
PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) LEGISLATURA 2015-2019
El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és un document guia, un instrument de planificació que defineix quins són els 
objectius i les prioritats, les línies a seguir, les intencions i les accions més rellevants de l’eix vertebrador de la política 
de l’equip de govern; configura així l’acció del Govern municipal per al mandat actual a l’Ajuntament.
El PAM, segons la normativa vigent, és obligat per poblacions superiors a 20.000 habitants, malgrat no ser obligat 
considerem que és necessari per explicar als vilanovins i vilanovines quines seran les prioritats i objectius d’aquest 
mandat.

PRINCIPALS EIXOS QUE S’INCLOURAN EN TOTES LES ÀREES DE L’EQUIP
 
Transparència. Tota l’activitat política i la gestió municipal restarà accessible a la consulta de tots els ciutadans de 
Vilanova. Començant per el pacte Pacte de Legislatura i continuant amb tota l’activitat municipal que serà accessible 
a la consulta pública.
Ultra a la nova legislació que s’implementarà amb immediatesa a l’administració local, s’arbitraran tots els sistemes 
possibles (informàtics, escrits i d’atenció presencial) per donar a conèixer tota la informació pública, sense restric-
cions, excepte les previstes legalment com la relativa a la protecció de dades personals 

Participació. El govern creu que convé facilitar, incentivar , reconèixer i fer cas de l’opinió de la ciutadania en general 
i en particular de barris o de segments de població. És per aquest motiu que el govern s’obliga a incentivar la parti-
cipació social en tots aquells temes que els afectin de forma especial, a treballar de forma conjunta amb les entitats 
que els hi són representatives i a actuar en conseqüència davant dels resultats obtinguts. Per aquest motiu s’instarà 
la celebració de consultes per a conèixer l’opinió en obres a dur a terme en sectors determinats i a determinar les 
característiques de nous serveis que serveixen per atendre una població determinada.

Atenció a les persones, gestió eficient i rigor pressupostari. Es vetllarà de forma especial per la qualitat deis serveis 
municipals, per una atenció acurada als ciutadans i per facilitar al màxim els tràmits administratius. Al mateix temps, 
es vol garantir una gestió eficient dels recursos i una execució pressupostaria rigorosa i al dia. 

Compromís social. El nou govern destinarà tots els esforços pressupostaris i personals possibles a donar suport a les 
persones amb necessitats. Es posaran en marxa nous serveis, es mantindran o s’ampliaran les línies d’ajuts existents, 
es donarà continuïtat als Plans Locals d’Ocupació, es reforçaran les facilitats de pagament dels tributs municipals en 
funció de les rendes familiars i es donarà un impuls a la disponibilitat d’habitatges socials. 

Compromís pel progrés econòmic. Es prestarà especial atenció a la promoció econòmica del municipi, a la millora 
de l’ocupació, a la implantació de noves empreses, es donarà suport al petit comerç i es potenciarà l’oferta de sòl 
industrial. 

Compromís amb el medi ambient i la qualitat de vida. Es reforçarà la protecció i promoció del medi natural i el seu 
ús racional. Al mateix temps es treballarà per al bon manteniment de les vies verdes i camins existents i se’n projec-
taran de nous, dissenyant una xarxa local de camins que permetin la connexió a peu dels barris i el seu ús esportiu 
i lúdic. Es duran a terme nous parcs municipals aptes pel lleure. 

Compromís nacional. El govern seguirà donant suport al procés d’emancipació nacional que està vivint el nostre 
país. Es continuarà formant part de l’AMI i es donarà suport a les iniciatives socials que s’activin en aquest sentit. 

Compromisos electorals. Aquest govern format per UpVV i ERC s’obliga a executar els respectius programes electo-
rals prioritzant aquelles propostes coincidents i pactant prioritats en aquelles de singulars.



INVERSIONS MÉS RELLEVANTS PREVISTES PER AQUESTA LEGISLATURA

Centre de dia per a la gent gran. Actualment el municipi disposa d’un Casal per a la Gent Gran. Aquesta infraestruc-
tura es pretén complementar-la amb un nou espai que presti un servei d’atenció integral dels avis durant el dia i que 
contempli la possibilitat d’equipar-hi un menjador social.

Condicionament de l’entrada del poble. Amb les modificacions del planejament que s’han tramitat i les cessions de 
terrenys gratuïtes aconseguides, l’Ajuntament de Vilanova passa a tenir la propietat dels terrenys a banda i banda de 
la Carretera de Granollers – El Masnou BP-5002 després del pont del Mogent, en direcció al Nucli Urbà. Això perme-
trà condicionar aquests terrenys per aconseguir que tinguin una millor imatge i transformar-los en un parc urbà que 
alhora servirà per a pràctica d´esports i de punt de trobada en la interconnexió de les vies verdes que hi connecten.

Nou accés a Cal Pinxo i al carrer Sis de Desembre. El desenvolupament urbanístic del sector sud de Cal Pinxo per-
metrà construir un nou accés al Polígon de Cal Pinxo i alhora millorar l´accessibilitat del C/. Sis de Desembre.  És una 
obra que ja compta amb un projecte aprovat.

Execució de les obres de reposició del clavegueram de Can Rabassa i seguiment de les obres d´urbanització. Amb 
coordinació amb la Junta, s´han d´executar les obres de reforma de clavegueram per les que hi ha previst el seu 
finançament, en segon terme s’ha d´exercir el control de les obres d´urbanització que executarà la Junta de Conser-
vació.

Remodelació de la Plaça del Poble. Està previst la redacció del projecte de remodelació d’aquesta plaça. Aquest 
projecte ha de comptar amb l’opinió dels veïns i té la voluntat d´actualitzar i millorar l´espai.

Establir un Banc d’aliments al municipi per a les famílies més desfavorides. 

Construcció del Parc del bosc dels Capellans entre Can Cebrià, el Barri Rodes i el Casc Urbà

Impulsar l’ampliació del cementiri municipal, adequant el projecte a la normativa vigent. 

 

1. ATENCIÓ A LES PERSONES
SERVEIS SOCIALS

Apostem per uns serveis socials que integrin el conjunt de recursos, equipaments, projectes, programes i presta-
cions de titularitat pública i privada, i que es destinin a cobrir les necessitats personals bàsiques i socials de les 
persones. D’aquesta manera treballarem pel dret a la ciutadania a viure amb la màxima plenitud totes les etapes 
de la vida.

  Crearem el “Protocol del Bon Tracte” a la gent gran i a la infància, que en aquests moments s’està treballant des 
d’aquesta àrea.

r  Seguirem oferint  els ajuts a les famílies en situació social i econòmica més desfavorida, seguint aplicant el regla-
ment de fraccionaments especial de tributs i impostos, i si cal els ampliarem.

r  Seguirem mantenint l’assessorament jurídic gratuït pels usuaris de serveis socials en els casos de violència de 
gènere.

r  Mantindrem els lots d’aliments, que actualment s’estan donant, i alhora reforçarem aquests ajuts, sobretot en 
casos d’infància, amb la “ Tarja Moneder” en cas que es detecti que són insuficients.

r Signarem amb Càritas un conveni, per cercar recursos destinats a productes frescos.
r  Col·laborarem i recolzarem qualsevol iniciativa promoguda per les entitats del poble que comporti ajuts socials, 

tal i com s’està fent amb el Gol Solidari.



  Crearem un centre d’atenció a les persones (Centre de dia), en el qual hi hagi un menjador social per donar co-
bertura a les possibles necessitats socials dels vilanovins.

r  Continuarem treballant en xarxa amb el Centre d’Assistència Primària, Policia Local i escoles per detectar i tractar 
casos d’exclusió social.

  Cercarem acords amb les entitats bancàries que disposin de pisos buits per promocionar-ne el lloguer social.
r Potenciarem l’actual bossa de voluntaris.
r  Seguirem aplicant les beques a les escoles bressol. 
r  Mantindrem els ajuts als menjadors escolars
r  Mantindrem les beques als usuaris dels casals d’estiu i de Nadal en cas de necessitat.
  Mantindrem i ampliarem el programa “Benvinguts a casa” per donar a conèixer el municipi, instant als comerços 

a formar-ne part per donar-se a conèixer.
  Editarem una guia-resum anomenada “Benvinguts a Vilanova” on s’hi explicaran detalls del municipi (relació 

comerços, entitats, parcs, equipaments municipals, etc...).

GENT GRAN

r  Oferirem el programa d’atenció domiciliària de suport (SAD) amb la treballadora i auxiliar de la llar.
r  Seguirem mantenint les subvencions destinades a la gent gran (tarja verda).
r  Seguirem potenciant les activitats culturals i lúdiques (tallers de memòria i lectura, excursions,...) al Casal d’Avis, 

instaurant un calendari anual de les activitats.
r  Mantindrem la Dinamitzadora del Casal d’Avis amb la finalitat de continuar amb els tallers de memòria, i d’altres 

activitats lúdico-culturals que s’esdevinguin.
r  Consolidarem el dia de la gent gran i mantindrem la festa dels 80 anys i 100 anys per a tots els vilanovins i vila-

novines.
r  Mantindrem l’ajut econòmic al servei de tele-assistència (dispositiu d’avís en cas d’emergència).
  Promourem trobades entre la gent gran i els més joves per compartir experiències i coneixements

INFÀNCIA

r Ens comprometem a mantenir el programa “Cap nen sense plaça a l’escola bressol”.
r  Ajudarem a les famílies amb menys recursos, per que puguin optar al servei d’escola bressol municipal.
r  Seguirem mantenint la campanya “Cap infant sense joguina”, sol·licitant  la col·laboració de diferents entitats, tal 

i com s’està fent.
r  Promourem els Casals d’estiu i de Nadal per oferir activitats de lleure pels més petits cobrint períodes de vacan-

ces escolars.
  Elaborarem el programa “Allarga-li el seu ús” per a la roba i equipament dels infants en bon estat, creant una 

bossa d’estris infantils de 2a mà.

JOVENTUT 

Els joves són un col·lectiu del municipi que requereix una especial atenció, atesa la seva necessitat de descobrir.

r  Posarem tot els esforços per fer que els joves s’impliquin i participin dels diferents organismes locals i contribuei-
xin a l’organització i desenvolupament de les seves activitats d’educació i lleure.

r  Conjuntament amb l’àrea d’ensenyament, potenciarem tallers i cursos específics que siguin del seu interès i que 
sorgeixin de la participació en la seva tria.

r  L’Espai jove ha de ser el punt de trobada dels joves i l’espai que els permeti alliberar totes les seves inquietuds. 
Han de poder adequar-lo per fer-se’l seu i confortable d’acord a les seves necessitats, però sense oblidar que és 
un espai de tots i per a tots.



r  Fomentarem la participació dels joves en el teixit associatiu del poble per al seu enriquiment com a persones i 
per tant, procurarem que hi hagi interrelació entre els joves i les entitats. Igualment, seguirem donant suport a 
les entitats juvenils existents i a les noves que es puguin crear.

r  Perquè un jove arreli en el seu municipi necessita poder desenvolupar el seu pla de vida, per això fomentarem 
i desplegarem, conjuntament amb l’àrea de foment de l’ocupació, el projecte “Anem per feina” que té com a 
objectiu acostar els joves al mercat laboral i a les empreses del municipi.

r  El Pla de Drogodependències que hi ha actualment finalitza al 2016. No obstant, i després d’haver-ho consen-
suat, mitjançant alguns municipis de la Mancomunitat del Galzeran, durem a terme una contractació conjunta 
d’un tècnic especialista en drogodependències i conductes de risc, per a que doni servei a Vilanova i als municipis 
dels voltants, aprofitant així sinèrgies i experiències aplicables al nostre poble

SALUT PÚBLICA I CONSUM

Es potenciarà el voluntariat conjuntament amb el CAP, posant en marxa diferents projectes adreçats a les perso-
nes per millorar la salut pública. 

r  Farem un seguiment periòdic del control de plagues als equipaments municipals.
r  Mantindrem els controls analítics de l’aigua i vetllarem per la seva potabilitat.
r  Farem xerrades informatives i tallers sobre salut , vetllarem pel compliment del programa Salut i Escoles i fomen-

tarem hàbits saludables d’alimentació. 
  Habilitarem espais delimitats per als animals de companyia, dotant-los de mobiliari públic adequat.
r  Col·laborarem amb el Centre d’Atenció Primària en les campanyes d’informació i prevenció, sensibilitzant i pro-

movent, a través del programa de salut, estils de vida saludables entre la població i prevenir conductes de risc..
  Conjuntament amb Sorea, farem l’estudi per equilibrar les tarifes de l’aigua en tot el municipi (Barris i Nucli urbà) 

i traslladar-ho en els rebuts paulatinament en els propers anys, per arribar finalment a l’equilibri, no havent-hi 
diferències entre barris.

r  Mantindrem el servei de l’Oficina Mòbil de Consum que ofereix la Diputació.

EDUCACIÓ

Aquest equip de govern vol anar més enllà del que significa posar en funcionament unes infraestructures educa-
tives i vol introduir el concepte de MUNICIPI  EDUCADOR. Això significa que tota la comunitat educativa, des de 
les Escoles, Biblioteca, tècnics, pares i mares, etc. participin en decidir iniciatives i prioritats comunes, orientades 
a millorar l’entorn educatiu del municipi. Per això:

r  Seguirem potenciant la Taula Educativa, on hi són presents tots els representants de la comunitat educativa i, 
juntament amb ells, decidir les prioritats i recursos a destinar per contribuir a millorar l’entorn educatiu i l’èxit 
escolar, amb accions com:

r  Espai socioeducatiu.
r  Benvinguda als docents a principi de curs.
r  Xerrades a pares i mares.
  Escola d’Adults.
r  Eduxarxa 410.
r  Seguirem mantenint i en cas necessari ampliarem el suport econòmic per que les escoles puguin desenvolupar 

els seus Projectes Educatius de Centre amb la seva totalitat i ajudar a millorar els resultats escolars.
r  Establirem el programa “ORIENTA’T” destinat a millorar el currículum de les persones i que els permeti trobar 

feina més ràpidament:
r Fomentarem els cursos per millorar certs coneixements professionals.
r  Ensenyarem com preparar currículums o com afrontar entrevistes.
r  Seguirem donant el suport a les AMPES per a la realització de les activitats extraescolars. 



  Impulsarem la creació d’un PROTOCOL de detecció de casos d’assetjament escolar. 
  Cercarem la participació activa dels escolars en la vida del poble involucrant l’Ajuntament, conjuntament amb la 

Xarxa EDU 2.0 amb xerrades a les escoles per tal d’acostar aquesta institució als alumnes.
  Mantindrem el compromís de que no hi hagi cap nen vilanoví sense plaça d’escola bressol.
r  Seguirem potenciant els programes que sensibilitzin a les escoles sobre l’educació mediambiental (com escoles 

verdes) i ajudar-les a potenciar activitats educatives alternatives. 
r  Juntament amb els responsables d’aquesta àrea a l´Institut, impulsarem el programa “HÈRCULES” que consisteix 

en promocionar l’estada d’alumnes en les diferents empreses del municipi i l’Ajuntament, amb el compromís 
d’ampliar l’oferta d’acord amb les necessitats del propi Institut.

  Estudiarem la promoció d´un reconeixement i premi als estudiants de cursos superiors que centrin els seus tre-
balls de recerca, en temes locals.

r  Participarem i donarem suport al Consell Escolar Municipal format per totes les escoles Públiques del municipi.
r  A través de Serveis Socials canalitzarem les beques i ajuts a les famílies amb problemes econòmics i mantindrem, 

en la mesura de les disponibilitats pressupostàries, les inversions prioritàries de millora puntual dels centres 
educatius.

  Aprofitarem les eines que ens posa la Diputació per desenvolupar un reglament d’usos dels equipaments educa-
tius per a la seva utilització fora de l’horari escolar.

CULTURA

El CCVV ha de ser la casa de totes les entitats culturals del poble fomentant així la cohesió social, això implica que 
els seus membres s’hi han de trobar còmodes amb el recolzament de l’Ajuntament.

r  És necessari un equipament adequat a les necessitats de les entitats, però també de les diferents activitats que 
s’hi facin adreçades a tots els vilanovins i vilanovines. Per tant, elaborarem un Pla de Millora i Manteniment del 
CCVV, consensuat amb el Patronat Municipal de Cultura, en el que es defineixin les diferents actuacions que cal 
anar duent a terme per aconseguir una millora tècnica i una bona conservació de l’edifici.

r  Potenciarem i donarem veu a les entitats del municipi per afavorir la seva participació en les festes del poble, així 
com també facilitarem la creació i impulsarem les que puguin esdevenir.

r  Seguirem col·laborant amb la Direcció de la Biblioteca Contravent i amb el Patronat de Cultura, i recolzarem la 
seva programació i difusió perquè el màxim de ciutadans en pugui gaudir.

  Seguirem impulsant treballs de recerca històrica i documental del nostre poble. 
r  Apostem per promocionar la Festa Major com a punt màxim de trobada de tot el poble, per fomentar-ne la con-

vivència, la socialització i acostar la cultura als diferents tipus de públic. La cultura d’un poble és molt important 
que sorgeixi de dins del propi poble, per tant facilitarem que siguin les entitats, els joves i els diferents col·lectius 
els que s’impliquin en la seva organització i planificació.

r  Seguirem col·laborant amb el Patronat Municipal de Cultura, òrgan gestor del Centre Cultural. 
r   Integrarem la diada de “Vilanova de color sèpia”, en una festa popular, en la que les entitats siguin les protago-

nistes d’organitzar les diferents activitats.
  Realitzarem un calendari d’entitats amb l’objectiu de donar a conèixer les diferents activitats que es desenvolu-

pen al poble, així com intentar evitar que no coincideixin actes al mateix temps.

ESPORTS

Un gran model educacional i de socialització en un municipi és, sens dubte, l’esport; aquí hi conviuen persones de 
diferents edats amb una fita comuna, gaudir i enriquir-se fent esport i fomentar els valors essencials per una bona 
convivència i millor cohesió social. En els darrers anys hem vist que l’esport a Vilanova és una pràctica constant i 
que va en augment. 

r  Seguirem impulsant i millorant les instal·lacions esportives actuals de Vilanova. 



  Elaborarem un projecte de millora de la pista coberta poliesportiva per reduir el impacte de les inclemències 
meteorològiques.  

  Instal·larem gespa artificial el Camp de Futbol 7. 
r  Millorarem la mobilitat dins del recinte del camp de futbol. 
r Reforçarem el tancament de la zona esportiva per evitar actes vandàlics.
 Modernitzarem la instal·lació dels vestidors del pavelló, estudiant la possibilitat d’instal·lar-hi una sauna. 
r Renovarem la maquinària i el paviment de la sala de musculació del pavelló. 
r Continuarem donant suport econòmic i logístic a totes les entitats esportives del municipi. 
r Seguirem implementant noves disciplines en les activitats dirigides del pavelló.
r Continuarem promocionant activitats esportives d’àmbit estatal. 
r Consolidarem la cursa “Corre!!! 10km VdV” i la “Festa de l’Esport” dins l’agenda municipal.
 Potenciarem les activitats familiars esportives. 
r Continuarem col·laborant activament amb totes les activitats esportives extraescolars que s’organitzin.
r  Durem a terme campanyes de promoció de la pràctica esportiva entre l’alumnat d’educació secundària per a la 

creació i foment d’hàbits saludables i alhora conèixer les necessitats dels mateixos. 
r Potenciarem altres disciplines esportives dins del municipi.

2. GOVERN
GOVERNACIÓ 

Reforçar la seguretat ciutadana, dotant de més recursos materials a la Policia Local, implementant un model de 
Policia Local proactiu i modern sota l’esquema de la policia de proximitat.

r  Incorporarem Agents Cívics per realitzar tasques d’informació, per tal de fomentar la bona convivència i respecte 
entre la ciutadania 

r  Continuarem impulsant la Junta de Seguretat Local entre els Mossos d’Esquadra, Policia Local i la Regidoria de 
Governació, treballant de forma cohesionada amb els altres cossos policials, sota els principis de col·laboració, 
coordinació i respecte mutu , tot implementant un model de Policia Local proactiu i modern sota l’esquema de 
la policia de proximitat, incrementant les patrulles a peu al nucli urbà i alhora les rondes pels Barris, dotant-la de 
més mitjans en la mesura que els pressupostos ho permetin.

  Col·locarem càmeres a les entrades dels barris per guanyar en seguretat, seguint i millorant en el servei de vídeo 
vigilància dels edificis municipals

  Potenciarem els treballs en benefici de la comunitat com a via per al compliment de petites sancions, aplicant les 
sancions previstes per als comportaments manifestament incívics.

r  Durem a terme polítiques de proximitat per tal que el ciutadà se senti més a prop dels serveis de seguretat, 
formant a un parell d’agents amb coneixements necessaris per fer tallers amb els escolars i la gent gran, sobre 
seguretat vial, seguretat dins les noves xarxes socials, entre d’altres.

 Crearem dins del Cos de Policia l’agent especialitzat en medi ambient.

PROTECCIÓ CIVIL 

r  Mantindrem i potenciarem el cos de Voluntaris de Protecció Civil, donant més suport , posant més mitjans per 
la renovació dels materials necessaris per la seves tasques. i adequarem part del soterrani de la biblioteca per 
magatzem de Protecció Civil.

r  Fomentarem les trobades anuals entre la Policia Local i Protecció Civil amb altres poblacions per fomentar l’ 
intercanvi d’experiències i treballs.



PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Treballarem per implicar tothom en les decisions que s’hagin de prendre al nostre poble, creant un protocol per 
fer referèndums vinculants en decisions importants del poble. 

  Fomentarem la participació en tots els processos que ja estan marxa i en els de nova creació, enfortint els Con-
sells de participació veïnal i les diferents Comissions, tenint com a lloc de referència i treball la Sala Polivalent 
de Cal Trempat. Aquesta sala s’haurà d’adequar, incorporant un projector, equip de so i equip de megafonia. Es 
mantindran les següents Comissions i Consells , eines bàsiques per els processos participatius: Comissió Segui-
ment Barri Rodes, Consell Escolar Municipal, Comissió de Festes, Comissió de Festes Jove , Patronat CCVV.

r  Ens comprometem a fer referèndums quan s’hagi de prendre alguna decisió al municipi que així ho justifiqui.

TRANSPARÈNCIA I COMUNICACIÓ

La transparència és un concepte implícit en la manera de fer d’aquest equip de govern.

 Implementarem la llei de Transparència en la seva totalitat.
r Aprovarem el Codi ètic i bona conducta de tots els membres de l’equip de govern.
r  Utilitzarem el web municipal com a medi de transparència per informar l’estat de comptes de manera trimestral, 

entre d’altres informacions que siguin d’especial interès als vilanovins

A dia d’avui, tenim tan a l’abast les noves tecnologies i les diferents xarxes socials, que no s’entendria el món sen-
se la informació actualitzada en cada moment, i perquè això sigui possible ha d’haver-hi comunicació. Però, una 
comunicació no és fluïda si l’emissor i el receptor no s’entenen.

r  Seguirem apostant pels models de comunicació establerts fins al moment, traslladant de forma transparent i 
planera aquella informació d’interès per a tots els ciutadans, a través dels següents canals:

r  La web de l’Ajuntament, que procurarem renovar per tal de facilitar l’accés a la informació ordenant-la per àrees 
o temàtiques. Periòdicament, anirem publicant diferents notes de premsa per mantenir a la població informada 
sobre els assumptes que els concerneixen.

r  El Viu Vilanova és una eina de comunicació de l’acció de govern que arriba a tothom i és vital que seguim apos-
tant per la seva publicació amb continguts i format renovats amb l’objectiu de fer-lo més atractiu pel ciutadà.

r  La xarxa social per excel·lència és el Facebook, a més de ser una eina de comunicació que permet interactuar 
amb els vilanovins i vilanovines per ampliar aquelles informacions que siguin del seu interès.

r  L’any 2013 es va apostar per disposar de televisió per internet amb la finalitat d’informar als ciutadans mitjançant 
un canal d’informació àgil i distès, però alhora rigorós que permet rebre la informació en imatges en moviment.

r  Un mitjà més tradicional, però que cal conservar, és la informació escrita per comunicar a sectors de la població 
específics un cert fet del seu interès, per això continuarem fent enviaments de cartes informatives als veïns quan 
la situació ho requereixi.

r  Seguirem treballant perquè aquests mitjans segueixin sent atractius i perquè serveixin de font d’informació per 
a tots els vilanovins i vilanovines.

r  Així mateix, la comunicació oral ha de poder ser la principal font per atendre consultes dels ciutadans i ciuta-
danes, per això seguirem convocant i assistint a reunions amb persones, col·lectius, associacions, entitats per 
tractar aquells temes sobre els que planin dubtes o per escoltar aquelles peticions de qualsevol veí o veïna amb 
l’objectiu de donar sempre una resposta amb la major diligència possible.

 

3. TERRITORI 
El terme municipal de Vilanova del Vallès és molt extens en territori, té concretament 15,2 km; tot i que la major 
part dels habitants, l’activitat econòmica i d’equipaments públics es concentren al casc urbà, hi ha una part molt 



important de la població que resideix als diferents barris, repartits en un entorn de gran riquesa natural, entre tu-
rons, valls i massa forestal. Aquest fet fa més complicat el manteniment de l’entramat urbà i la gestió dels serveis 
municipals.

URBANISME I TERRITORI 

Seguiment del procés de millora del projecte d’urbanització del Barri Rodes, l’arranjament del clavegueram i con-
dicionament de la urbanització del Barri de Can Rabassa , són els eixos prioritaris 

r  Continuarem amb els treballs del POUM (Pla Ordenació Urbanística Municipal) 
  Condicionarem l’entrada del poble al voltant de la carretera BP-5002 després del pont del riu Mogent en direcció 

al Nucli Urbà transformant aquet sector amb un nou Parc Municipal per la practica de diferents esports i punt 
de trobada de les diferents vies verdes, al mateix temps hi haurà un àrea dedicada als gossos, també s’endreçarà 
l’actual aparcament municipal , acabant amb el nou giravolt que donarà connexió al carrer 6 de Desembre i al 
polígon de Cal Pinxo.

  Treballarem conjuntament amb l’Agència Catalana de l’Energia pel desviament de la línia elèctrica d’alta tensió 
que a travessa parts urbanes del nostre poble, sent el tram més afectat, el que coincideix amb el Barri Rodes. 

  Estudiarem una ordenança municipal que reguli el tancament de parcel·les i la formació de voreres.
  Conjuntament amb l’Agència Catalana de l’Energia i Endesa, eliminarem la torre d’electricitat que hi ha davant de 

l’institut.
  Buscarem recursos econòmics per acabar de segellar el dipòsit de runes inerts de la construcció de la Pedrera de 

Santa Quitèria, i fer plantació d’arbres i vegetació davant de Les Roquetes i Bosc Ruscalleda.
  Crearem un nou Parc Municipal que uneixi el Barri Rodes, Can Cebrià i el Nucli Urbà, dotant-lo del mobiliari ade-

quat als diferents usos, fent recorreguts per a la pràctica del passeig, la bicicleta, per a córrer i estudiar la viabili-
tat de la creació de serveis de lleure i turisme en règim de concessió dins el marc d’aquest nou Parc Municipal.

  Acabarem el procés d’acondicionament de la urbanització del Barri de Can Rabassa, tutelant aquest procés 
l’Ajuntament conjuntament amb la Junta de Conservació i els veïns. 

  Farem el seguiment del compromís pres entre l’Ajuntament i la Junta de Can Cebrià, per a retornar la diferència 
del cost de la urbanització quan sigui possible. 

  Seguirem amb el procés del Barri Rodes, activant i potenciant la Comissió de Seguiment del Barri Rodes. Aquesta 
comissió estarà composta per representants de l’Associació de Veïns, partits polítics amb representació al Ple 
Municipal, Regidor de Territori, Regidor de Barris i Serveis Tècnics Municipals i continuar les reunions amb la 
Generalitat de Catalunya per tal d’incorporar els nous avantatges de la nova llei d’urbanisme, intentant disminuir 
els costos del projecte de reparcel·lació del Barri Rodes. 

  Finalitzarem el procés de liquidació i dissolució de la Junta de Les Roquetes. 

OBRES I SERVEIS

  Prioritzarem l’adequació del soterrani de la biblioteca per tres usos diferents: habilitar un nou arxiu municipal, ade-
quar un espai per l’ampliació de Protecció Civil i finalment adequar un espai per Dipòsit de Vehicles Municipal.

  Continuarem amb la millora del carrer La Palma (arranjament del clavegueram, ferm i voreres).
  Re-urbanitzarem la Plaça del Poble, fent un canvi en l’arbrat, per evitar les molèsties que ocasiona l’actual.
r  Mantindrem i alhora millorarem tots els serveis existents per part de la Brigada Municipal amb el suport dels 

Plans d’Ocupació Municipal.
r  Farem el manteniment dels camins no urbanitzats en trama urbana i aplicar un pla de seguiment per a la neteja 

dels passos de servei i embornals als barris.
r  Optimitzarem l’enllumenat públic substituint les lluminàries amb un elevat consum, per assolir més estalvi ener-

gètic i treballar per aconseguir la màxima eficiència energètica també, als edificis municipals.
r  Durem a terme millores progressives a la xarxa municipal de clavegueram i farem l’inventari i el Pla Director del 

clavegueram.



r  Seguirem intensificant les accions de neteja, desbrossament i manteniment dels parcs públics i les zones verdes 
municipals. 

  Impulsarem la presència d’infraestructures de telecomunicacions de nova generació per tal de facilitar el desen-
volupament de la societat de la informació a tot el municipi.

  Treballarem conjuntament amb els ens locals veïns a l’hora de planificar i dur a terme actuacions en el propi 
municipi, per tal de garantir la millor eficàcia i eficiència possibles dels recursos públics que s’hi destinin i, quan 
sigui possible, mancomunar serveis amb els municipis del voltant per a millorar-ne l’eficiència.

BARRIS

Una de les prioritats que ens marquem des del govern és millorar el manteniment i conservació dels barris.

r  Crearem la Brigada de Barris mitjançant un Pla Local d’Ocupació. Aquesta brigada es crea per la seva consolidació 
en el futur per tal de donar resposta a les necessitats d’arranjament i manteniment dels barris de Vilanova. Estarà 
formada per dues persones.

r   Adequarem el Protocol de Barris per tal de garantir un òptim servei de la Brigada de Barris.
r  Comprarem d’una furgoneta elèctrica per la Brigada de Barris, curosa amb el Medi Ambient.
r  Conjuntament amb Sorea, farem l’estudi del servei municipal d’aigua per equilibrar les tarifes en tot el municipi 

(Barris i Nucli urbà) i traslladar-ho als rebuts paulatinament en els propers anys, per arribar finalment a l’equilibri.
  Fomentarem la creació d’Associacions de Veïns a aquells barris que no en tenen i consolidarem les existents. 

Aquestes associacions seran les portaveus de les inquietuds i suggeriments del barri que representin així com 
l’interlocutor de participació amb la regidoria de Barris. 

  Optimitzarem el usos de les parcel·les municipals en benefici de la població.
  Millorarem la connectivitat entre els barris, recuperant antics camins i condicionant-los per al seu ús.

MOBILITAT I ACCESSIBILITAT VIAL

Tradicionalment en el nostre país les polítiques de mobilitat s’han centrat en el transport amb el vehicle privat.
A Vilanova, s’ha treballat en una política de mobilitat que englobi també als altres modes de transport: a peu, 
en bicicleta i en transport públic. 

r  Mantindrem el transport públic actual i treballarem perquè altres línies que passen per Vilanova hi tinguin para-
da. 

  Vetllarem pel manteniment i ampliació, si és viable, del Bus Nocturn. 
  Arranjarem el camí de Vilassar, augmentant la senyalètica reflectant per fer accessible l’accés als vianants. 
  Instarem a la Generalitat per a l’ampliació del pont actual de la ctra. Masnou-Granollers sobre el riu Mogent, per 

millorar la mobilitat de vehicles i dels vianants.
r  Treballarem per acabar de desenvolupar el Polígon de Cal Pinxo millorant la mobilitat d’aquest sector amb la 

nova rotonda a l’entrada del municipi davant del carrer Sis de Desembre. 

Per afavorir la mobilitat a peu:

  Senyalitzarem diferents recorreguts escolars segurs “Camí escolar, camí amic”.
  Continuarem eliminant progressivament barreres arquitectòniques.
  Realitzarem una vorera per connectar el barri de Can Rabassa amb la Ronda Verda.
r  Instarem a la Generalitat perquè habiliti passos de vianants per a la millora de l’accessibilitat en l’entorn de la 

rotonda del Sindicat.

Per afavorir la mobilitat per a ciclistes:



  Realitzarem un carril bici al camí de Vilassar, des de Can Duli fins a l’Institut.
  Senyalitzarem els aparcaments per a bicicletes.
  Senyalitzarem els camins rurals per a ciclistes de muntanya.

Per afavorir la mobilitat en vehicle privat:

r  Mantindrem l’aparcament gratuït a l’entrada del Municipi i l’esplanada a l’entrada del poble endreçant l’aparca-
ment. 

r  Seguirem mantenint la gratuïtat de l’aparcament en tot el Municipi.

TELECOMUNICACIONS

En ple segle XXI les telecomunicacions ja formen part de les nostres vides, i Vilanova no es pot quedar enrere, i 
per això treballarem per que totes les llars puguin disposar de fibra òptica. 

  Implantarem els serveis avançats de telecomunicacions portant la Fibra Òptica al Municipi i vetllant per que els 
operadors detallin un pla de desplegament a tots El  Municipi.

r  Seguirem amb el servei de la Xarxa Wifi internalitzada
r  Planificarem la connexió de tots els equipaments municipals amb fibra òptica.
r  Assegurarem un bon manteniment de la infraestructura de telecomunicacions, incloent les antenes i torres.
  Promourem l’ús de les TIC i l’accés lliure via wifi en determinats espais públics.

HABITATGE 

Actualment manquen habitatges de lloguer assequibles per als joves, la gent gran, les famílies monoparentals i 
els segments de població en dificultats, per tal de garantir el dret a l’habitatge. 

  Afavorirem la creació d’habitatges de lloguer per als joves, la gent gran, les famílies monoparentals i els seg-
ments de població en dificultats, per tal de garantir el dret a l’habitatge ,elaborant i aprovant un Pla Municipal 
d’Habitatge per evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges.

  Consolidarem el lloguer amb intermediació de l’Ajuntament, com a alternativa a l’accés a l’habitatge , per posar 
en servei l’habitatge buit.

r  Seguirem oferint, des de l’Oficina Local d’Habitatge de referència el servei públic d’assessorament, informació i 
gestió del conjunt de serveis i tràmits relacionats en l’habitatge.

MÓN RURAL 

En un món desenvolupat on el sector serveis és majoritari, s’ha de treballar per donar valor a la tasca del primer 
sector de l’economia, el món rural, i que a Vilanova sempre ha estat molt important.

  Vetllarem per la supervivència de les petites explotacions familiars de caràcter agrícola o ramader.
  Desenvoluparem el Pla Marc de Gestió Forestal amb els Propietaris Forestals

MEDI AMBIENT 

Vilanova és un municipi que ha de viure en contacte amb el medi que l’envolta, que és el seu gran patrimoni a 
conservar.



  Potenciarem el respecte al Medi Natural, a través del seu coneixement continuant amb els tallers i xerrades a 
les escoles , intensificant el manteniment de zones verdes i franges perimetrals de protecció contra incendis al 
voltant dels barris i fent un seguiment de les parcel·les sense edificar, per no caure en l’abandonament i la deixa-
desa, exigint les neteges periòdiques.

  Facilitarem la instal·lació, generació i desenvolupament de noves empreses emprenedores en el camp de l’estalvi 
energètic i de la generació d’energies netes i sostenibles , tot realitzant programes de conscienciació i divulgació 
per a l’estalvi energètic. Continuarem en la política de l’estalvi i eficiència energètica en l’enllumenat públic i en 
els edificis municipals, instal·lant fonts d’energia alternatives autosuficients en els principals serveis municipals. 
i seguirem mantenint una política d’estalvi i eficiència energètica per a una energia sostenible local.

  Fomentarem un ús cívic i responsable de les zones de recollida de residus. Informant i sensibilitzant per tal de 
reduir la producció de residus i augmentar el percentatge de recuperació i reciclatge de deixalles i continuarem  
amb la gestió orgànica de residus i la utilització de compostadors domèstics, bonificant el seu ús en el rebut de 
la taxa d’escombraries. 

 

4. ECONOMIA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
ECONOMIA

Amb un esperit de màxima transparència i de potenciar la recerca de recursos

r  Seguirem dotant de recursos creixents per l’Atenció a les persones; ajuts a famílies desfavorides per al pagament 
dels serveis indispensables.

r  Seguirem incrementant la dotació econòmica per beques i ajuts per a les persones amb menys recursos.
r  Seguirem aplicant la transparència en la gestió econòmica, potenciant la informació a la web de pressupostos i 

subvencions.
r  Seguirem complint els paràmetres permesos per Política Financera.
r  Seguirem cercant subvencions que ajudin a materialitzar els projectes existents.
r  Seguirem potenciant els espais electrònics per difondre el pressupost i la informació econòmica del municipi.
r  Seguirem facilitant el pagament dels tributs a traves dels fraccionaments. 
r  Seguirem mantenint el suport econòmic a les famílies amb menys recursos i crearem una partida dotada amb 

recursos per atendre casos d’emergència social i solidaritat.
r  Seguirem reduint l´endeutament per poder abaixar els impostos més importants.
r  Destinarem una partida econòmica per cobrir situacions d’emergència energètica per a casos de greu complexi-

tat social. 
r  Seguirem treballant amb el Cadastre per que redueixi més els valors cadastrals.
  Crearem una ordenança per fomentar la venda de pisos i locals buits propietat d´entitats bancàries.
r  Seguirem potenciant el desenvolupament dels polígons industrials amb la implantació de noves empreses.
r  Seguirem dotant de recursos per afrontar el manteniment i la millora dels equipaments municipals.

EMPRESA I COMERÇ

El teixit comercial i industrial del municipi és un dels seus principals actius econòmics, per això la seva promoció 
cal centrar-la en les zones comercials i industrials existents.

  Crearem el programa VILANOVA EMPRENEDURIA, destinat a les vilanovines i vilanovins que disposin d’un pro-
jecte d’empresa o comerç per iniciar-lo a Vilanova. Disposarà d’una dotació econòmica i servirà per ajudar en els 
seus inicis a totes aquelles persones que comencin les seves activitats empresarials en locals buits del municipi. 
Així mateix, tindran recolzament tècnic i d’acompanyament en tot el seu procés.

  Seguirem treballant en quantes mesures urbanístiques calguin per tal de que el comerç ja establert gaudeixi dels 
millors accessos als seus establiments (Carrer Palma, Plaça del Poble).



r  Donarem facilitats a futures empreses per que no es perdin oportunitats de nous llocs de treball per al Municipi, 
facilitant i ajudant per assolir l’obertura de nous comerços i petites indústries.

  L’Ajuntament com a impulsor de la recent creada Unió d’Empresa i Comerç de Vilanova del Vallès, juntament 
amb la Unió Empresarial intersectorial, recolzarà d’una manera activa totes aquelles propostes legals i viables 
econòmicament que surtin de les comissions de treball.

  Realitzarem visites personalitzades a totes les empreses de Vilanova per tal de conèixer les seves mancances i 
donar a conèixer les propostes de l’Ajuntament.

r  Potenciarem la creació de petits comerços, importantíssims per a la cohesió social via subvencions, ajuts, bonifi-
cacions.

  Emprarem l’urbanisme com a eina de dinamització comercial i implicarem més directament als comerciants en 
els projectes de millora de l’espai públic

  Establirem la Unió d’Empresa i Comerç de Vilanova del Vallès, com a espai regulador de trobada i debat sobre 
l’activitat econòmica del municipi.

PROMOCIÓ DEL MUNICIPI

Vilanova arran de pertànyer a diferents consorcis i la realització d’esdeveniments és coneguda arreu de la comar-
ca.

r   Seguirem adherits al Consorci de Promoció Enoturística de la D.O. Alella, continuant amb els treballs realitzats, 
fruïts del qual, entre d’altres, ha estat la creació de La Ruta del Vi, que uneix actors privats i públics amb l’interès 
comú de promocionar el territori.

r  Com s’ha fet fins ara, potenciarem i millorarem les dues trobades anuals que es realitzen a Vilanova (Fira del 
Llaminer.

r  Seguirem treballant i cercant oportunitats per tal d’establir nous actes i trobades periòdiques per tal de donar 
a conèixer encara més el nostre poble. Aquests esdeveniments fan que el comerç i restauració locals tinguin 
l’oportunitat de promocionar-se. 

  Remodelarem i farem més gran el mercat setmanal amb productes nous.
  Potenciarem el turisme natural mitjançant la consolidació, senyalització i ampliació de les rutes i senders del 

nostre municipi.

FOMENT DE L’OCUPACIÓ 

A mitjans del 2013 es va reforçar el SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ, actualitzant totes les dades de les persones del 
municipi. Des d’aleshores, s’ha treballat per millorar i afavorir la recerca de feina dels vilanovins en situació 
d’atur.

r  Donarem continuïtat als PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ que, treballant conjuntament amb  Serveis Socials, han 
donat noves oportunitats laborals a persones inscrites a la Borsa de Treball.

r  Ens comprometem a cercar recursos i subvencions d’administracions superiors, per incrementar la dotació 
econòmica per a futurs plans d’ocupació que permetin donar feina a cada vegada més persones. 

r  Seguirem donant atenció i assessorament personalitzat a tothom que ho sol·liciti.
r  Farem d’intermediació laboral amb les empreses del municipi i seguirem vetllant per tal que les empreses de 

Vilanova tinguin com a referent el  SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ, alhora de cobrir alguna vacant laboral. 
r  Continuarem organitzant tallers, xerrades i cursos de formació generals i específics pels aturats inscrits al SERVEI 

LOCAL D’OCUPACIÓ, per facilitar als usuaris l’accés al mercat de treball, adequant-los a l’oferta del municipi.
r  Treballarem amb poblacions veïnes per unir esforços en la recerca d’ofertes laborals. 




