEM de can Banús implantació
d’il·luminació LED a la via pública, executar el pla d’estalvi energètic camp de futbol
municipal) i bonificacions fiscals a la instal·lació de panells solars o aerogeneradors.
● Pla de millora del reciclatge per assolir l’objectiu europeu el 2021.
● Reforç de la protecció de la Serralada Litoral i tràmit de l’ampliació amb façana de
muntanya.
● Col·laborar en la tramitació de l’ampliació del Parc i la protecció de la façana de
muntanya
● Completar la gestió del verd urbà amb una visió estratègica
● Consolidar i completar el projecte d’horts comunitaris de Vallmorena
● Completar l’equipament de refugi d’animals i millora del model de gestió
● Completar l’anella verda
● Treballar per establir acords amb propietaris boscos per tal de mantenir el seu estat i
alhora obtenir la matèria prima que ha de servir pel funcionament de la caldera de
biomassa de la piscina, i d’altres que es puguin instal·lar.

ACCIÓ SOCIAL
Pla d’Intervenció en matèria social al municipi que aprofundeixi en els cinc eixos
d’intervenció ja plantejats en l’anterior Pla Local i que es concretaria en :
1. Increment de la incorporació i participació de les persones usuàries i les seves
necessitats a les polítiques socials,
2. Reforçar i consolidar el sistema de qualitat i la millora contínua dels serveis
socials.
3. Treballar un gran pacte intermunicipal per a l’abordatge del conjunt de les
situacions de vulnerabilitat, multiplicant el recursos disponibles i possibilitant
que ningú quedi enrere.

4. Consolidar una estratègia d’intervenció integral de les persones, fonamentada
en la transversalitat i el treball comunitari.
5. Promoure el desenvolupament, la participació i la implicació dels professionals
de l’equip de Serveis socials, a través de la millora de les condicions laborals i de
la formació i el reciclatge, així com dels espais de reflexió, innovació i millora
contínua.
● Les polítiques públiques que es desenvolupin en els propers anys han de poder
donar resposta a la nova realitat sorgida, en els diferents àmbits de cobertura de les
necessitats bàsiques població: alimentació, accés a l’educació i a la salut, i sobretot,
convertint la inserció laboral i l’habitatge en els dos eixos fonamentals per a la
recuperació de l’autonomia personal i la Inclusió social.
● Pla Local de Serveis Socials 2019-2022: Centrar l’atenció en les persones i en els
seus drets
Es fa necessari aprofundir en les estratègies de participació i avaluació, així com
conèixer més sobre la percepció de les persones usuàries dels serveis socials tot i
analitzant l’efectivitat de les estratègies comunicatives per donar a conèixer els
serveis i recursos municipals disponibles per atendre les necessitats de la població.
● Pla de Comunicació Serveis Socials amb cartera de serveis i avaluacions
corresponents per donar a conèixer serveis i recursos municipals disponibles.

● Consolidar el treball comunitari i el treball en xarxa (transversalitat integralitat)
mitjançant l’acord Vilassar Inclou, on es defineixi i incorpora totes les iniciatives
socials creant un únic marc de col·laboració intramunicipal. 1. Promourem l’atenció integral de les persones amb la consolidació del Pla Local
d’Inclusió Social, el projecte Esports per a Tothom, el projecte d’habitatge
Conveni Habitat3 i el protocol de pobresa energètica, entre d’altres. 2. Promourem i aglutinarem les actuacions de suport comunitari i preventiu
mitjançant el consell municipal de Serveis Socials. ● Coordinació amb els diferents agents sociosanitaris de la població, CAP, hospital de
Sant Pere, residències i associacions.
Augmentar i promoure la comunicació amb el CAP per:
Treballar i consensuar conjuntament
protocols d’actuació davant
situacions de risc
Treballar intervencions conjuntes de promoció de la salut que

millorin la qualitat de vida de la població, reduint-ne les desigualtats
Consensuar intervencions que ajudin a incrementar el control sobre la
salut per obtenir estils de vida més saludables .
Promoure programes d’atenció destinats a la prevenció , promoció i
protecció de la salut de la població
EDUCACIÓ
Impuls de les propostes de l’Aliança Educació 360 seguint el Projecte Educatiu de poble;
promoció de l’Educació a Temps Complet que entén l’educació com un procés permanent
d’aprenentatge.
La iniciativa 360 és una iniciativa educativa , social i pública que proposa que el model
educatiu promogui i integri els aprenentatges i l’educació que es produeixen en tots els
temps i espais de la vida de les persones connectant l’escola, famílies i tots els recursos i
actius de la comunitat.
Propostes i mesures com a estratègia :
Espais de connexió i coordinació:
● Consell educatiu municipal com espai de participació amb capacitat de participació,
decisió que incorpori el conjunt d’agents educatius que tenen impacte en el
municipi (AFA’S, Esplai, Cau, entitats, clubs esportius, serveis municipals, etc.)
● Xarxa de salut i escola
Municipi, ecosistema educatiu
● Repensar i coordinar els usos dels recursos municipals i d’entitats a nivell físic i de
disseny de servei i millorar la seva connexió amb els centres educatius: guia
d’activitat, serveis i equipaments educatius
● Impuls dels usos didàctics dels recursos patrimonials: exposicions, fons del Museu,
equipaments, jaciments.
Oferta educativa 360 de les noves oportunitats
● Programa municipal d’activitats extraescolars 360: elaboració d’un catàleg
permanent d’activitats extraescolars 360, amb l’oferta de l’Ajuntament, AMPA i del
conjunt d’agents de la comunitat
● Suport escolar: Centre obert. Potenciar els programes de reforç escolar dins els
mateixos centres o en altres espais garantint l’accés especialment dels més
desfavorits
Personalització educativa
●

● Foment d’accions de la metodologia d’Aprenentatge Servei als centres . Impulsant
accions de servei a la comunitat implicant cada vegada més agents.
Valoració i reconeixement
● Projecte de centres educatius.suport als diferents agents educatius, AFAs, entitats….
Universalització, inclusió i equitat
● Tarifació social : establir preus d’acord amb la capacitat adquisitiva de la població
● Dotar a l’Escola bressol municipal de recursos per a un millor servei, amb
manteniment de la tarifació social.
● Increment de la política de beques . Ampliar el desplegament de les beques per a
material escolar, extraescolars, activitats educatives per vacances…. per reduir les
desigualtats.
● Servei psicopedagògic : programa específic de suport a les persones amb necessitats
educatives especials
● Pla d’igualtat: currículum obert. Accions que redueixin les desigualtats de gènere

Totes aquestes accions es portaran a terme coordinadament amb la regidoria de cicles de
vida
CICLES DE VIDA Infància, adolescència i joventut
Vam ser pioners en la creació de la Regidoria d’Infància i Adolescència i seguirem treballant
en aquesta línia desenvolupant les accions previstes en el primer Pla d’Infància i
Adolescència 2018-2021, que garanteixen tots els drets dels infants.
● Reforçar del espais de participació infantil i adolescent, el Consell d’Infants i el
procés participatiu amb adolescents, Batec lliure
● Impulsar polítiques de promoció de la petita infància i les famílies, col·laborant amb
les entitats del municipi que treballen per una criança en valors, les AFAs, l’escola
bressol i els centres educatius: Festival petita infància, , activitat nadons
● Reforç de la programació infantil i familiar col·laborant amb les diferents àrees de
l’ajuntament (cultura, festes, esports, etc) i les entitats. Teatre infantil, esports
● Desenvolupar les accions del Pla Local de Joventut (2018-2021):
Espai jove : espai de referència per a joves i amb una programació trimestral , visites
institut PIDCES, aula d’estudi
Centre obert i espai jove. Projectes de sensibilització I festes populars
● Política activa per impulsar la participació dels i les joves en el teixit associatiu i els
diferents serveis i ofertes municipals mitjançant el programa Vilassar18: un any de
matrícula gratuïta a una oferta de servei educatiu, cultural o esportiu municipal quan
el joves facin 18 anys.

● Consolidar la figura de al dinamitzadora juvenil
● Permanència de l’Espai Jove, on estudiarem l’ampliació d’horaris d’obertura als caps
de setmana i promourem la participació directa del jovent en la programació,
segmentant les activitats per a adolescents i joves +12 i +18.
● Foment de l’associacionisme juvenil i creació d’espais de coordinació amb les
entitats per desenvolupar activitats conjuntes, programar formacions i abordar
temàtiques que preocupin al jovent focalitzant amb AE Serra de Marina i
l’ Esplai
● Reforç dels serveis d’atenció i acompanyament del jovent en informació, formació i
ocupació amb els projectes: Currículum Obert, Anem per Feina i Punt d’Informació
Juvenil, pràctiques a empreses de Vilassar i promoció econòmica.
● Continuar amb la tasca de sensibilització i conscienciació sobre prevenció de les
drogodependències, salut mental, addiccions, pantalles, sexualitat afectiva,
diversitat sexual i prevenció activa del sexisme:
- protocol d'agressions sexuals
- creació i promoció de la Xarxa de salut i escola
● Projecte d’intercanvis juvenils : participació programa europeu Erasmus+ amb l’ins
Jaume Almera i projecte de mobilitat internacional

GENT GRAN
● En relació als cicles de vida, disseny d’un pla d’envelliment actiu dins del programa
d’atenció integral de la vellesa que inclogui tant els serveis per al manteniment de la
qualitat de vida i l’autonomia personal com la participació activa en la vida
associativa de Vilassar : activitats amb la Biblioteca, activitats intergeneracionals,
aules d’extensió universitària …..
● Reformulació casals de la gent gran amb increment d'activitats i creació de la figura
de la dinamitzadora del casal de la gent gran de can Rafart
● Estudi aplicació del transport a demanda

