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1. Presentació del PAM 
 

 

Ciutadans i ciutadanes,  

Em plau presentar-vos el Pla d’Actuació Municipal que hem elaborat 

conjuntament els càrrecs electes, el personal tècnic municipal i la ciutadania 

amb el procés participatiu del passat mes de novembre. Aquest es un 

document que marca l’acció del consistori municipal per aquest mandat 

2015-2019, la planifica i marca les prioritats. 

 

Vull agrair a tota la ciutadania que ha participat en el procés assistint a les 

trobades ciutadanes així com fent les seves propostes de forma electrònica. 

Ens han estat de gran ajuda per polir i prioritzar les accions que des de la 

comissió política del PAM, formada per l’equip de govern i CDC, havíem 

plantejat. 

 

Tenim molts reptes i accions per aquest mandat que ens il·lusionen per 

poder fer de Martorelles la vila que tothom desitgem, i per a la qual ja 

portem uns mesos treballant-hi. Ho continuarem fent ara amb aquesta eina 

i fidels als valors amb els que estem gestionant el nostre consistori; la 

transparència, la cohesió social, la participació ciutadana, el rigor i la 

sostenibilitat. 

 

Volem que aquest PAM sigui viu, i es per això que continuarem mantenint 

les vies al portal web municipal i les oficines d’atenció a la ciutadania 

disponibles per a què us hi dirigiu a fer les vostres propostes. 

 

Atentament,  

 

 

Marc Candela i Callado 

Alcalde de Martorelles 
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2. Valors 
 

 

La gestió municipal del present mandat 2015-2019 i l’elaboració i 

implementació del Pla d’Actuació Municipal, s’articulen a través de cinc 

valors que emmarquen el desenvolupament de les actuacions municipals: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparència 

Participació 
ciutadana 

Cohesió social Rigor 

Sostenibilitat 
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Relació del valors:  

Transparència 

Gestionar l’actuació municipal de forma transparent 
serà un dels pals de pallers de l’actual mandat. 
Apostem per un govern obert que reti comptes de la 

gestió municipal a la ciutadania de forma clara i 
sincera. 

Participació 
ciutadana 

La ciutadania ha de ser copartícep de la gestió 

municipal i per això cal situar la participació al 
centre de l’acció política i cercar nous espais de 

deliberació i decisió.  

Cohesió social 

La gestió municipal anirà encaminada a fer de 
Martorelles un municipi socialment cohesionat on 
tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida 

amb dignitat i qualitat. 

Rigor 

La gestió dels recursos públics serà rigorosa i 
responsable amb l’objectiu de maximitzar el 

benestar i la qualitat de vida de la ciutadania de 
forma eficient. 

Sostenibilitat 
Martorelles ha d’esdevenir un municipi socialment, 
territorialment i mediambientalment sostenible del 

qual puguin gaudir les actuals i futures generacions. 
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3. Metodologia 
 

L’elaboració del PAM de Martorelles ha comptat amb la participació dels 

càrrecs electes, el personal municipal de l’Ajuntament de Martorelles i la 

ciutadania.  

 

 

  

•Recopilació de dades i indicadors i 
documentació de referència de 
Martorelles que puguin ser d’utilitat per 
a la contextualització. 

Recollida i anàlisi de 
dades i de 
documentació 

•Trobades per tal de consensuar 
l’estratègia i els objectius principals 
del PAM 

Reunions de treball 
amb l’equip de 
govern 

•Reunions de treball tècniques amb 

el personal que es consideri estratègic 
pel que fa a la planificació de 
l’Ajuntament 

 

Reunions de treball 

tècniques amb el 
personal de 
referència 

•4 trobades de treball participatiu amb 
la ciutadania 

Trobades ciutadanes 
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4. Línies estratègiques 
 

1. SERVEIS A 
LES PERSONES 

El benestar de les 
persones com a 

principal prioritat 

 Educació 

 Joventut 

 Serveis Socials 

 Gent Gran 

 Dones 

2. PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

Una vila activa i 
dinàmica 

 Treball 

 Empresa 

 Comerç 

 Turisme 

3. PRESIDÈNCIA 
Una nova manera de 
governar 

 Transparència 

 Cultura 

 Esports 

 Cooperació i 

solidaritat 

 Protocol 

4. 
COMUNICACIÓ I 

TC 

Per una administració 
moderna i propera a la 

ciutadania 

 Comunicació 

 TIC 

5. 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

Una ciutadania crítica, 
informada i 
participativa 

 Participació 

 Atenció ciutadana 

6. SERVEIS I 
TERRITORI 

Un territori sostenible 
per a tothom 

 Urbanisme 

 Via Pública 

 Sanitat 

 Medi Ambient 

7. GOVERNACIÓ 
Gestió responsable 

dels recursos públics 

 Recursos Humans 

 Hisenda 

 Seguretat ciutadana 

 Contractació 
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1. SERVEIS A LES PERSONES 
 

 

“El benestar de les persones com a principal prioritat” 

 

 

 

Martorelles ha d’esdevenir un municipi cohesionat, amb igualtat 

d’oportunitats i on tothom hi pugui viure amb dignitat. Volem 

treballar per facilitar el desenvolupament de les persones i de la comunitat 

per tal de millorar la cohesió social i el benestar personal i la qualitat de 

vida. Durant els propers quatre anys, l’Ajuntament s’implicarà amb més i 

millors polítiques socials per tal d’avançar cap una vila social, cívica i 

educadora on tothom hi pugui desenvolupar el seu projecte de vida. 
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ÀMBIT 1.1 EDUCACIÓ Realitzat 72%  

OBJECTIU 

 

1.1.1 Crear camins segurs a peu per anar a l'escola 

 

1.1.1.1 
Valorar i adequar l’accessibilitat 
dels camins per anar a l’escola 

2016  
Treballant des de 

via pública 

1.1.1.2 
Establir un sistema de línies per 
anar a peu a les escoles 

2016 
 

Depèn del 1.1.1.1 

1.1.1.3 
Crear un programa per facilitar que 
la gent gran acompanyi els infants 
per anar a l’escola de forma segura 

2016-2017  Depèn del 1.1.1.2 

OBJECTIU 

 

1.1.2 Millorar els equipaments dels dos centres escolars 

 

1.1.2.1 

Elaborar un estudi de necessitats i 

manteniment integral dels centres 
escolars 

2016 
 

S’ha iniciat en els 
darrers mesos 

1.1.2.2 

Treballar conjuntament amb el 
Consell Escolar Municipal i la 
Generalitat de Catalunya per 

millorar els equipaments escolars 
municipals 

2016-17 
 

Des del primer 
dia 

1.1.2.3 
Fomentar la relació entre el 
Departament d'Ensenyament i 
l'Ajuntament 

2016 
 

Des del 1r dia 
“prioritat” 

1.1.2.4 
Elaborar un Pla Anual de 
Manteniment dels equipaments 

escolars 

2016-2019  
Fet els anys 2016 

i 2017 

OBJECTIU 

 

1.1.3 Potenciar el Consell Escolar Municipal 

 

1.1.3.1 

Donar més rellevància al Consell 
Escolar per tal que esdevingui 

l'òrgan de Martorelles encarregat 
de decidir totes les polítiques 
educatives municipals 
conjuntament amb les direccions 
dels centres, les Ampes i els 
Consells escolars. 

2016 
 

Des del 1r dia 

1.1.3.2 

Dotar de més recursos econòmics 
el Consell Escolar per millorar i 
enfortir el sistema educatiu 

municipal 

2016-17 
 

Fet. Subvencions 
3000€/centre, 

Projectes TriplE, 
brigades de 
pares, ... 

OBJECTIU 

 

1.1.4 Disposar d'un marc de referència per a les polítiques 

d'educació municipals 
 

1.1.4.1 
Elaborar el Pla Educatiu Municipal 
amb participació del Consell Escolar 

2017 
 

Inici en els 
propers mesos 

1.1.4.2 
Continuar treballant perquè l'escola 
pública sigui generadora de cohesió 
social i d'igualtat d'oportunitats 

2016 
 

Des del 1r dia 
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1.1.4.3 

Incorporar a l'educació valors 
igualitaris i de convivència a través 
d'una programació anual estable 
per a escoles i instituts. 

2017 
 

Des del 1r dia 

1.1.4.4 
Fomentar i crear programes de 
suport i reconeixement de 
l'educació en el lleure 

2016 
 

2 Cursos de 
monitor de lleure 

1.1.4.5 
Realitzar cursets de formació per a 
pares i mares en temes claus per a 
l'educació (valors, emocions, etc.) 

2016-2019 
 

Des del 1r dia 

1.1.4.6 
Millorar la comunicació i la 
coordinació entre els diferents 
agents educatius  

2016-2019  

 

Des del 1r dia. 
Espai al Lledoner i 

mitjans de 
comunicació 

 

 

OBJECTIU 
 
1.1.5 Recuperar el servei de psicologia infantil 
 

1.1.5.1 

Recuperar el servei de psicologia 
infantil als centres escolars per tal 

de detectar necessitats d'adaptació 
de l'alumnat de primària i 
secundària 

2016-2019 
 

Fet gener 17 

OBJECTIU 1.1.6 Obrir espais educatius més enllà de l’horari lectiu 

1.1.6.1 

Obrir un espai extraescolar que 
doni suport per fer els deures als 
infants, en col·laboració amb el 
Consell Escolar 

2016-2019 
 

Treballant-se de 
cara al curs 18-19 

1.1.6.2 
Oferir aules d’estudi per a l’alumnat 
de totes les edats 

2016-2017  
Treballant-se de 

cara al curs 18-19 

1.1.6.3 

Endegar la iniciativa d’escoles 
obertes per tal que  les entitats de 
Martorelles puguin desenvolupar 

activitats de dinamització per a la 
ciutadania a les escoles 

2016-2017  Realitzant-se 

OBJECTIU 1.1.7 Fomentar l’aprenentatge de l’anglès en totes les etapes educatives 

1.1.7.1 

Treballar per introduir l’anglès a 
l’Escola Bressol i fomentar-la amb 
més intensitat a Educació Primària i 
Secundària.  

2016-2019  
Sobre la taula del 

CEM 

OBJECTIU 1.1.8 Analitzar  

1.1.8.1 
Encarregar una auditoria externa a 
l’Escola Bressol per tal de millorar 
l’eficiència del servei municipal     

2016-2019  
Encarregada a 
l’abril 2017. 

Esperant resultats 

 

  



 

11 
 

 

ÀMBIT 

 

1.2 JOVENTUT 
 

Realitzat 40% 
 

OBJECTIU 
 
1.2.1 Aplicar el Pla Local de Joventut 
 

1.2.1.1 

Implementar el Pla Local de 
Joventut recentment aprovat, 
incorporar una avaluació 
continuada i ampliar-ne les seves 
accions 

2015/19 
 

Des del 1r dia 

OBJECTIU 1.2.2 Reobrir l'Espai Jove a Carrencà de la mà del Consell de Joventut 

1.2.2.1 
Dotar l'Espai Jove dels recursos 
físics i econòmics per estar al servei 
de tota la joventut del municipi 

2016 
 

Posposat 1 any 

1.2.2.2 
Treballar per tal que l'Espai Jove 
esdevingui el punt de referència del 
jovent de Martorelles 

2016/19 
 

Depèn del 1.2.2.1 

1.2.2.3 
Oferir més activitats per al jovent i 
donar-les a conèixer 

2015/19 
 

Contractat 

dinamitzador abril 
17 

1.2.2.4 Obrir un Punt d’Informació Juvenil  2016  Depèn del 1.2.2.1 

OBJECTIU 1.2.3 Fomentar la integració i participació dels joves amb el municipi 

1.2.3.2 

Realitzar, conjuntament amb el 
Consell de Joventut, activitats, 
esdeveniments, sortides, 

intercanvis i camps de treball per al 
jovent del municipi. Crear el 

programa "Vacances Joves" i 
informar d'altres programes 
existents 

2017 
 

S’està executant 
tot menys les 

vacances joves. 

1.2.3.2 

Organitzar actuacions per a joves 

en risc d’exclusió social oferint 
activitats d’oci alternatiu, 
d’habilitats diverses, formació i 
orientació laboral 

2017-2019  
Inici del projecte 

“tastaoficis” 

1.2.3.3 
Recuperar el projecte d’Esport al 
Carrer i compartir l’experiència amb 
altres municipis 

2016  

Millores i 

adequacions de 
pistes esportives 

a Carrencà i 
Pabelló 

1.2.3.4 
Oferir activitats i tallers per 
fomentar el coneixement, les 

habilitats i la participació del jovent  

2016  Properament 

1.2.3.5 
Crear un banc d’intercanvi 
d’activitats i coneixements entre el 
jovent 

2017  

 

 
 

Properament 
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ÀMBIT 

 

1.3 SERVEIS SOCIALS 
 

Realitzat 85% 
 

OBJECTIU 
 
1.3.1 Treballar per l'eficiència dels recursos de Serveis Socials 

 

1.3.1.1 

Treballar per a la millora de 
l'eficiència de recursos dels que 
disposa l'àrea de Serveis Socials 
amb la intenció d'adequar-los a les 
necessitats actuals socials i 
econòmiques del municipi 

2016 
 

Implementació de 
nou sistema l’any 

2016 

1.3.1.2 
Activar protocols, circuits d'actuació 

i el treball per programes 
2016 

 
Des del 2016 

1.3.1.3 
Avaluar la tasca de Serveis Socials 
a través de fitxes i elaboració de 
memòries 

2016 
 

Des del 2016 i 

fent-ne una 
avaluació 
continua 

1.3.1.4 

Proporcionar a les persones en risc 
de vulnerabilitat la cobertura legal i 

econòmica vigent que poden 
sol·licitar a totes les 
administracions públiques 
(Ajuntament, Consell Comarcal, 
Diputació i Generalitat) 

2016 
 

Fet 

1.3.1.5 

Estudiar les necessitats del Servei 
d'Atenció Domiciliària per garantir 
la cobertura a les persones que ho 
requereixin 

2016 
 

S’ha ampliat el 
servei de SAD 

l’any 2017 

OBJECTIU 
1.3.2 Mantenir el bon funcionament del Centre de Suport a la Llar i del 
Menjador Social de la Tercera Edat 

1.3.2.1 
Establir el marc legal i les funcions 
del Centre de Suport a la Llar / 
Menjador Social 

2015 
 

Treballant-hi 

1.3.2.2 
Promoure que el Centre de Dia 
aculli les persones que requereixin 
els seus serveis 

2016-2019 
 

Treballant-hi 

 

ÀMBIT 

 

1.4 GENT GRAN 
 

Realitzat 100% 
 

OBJECTIU 1.4.1 Treballar per a la millora dels casals d'avis Carrencà i Can Sunyer 

1.4.1.1 
Donar suport a la programació 
d'activitats dels casals d'avis de 
Carrencà i Can Sunyer 

2016/17 
 

Fet i organitzant-
ne conjuntament 

OBJECTIU 
 
1.4.2 Potenciar l'envelliment actiu de la població 

 

1.4.2.1 
Establir un programa d'envelliment 
actiu 

2016 
 

Executant-se 

1.4.2.2 
Promoure activitats d'intercanvi 

intergeneracional 
2017 

 

Activitats amb 

lles escoles 
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bressol i de 
primària, i futures 

sortides 

1.4.2.3 

Organitzar intercanvis amb casals 
de gent gran d’altres municipis per 
tal que visitin i coneguin el 
patrimoni, la gastronomia i la 
història de Martorelles 

2016  
Col·laborant amb 
les entitats i la 
Generalitat 

1.4.2.4 

Fomentar les activitats dinàmiques 
per a la gent gran de Martorelles 
amb la intenció de mantenir-los 

actius i vitals 

2016 
 

Organitzant 
activitats dels del 
Consell de Gent 

Gran 
     

 

ÀMBIT 
 
1.5 DONES 

 

Realitzat 60% 
 

OBJECTIU 1.5.1 Potenciar i dotar de recursos les polítiques de Dones i Igualtat 

1.5.1.1 

Dotar les polítiques de Dones i 
Igualtat amb recursos econòmics i 
professionals propis per tal de 
treballar per la prevenció contra la 
violència masclista, així com pel 

suport i apoderament de les dones. 

2016 
 

Augment de les 
partides 

econòmiques i 
activitats  

1.5.1.2 
Aplicar el Pla de Dones aprovat el 
darrer mandat amb implicació de 
tots els departaments 

2016 
 

Des del 1r dia 

1.5.1.3 Crear la Taula de Dones 2014  Tardor 2017 

1.5.1.4 

Generar dinàmiques de treball 
transversal per introduir la 
perspectiva de gènere en tots els 

àmbits. 

2016 
 

Des del 1r dia 

1.5.1.5 
Crear la comissió de treball del Pla 
de Dones 

2016 
 

Va lligat al 1.5.1.2 
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2. PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

 

 

El foment de l’ocupació i la lluita contra l’atur són una prioritat del 

mandat. L’atur ha castigat amb duresa moltes persones i famílies de 

Martorelles i cal que es plantegin mesures i objectius per tal de crear llocs 

de treball i atreure inversions al municipi. A través de la formació, el foment 

de l’emprenedoria i l’impuls dels polígons, el comerç i el turisme, volem 

convertir Martorelles en una vila activa i dinàmica capaç de donar 

oportunitats a tota la ciutadania. 
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ÀMBIT 2.1 TREBALL Realitzat 78% 
 

OBJECTIU 
2.1.1 Dotar Martorelles d'un espai de formació contínua i millorar els serveis de suport i 
orientació laboral municipals   

2.1.1.1 

Convertir l'Oficina d'Orientació Laboral en una 

eina real de recerca de feina i el punt de 
trobada entre totes les persones del municipi 
que busquen o volen canviar de feina 

2015 
 

Fet amb més 

recursos. Millora 
del servei amb més 

oferta  

2.1.1.2 
Fomentar la contractació de qualitat, 
prioritzant les persones aturades de llarga 

durada, joves i majors de 45 anys 

2015 
 

Ordenances 
revisades 

fomentant la 

contractació  

2.1.1.3 
Recuperar l'Escola d'Adults per fomentar la 
formació contínua  

2015 
 

Curs d’accès a grau 
mitjà 

2.1.1.4 
Plantejar una Aula Universitària per a 

persones adultes a l'Escola d'Adults 
2017 

 
Aplaçat al 2018 

2.1.1.5 

Establir una coordinació amb Serveis Socials 

per tal de prioritzar aquelles persones amb 
més vulnerables i amb major risc d’exclusió 
social 

2016  Des del 1r dia 

2.1.1.6 

Contractar els serveis professionals d’un/a 
coaching per tal de millorar l’orientació 
professional, tant de les persones en risc 

d’exclusió social, com de les persones a l’atur  

2016 
/2019 

 
S’ha reforçat el 

SOM 

OBJECTIU 
 
2.1.2 Potenciar la formació oberta  

 

      

2.1.2.1 
Celebrar Jornades de Formació Oberta sobre 
noves tendències professionals i tecnologia 

2016 
 

Realitzant Cursos 
d’ofimatica  

OBJECTIU 
 
2.1.3 Facilitar la formació en oficis i la inserció laboral del jovent  

  

2.1.3.1 Crear espais de formació del jovent en oficis 2018 
 

Projecte de 

Tastaoficis 

2.1.3.2 
Fomentar la inserció del jovent del municipi 
en empreses de Martorelles 

2015 
 

En la línia 2.1.1.2 i 
treball amb IES i 

Cobega 

2.1.3.3 
Iniciar el projecte d'Inserció Escola-Empresa 
per encaminar joves amb dificultats 

d'aprenentatge 

2015 
 

A través del 
Projecte Singular a 

l’IES 

OBJECTIU 
2.1.4 Treballar activament per tal que les empreses locals contractin personal de 
Martorelles   

2.1.4.1 
Continuar incentivant i subvencionant les 
empreses de Martorelles per tal que 

contractin persones del municipi 

2015 
 

Fet 

2.1.4.2 

Revisar les ordenances municipals per tal de 

fer possible bonificacions o subvencions en 
impostos com l'IBI o l'IAE 

2015 
 

Fet 
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2.1.4.3 
Donar a conèixer aquestes facilitats entre les 
empreses de Martorelles 

2015 
 

Fet 

2.1.4.4 
Fer difusió entre la població de Martorelles de 
totes aquelles empreses que s’instal·lin al 

municipi 

2016  

 
 

Fet 
 
 
 

OBJECTIU 2.1.5 Fomentar l'emprenedoria i l'associacionisme empresarial  

2.1.5.1 
Donar suport a la creació de cooperatives per 
tal de fomentar l'emprenedoria 

2017 
 

 Reprogramant el 

sentit de la 
proposta 

2.1.5.2 

Treballar conjuntament amb l'Associació 

d'Industrials del Baix Vallès i l'Entitat de 
Conservació del Polígon de Martorelles 

2015 
 

Des del 1r dia 

 

ÀMBIT 
 
2.2 EMPRESA 

 

Realitzat  75%    

OBJECTIU 2.2.1 Millorar la comunicació empresarial 
 
  

    

2.2.1.1 
Establir mecanismes de comunicació entre 
totes les empreses i fomentar el contacte 
entre elles 

2017 
 

Via AIBV i ECP 

OBJECTIU 
 
2.2.2 Potenciar  els polígons de Martorelles com espais atractius per a les empreses 
  

2.2.2.1 

Revisar les activitat permeses al Polígon 
Industrial per facilitar la implantació  

d'activitats econòmiques no exclusivament 
comercials 

2017 
 

Des del 1r dia 

2.2.2.2 
Buscar un aprofitament econòmic temporal 
per les naus industrials buides 

2017 
 

No en queden  

2.2.2.3 

Posar el Polígon Industrial de Martorelles i les 
seves parcel·les buides dins les zones 
d'interès industrial per a la implantació de 
noves inversions estrangeres 

2017 
 

Fet  

2.2.2.4 
Creació d'incentius i ajudes per a les 
empreses que vulguin implantar-se a 
Martorelles  

2017 
 

Fet amb 
bonificacions al IBI 

i IAE 

2.2.2.5 

Treballar conjuntament amb les empreses per 

detectar necessitats i facilitar la implantació al 
Polígon 

2017 
 

Millores viaries i 
d’il·luminació  

2.2.2.6 
Crear una imatge de marca del Polígon 

Industrial de Martorelles 
2016 

 
Treballnt-hi 

2.2.2.7 
Revisar i implementar el Pla de Comunicació 
per al Polígon Industrial de Martorelles 

2016 
 

Treballant-hi 
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ÀMBIT 

 

2.3 COMERÇ 
 

 Realitzat  50%   

OBJECTIU 
 
2.3.1 Incentivar l'eix comercial Avinguda Piera, Carrer Anselm i Carrer Horta  

  

2.3.1.1 
Entendre tota l'Avinguda Piera, Carrer Anselm 
i Carrer Horta com un eix comercial comú i 
potenciar els seus comerços 

2015 
 

Fet. Consell de 
comerciants 
aglutinant a 

tothom  

2.3.1.2 
Facilitar el seu accés a peu i millorar-ne la 
senyalització/comunicació 

2016 
 

Treballant-hi 

2.3.1.3 
Gestionar conjuntament amb els comerços la 
millora de l'aparcament a l'eix comercial 

2016 
 

Treballant-hi amb 
el Consell de 

comerç 

2.3.1.4 

Estudiar la possibilitat de buscar una zona 

d’aparcament amb una temporalització 
màxima de 15-30 minuts 

2016  

Treballant-hi amb 

el Consell de 
comerç 

2.3.1.5 
Crear una campanya de comunicació i una 
imatge de marca per tal d’incentivar el 

comerç a Martorelles 

2017  
Consell de comerç 

ja ha iniciat 

campanyes 

OBJECTIU 
 
2.3.3 Promoure la cultura del comerç responsable i de proximitat  

  

2.3.3.1 

Treballar amb la Unió de Comerciants per 
promoure l'eix comercial de l'Avinguda Piera, 
Carrer Anselm i Carrer Horta, així com el 
mercat setmanal 

2016 
 

En la línia del 
2.3.1.1  

2.3.3.2 

Conscienciar la ciutadania dels beneficis del 
comerç responsable i de proximitat a través 
de campanyes, tallers i xerrades. Fer èmfasi 
en la idea que aquest tipus de comerç ven 
una experiència en comptes d'un producte. 
(servei a domicili, accés wifi, oferir 
berenar/pica-pica un dia determinat...) 

2016 
 

Treballant-ho amb 
el Consell de 

comerç  

2.3.3.3 
Fomentar la presència de parades de 
productes ecològics al mercat setmanal 

2016  
Replantejant-ho 

perquè no acaba de 
sorgir 
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ÀMBIT 

 

2.4 TURISME 
 

Realitzat

  
54%    

OBJECTIU 
 
2.4.1 Fomentar, preservar i promoure la cultura vitivinícola  

  

2.4.1.1 
Promoure activitats que potenciïn el 
coneixement del món vitivinícola 

2016 
 

Des del 1r dia  

2.4.1.2 
Reforçar la relació amb el Consorci de la 
Denominació d'Origen Alella, així com 
fomentar i participar de les seves activitats 

2016 
 

Des del 1r dia  

2.4.1.3 
Protegir els espais destinats a la vinya i els 
seus usos i activitats 

2017 
 

Fet 

OBJECTIU 
 
2.4.2 Senyalitzar i divulgar el patrimoni històric local  
 

2.4.2.1 

Difondre el patrimoni històric local referenciat 

al Mapa de Patrimoni amb rètols i senyals 
indicatius 

2017 
 

De cara al 2018 

2.4.2.2 Divulgar els noms de cases i topònims locals 2017 
 

Al Lledoner 

2.4.2.3 
Crear el llibre blanc dels atractius patrimonials 
i turístics del municipi 

2018 
 

No encara 

2.4.2.4 Recuperar les Masies com a patrimoni turístic 2017 
 

Analitzant 

2.4.2.5 
Mancomunar l’espai turístic amb Santa Maria 
per potenciar una millor oferta turística 

2017 
 No hi ha voluntat 

des de SMM 

OBJECTIU 
 
2.4.3 Fomentar i promoure la Serralada Litoral  

 

2.4.3.1 
Potenciar les activitats de coneixement del 
nostre entorn natural 

2016 
 

Caminades 

2.4.3.2 
Reforçar la relació amb el Consorci de la 

Serralada Litoral 
2016 

 

Retorn al Consorci 

des del 1r dia  

OBJECTIU 
 
2.4.4 Treballar per recuperar les cireres com a marca de Martorelles 

  

2.4.4.1 

Establir contactes amb les persones 

vinculades al cultiu de les cireres per tal de 
detectar necessitats, dissenyar estratègies 
conjuntes i elaborar una diagnosi i un pla de 
treball per fomentar les cireres com a marca 
de Martorelles 

2017 
 

Treballant-hi 

2.4.4.2 
Informar als viticultors i persones propietàries 
de cirerers de les possibilitats que ofereix el 

sector ecològic i facilitar-los assessorament 

2017  Depèn del 2.4.4.1 
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3. PRESIDÈNCIA 
 

“Una nova manera de governar” 

 

 

 

La ciutadania demanda, cada vegada més, una nova manera de 

governar basada en la ètica, la transparència i la rendició de 

comptes. Cal que l’Ajuntament de Martorelles incorpori aquesta nova 

cultura institucional amb un govern més obert i una ciutadania 

coresponsable de les polítiques públiques.  
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ÀMBIT 3.1 TRANSPARÈNCIA Realitzat  80%  
 

OBJECTIU 
 
3.1.1 Crear un Portal de transparència  
 

      

3.1.1.1 
Dissenyar un Portal de transparència per donar 
acompliment a la legislació vigent sobre 
transparència 

2015 
 

Fet, i rebut 2 

premis al 

respecte 

3.1.1.2 

Fer públic al web el Pressupost Municipal i l'estat 
de la seva execució, les activitats municipals, i les 
actes dels Plens, Comissions Informatives, Juntes 
de Govern i Decrets d'Alcaldia 

2015-2016 
 

Fet 

3.1.1.3 
Crear una APP amb informació d'interès municipal 
que permeti que la ciutadania pugui inscriure's a 
activitats locals 

2015-2016 
 

A mitges. 

S’ha adaptat 

la web a 

mòvil  

3.1.1.4 
Publicar al web municipal l'agenda pública de 
l'alcalde  

2016 
 

Fet 

3.1.1.5 
Publicar la destinació dels ingressos obtinguts a 
través de sancions 

2017 
 

Dificil de 
gestionar 

3.1.1.6 
Emetre el Ple de la corporació en directe a través 

del web municipal (streaming) 
2017  Fet 

3.1.1.7 

Crear un aplicació web per tal de fer el seguiment 

i donar a conèixer del grau de desenvolupament 
del PAM 

2016  Fet 

OBJECTIU 
 
3.1.2 Elaborar un programa de Compliance   

  

3.1.2.1 

Elaborar i implantar un programa de Compliance, 
amb la finalitat de minimitzar la possibilitat que es 
produeixin conductes il·lícites dins de 
l’Ajuntament, amb la creació d’una Comissió de la 
Transparència presidida per un/a regidor/a de l’ 

oposició 

2015  Fet 

 

 

ÀMBIT 
 
3.2 CULTURA  

 

Realitzat  84%    

OBJECTIU 

 

3.2.1 Fer de Carrencà el Centre Cultural Municipal  

 

3.2.1.1 

Reconvertir l'espai de Carrencà per tal que 
esdevingui el motor cultural del municipi 
agrupant-hi tot el teixit cultural local (centre 

d'entitats) 

2015/19 
 

Iniciant els 

treballs de 

licitació del 

projecte 

executiu  

3.2.1.2 Adequar l'espai Carrencà a la legislació vigent 2016-2017 
 

Fet 
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OBJECTIU 
3.2.2 Incentivar, promocionar i difondre la cultura popular i fer més participatives les 
festes locals 

3.2.2.1 
Continuar incentivant, promocionant i difonent la 
cultura popular que es genera al municipi a través 
d'entitats 

2015/19 
 

 Des del 1r 

dia 

3.2.2.2 
Donar a conèixer les activitats d'arrel popular que 
es generen a d'altres indrets del nostre país 

2015/19 
 

Intercanvis 

amb entitats 

dels Països 

Catalans  

3.2.2.3 

Seguir treballant per fer més participatives i 
dinàmiques totes les festes locals de Martorelles 
potenciant els diferents Consells: Cultura, 

Joventut, Esports i Educació 

2015/19 
 

Des del 1r dia i 
amb altres 

departaments 

municipals 

3.2.2.4 

Proporcionar eines a les entitats per tal que 

difonguin les seves activitats (per exemple,  
penjar el calendari d’activitats al web municipal) 

2016  

Fet. Calendari 
d’espais públic 

i grup de 
watsapp 
entitats 

3.2.2.5 
Establir una Setmana de la Cultura i vincular-la a 
les activitats dels centres educatius i el Consell 

Escolar 

2017  
Fet. A les 

Escoles i Sant 

Jordi 

3.2.2.6  Promoure la creació de tallers i grups de teatre 2017  
Tallers sí però 
no sorgeix el 

grup 

OBJECTIU 3.2.3 Fer que el Celler i l'Envelat esdevinguin veritables centres de cultura  

3.2.4.1 
Millorar l'espai de l'Envelat per tal d'oferir un 
espai cultural funcional, concentrat i més eficient  

2016 
 

Treballant en 

la part de 

projecte  

3.2.4.2 

Treballar, amb la col·laboració d'altres 
administracions públiques, per oferir una 
programació cultural estable al Celler i a l'actual 
Envelat  

2016-2017 
 

Realitzant-ho 

amb 

Generalitat i 

Diputació  

3.2.4.3 

Millorar la planificació i donar a conèixer les 
activitats que es realitzen al Celler i l'Envelat a 
través del web, cartells i la comunicació a través 

de les entitats 

2016 
 

Fet. Calendari 

d’espais, 

publicitat a 

les xarxes, ... 

OBJECTIU 

 

3.2.4 Continuar el servei de qualitat de la Biblioteca Montserrat Roig  

 

3.2.4.1 
Donar suport a la tasca bibliotecària com a centre 

cultural de referència a Martorelles 
2015-2019 

 

Des del 1r 

dia.  

3.2.4.2 
Millorar els recursos tècnics per garantir un millor 
servei a la ciutadania 

2017 
 

Des del 1r 

dia  

OBJECTIU 3.2.5 Divulgar el patrimoni històric local 
  
 

    

3.2.5.1 
Difondre el patrimoni històric local amb rètols i 
senyals indicatives en aquells elements 
referenciats en el Mapa del Patrimoni 

2017 
 

Ajornat al 

2018 

3.2.5.2 Divulgar els noms de cases i els topònims locals 2015-2019 
 

A través de la 

revista El 

Lledoner 
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OBJECTIU 3.2.6 Impulsar un Cicle de música  
  
 

    

3.2.6.1 

Impulsar un Cicle de música a l’estiu, per tal de 
difondre la cultura musical a Martorelles i 
promoure joves talents del país  
 

2016-2019 
 

Festival El 

Brunzit 

 

 

ÀMBIT 

 

3.3 ESPORTS 

 

Realitzat   64%   

OBJECTIU 

 
3.3.1 Fomentar la participació en les polítiques esportives  

  

3.3.1.2 
Vehicular conjuntament amb les entitats les 
activitats esportives municipals 

2016 
 

Des del 1r 

dia  

3.3.1.3 
Potenciar l'esport femení a través del Consell 
Municipal d'Esports 

2016 
 

Treballant-hi 

OBJECTIU 3.3.2 Fomentar la cultura de l’esport entre la infància i el jovent  

3.3.2.1 

Organitzar conjuntament amb el Consell Municipal 
d'Esports una Escola Esportiva Municipal per 
fomentar l'esport entre els infants, treballant 

aptituds psicomotrius i donant-los a conèixer les 
principals disciplines esportives 

2018 
 

Treballant-hi 

de cara el 

2018 

3.3.2.2 
Coordinar l'Escola Esportiva Municipal amb els 
Centres Educatius Municipals 

2018 
 

De cara el 

2018 

3.3.2.3 
Organitzar tornejos esportius per al jovent al 
camp de futbol, especialment a l’estiu 

2016  
Organització 

puntual 

3.3.2.4 
Facilitar la cessió de pistes municipals per tal que 
el jovent hi pugui practicar esport 

2016  

Tornejos i les 

dues pistes 
obertes 

3.3.4.5 
Organitzar una setmana esportiva conjuntament 
amb els centres educatius municipals i els clubs 
esportius 

2017  Fet 

OBJECTIU 

 
3.3.3 Dotar al municipi d'instal·lacions esportives dignes   

  

3.3.3.1 
Treballar per a la millora de les instal·lacions 
esportives municipals  

2016-2018 
 

Buscant 

ubicació pel 

nou pavelló i 

millores a 

piscines i 

camp de 

futbol 

3.3.3.2 
Instal·lar porteries i cistelles a la pista entre el 
Pavelló i el Camp de Futbol 

2017 
 

Fet  

3.3.3.3 
Adaptar la pista esportiva com un espai esportiu 
més per realitzar-hi activitats 

2018 
 

Fet  

3.3.3.4 

Arranjar i col·locar indicacions per tal d’aprofitar 
l'entorn natural de Martorelles per a activitats 
esportives: circuits per al parc natural, marxa 
noruega, descobrir racons, BTT... 

2017 
 

Treballant-hi  
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ÀMBIT 3.4 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 
 

 Realitzat 
50%    

OBJECTIU 

 
3.4.1 Recuperar el 0,7% per a projectes de cooperació i solidaritat 

 

3.4.1.1 Fomentar la solidaritat entre entitats i ciutadania  2016-2019 
 

Participació 

d’entitats a 

les escoles i 

gent gran 

3.4.1.2 
Destinar el 0,7% del Pressupost Municipal per a 

projectes solidaris i de cooperació internacional  
2016 

 
Treballant-hi 

OBJECTIU 3.4.2 Agermanar Martorelles amb altres poblacions 

3.4.2.1 
Replantejar i activar els agermanaments actuals 
del nostre municipi per tal d'aportar valors socials 

i de cooperació internacional  

2016-2017 
 

Reactivant 

relació amb 

St. Pedro del 

Norte i 

contactes 

amb la resta  

3.4.2.2 
Donar a conèixer els agermanaments de 
Martorelles a través d’activitats com, per 
exemple, exposicions fotogràfiques 

2016-2017  

Exposició 

aviat sobre 

St. Pedro del 

Norte 

3.4.2.3 
Estudiar la possibilitat de realitzar intercanvis 
culturals amb la Unió Europea 

2018  Es pel 2018 

OBJECTIU 

 

3.4.3 Ingressar en el Fons Català de Cooperació   

 

3.4.3.1 
Treballar conjuntament amb el Fons Català de 
Cooperació en projectes de solidaritat  

2016 
 

Des del 2016  

 

 

ÀMBIT 

 

3.5 PROTOCOL 
 

Realitza
t  

 100%   

OBJECTIU 

 

3.5.1 Posar en valor la institució de l'Ajuntament de Martorelles  

 

3.5.1.1 
Enfortir i millorar la imatge institucional de 

l'ajuntament de Martorelles  
2015-2019 

 

- Nova 

bandera i 

imatge. 

- Millora 

relacions amb 

altres 
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administracio

ns 

3.5.1.2 
Mantenir la proximitat i l'agilitat per rebre i donar 
resposta a les peticions de la ciutadania 

2015-2019 
 

Ens reunim 

amb tothom 

que ho 

sol·licita 
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4. COMUNICACIÓ I TIC 

 

 

“Per una administració moderna i propera a la ciutadania” 

 

 

Martorelles ha de tenir una Administració capdavantera i propera a 

les necessitats de la ciutadania. Per tal d’assolir un govern més obert i 

participatiu, durant aquest 4 anys es treballarà per la millora de la 

comunicació amb la ciutadania i per posar les tecnologies de la informació al 

servei de les persones. 
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ÀMBIT 4.1 COMUNICACIÓ  Realitzat  90% 
 

OBJECTIU 
 
4.1.1 Fer efectiva la comunicació institucional 

  

4.1.1.1 
Millorar la comunicació amb la ciutadania a través 
d'un butlletí  

2015 
 

Fet 

4.1.1.2 Continuar amb l'emissió de Vallès Visió 2015/19 
 

Fet 

4.1.1.3 
Mantenir i millorar la gestió de les xarxes socials 
institucionals 

2015/19 
 

Des del 1r dia 

4.1.1.4 
Instal·lar panells digitals amb informació 
d'activitats del municipi i informació d'interès per 
a la ciutadania 

2017 
 

Estudiant la 
ubicació 

4.1.1.5 
Establir uns estàndards formals comunicatius per 
a tot l'Ajuntament 

2016 
 

 Fet 

4.1.1.6 
Invertir en publicitat i informació a la premsa 
escrita  

2015/19 
 

 Des del 1r dia 

4.1.1.7 Emissió dels Plens Municipals via web 2016 
 

Fet 

4.1.1.8 
Millorar la comunicació dels esdeveniments 
assenyalats amb informació visible al carrer 

2015/19 
 

 Fet 

 

 

ÀMBIT 

 

4.2 TIC 

 

Realitzat   100%   

OBJECTIU 
 
4.2.1 Millorar el web municipal  
 

      

4.2.1.1 
Adaptar el web municipal per a tot tipus de 
dispositius  

2016 
 

Fet  

4.2.1.2 
Millorar el web municipal per a què sigui més 
intuïtiu i de fàcil accés 

2016 
 

Fet  
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5. PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

 

“Per una ciutadania crítica, informada i participativa” 

 

 

 

Una ciutadania cada vegada més exigent, reclama nous espais de 

participació deliberació i decisió. Una nova manera de governar 

requereix, alhora, situar la participació ciutadana al centre de la 

política i dotar de major obertura a l’actuació municipal. El foment de 

l’associacionisme, els Consells de Participació i la millora de l’atenció 

ciutadana seran els pals de paller del mandat 2015-2019. 
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ÀMBIT 5.1 PARTICIPACIÓ  Realitzat  70%  

OBJECTIU 
 
5.1.1 Fomentar el voluntariat social de forma transversal 
 

5.1.1.1 
Donar cobertura legal al voluntariat com a eina 
social i incentivar-ho 

2016-2017  Treballant-hi  

5.1.1.2 Promoure la creació de projectes socials   2016-2017  
 Donant suport a 
les iniciatives que 

es generen 

5.1.1.3 
Fomentar especialment el voluntariat d'ajuda i 
interrelació amb la gent gran de Martorelles 

2016-2019   Fet 

5.1.1.4 
Crear una borsa de voluntariat amb informació 
sobre la seva disponibilitat, formació i perfil 

2016-2019   Gairebé apunt 

5.1.4.5 
Organitzar cursos de formació per persones 
voluntàries com a eina de promoció del 
voluntariat 

2016-2019   
Se’n ha realitzat ja 
1 

OBJECTIU 
5.1.2 Reformar el ROM per potenciar la participació i aplicar el Reglament de Participació 
Ciutadana  

5.1.2.1 

Adaptar el ROM a la normativa vigent actual. 
Actualitzar el ROM per adaptar-lo a les realitats 

actuals de major participació en l'afer públic que 
la societat reclama 

2016  Força avançat  

5.1.2.2 
Potenciar les audiències públiques entre 
ciutadania i ajuntament per fer un seguiment de 
l'estat del municipi  

2016  
 Actes de 100 dies. 
1 any i 2 anys de 
govern 

5.1.2.3 

Dotar la gestió de més transparència i fer 
participar el poble en la presa de decisions 
importants com el POUM o el pressupost 
municipal 

2017  
El ROM ho inclourà 
i gestionarà 

5.1.2.4 
Actualitzar i aplicar el Reglament de Participació 
Ciutadana 

2016   Treballant-hi 

5.1.2.5 

Regular la participació ciutadana generant espais 
de trobada i diàleg entorn a l'organització 
municipal (plens, taules de participació, 
pressupostos participatius…) 

2017  
 Fet. Comisions de 
festes, gent gran, 
etc. 

OBJECTIU 
 
5.1.3 Fomentar els Consells de participació ciutadana 

  

5.1.3.1 
Mantenir actius els Consells de participació 
vigents (Cultura, Educació) 

2015  Fet 

5.1.3.2 

Instaurar el Consell dels Infants com a òrgan de 

participació de l'alumnat de les escoles per tal 
d'implicar la infància en el desenvolupament del 
municipi 

2016  Apunt 

5.1.3.3 
Crear i potenciar el Consell de Joventut com a 
espai de vehiculació i realització de les polítiques 
i problemàtiques juvenils actuals 

2017  Fet 
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5.1.3.4 
Crear el Consell Municipal d'Esports com a espai 
de trobada i treball comú de totes les entitats i 
manifestacions esportives locals 

2016  2017/18 

5.1.3.5 
Obrir els Consells a tots els col·lectius que s'hi 
vulguin implicar 

2016  Fet 

5.1.3.6 
Elaborar una estratègia de comunicació per tal de 
fomentar la participació en els consells 

2016  Treballant-hi 

5.1.3.7 Crear un Consell de Gent Gran 2016  
Fet i el de Comerç 
també 

5.1.3.8 
Crear un Consell Municipal de Medi Ambient i 
Salut  

2016-2017  2018 

OBJECTIU 

 

5.1.4 Fomentar l'associacionisme com a eina de vehiculació de les demandes socials 
  

5.1.4.1 
Facilitar i agilitzar la creació d'associacions i 
dotar-les d'espais per a les reunions 

2015-2019 
 

Fet 

5.1.4.2 
Promocionar i comunicar les activitats realitzades 
per les entitats culturals a través de l'aplicació 
mòbil i la publicació de la programació trimestral 

2016/19  
Fet tot i que amb 
altres mitjans. 

 

ÀMBIT 

 

5.2 ATENCIÓ CIUTADANA 
 

Realitzat   90%   

OBJECTIU 
 
5.2.1 Agilitzar la realització de tràmits a l'OAC  

  

5.2.1.1 
Implementar mecanismes d'administració 

electrònica 
2016  Fet des del març 17 

5.2.1.2 
Facilitar la realització de forma àgil de qualsevol 
tràmit municipal via on-line 

2015-2019  Fet 

5.2.1.3 
Possibilitar l'ús de targeta en el pagaments a 
l'OAC 

2016  Fet 

5.2.1.4 
Establir fluxos de procediments per a l'agilització 
de tràmits 

2016  
Fet amb 
l’Administració 
electrònica 

OBJECTIU 5.2.2 Millorar l'espai d'atenció a l'OAC 
 
  

  

5.2.2.1 
Plantejar les mesures necessàries per tal de fer 
de l'OAC un espai òptim per a l'atenció ciutadana 

2016  
Treballant en la 
millora de l’espai 
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6. SERVEIS I TERRITORI 

 

“Un territori sostenible i per a tothom” 

 

 

 

Volem que Martorelles esdevingui una vila cohesionada, sostenible i 

responsable mediambientalment. A través de la millora de la neteja, 

l’entorn natural, l’habitatge i els equipaments i espais públics, treballarem 

perquè Martorelles sigui un territori on tota la ciutadania pugui gaudir i 

pensat per a totes les persones de la vila. 
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ÀMBIT 6.1 URBANISME   Realitzat 40% 
 

OBJECTIU 
 
6.1.1 Aprovar un nou Pla d'Ordenació Urbana Municipal  
 

6.1.1.1 
Revisar el Pla General Urbanístic actual per 
dissenyar el nou Pla d'Ordenació Urbana 
Municipal (POUM) 

2016/18 
 

Inici a la tardor 
2017. 
Pressupostat 

6.1.1.2 
Introduir processos participatius en 
l'elaboració del POUM 

2016/17 
 

Quan inici 

6.1.1.3 
Plantejar un model adient per dinamitzar el 
centre del poble (restauració, zona comercial, 
equipaments..) 

2016/17  
Via el Consell de 
comerç 

6.1.1.4 
Substituir paulatinament la xarxa de 

canonades d’aigua potable pública 
2017-2019  

Realitzat barri de 
Can Sunyer, i cr. 

Catalunya i 
Escoles 

OBJECTIU 

 
6.1.2 Realitzar projectes de millora urbana per fer de Martorelles una ciutat per a 
tothom  
 

6.1.2.1 

Treballar en un projecte urbanístic, amb una 
perspectiva global, que respecti els espais i el 
medi, i alhora doni resposta a les necessitats 
del municipi  

2015-2016  Des del 1r dia 

6.1.2.2 
Realitzar un passeig des de l'Avinguda Piera 
fins a Carrencà 

2019  2019 

6.1.2.3 
Seguir el projecte de la Llei de Barris de Can 
Sunyer 

2015/18  Des del 1r dia 

6.1.2.4 Millorar l'estat del carrer Barcelona 2016/17  
Treballant-hi amb 
les propietats 

OBJECTIU 

 
6.1.3 Agrupar i millorar els equipaments municipals per fer-los més accessibles a la 
ciutadania  
 

6.1.3.1 

Agrupar els serveis municipals per tal que la 

distribució d'equipaments no sigui tan 
dispersa 

2018  2018 

6.1.3.2 

Habilitar finques sense ús que poden generar 

ingressos per al desenvolupament de 
projectes per al municipi 

2016/19  
Estudiant quines i 
com 

6.1.3.3 
Estudiar solucions per tirar endavant el pla 
urbanístic de l'Escorxador 

2018  Treballant-hi 

6.1.3.4 

Substituir l'Envelat per un edifici d'obra, amb 
una gran sala polivalent i modular adaptada a 
les diferents activitats que s'hi realitzen, 

lavabos, un bar que gestioni i dinamitzi l'espai 
i una casa d'entitats 
 
 

2017-2018  Treballant-hi 
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OBJECTIU 
 
6.1.4 Convertir l'espai de Carrencà en el centre cultural, social i cívic del poble 

  

6.1.4.1 
Treballar per rehabilitar l'espai central de la 
Masia Carrencà  

2019  
S’ha millorat el 
pati interior i 
legalitzat 

6.1.4.2 
Acondicionar la part externa de la Masia 
Carrencà i dignificar l'espai (jardí, arbres, 
il·luminació) 

2016-2018  Fet 

6.1.4.3 Reformar els baixos de la Masia Carrencà  2015/16  
Pressupostat per 
aquest 2017 
 

OBJECTIU 6.1.5 Promoure les reformes i el lloguer d'habitatges  

6.1.5.1 
Treballar per posar facilitats i ajudes per a la 
rehabilitació i lloguer d'habitatges 

2016/19  

Poca oferta 

d’habitatge de 
lloguer 

6.1.5.2 

Obrir una Oficina d'Habitatge per tal de 

gestionar i fomentar el lloguer d'immobles 
buits i donar suport a les famílies en risc de 
desnonament 

2017  

Generalitat no ho 
permet. Acords 

amb Consell 
comarcal. Donem 
suport a famílies 
de risc 

6.1.5.3 

Crear una borsa local de lloguer social a 
través de l'Oficina Municipal d'Habitatge per 
augmentar el nombre de lloguers al municipi i 
millorar l'oferta d'habitatges 

2017  
El mateix que al 
6.1.5.2 

6.1.5.4 Elaborar un Pla Local d'Habitatge 2017  

No es possible fins 

que hi hagi un 
POUM nou 

6.1.5.5 
Millorar l'estat dels habitatges actuals fent-los 
més eficients 

2016/19  

Subvenció IBI per 

col·locar plaques 
solars. Millores als 

equipaments 
municipals. 

OBJECTIU 6.1.6 Fomentar la construcció d'habitatge nou 

6.1.6.1 Fomentar la construcció d'habitatge nou  2016/19  
Treballant-hi amb 
els promotors. Hi 

ha temes avançats 

6.1.6.2 
Estudiar la possibilitat de construir habitatge 
nou de lloguer social per a joves  

2016/19  

En funció de les 
promocions 
privades que 

s’executin 
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ÀMBIT 

 

6.2 VIA PÚBLICA 
 

Realitzat  60%    

OBJECTIU 6.2.1 Millorar l'entorn: desenvolupar eixos de trànsit adaptats i accessibles  

6.2.1.1 

Realitzar un Pla Integral de Reurbanització i 
dignificació de la via pública, establint criteris 
de necessitats i calendari d’actuacions 
previstes, incloent un Pla d'Accessibilitat que 
adapti de forma progressiva totes les voreres i 
habiliti els guals i passos de vianants  

2016  Fet 

6.2.1.2 
Fer que les voreres i els parcs municipals 
siguin accessibles i permetin el pas de cotxets 

i cadires de rodes 

2016/19  Treballant-hi 

6.2.1.3 
Mantenir i millorar els espais públics interiors 
del barri de la Sínia  

2019  2019 

6.2.1.4 
Substituir la passera existent entre la Timba i 
el Parc de Can Sunyer a l'alçada de la Plaça 
El·líptica per una de més segura i accessible 

2016  
Treballant en el 

disseny 

6.2.1.5 
Treballar conjuntament amb les entitats de 
Conservació del Polígon per mantenir-lo en un 
estat òptim i amb bona presència 

2016/19  Des del 1r dia 

6.2.1.6 
Marcar i adaptar els passos de vianants 
necessaris (per exemple, pas de vianants a la 
BV5001 i a l’Avinguda Piera amb C/ Comerç) 

2016/19  Executant-ho 

6.2.1.7 
Acondicionar un pas per la rotonda de Can 
Puig 

2015/16  Fet 

6.2.1.8 
Treballar en el soterrament d'aquells serveis  
d'electricitat i telefonia que actualment són 
aeris, on sigui possible 

2016/19  
Iniciat amb els 

carrers Catalunya i 
Escoles 

6.2.1.9 
Estudiar la possibilitat de crear zones de 
vianants en determinats carrers o bé fer-los 
de prioritat invertida 

2016/19  Estudiant 

6.2.1.10 
Plantejar diferents possibilitats per tal de 
derivar el transit fora del centre 

2018  
Treballant-hi amb 

la Diputació 

6.2.1.11 
Plantejar la planificació d’un carril per a 
bicicletes 

2018-2019  Estudiant 

6.2.1.12 Arranjar el camí a l’escola Les Pruneres 2017  
A executar amb la 

Llei de Barris 

6.2.1.13 

Impulsar un projecte de millora de la imatge 

de Martorelles amb inversions en plantacions, 

sobretot, a l’entrada i a la sortida del municipi 

2017-2019  Planificant 

OBJECTIU 
 
6.2.2 Senyalitzar adequadament els equipaments i el trànsit a tot el municipi 

  

6.2.2.1 
Instal·lar rètols senyalitzadors dels diferents 
serveis municipals, barris, locals i sortides del 
municipi 

2016  
Inici en les 
properes 
setmanes 

6.2.2.2 
Millorar les senyalitzacions de velocitat als 
accessos a les urbanitzacions del municipi per 
reduir la velocitat dels vehicles  

2017  Properament 



 

34 
 

6.2.2.3 
Col·locar més senyalitzacions amb la 
nomenclatura dels carrers i als polígons 

  Treballant-hi 

OBJECTIU 
 
6.2.3 Millorar la mobilitat en transport públic   
 

6.2.3.1 
Millorar la connectivitat en autobús entre 
Martorelles i Sant Fost i modificar-ne el 
recorregut per tal que passi pel CAP  

2015/16  Fet 

6.2.3.2 
Treballar amb l'Ajuntament de Sant Fost per 
tal que aquesta línia circuli pels dos municipis 

2016-2019  Fet 

6.2.3.3 

Treballar amb ADIF i els ajuntaments de 

l'entorn per remodelar l'estació de Mollet-Sant 

Fost i augmentar-ne l'aparcament 

2016/17  

Compromís d’ADIF 
amb l’estació pel 

2017 no per 

l’aparcament 

OBJECTIU 6.2.6 Treballar per al manteniment i arranjament dels espais públics 

6.2.6.1 
Mantenir els carrers i places del municipi 
arranjats i nets 

2015-2019  Millora notable 

6.2.6.2 
Repintar els passos de vianants i adaptar les 

respectives voreres 
2016/19  Executant-ho 

6.2.6.3 
Treballar per tal que les voreres i els parcs 

municipals estiguin en condicions òptimes 
2016/19  Millora notable 

 

ÀMBIT 
 
6.3 SANITAT 

 

Realitzat  67%    

OBJECTIU 
 
6.3.1 Promoure mesures per a la prevenció de la salut  
 

6.3.1.1 

Instal·lar desfibril·ladors als principals 

equipaments municipals com a mesura 
d'actuació en cas d'accident cardiovascular.  

2015-2016  
Fet. Envelat, 

policia  

6.3.1.2 

Publicar i difondre mesures de salut 
preventiva a través dels mitjans de 
comunicació locals com la web o el Butlletí 
Municipal i seminaris específics 

2015-2017  
Fet. Via El 
Lledoner 

6.3.1.3 
Facilitar el calendari de les farmàcies de 
guàrdia obertes a través del web municipal 

2016  
Fet. Via El 
Lledoner 

6.3.1.4 
Organitzar activitats dirigides o 
individualitzades per promoure la salut 

2016-2019  Fet 

OBJECTIU 
 
6.3.2 Fomentar la salut fent esport pel municipi  

  

6.3.2.1 
Crear circuits senyalitzats pel terme municipal 
habilitats per fer-los caminant, corrent o en 

bici 

2018  
2018. Treballant 
amb el Parc de la 

Serralada 
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6.3.2.2 
Informar amb panells de les distàncies, 
recorreguts i esforços realitzats en aquests 
circuits 

 2016-2017  Depèn del 6.3.2.1  

OBJECTIU 
 
6.3.3 Vetllar per la prevenció de les addiccions entre la ciutadania de Martorelles 

  

6.3.3.1 
Implementar el Pla de Prevenció de les 
Addiccions 

2015-2019 
 

Des del 1r dia  

OBJECTIU 
 
6.3.4 Treballar per la inclusió de les persones amb diversitat funcional 

  

6.3.4.1 
Crear el Programa per la inclusió de les 
persones amb diversitat funcional 

2016  

No hi ha 
programa. 

Activitats els 
diumenges al 

Centre de Suport 

a la Llar 

6.3.4.2 
Estudiar la possibilitat d’adaptar un parc per a 
persones amb diversitat funcional (per 
exemple, un gronxador autopropulsable) 

2017-2018  Depèn del 6.3.4.1 

OBJECTIU 

 

6.3.5 Combatre les plagues que puguin afectar a les persones, els boscos i cultius  
  

6.3.5.1 
Crear hotels d’insectes i restaurar el cicle de la 
natura alterat per persones i insecticides 

2017-2018   
Fet. Capses nius i 

ratpenats 

6.3.5.2 

Crear una zona de venda de productes 
fitosanitaris i organitzar xerrades i 
conferències per alertar dels seus riscos sobre 
la salut i medi ambient sostenible 

 2017-2018   
Xerrades i cursos 

fets 

6.3.5.3 
Continuar amb el control de les campanyes de 
plagues que afecten les persones (mosquit 
tigre, etc.) 

2016-2019   Fet 

 

 

ÀMBIT 

 

6.4 MEDI AMBIENT 
 

Realitzat   42%   

OBJECTIU 
 
6.4.1 Fomentar la sostenibilitat i l'eficiència energètica  

  

6.4.1.1 
Continuar formant part del pacte dels alcaldes 
de la Comissió Europea 

 2016-2019  Fet 

6.4.1.2 

Aprofitar les bones condicions de crèdit que 
s'ofereixen a nivell europeu per emprendre 
projectes de sostenibilitat.  

 

 2016-2019  
Estudiant 
projectes 

6.4.1.3 

Superar el 80% de reciclatge de residus 

urbans per seguir sent municipi de referència 
en aquest àmbit (actualment estem per sobre 
del 70% que marca la normativa vigent) 
 

2016-2019   

Arribar al 90% 
amb la implantació 
del PaP als blocs 

de pisos 

6.4.1.4 
Reforçar la recollida dels residus orgànics i de 
rebuig porta a porta 

 2016-2019  Lligat al 6.4.1.3 
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6.4.1.5 

Col·locar més iglús de recollida selectiva als 
carrers per tal de facilitar el reciclatge i 
millorar-ne l’estètica 
 

 2016-2019  

Se’n han substituït 

i es treballa amb 
el Consorci. 

6.4.1.5 

Instal·lar un panell informatiu als iglús de 
recollida selectiva per fomentar la 
conscienciació de la necessitat del reciclatge  
 

 2016-2019  Encara no 

6.4.1.6 

Intensificar el seguiment de les zones on hi ha 

menor taxa de reciclatge i fomentar la 
pedagogia del civisme on s’escaigui 
 

 2016-2019  Treballant-hi 

6.4.1.7 
Establir bonificacions a través d’una targeta 
per a les persones que utilitzin la deixalleria 

2015-2016  Fet des del 2016 

6.4.1.8 
Col·locar punts de càrrega per a vehicles 
elèctrics 

2018-2019  
Instal·lació 
enguany 

6.4.1.9 

Col·locar al web municipal informació 
ambiental d’interès per a la ciutadania: Pla de 
risc químic, indicadors ambientals, 
recomanacions per a la salut, etc. 
 

2016  
Aplicat però no del 

tot 

6.4.1.10 

Desenvolupar un Programa municipal de Medi 
Ambient i Salut a través del Consell Municipal 
de Medi Ambient i Salut 
 

2017  2018  

6.4.1.11 
Promoure una transició progressiva cap a una 
jardineria pública sostenible i ecològica  

2016-2019  
Fet. No es fan 

servir productes 

quimics 

6.4.1.12 
Estudiar formules per subvencionar l’ús 
d’energies renovables 

2016-2019  
Bonificació de l’IBI 
per plaques solars 

OBJECTIU 
 
6.4.3 Combatre la pobresa energètica  

  

6.4.3.1 
Treballar per esdevenir un ajuntament 
referent en les polítiques d'eficiència 

energètica 

 2016-2019  Fet 

6.4.3.2 

Esdevenir un ajuntament autosuficient 

energèticament, fent més eficient el consum 
elèctric i d'aigua dels equipaments municipals 

2016-2019   Treballant-hi 

6.4.3.3 
Fer campanyes de conscienciació i promoció 
de les energies renovables 

2016-2019   Més endavant 

6.4.3.4 
Contractar l’energia elèctrica de l'Ajuntament 
a empreses o cooperatives de consum 
d’energies renovables  

 2015  
Treballant-hi 
perquè sigui real 
aquest 2017 

OBJECTIU 
 
6.4.4 Fomentar la creació d'espais de cultiu i protegir els espais de les vinyes 

  

6.4.4.1 
Treballar per la creació d'horts urbans 
ecològics 

2016-2017   Fet 

6.4.4.3 
Fomentar l’ instal·lació dels mecanismes de 

rec de gota a gota 
 2016-2018  Fet 

6.4.4.4 
Col·laborar amb diferents entitats per 
gestionar l'espai de les vinyes 

2016-2019   No encara 
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6.4.4.5 Realitzar un estudi del cultiu col·lectiu 2016   

6.4.8.1 

Mantenir i protegir els terrenys dedicats al 

món vitivinícola i vetllar pel traspàs 
generacional del seu treball 

 2016-2019  
Incloses dins el 
PEIN i la DO Alella 

OBJECTIU 
 
6.4.7 Fer pedagogia de bones pràctiques amb animals de companyia  
 

6.4.7.1 
Conscienciar les persones propietàries 
d'animals de companyia sobre bones 
pràctiques 

2016-2017  Encara no 

6.4.7.2 
Endurir les multes per males pràctiques dels 

propietaris amb animals de companyia 
2015  Encara no 

OBJECTIU 

 

6.4.9 Adequar els espais naturals i camins forestals per a l'ús públic  
 

6.4.9.1 

Col·locar panells informatius d'itineraris, 
fauna, flora i història als espais naturals, 
camins agrícoles i camins forestals del terme 
municipal 

2016-2019  
A Carrencà com a 
prova. Falta 

desenvolupar 

6.4.9.2 Adaptar àrees de pícnics en aquests espais 2016-2019  
N’hi haurà a 
Carrencà 

6.4.9.3 
Treballar per a la millora del camí del costat 
del riu Besòs 

2016-2019  
Treballant-hi amb 
el Consorci del riu 

6.4.9.4 
Estudiar la protecció de Can Camp com a àrea 
natural d’interès i convertir-la en un espai 
natural protegit 

2017  
Estudiant i 
arreglant l’entorn. 
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7. GOVERNACIÓ 

 

“Gestió responsable dels recursos públics” 

 

 

 

Gestionar responsable i eficaçment els recursos públics és un 

element essencial per assolir una bona política pensada per a les 

persones. La gestió dels recursos públics ha de ser rigorosa i estar al 

servei de la ciutadania. Vetllar per la transparència i la gestió òptima de 

recursos humans, tècnics i econòmics és quelcom prioritari per tal que es 

puguin prendre accions que millorin la qualitat de vida de la Martorelles. 
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ÀMBIT 7.1 RECURSOS HUMANS Realitzat  75%   

OBJECTIU 
 
7.1.1 Millorar i optimitzar l'estructura i condicions del personal municipal  

 

7.1.1.1 
Elaboració d’un organigrama del personal 
municipal i una Relació de Llocs de 
Treball 

2015/16  Inici tardor 2017 

7.1.1.2 
Assignar personal laboral i personal de 
referència per a totes les àrees 

2015/16  
Fet des del 1r 

dia. 
Coordinacions 

7.1.1.3 
Plantejar una estratègia formativa per al 
personal de l'Ajuntament 

2016  En execució 

7.1.1.4 

Adhesió a la Plataforma per a la Reforma 

Horària per fomentar una millor 

conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral 

2016  Des del 1r dia 

 

ÀMBIT 
 
7.2 HISENDA 

 

Realitzat  65%   

OBJECTIU 
7.2.1 Vetllar perquè el pressupost municipal sigui transparent i entenedor per 
a la ciutadania 

7.2.1.1 

Revisar la forma de presentar el 
pressupost municipal per tal que sigui 

una eina de treball àgil i comprensible. El 
pressupost i el seu estat d'execució ha 
d'estar permanentment a l'abast del 
veïnat 

2016  

Des del 1r dia. 

Cal millorar els 
noms d eles 

partides 

7.2.1.2 

Gestionar de forma responsable els 

recursos públics i rendir comptes a la 
ciutadania amb claredat i transparència 
als plens municipals 

2015  Fet 

OBJECTIU 
 
7.2.2 Destinar part del pressupost municipal a propostes participatives  
  

7.2.2.1 

Destinar l'execució d'una part del 
pressupost municipal a propostes de la 
ciutadania a través de processos 
participatius 

2017  De cara al 2018 

OBJECTIU 
 
7.2.3 Revisar la taxa d'escombraries als comerciants 

  

7.2.3.1 
Analitzar i adequar la taxa 
d'escombraries a les diferents activitats 
dels comerços locals 

2017  Fet 

OBJECTIU 
7.2.4 Invertir les multes en 
projectes  

  
 
  

  

7.2.4.1 

Destinar els ingressos de les multes de 
trànsit a pal·liar o solucionar causes 
directes de les infraccions, com ara la 
millora de voreres i passos de vianants  

2017  
Es de difícil 
realització 

OBJECTIU 7.2.5 Vetllar per aconseguir subvencions d'altres administracions 
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7.2.5.1 

Realitzar tots els procediments 
necessaris per tal d'aconseguir 
subvencions d'altres administracions 

(Diputació, UE, Consell Comarcal…) 

2015-2019  Des del 1r dia 

 

 

ÀMBIT 
 
7.3 SEGURETAT CIUTADANA 

 

Realitzat  80%    

0OBJECTIU 
 
7.3.1 Professionalitzar el cos propi de seguretat com a Policia Local 

  

7.3.1.1 

Marcar el full de ruta per professionalitzar la 

seguretat al municipi i establir un cos de 
Policia Local municipal 

2016 
 

 Fet 

OBJECTIU 

 

7.3.2 Actualitzar i implementar l'Ordenança de Civisme  
  

7.3.2.1 
Fer campanyes de sensibilització per 
millorar el civisme a Martorelles 

2016-2019  A treballar 

7.3.2.2 
Millorar el control de la velocitat als carrers i 
polígons amb element passius 

2016/19  Executant-se 

7.3.2.3 
Plantejar la rotació de les càmeres dels 

semàfors 
2016/19  Fet 

7.3.2.4 
Fomentar la bona relació entre els locals de 
lleure i el veïnatge 

2016/19  Fet 

OBJECTIU 7.3.3 Generar indicadors de seguretat i convivència   

7.3.3.1 
Realitzar periòdicament anàlisis per conèixer 
l'estat de la seguretat i la convivència a 
Martorelles 

2017  Fet 

7.3.3.2 
Impulsar la Taula de Convivència i 
Seguretat, composada per l’Ajuntament, 
entitats veïnals i cossos de seguretat 

2016  Fet 

OBJECTIU 7.3.4 Incrementar la seguretat a Martorelles   

7.3.4.1 
Implantar un mètode de seguretat de 
control d’accés a les entrades i sortides de 
Martorelles 

2016   
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ÀMBIT 
 
7.4 CONTRACTACIÓ 

 

Realitzat  100%    

OBJECTIU 7.4.1 Garantir la transparència dels processos de contractació  

7.4.1.1 
Garantir que tots els processos de 
contractació de l'Ajuntament siguin 
plenament transparents per a la ciutadania 

2015-2019  Fet 

OBJECTIU 
7.4.2 Fomentar la contractació agregada per tal d'assolir més transparència, 

lliure concurrència i estalvi de costos municipals  

7.4.2.1 
Promoure contractacions agregades i 

sostenibles a través de licitacions públiques 
2015-2019  

Des del 1r 

dia 

 

 


