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1. Presentació. 

Em plau presentar-vos el Programa d’Actuació Municipal 2019-2023 que hem elaborat 

conjuntament l’equip de govern municipal, el personal tècnic municipal i la ciutadania 

mitjançant el procés participatiu celebrat a finals de 2019 i principis de 2020. 

El Programa d’Actuació Municipal 2019-2023 és un document estratègic de les actuacions que 

l’Ajuntament de Martorelles desenvoluparà durant el mandat municipal, de manera que es 

planifica el calendari i els recursos humans i tècnics que es destinaran durant aquests quatre 

anys a l’acció de govern municipal. 

Tot i que aquest compromís de mandat correspon a l’equip de govern, és voluntat d’aquest 

desenvolupar-lo conjuntament amb la ciutadania mitjançant el procés participatiu celebrat. 

D’aquesta manera volem donar cabuda a l’opinió ciutadana i a la seva implicació en la 

consecució dels objectius que ens hem proposat per a aquests quatre anys. El desenvolupament 

futur de Martorelles no correspon en exclusiva a l’equip de govern municipal, ni tan sols a 

l’Ajuntament, i per això creiem que la implicació activa de la ciutadania és el principal actiu per 

construir plegats el municipi que desitgem. I en aquest treball és important l’expertesa i 

coneixement del personal tècnic municipal, que executa professionalment les directrius 

d’aquest PAM. 

Construir entre tots i totes el futur de Martorelles no és només l’obligació cívica a la qual estem 

obligats, sinó que també hi intervé la il·lusió col·lectiva per mantenir viva la memòria de les 

nostres arrels i, alhora, llegar als nostres fills i nets un poble millor on viure-hi. Aquest PAM és 

el granet de sorra que hi aportem per a aquest objectiu els propers quatre anys. 

Cordialment, 

 

Marc Candela i Callado 

Alcalde de Martorelles  
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2. Introducció i metodologia 

Un pla d’actuació municipal és un document estratègic que té com a funció la planificació de 

l’acció de govern municipal. A diferència d’altres documents estratègics on hi ha un important 

apartat d’anàlisi i diagnosi d’aquell àmbit en què treballem, en aquest cas aquesta fase ja s’ha 

realitzat prèviament amb el diagnòstic elaborat conjuntament entre partits polítics, equip de 

govern municipal, ciutadania i personal tècnic municipal. 

Així doncs, els resultats electorals de les passades eleccions municipals i la formació de l’equip 

de govern municipal ens van donar una primera aproximació de la voluntat política ciutadana 

en la governança local. Es van sotmetre a votació diferents propostes presentades pels partits 

polítics, cadascuna formada per un programa electoral i una candidatura. La formació de l’equip 

de govern municipal també comporta la posada en comú de diferents de les propostes polítiques 

que han obtingut representació municipal, sobretot quan l’equip de govern està format per 

diferents partits. 

Així doncs, el PAM es centra principalment en l’estratègia d’acció i les actuacions que se’n 

desprenen durant el mandat municipal de 2019 a 2023. Aquestes actuacions s’extreuen del 

programa electoral del partit a l’equip de govern i del procés participatiu obert a la ciutadania. 

El procés participatiu ha constat de les següents fases: 

Fase I: Informació i recollida de propostes. 

Fins el 27 de desembre, tothom qui ho desitgés podia presentar les propostes d’actuació a 

desenvolupar per part de l’Ajuntament. 

Per fer-ho, només calia emplenar el formulari imprès a la contraportada del tríptic que es va 

distribuir, i lliurar-lo als llocs de recollida de propostes: l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i al Celler 

de Carrencà, o bé fer-ho mitjançant la pàgina de participació ciutadana https://decidim-

martorelles.diba.cat/ que permetia la presentació telemàtica de propostes. 

Aquesta plataforma informàtica també contenia tota la informació del procés i que l’equip 

consultor hi integrés les propostes presentades en paper. 

Fase II: Avaluació i validació de propostes. 

Es van revisar totes les propostes presentades per avaluar-les i validar-les. 

https://decidim-martorelles.diba.cat/
https://decidim-martorelles.diba.cat/
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Es va comprovar que eren actuacions de competència municipal, que tècnicament es podien 

portar a terme, i com encaixaven en el conjunt del pressupost municipal. 

Fase III: Debat de propostes. 

Totes aquelles propostes validades van passar a la fase de debat, consistent en la celebració 

d’una sessió presencial que va tenir lloc el 14 de gener al Celler de Carrencà. 

En el transcurs d’aquesta sessió es van exposar les propostes presentades, i els assistents van 

poder defensar la seva proposta, si així ho desitjaven. 

Finalment, els assistents van poder manifestar la seva preferència mitjançant una dinàmica 

participativa que va donar com a resultat un ordre de preferències de les propostes presentades. 

Fase IV: Presentació del Programa d’Actuació Municipal. 

Un cop redactat, el PAM s’ha presentat mitjançant el web municipal.  

En paral·lel al procés participatiu, l’equip redactor i el govern municipal van celebrar tres 

sessions de treball: 

Una primera sessió de treball de planificació, celebrada el 4 d’octubre de 2019, on es va establir 

el mètode de treball, objectius i calendari de participació i redacció del PAM. 

Una segona sessió de treball estratègic, celebrada el 9 de desembre de 2019, on es van establir 

els valors que inspiren aquest PAM i l’arbre estratègic d’objectius i línies d’actuació. 

Una tercera sessió de treball operatiu, celebrada el 5 de març de 2020, on es van tancar les 

accions, pressupost i calendari del PAM. 

També el personal tècnic municipal ha participat en l’elaboració del PAM amb la revisió de les 

actuacions, tant les proposades per la ciutadania com les previstes per l’equip de govern 

municipal. En aquesta tasca de revisió s’ha informat del pressupost aproximat per a cada 

actuació, el seu calendari i les regidories i institucions responsables i participants en la seva 

execució. Aquesta tasca de revisió es va portar a terme entre els mesos de gener i febrer. 

El document estratègic del PAM permet fer el seguiment de les actuacions previstes amb una 

fitxa per cadascuna d’elles, on hi ha contingudes diferents informacions: 

Actuació. Títol de l’actuació, on s’inclou un codi de numeració seguint la numeració dels 

objectius i línies d’actuació. 
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ODS vinculats. S’inclou la imatge dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions 

Unides vinculats a aquesta actuació. 

Contingut. Breu explicació de l’actuació que es desenvoluparà. 

Calendari. Anys durant els qual es desenvoluparà l’actuació. 

Pressupost. Despesa aproximada del pressupost municipal que comportarà l’actuació, 

desglossat per anys. 

Gestió. Regidoria a qui correspon l’execució de l’actuació. 

Altres agents. Altres regidories i institucions públiques implicades en l’execució i finançament 

de l’actuació. 

Per últim, cal assenyalar que un PAM és un document de planificació i intencions. És dinàmic en 

tant que s’adapta segons les vicissituds que es van succeint al llarg del mandat municipal: canvis 

de tendència pressupostària, actuacions i inversions no previstes que s’han d’atendre 

prioritàriament o canvis d’altre tipus. Un PAM no és un document cotilla inamovible durant 

quatre anys, sinó una eina de treball que s’adapta a l’evolució dels esdeveniments i a la gestió. 
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3. Valors 

La gestió d’aquest Programa d’Actuació Municipal 2019-2023 es realitzarà sota els valors 

següents: 

 

 

 

 

  

Transparència

Participació 
ciutadana

Cohesió social

RigorSostenibilitat

Feminisme

Civisme
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El sentit d’aquests valors en relació a la gestió municipal que es pretén realitzar durant aquest 

mandat municipal és el següent: 

 

 

  

Transparència Gestionar l'actuació municipal de forma transparent serà un dels pals de 
paller 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 qualitatde vida de la ciutadania de forma 
eficient.

Sostenibilitat Martorelles ha d'esdevenir un municipi socialment, territorialment i 
mediambientalment sostenbile del qual puguin gaudir les actuals i 
futures generacions.

Feminisme L'acció del govern municipal es es pretén realitzar des de l'efectiva 
igualtat de gènere, contemplant aquest valor de manera transversal a 
totes les polítiques, i amb l'objectiu d'assolir l'efectiva igualtat entre 
homes i dones al municipi.

Civisme El civisme com a valor per aconseguir una comunitat de persones lliures i 
iguals que conviuen en fraternitat exigeix d'una ciutadania responsable 
que vetlla pel bé comú.
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4. Estratègia. 

L’estratègia en un pla d’actuacions s’estructura de manera piramidal, amb una visió estratègica, 

objectius i línies d’actuació. S’organitzen de manera piramidal, situant al vèrtex la visió 

estratègica, en el segon nivell els objectius, i en el tercer nivell les línies d’actuació. 

Per visió estratègica entenem l’estat que volem assolir en finalitzar el pla, de manera que 

visualitzem allò que volem aconseguir. És el punt més elevat de l’estratègia, que ens permet 

dibuixar un horitzó expressat de manera breu i de fàcil transmissió perquè sigui entesa per 

tothom. 

Aquesta visió estratègica es desglossa en diferents objectius que descriuen diferents àmbits en 

els quals treballarem, també amb una intenció d’assolir una fita a aconseguir. 

Per a arribar aquests objectius treballarem en diferents línies d’actuació que ens permetran 

desenvolupar diferents àmbits de treball. Per sota d’aquestes línies se situen les accions, que 

formen part de l’operativa de la planificació estratègica. 

Així doncs, a mesura que anem descendint des de la visió estratègica a les línies d’actuació, 

passem de l’estratègia a la planificació operativa, per convertir una visió en un pla operatiu. 

A la pàgina següent s’exposa gràficament l’estratègia d’aquests Programa d’Actuació Municipal 

2019-2023. 
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Línies d'actuació
Objectius 

estratègics
Visió 

estratègica

Volem un municipi modern, actiu i dinàmic: un 
poble viu

Un poble modern

Urbanisme cohesionador i sostenible

Espai públic amable, accessible i inclusiu

Respectuós i compromès amb el medi ambient

Mobilitat integrada i sostenible

Un poble actiu

Oportunitats laborals i formatives

Polígon potent i amb complicitats amb el poble

Poble atractiu i proper pel comerç i el turisme

Un poble dinàmic

Participació per fer poble

Governança propera, transparent i rigorosa

Promoure oferta cultural per a tots els públics

Promoure i fer accessible l'esport amb equipaments 
de qualitat

Un poble per a les persones

Un poble que aposti pel benestar de les famílies

Un poble que inverteix en la infància i l'educació

Salut com a eix central de la qualitat de vida

Un poble amb els mateixos drets, deures i 
oportunitats per a tothom
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5. Actuacions. 

Les actuacions recollides en aquest PAM no són la totalitat de les actuacions que desenvolupa 

l’Ajuntament de Martorelles, que són moltes més i són habituals d’acord amb el marc normatiu 

i competencial de l’administració local a Catalunya. 

Només es recullen aquelles actuacions que s’han volgut singularitzar i destacar, o bé perquè són 

actuacions noves, o bé perquè s’impulsaran de manera significativa, i en conjunt formen 

l’estratègia d’acció per als propers anys. 

Les actuacions estan recollides en format de fitxa amb la informació següent en cadascuna 

d’elles: 

Actuació. Títol de l’actuació, on s’inclou un codi de numeració seguint la numeració dels 

objectius i línies d’actuació. 

ODS vinculats. S’inclou la imatge dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions 

Unides vinculats a aquesta actuació. 

Contingut. Breu explicació de l’actuació que es desenvoluparà. 

Calendari. Anys durant els qual es desenvoluparà l’actuació. 

Pressupost. Despesa aproximada del pressupost municipal que comportarà l’actuació, 

desglossat per anys. 

Gestió. Regidoria a qui correspon l’execució de l’actuació. 

Altres agents. Altres regidories i institucions públiques implicades en l’execució i finançament 

de l’actuació. 

Aquest format permet un seguiment individualitzat de cadascuna d’elles. 

A partir de la pàgina següent s’exposen totes les fitxes del PAM, classificades per a cada objectiu 

i línia d’actuació. 
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1. Un poble modern. 

1.1. Urbanisme cohesionador i sostenible. 

ACTUACIÓ: 

1.1.1. Biblioteca a Can Carrencà  

Contingut: 

Arranjament de dependències de la Masia Carrencà per ubicar-hi una biblioteca. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

   1.000.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

1.1.2. Reforma de la Masia Carrencà per a la ubicació dels serveis 

municipals d’atenció a les persones i acció cívica. 

 

Contingut: 

Arranjament de dependències de la Masia Carrencà per ubicar-hi els serveis municipals 

d’atenció a les persones i acció cívica. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

   1.000.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme 

Altres agents: 

Regidoria de Cultura 
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ACTUACIÓ: 

1.1.3. Parc a l’entorn de la Masia de Carrencà.  

Contingut: 

Condicionar l’entorn de la Masia de Carrencà amb més vegetació, més il·luminació a les pistes 

i més elements de joc, i així convertir-ho en un parc que envolti aquest equipament. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

50.000€ 50.000€ 50.000€ 50.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

1.1.4. Acabar l’elaboració del POUM. 

 

Contingut: 

Finalització del nou planejament urbanístic del municipi. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

50.000€ 50.000€ 50.000€ 50.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

1.1.5. Programa de reformes i lloguer d’habitatges.  

Contingut: 

Aprovar l’exempció d’impostos i taxes, i alhora atorgar subvencions, per a aquelles finques 

que es rehabilitin amb l’objectiu de posar-les a lloguer. 

Promoure l’eficiència energètica dels edificis d’habitatges. 

Crear una borsa de lloguer d’habitatge per augmentar el nombre de lloguers al municipi i 

millorar-ne l’oferta. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

50.000€ 50.000€ 50.000€ 50.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

1.1.6. Passeig de l’Av. d’en Piera fins a Carrencà.  

Contingut: 

Convertir el lateral de l’Av. d’en Piera en un passeig per a vianants, arbrat i amb bancs. 

Convertir l’aparcament lateral en aparcament en bateria per augmentar-ne el nombre de 

places totals. 

Convertir els passos de vianants en plataformes de pas per tal de reduir la velocitat de pas 

dels vehicles. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

   500.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

1.1.7. Millora del carrer Barcelona.  

Contingut: 

Millorar l’estat de les voreres. 

Promoure l’arranjament de les cases del carrer per evitar l’estat de deixadesa (veure actuació 

1.1.4). 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

 200.000€   

 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

1.1.8. Nou enllaç de l’Av. Joan XXIII i descongestió del carrer Anselm Clavé.  

Contingut: 

Connectar el carrer Joan XXIII, amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

Canviar la titularitat del carrer Anselm Clavé per traspassar-la a l’Ajuntament, i alhora fer el 

traspàs de l’Av. Joan XIII a la Diputació. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

  300.000€ 300.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme 

Altres agents: 

Diputació de Barcelona 
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ACTUACIÓ: 

1.1.9. Reforma del carrer de Can Puig (va obtenir 3 vots a la sessió 

ciutadana). 

 

Contingut: 

Reforma d’aquest del carrer de Can Puig, que és un dels accessos del poble, per tal de 

dignificar-lo com a entrada al municipi. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

3.000€ 30.000€   

 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme 

Altres agents: 
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1.2. Espai públic amable, accessible i inclusiu. 

ACTUACIÓ: 

1.2.1. Pla de millora de voreres.  

Contingut: 

Fer que les voreres i els parcs municipals siguin accessibles i permetin el pas de cotxes i cadires 

de rodes. 

Desenvolupar el pla d’adaptació progressiva de voreres estratègiques tot habilitant els guals 

i els passos de vianants. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

150.000€ 150.000€ 150.000€ 150.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

1.2.2. Apropar la gestió d’abastament d’aigua al ciutadà.  

Contingut: 

Fer concessió només dels serveis que no pot realitzar l’Ajuntament per motius econòmics, i 

evitar la concessió integral del servei. Fer un seguiment transparent, contant i efectiu sobre 

el servei. Recuperar pous i mines per a l’abastament municipal. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

No té cost per al pressupost municipal 

 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

1.2.3. Reforma integral dels carrers de Can Sunyer, Aurora, 

Núria, Mercè Rodoreda, Sant Joaquim, Piquet i Sol. 

 

Contingut: 

Convertir aquests carrers en vials de prioritat invertida i així prioritzar els vianants per davant 

dels vehicles. Convertir les voreres i calçades actuals en una plataforma única. Millorar 

l’accessibilitat i la il·luminació. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

 650.000€ 650.000€  

 

Gestió:  

Regidoria d’urbanisme 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

1.2.4. Instal·lació de rètols dels equipaments a tot el municipi.  

Contingut: 

Instal·lant rètols senyalitzadors dels diferents serveis municipals, barris i sortides del municipi. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

 15.000€ 15.000€  

 

Gestió:  

Regidoria d’urbanisme 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

1.2.5. Construcció d’una passera entre el carrer Comerç i el Parc 

de Can Sunyer. 

 

Contingut: 

Construir una nova passera entre el carrer Comerç i l’entrada de l’Escola Les Pruneres. 

Fer-lo segur, accessible i agradable, tot millorant la il·luminació de la zona. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

150.000€    

 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

1.2.6. Creació d’una xarxa de carrils bici.  

Contingut: 

Construint carrils segurs a l’eix Anselm Clavé, Av. d’en Piera i carrer Mogent. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

 20.000€ 20.000€ 20.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

1.2.7. Millora de l’entorn del polígon industrial.  

Contingut: 

Treballar conjuntament amb l’entitat de conservació del polígon per mantenir-lo en un estat 

òptim i amb bona presència d’acord amb el conveni actual amb l’entitat. Marcar i adaptar els 

passos de vianants. Executar les obres de condicionament de passos de vianants a la rotonda 

de Can Puig amb la Diputació de Barcelona. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

400.000€ 400.000€   

 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme 

Altres agents: 

Diputació de Barcelona 
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ACTUACIÓ: 

1.2.8. Projecte Parets que parlen.  

Contingut: 

Promoure que es pintin murals a parets sense ús o parets mitgeres, per tal de donar color a 

l’espai públic. Es reglamentarà la cessió per a poder pintar aquests murals a l’espai públic. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria de Participació Ciutadana 

Altres agents: 

Regidoria de Joventut 

Regidoria de Cultura 

Regidoria de Via Pública 
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1.3. Respectuós i compromès amb el medi ambient. 

ACTUACIÓ: 

1.3.1. Millora de la recollida porta a porta.  

Contingut: 

Ampliar la recollida amb el sistema porta a porta a tots els habitatges del municipi, i per a 

totes les fraccions (orgànica, rebuig, paper, plàstic i vidre). Redefinir la taxa d’escombraries 

per fer-la progressiva en funció de la renda i el padró de cada habitatge. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

 50.000€   

 

Gestió:  

Regidoria de Medi Ambient 

Altres agents: 

Agència de Residus de la Generalitat 

Diputació de Barcelona 
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ACTUACIÓ: 

1.3.2. Instal·lar punts de recàrrega de vehicles elèctrics.  

Contingut: 

Instal·lació de dos punts de recàrrega. Un a l’Av. d’en Piera i l’altre a Carrencà. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

10.000€ 10.000€   

 

Gestió:  

Regidoria de Medi Ambient 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

1.3.3. Recuperació de la Verneda de Can Camp.  

Contingut: 

Desbrossar, netejar i mantenir l’espai fins a Can Sunyer. 

Col·laborar amb diferents entitats municipals per mantenir i gestionar l’espai. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

3.000€ 3.000€ 3.000€ 3.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria de Medi Ambient 

Altres agents: 

Agrupació de Defensa Forestal, ADF. 
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ACTUACIÓ: 

1.3.4. Arranjament, senyalització i promoció dels espais naturals i camins 

forestals. 

 

Contingut: 

Col·locar panells informatius d’itineraris, fauna, flora i història als espais naturals i camins 

agrícoles i forestals. Adaptar àrees de pícnic en aquests espais. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

 5.000€ 5.000€  

 

Gestió:  

Regidoria de Medi Ambient 

Altres agents: 

Regidoria de Via Pública 
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ACTUACIÓ: 

1.3.5. Creació i millora d’horts urbans.  

Contingut: 

Creació d’horts urbans cogestionats al carrer Molí del Polígon industrial. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

5.000€    

 

Gestió:  

Regidoria de Medi Ambient 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

1.3.6. Millora de la neteja a l’espai públic.  

Contingut: 

Millora de la neteja i manteniment de les voreres i parcs municipals per gaudir-los en plenitud. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

Sense cost suplementari pel pressupost municipal 

 

Gestió:  

Regidoria de Medi Ambient 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

1.3.7. Bones pràctiques amb els animals de companyia  

Contingut: 

Conscienciació dels propietaris d’animals de companyia per evitar molèsties. Endurir les 

multes per males pràctiques als seus propietaris. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

200€ 200€ 200€ 200€ 

 

Gestió:  

Regidoria de Salut 

Altres agents: 

Policia municipal 
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ACTUACIÓ: 

1.3.8. Ajuntament sostenible.  

Contingut: 

Avançar el l’eficiència energètica i de consum d’aigua de les dependències i equipaments 

municipals. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

10.000€    

 

Gestió:  

Regidoria de Medi Ambient 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

1.3.9. Fomentar i protegir els espais de les vinyes.  

Contingut: 

Mantenir i protegir els terrenys dedicats al món de la vinya. Assegurar i facilitar el traspàs 

generacional del seu treball. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria de Medi Ambient 

Altres agents: 
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1.4. Mobilitat integrada i sostenible 

ACTUACIÓ: 

1.4.1. Foment de la mobilitat sostenible  

Contingut: 

Aparellat amb l’actuació 1.2.6 de creació d’una xarxa de carrils bici, es promoure l’ús de 

sistemes alternatius de mobilitat, amb bicicleta i patinet o similars. 

Promoure una concessió mancomunada amb els municipis de l’entorn d’un servei públic de 

bicicleta i/o patinets elèctrics amb punts de recollida a la Pl. Anselm Clavé, Can Camp, Av. d’en 

Piera i Carrencà, amb enllaços a l’estació de rodalies de Mollet-Sant Fost i altres punts de 

Mollet. 

Instal·lació de garatges de bicicletes i/o patinets a l’Av. d’en Piera, Carrencà, i l’estació de 

rodalies. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 

 

Gestió:  

Regidoria de Mobilitat 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

1.4.2. Millora del servei de bus urbà.*  

Contingut: 

Ampliació de la connectivitat amb els municipis del voltant, hospital i altres serveis de 

l’entorn, tot redefinint les línies i traçats a l’entorn del Baix Vallès. 

Ampliar el servei cap a l’horari nocturn, en connexió amb els busos nit. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

Sense cost pel pressupost municipal 

 

Gestió:  

Regidoria de Mobilitat 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

1.4.3. Més aparcament a l’estació de Mollet-Sant Fost.  

Contingut: 

En treball conjunt amb ADIF i els ajuntaments de l’entorn per incrementar la capacitat de 

l’aparcament. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

Sense cost complementari pel pressupost municipal 

 

Gestió:  

Regidoria de Mobilitat 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

1.4.4. Reestructurar l’aparcament quinzenal.  

Contingut: 

Reestructurar les zones d’aparcament quinzenal del municipi. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

Sense cost complementari pel pressupost municipal 

 

Gestió:  

Regidoria de Mobilitat 

Altres agents: 
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2. Un poble actiu. 

2.1. Oportunitats laborals i formatives. 

ACTUACIÓ: 

2.1.1. Millorar el servei de suport i orientació laboral municipal.  

Contingut: 

Potenciar el Servei d’Ocupació de Martorelles per convertir-lo en una eina real de recerca de 

feina i el punt de trobada entre totes les persones del poble que busquen o volen canviar de 

feina. És un servei d’intermediació per a les empreses que cerquen els perfils més idonis pels 

llocs de treball que ofereixen. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

25.000€ 25.000€ 25.000€ 25.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria de Treball 

Altres agents: 

Diputació de Barcelona 
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ACTUACIÓ: 

2.1.2. Incentivar l’ús de l’espai de formació per a adults.  

Contingut: 

Incentivar la formació d’adults a les antigues Escoles Montserrat per fomentar la formació 

contínua i ajudar la ciutadania local a adquirir i millorar les seves competències professionals 

per estar més preparada per al món laboral. 

Crear un conveni amb l’Escola Oficial d’Adults que la Generalitat de Catalunya te a Mollet del 

Vallès. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

 15.000€ 15.000€ 15.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria de Treball 

Altres agents: 

Generalitat de Catalunya 

Diputació de Barcelona 
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ACTUACIÓ: 

2.1.3. Promoure la contractació de treballadors locals per 

part de les empreses del municipi. 

 

Contingut: 

Potenciar i millorar els ajuts econòmics a les empreses de Martorelles per tal que contractin 

treballadors del municipi. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

25.000€ 25.000€ 25.000€ 25.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria de Treball 

Altres agents: 
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2.2. Polígon potent i amb complicitats amb el poble. 

ACTUACIÓ: 

2.2.1. Tastet d’oficis 

 

Contingut: 

Donar suport a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge i oferir-los una primera aproximació 

al món laboral. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

3.000€ 3.000€ 3.000€ 3.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria d’Educació 

Altres agents: 

Institut Alba Vallès 

Regidoria de Treball 
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ACTUACIÓ: 

2.2.2. Servei Mancomunat d’Ocupació: Martorelles- Sant Fost- Santa Maria de Martorelles 

 

Contingut: 

El Servei d’Ocupació Mancomunat: Martorelles, Sant Fost i Santa Maria de Martorelles oferirà 

serveis d’orientació i acompanyament a la recerca de feina, formació i assessorament en 

relació al món laboral. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

40.000€ 40.000€ 40.000€ 40.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria de Treball 

Altres agents: 

Ajuntament de Sant Fost 

Ajuntament de Santa Maria de Martorelles 
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2.3. Poble atractiu i proper pel comerç i el turisme 

ACTUACIÓ: 

2.3.1. Promoure el Consell de Comerç municipal.  

Contingut: 

Coordinar els comerços del municipi. Fomentar els comerços del Consell i treballar 

conjuntament amb aquest. Realitzar campanyes de conscienciació en favor del comerç de 

proximitat. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

20.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria de Comerç 

Altres agents: 

Diputació de Barcelona 
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ACTUACIÓ: 

2.3.2. Promoure la celebració de fires sectorials.  

Contingut: 

Organització de fires temàtiques amb productes de proximitat. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

10.000€ 10.000€ 20.000€ 20.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria de comerç 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

2.3.3. Promoció del producte ecològic i de proximitat.  

Contingut: 

Ampliar l’oferta de parades de productes ecològics i de proximitat en el mercat setmanal. 

Organitzar fires complementàries i promocionals de periodicitat trimestral. Realitzar 

campanyes de promoció. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

Sense cost pel pressupost municipal 

 

Gestió:  

Regidoria de comerç 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

2.3.4. Campanyes promocionals amb el Consell de Comerç.  

Contingut: 

Realització de campanyes de promoció del comerç local amb el Consell de Comerç. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria de Comerç 

Altres agents: 

Diputació de Barcelona 
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ACTUACIÓ: 

2.3.5. Potenciació de la Fira de Nadal  

Contingut: 

Celebració d’una Fira de Nadal amb una durada de diversos dies, amb artesans i comerç local, 

activitats per a infants, etc. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria de Comerç 

Altres agents: 

Diputació de Barcelona 
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3. Un poble dinàmic. 

3.1. Participació per fer poble. 

ACTUACIÓ: 

3.1.1. Foment del voluntariat social.  

Contingut: 

Promoure i donar suport al voluntariat com a eina de transformació social i d’ajut als més 

necessitats. Crear l’Espai del voluntariat donant suport tècnic a les iniciatives de voluntariat 

social. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

2.000€    

 

Gestió:  

Regidoria de Participació Ciutadana 

Altres agents: 

Regidoria de Benestar i Família 

Oficina de Voluntariat de la generalitat de Catalunya 
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ACTUACIÓ: 

3.1.2. Pressupostos participatius.  

Contingut: 

Destinar una part del pressupost municipal a propostes presentades per la ciutadania o pels 

consells participatius. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

2.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria de Participació Ciutadana 

Altres agents: 

Regidoria de Comunicació i TIC 
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ACTUACIÓ: 

3.1.3. Nou Pla Local de Joventut.  

Contingut: 

Actualització del Pla Local de Joventut. Potenciar el Consell de Joventut com a espai obert al 

jovent del poble, que vehiculi i posi en comú les demandes juvenils. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

Sense cost per al pressupost municipal 

 

Gestió:  

Regidoria de Joventut 

Altres agents: 

Diputació de Barcelona 
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ACTUACIÓ: 

3.1.4. Programa Vacances Joves.  

Contingut: 

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

intercanvis i camps de treball per als joves durant els períodes de vacances escolars. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

11.000€ 11.000€ 11.000€ 11.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria de Joventut  

Altres agents: 
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3.2. Governança propera, transparent i rigorosa. 

ACTUACIÓ: 

3.2.1. Agenda pública de l’alcalde.  

Contingut: 

Publicar al web municipal l’agenda pública de l’alcalde, i inclusió d’un espai setmanal 

d’atenció a la ciutadania. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

No suposa despesa per al pressupost municipal 

 

Gestió:  

Regidoria de Comunicació, Tecnologies i Innovació 

Regidoria d’Administració Central 

Altres agents: 

Regidoria de Participació Ciutadana 

Diputació de Barcelona 
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ACTUACIÓ: 

3.2.2. Millora de l’Administració electrònica.  

Contingut: 

Adaptació de la web municipal per poder realitzar amb agilitat qualsevol tràmit municipal. La 

posada en marxa de la nova web municipal permetrà els tràmits electrònics de la ciutadania. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

10.000€ 15.000€   

 

Gestió:  

Regidoria de Comunicació, Tecnologies i Innovació 

Regidoria d’Administració Central 

Altres agents: 

Diputació de Barcelona 

  



 
 

59 

ACTUACIÓ: 

3.2.3. Espais wifi en equipaments municipals.  

Contingut: 

Habilitar wifi d’accés lliure a Carrencà, el Parc de Can Sunyer i altres equipament municipals. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria de Comunicació, Tecnologies i Innovació 

Altres agents: 

 

  



 
 

60 

ACTUACIÓ: 

3.2.4. Concentració de les dependències municipals.  

Contingut: 

Acabar amb la dispersió de les 6 oficines de serveis municipals a 2. Reformar i ampliar l’edifici 

de l’Ajuntament per a millorar-ne la funcionalitat i l’accessibilitat aprofitant per reformar 

també la seva plaça. Reformar els baixos de la Masia de Carrencà per acollir-hi els serveis 

d’atenció a les persones i acció cívica. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

550.000€ 500.000   

 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

3.2.5. Contractació pública sostenible.  

Contingut: 

Introduir elements de contractació pública sostenible en les licitacions municipals per 

prioritzar la contractació d’empreses, cooperatives i entitats del tercer sector que aporten un 

valor afegit a la ciutadania. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

Sense cost per al pressupost municipal 

 

Gestió:  

Departament de contractació 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

3.2.6. Incrementar la professionalitat i proximitat de la policia local.  

Contingut: 

Reduir el percentatge elevat d’interinatge del cos de policia local. Millorar la proximitat del 

cos amb la població 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

20.000€ 20.000€ 50.000€ 50.000€ 

 

Gestió:  

Policia Local  

Altres agents: 
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3.3. Promoure oferta cultural per a tots els públics. 

ACTUACIÓ: 

3.3.1. Trasllat de la Biblioteca a la Masia de Carrencà.  

Contingut: 

Veure actuació 1.1.1. 

Ampliar l’espai de biblioteca actualment existent, amb nous espais com aules d’estudi, i 

promoure noves activitats. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

Veure fitxa 1.1.1 

 

Gestió:  

Regidoria de Cultura 

Altres agents: 

Regidoria d’Urbanisme 

Generalitat de Catalunya 

Diputació de Barcelona 
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ACTUACIÓ: 

3.3.2. Museu de la història de Martorelles.  

Contingut: 

Ubicar aquest museu a les Escoles Montserrat, tot reformulant l’ús d’aquest espai com a 

museu per a ús educatiu i esporàdic. Instal·lar un museu de la història de Martorelles i els seus 

oficis en una de les dues sales. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

  200.000€  

 

Gestió:  

Regidoria de Cultura 

Altres agents: 

Generalitat de Catalunya 

Diputació de Barcelona 

Consell Comarcal 
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ACTUACIÓ: 

3.3.3. Programació cultural estable als equipaments municipals.  

Contingut: 

Treballar, amb la col·laboració d’altres administracions públiques, per oferir una programació 

cultural estable al Celler i al Centre La Vinya de Carrencà a través d’un sistema de 

contraprestació amb companyies culturals, amb la voluntat de crear cicles culturals estables 

a Martorelles. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

 100.000 100.000 100.000 

 

Gestió:  

Regidoria de Cultura 

Altres agents: 

Generalitat de Catalunya 

Diputació de Barcelona 
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ACTUACIÓ: 

3.3.4. Promoció de la cultura popular.  

Contingut: 

Continuar incentivant, promocionant i difonent la cultura popular que es genera al municipi a 

través d’entitats. Donar a conèixer les activitats d’arrel popular que es generen a d’altres 

indrets del nostre país. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

  50.000€ 100.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria de Cultura 

Altres agents: 

Regidoria de Joventut 

Regidoria d’Educació 

Regidoria de Participació Ciutadana 

Generalitat de Catalunya 

Diputació de Barcelona 
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ACTUACIÓ: 

3.3.5. Dinamització i participació a les festes locals.  

Contingut: 

Seguir dinamitzant i treballant per fer més participatives totes les festes locals de Martorelles 

a través dels diferents Consells: Cultura, Joventut, Esports, Comerç i Educació. 

Obrir els Consells a tots els col·lectius que s’hi vulguin implicar. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

Sense cost per al pressupost municipal, assumit pel personal de 

l’Ajuntament 

 

Gestió:  

Regidoria de Cultura 

Regidoria de Participació Ciutadana 

Altres agents: 

Regidoria de Joventut 

Regidoria de Participació Ciutadana 

Generalitat de Catalunya 

Diputació de Barcelona 
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ACTUACIÓ: 

3.3.6. Senyalitzar i divulgar el patrimoni històric local.  

Contingut: 

Difondre el patrimoni històric local amb rètols i senyals indicatius en aquells elements 

referenciats en el Mapa de Patrimoni. 

Divulgar els noms de cases i els topònims locals. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

20.000€    

 

Gestió:  

Regidoria de Cultura 

Altres agents: 

Regidoria d’Urbanisme 

Generalitat de Catalunya 

Diputació de Barcelona 
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ACTUACIÓ: 

3.3.7. Grades mòbils a la Vinya (va obtenir 2 vots a la sessió ciutadana).  

Contingut: 

Instal·lació de graderies mòbils al nou equipament de la Vinya. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

 22.000€   

 

Gestió:  

Regidoria de Participació  

Altres agents: 

Regidoria d’Urbanisme 
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3.4. Promoure i fer accessible l’esport amb equipaments de qualitat. 

ACTUACIÓ: 

3.4.1. Nou pavelló esportiu.  

Contingut: 

Construir un pavelló esportiu nou incentivant així els esports interiors del municipi, que 

compleixi les normatives de les principals federacions esportives. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

 500.000 1.000.000 1.000.000 

 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme 

Altres agents: 

Generalitat de Catalunya - -Consell Català de l’Esport 

Diputació de Barcelona 
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ACTUACIÓ: 

3.4.2. Creació del Consell Municipal d’Esports.  

Contingut: 

Creació del Consell Municipal d’Esports com a espai de trobada i treball comú de totes les 

entitats i manifestacions esportives locals. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

No suposa despesa per al pressupost municipal 

 

Gestió:  

Regidoria d’Esports 

Regidoria de Participació Ciutadana 

Altres agents: 

Entitats esportives locals 
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ACTUACIÓ: 

3.4.3. Escola esportiva per a infants.  

Contingut: 

Creació d’una escola esportiva per a infants organitzant-ho amb el Consell Escolar Municipal 

com a servei extraescolar. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

No suposa despesa suplementària per al pressupost municipal 

 

Gestió:  

Regidoria d’Esports 

Altres agents: 

Regidoria d’Educació i Infància 
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ACTUACIÓ: 

3.4.4. Esport a l’aire lliure.  

Contingut: 

Senyalitzar diferents recorreguts de tots els nivells i distàncies per a fer a peu, corrent o en 

bicicleta pel municipi. Instal·lar aparells de gimnàstica tecnificada a l’aire lliure estil 

cal·listènia. Mantenir l’aposta per les pistes exteriors de bàsquet i futbol. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

1.500 8.000   

 

Gestió:  

Regidoria d’Espais públics 

Altres agents: 

Generalitat de Catalunya 

Diputació de Barcelona 
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4. Un poble per a les persones. 

4.1. Un poble que aposti pel benestar de les famílies. 

ACTUACIÓ: 

4.1.1. Construcció d’habitatge social.  

Contingut: 

Promoure la construcció d’habitatge social aprofitant terrenys de titularitat municipal, i amb 

acord amb cooperatives socials de desenvolupament d’habitatge social. 

Elaboració d’un pla d’habitatge per planificar les actuacions d’habitatge. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

10.000€ Pressupost a determinar en el pla d’habitatge 

 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme 

Altres agents: 

Diputació de Barcelona 
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ACTUACIÓ: 

4.1.2. Voluntariat social per a la gent gran.  

Contingut: 

Promoure i organitzar una xarxa de voluntaris per ajudar la gent gran en les seves tasques 

quotidianes. Promoure la interrelació generacional. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

Sense cost per al pressupost municipal, coordinat pel personal tècnic de 

l’Ajuntament 

 

Gestió:  

Regidoria de Gent gran 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

4.1.3. Potenciar l’envelliment actiu de la població.  

Contingut: 

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

mantenir-la activa i vital. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria de Gent gran 

Altres agents: 
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4.2. Un poble que inverteix en la infància i l’educació. 

ACTUACIÓ: 

4.2.1. Camins escolars.  

Contingut: 

Continuar amb la implantació dels camis escolar, millorant les voreres i senyalitzacions, alhora 

que les fem més accessibles i segures. Creació d’un servei de monitoratge. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

6.000€    

 

Gestió:  

Regidoria de Mobilitat 

Altres agents: 

 Regidoria d’Urbanisme 

Regidoria d’Educació 
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ACTUACIÓ: 

4.2.2. Crear una cuina central al municipi per abastir els 

centres educatius i socials. 

 

Contingut: 

Crear una cuina única que doni servei a l’Escola Simeó Rabassa i a l’Escola les Pruneres. 

Donar servei en períodes de vacances a infants del municipi amb problemes alimentaris per 

risc d’exclusió social. 

Promoure que tot el menjar sigui cuinat a Martorelles i que s’utilitzin productes de qualitat, 

proximitat i ecològics. 

Possibilitar que es doni servei al Centre de suport a la Llar, a la gent gran que viu sola i a 

l’escola bressol, fins i tot en períodes de vacances. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

Inversió a càrrec del concessionari 

 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme 

Altres agents: 

Regidoria de Benestar i Família,  

Regidoria d’Educació 

Regidoria de Salut 
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ACTUACIÓ: 

4.2.3. Servei extraescolar municipal.  

Contingut: 

Treballar conjuntament amb el Consell Escolar Municipal per obrir un espai extraescolar amb 

voluntaris que ajudin a fer els deures als infants que ho requereixin. 

Crear un catàleg conjunt d’activitats i cursos d’arts escèniques, esports i tecnologia que es 

puguin oferir a les escoles de Martorelles. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

6.500€ 6.500€ 6.500€ 6.500€ 

 

Gestió:  

Regidories d’Educació i Regidoria d’esports  

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

4.2.4. Tancaments a les zones de jocs infantils.  

Contingut: 

Instal·lar tanques perimetrals a les zones de jocs infantils als parcs per impedir l’accés 

d’animals de companyia i facilitar el control i seguretat dels infants. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

 5.000€   

 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

4.2.5. Jornades de formació oberta.  

Contingut: 

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

actualitzar els coneixements de la població que hi estigui interessada 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

Sense cost per al pressupost municipal 

 

Gestió:  

 Regidoria d’Educació 

Altres agents: 

Regidoria de Treball 
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ACTUACIÓ: 

4.2.6. Crear grups de criança i assessorament educatiu  

Contingut: 

Formar grups de criança i lactància a nadons. Celebrar jornades de formació donant eines 

educatives per a pares i mares d’infants. Celebrar jornades de prevenció en l’adolescència i 

joventut per a pares i mares. Per exemple amb matèries com xarxes socials, oci, relacions 

sexuals, etc. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

3.600€    

 

Gestió:  

Regidories d’infància i de Benestar i família 

Altres agents: 
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4.3. Salut com a eix central de la qualitat de vida. 

ACTUACIÓ: 

4.3.1. Instal·lació de desfibril·ladors en equipaments municipals.  

Contingut: 

Instal·lar desfibril·ladors als principals equipaments municipals com a mesura d’actuació en 

cas d’accident cardiovascular. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

7.000€ 7.000€   

 

Gestió:  

Regidoria de Salut Pública 

Altres agents: 

Regidoria d’Esports 
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ACTUACIÓ: 

4.3.2. Difusió de la salut preventiva.  

Contingut: 

Continuar publicant periòdicament informació sobre salut preventiva als mitjans de 

comunicació amb mesures de salut adreçades a tota la població local. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

3.000€ 3.000€ 3.000€ 3.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria de Salut Pública 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

4.3.3. Fomentar la salut mitjançant l’esport.  

Contingut: 

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

bicicleta.  

Veure actuació 1.3.4. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

Pressupost assumit en altres actuacions (1.3.4 i 3.4.4) 

 

Gestió:  

Regidoria de Salut Pública 

Altres agents: 

Regidoria de Medi Ambient 

Regidoria d’Esports 
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ACTUACIÓ: 

4.3.4. Línia d’autobús a l’hospital.  

Contingut: 

Treballant i negociant amb les empreses per a crear o modificar alguna de les línies actuals 

per tal que des de Martorelles es pugui arribar a l’Hospital de Mollet en autobús  

Veure actuació 1.4.2. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

Sense cost per al pressupost municipal 

 

Gestió:  

Regidoria de Mobilitat 

Altres agents: 
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4.4. Un poble amb els mateixos drets, deures i oportunitats per a tothom. 

ACTUACIÓ: 

4.4.1. Pla d’igualtat  

Contingut: 

Redacció del Pla d’igualtat municipal. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

Sense cost per al pressupost municipal 

 

Gestió:  

Regidoria d’Igualtat 

Altres agents: 

Diputació de Barcelona 
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ACTUACIÓ: 

4.4.2. Trobada de dones  

Contingut: 

 Objectiu de la Trobada de dones és crear un espai de participació de les dones de Martorelles 

per fer xarxa i que les dones es coneguin per  compartir inquietuds, idees i experiències.  

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost: 

2020 2021 2022 2023 

1.500€ 1.500€ 1.500€ 1.500€ 

 

 

Gestió:  

Regidoria d’Igualtat 

Altres agents: 
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ACTUACIÓ: 

4.4.3. Sensibilització per a la igualtat  

Contingut: 

Dur a terme accions per sensibilitzat en els valors de la igualtat real, el reconeixement de la 

diversitat sexual i les relacions igualitàries a través d’accions coincidint amb diades i de 

propostes culturals. 

Calendari: 

2020 2021 2022 2023 

    

 

Pressupost:  

2020 2021 2022 2023 

7.000€ 7.000€ 7.000€ 7.000€ 

 

Gestió:  

Regidoria d’Igualtat 

Altres agents: 

Regidoria d’Educació 

Regidoria de Joventut 
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6. Pla de finançament i calendari 

Les actuacions del PAM tenen un pressupost assignat, junt amb un calendari d’execució per 

anys, per tal de tenir una aproximació pressupostària a tenir en compte per a cada any. Aquestes 

dades estan incloses en cadascuna de les fitxes d’actuació. 

L’extracció d’aquestes dades en un quadre integrat donen com a resultat el pla de finançament 

i el cronograma que es poden consultar a les pàgines següents. 
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6.1. Pla de finançament 

Actuacions del PAM 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

1. Un poble modern 889.700,00 € 1.691.700,00 € 1.301.700,00 € 3.131.700,00 € 7.014.800,00 € 

1.1. Urbanisme cohesionador i sostenible 153.000,00 € 380.000,00 € 450.000,00 € 2.950.000,00 € 3.933.000,00 € 

1.1.1. Biblioteca a Can Carrencà       1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 

1.1.2. Reforma de la Masia Carrencà per a la ubicació dels serveis municipals d’atenció a les 
persones i acció cívica 

      1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 

1.1.3. Parc a l’entorn de la Masia de Carrencà 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 200.000,00 € 

1.1.4. Acabar l’elaboració del POUM 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 200.000,00 € 

1.1.5. Programa de reformes i lloguer d’habitatges 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 200.000,00 € 

1.1.6. Passeig de l’Av. d’en Piera fins a Carrencà       500.000,00 € 500.000,00 € 

1.1.7. Millora del carrer Barcelona   200.000,00 €     200.000,00 € 

1.1.8. Nou enllaç de l’Av. Joan XXIII i descongestió del carrer Anselm Clavé   300.000,00 € 300.000,00 € 600.000,00 € 

1.1.9. Reforma del carrer de Can Puig  3.000,00 € 30.000,00 €     33.000,00 € 

1.2. Espai públic amable, accessible i inclusiu 705.000,00 € 1.240.000,00 € 840.000,00 € 175.000,00 € 2.960.000,00 € 

1.2.1. Pla de millora de voreres 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 600.000,00 € 

1.2.2. Apropar la gestió d’abastament d’aigua al ciutadà                          No té cost                       No té cost                     No té cost                        No té cost 0,00 € 

1.2.3. Reforma integral dels carrers de Can Sunyer, Aurora,Núria, Mercè Rodoreda, Sant Joaquim, 
Piquet i Sol 

  650.000,00 € 650.000,00 €   1.300.000,00 € 

1.2.4. Instal·lació de rètols dels equipaments a tot el municipi   15.000,00 € 15.000,00 €   30.000,00 € 

1.2.5. Construcció d’una passera entre el carrer Comerç i el Parc de Can Sunyer 150.000,00 €       150.000,00 € 

1.2.6. Creació d’una xarxa de carrils bici   20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 60.000,00 € 

1.2.7. Millora de l’entorn del polígon industrial 400.000,00 € 400.000,00 €     800.000,00 € 

1.2.8. Projecte Parets que parlen 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € 

1.3. Respectuós i compromès amb el medi ambient 29.200,00 € 69.200,00 € 9.200,00 € 4.200,00 € 111.800,00 € 

1.3.1. Millora de la recollida porta a porta   50.000,00 €     50.000,00 € 

1.3.2. Instal·lar punts de recàrrega de vehicles elèctrics 10.000,00 € 10.000,00 €     20.000,00 € 

1.3.3. Recuperació de la Verneda de Can Camp 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € 

1.3.4. Arranjament, senyalització i promoció dels espais naturals i camins forestals 5.000,00 € 5.000,00 €   10.000,00 € 

1.3.5. Creació i millora d'horts urbans 5.000,00 €       5.000,00 € 

1.3.6. Millora de la neteja a l’espai públic          No té cost associat       0,00 € 

1.3.7. Bones pràctiques amb els animals de companyia 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 800,00 € 

1.3.8. Ajuntament sostenible 10.000,00 €       10.000,00 € 

1.3.9. Fomentar i protegir els espais de les vinyes 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 € 

1.4. Mobilitat integrada i sostenible 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 10.000,00 € 

1.4.1. Foment de la mobilitat sostenible 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 10.000,00 € 

1.4.2. Millora del servei de bus urbà          No té cost associat       0,00 € 

1.4.3. Més aparcament a l’estació de Mollet-Sant Fost          No té cost associat       0,00 € 
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Actuacions del PAM 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

2. Un poble actiu 143.000,00 € 148.000,00 € 158.000,00 € 158.000,00 € 607.000,00 € 

2.1. Oportunitats laborals i formatives 50.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 245.000,00 € 

2.1.1. Millorar el servei de suport i orientació laboral municipal 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 100.000,00 € 

2.1.2. Incentivar l’ús de l’espai de formació per a adults   15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 45.000,00 € 

2.1.3. Promoure la contractació de treballadors locals per part de les empreses del municipi 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 100.000,00 € 

2.2. Polígon potent i amb complicitats amb el poble 43.000,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € 172.000,00 € 

2.2.1. Tastet d'oficis                         3.000,00 €                        3.000,00 €                     3.000,00 €                         3.000,00€ 12.000,00 € 

2.2.2. Servei d’Ocupació Mancomunat                      40.000,00 €                      40.000,00 €                  40.000,00 €                       0.000,00 €                160.000,00 € 

2.3. Poble atractiu i proper pel comerç i el turisme 50.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 190.000,00 € 

2.3.1. Promoure el Consell de Comerç municipal 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 50.000,00 € 

2.3.2. Promoure la celebració de fires sectorials 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 60.000,00 € 

2.3.3. Promoció del producte ecològic i de proximitat          No té cost associat       0,00 € 

2.3.4. Campanyes promocionals amb el Consell de Comerç 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 40.000,00 € 

2.3.5. Fira de Nadal  10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 40.000,00 € 

3. Un poble dinàmic 610.500,00 € 1.180.000,00 € 1.415.000,00 € 1.265.000,00 € 4.514.500,00 € 

3.1. Participació per fer poble 4.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 34.000,00 € 

3.1.1. Foment del voluntariat social 2.000,00 €       2.000,00 € 

3.1.2. Pressupostos participatius 2.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 32.000,00 € 

3.1.3. Nou Pla Local de Joventut          No té cost associat       0,00 € 

3.1.4. Programa Vacances Joves 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 44.000,00 € 

3.2. Governança propera, transparent i rigorosa 585.000,00 € 540.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 1.235.000,00 € 

3.2.1. Agenda pública de l’alcalde        No té cost associat       0,00 € 

3.2.2. Millora de l’Administració electrònica 10.000,00 € 15.000,00 €     25.000,00 € 

3.2.3. Espais wifi en equipaments municipals 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € 

3.2.4. Concentració de les dependències municipals 550.000,00 € 500.000,00 €     1.050.000,00 € 

3.2.5. Contractació pública sostenible         No té cost associat       0,00 € 

3.2.6. Incrementar la professionalitat i proximitat de la policia local 20.000,00 € 20.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 140.000,00 € 

3.3. Promoure oferta cultural per a tots els públics 20.000,00 € 122.000,00 € 350.000,00 € 200.000,00 € 692.000,00 € 

3.3.1. Trasllat de la Biblioteca a la Masia de Carrencà              Veure fitxa 1.1.1             Veure fitxa 1.1.1          Veure fitxa 1.1.1             Veure fitxa 1.1.1 0,00 € 

3.3.2. Museu de la història de Martorelles 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 

3.3.3. Programació cultural estable als equipaments municipals 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 300.000,00 € 

3.3.4. Promoció de la cultura popular 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 150.000,00 € 

3.3.5. Dinamització i participació a les festes locals         0,00 € 

3.3.6. Senyalitzar i divulgar el patrimoni històric local 20.000,00 €       20.000,00 € 

3.3.7. Grades mòbils a la Vinya    22.000,00 €     22.000,00 € 

3.4. Promoure i fer accessible l’esport amb equipaments de qualitat 1.500,00 € 508.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 2.509.500,00 € 

3.4.1. Nou pavelló esportiu*   500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 2.500.000,00 € 

3.4.2. Creació del Consell Municipal d’Esports          No té cost associat       0,00 € 

3.4.3. Escola esportiva per a infants                    Ja s'està fent       0,00 € 

3.4.4. Esport a l’aire lliure* 1.500,00 € 8.000,00 €     9.500,00 € 
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Actuacions del PAM 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

4. Un poble per a les persones 43.100,00 € 38.500,00 € 26.500,00 € 26.500,00 € 134.600,00 € 

4.1. Un poble que aposti pel benestar de les famílies 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 40.000,00 € 

4.1.1. Construcció d’habitatge social Pressupost a determinar amb el PAMH     0,00 € 

4.1.2. Voluntariat social per a la gent gran          No té cost associat       0,00 € 

4.1.3. Potenciar l’envelliment actiu de la població 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 40.000,00 € 

4.2. Un poble que inverteix en la infància i l’educació 16.100,00 € 11.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 40.600,00 € 

4.2.1. Camins escolars 6.000,00 €       6.000,00 € 

4.2.2. Crear una cuina central al municipi per abastir els centres educatius i socials No té cost associat. Inversió a càrrec  concessionari   0,00 € 

4.2.3. Servei extraescolar municipal 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 26.000,00 € 

4.2.4. Tancaments a les zones de jocs infantils*   5.000,00 €     5.000,00 € 

4.2.5. Jornades de formació oberta No té cost associat. Orientació al PIJ     0,00 € 

4.2.6. Crear grups de criança i assessorament educatiu 3.600,00 €       3.600,00 € 

4.3. Salut com a eix central de la qualitat de vida 10.000,00 € 10.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 26.000,00 € 

4.3.1. Instal·lació de desfibril·ladors en equipaments municipals 7.000,00 € 7.000,00 €     14.000,00 € 

4.3.2. Difusió de la salut preventiva 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € 

4.3.3. Fomentar la salut mitjançant l’esport Assumit en el pressupost d'altres actuacions     0,00 € 

4.3.4. Línia d’autobús a l’hospital No té cost associat       0,00 € 

4.4. Un poble amb els mateixos drets, deures i oportunitats per a tothom 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 28.000,00 € 

4.4.1. Pla d'Igualtat Cost DIBA         

4.4.2. Trobada de Dones Pressupost actuació 4.4.3       

4.4.3. Sensibilització per la igualtat 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 28.000,00 € 

TOTAL 1.686.300,00 € 3.058.200,00 € 2.901.200,00 € 4.581.200,00 € 12.226.900,00 € 
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6.2. Cronograma 

Actuacions del PAM 2020 2021 2022 2023 

1. Un poble modern 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

1.1. Urbanisme cohesionador i sostenible         

1.1.1. Biblioteca a Can Carrencà         

1.1.2. Reforma de la Masia Carrencà per a la ubicació dels serveis municipals d’atenció a les persones i acció cívica         

1.1.3. Parc a l’entorn de la Masia de Carrencà         

1.1.4. Acabar l’elaboració del POUM         

1.1.5. Programa de reformes i lloguer d’habitatges         

1.1.6. Passeig de l’Av. d’en Piera fins a Carrencà         

1.1.7. Millora del carrer Barcelona         

1.1.8. Nou enllaç de l’Av. Joan XXIII i descongestió del carrer Anselm Clavé         

1.1.9. Reforma del carrer de Can Puig          

1.2. Espai públic amable, accessible i inclusiu         

1.2.1. Pla de millora de voreres         

1.2.2. Apropar la gestió d’abastament d’aigua al ciutadà         

1.2.3. Reforma integral dels carrers de Can Sunyer, Aurora, Núria, Mercè Rodoreda, Sant Joaquim, Piquet i Sol         

1.2.4. Instal·lació de rètols dels equipaments a tot el municipi         

1.2.5. Construcció d’una passera entre el carrer Comerç i el Parc de Can Sunyer         

1.2.6. Creació d’una xarxa de carrils bici         

1.2.7. Millora de l’entorn del polígon industrial         

1.2.8. Projecte Parets que parlen         

1.3. Respectuós i compromès amb el medi ambient         

1.3.1. Millora de la recollida porta a porta         

1.3.2. Instal·lar punts de recàrrega de vehicles elèctrics         

1.3.3. Recuperació de la Verneda de Can Camp         

1.3.4. Arranjament, senyalització i promoció dels espais naturals i camins forestals         

1.3.5. Creació i millora d'horts urbans         

1.3.6. Millora de la neteja a l’espai públic         

1.3.7. Bones pràctiques amb els animals de companyia         

1.3.8. Ajuntament sostenible         

1.3.9. Fomentar i protegir els espais de les vinyes         

1.4. Mobilitat integrada i sostenible         

1.4.1. Foment de la mobilitat sostenible         

1.4.2. Millora del servei de bus urbà         

1.4.3. Més aparcament a l’estació de Mollet-Sant Fost         

1.4.4. Reestructurar l’aparcament quinzenal         

2. Un poble actiu 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.1. Oportunitats laborals i formatives         

2.1.1. Millorar el servei de suport i orientació laboral municipal         

2.1.2. Incentivar l’ús de l’espai de formació per a adults        

Actuacions del PAM 2020 2021 2022 2023 
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2.1.3. Promoure la contractació de treballadors locals per part de les empreses del municipi 
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2.2. Polígon potent i amb complicitats amb el poble         

2.2.1. Tastet d'oficis     

2.2.2. Mancomunitat Galceran     

2.3. Poble atractiu i proper pel comerç i el turisme         

2.3.1. Promoure el Consell de Comerç municipal         

2.3.2. Promoure la celebració de fires sectorials         

2.3.3. Promoció del producte ecològic i de proximitat         

2.3.4. Campanyes promocionals amb el Consell de Comerç         

2.3.5. Fira de Nadal          

3. Un poble dinàmic 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.1. Participació per fer poble         

3.1.1. Foment del voluntariat social         

3.1.2. Pressupostos participatius         

3.1.3. Nou Pla Local de Joventut         

3.1.4. Programa Vacances Joves         

3.2. Governança propera, transparent i rigorosa         

3.2.1. Agenda pública de l’alcalde         

3.2.2. Millora de l’Administració electrònica         

3.2.3. Espais wifi en equipaments municipals         

3.2.4. Concentració de les dependències municipals         

3.2.5. Contractació pública sostenible         

3.2.6. Incrementar la professionalitat i proximitat de la policia local         

3.3. Promoure oferta cultural per a tots els públics         

3.3.1. Trasllat de la Biblioteca a la Masia de Carrencà         

3.3.2. Museu de la història de Martorelles         

3.3.3. Programació cultural estable als equipaments municipals         

3.3.4. Promoció de la cultura popular         

3.3.5. Dinamització i participació a les festes locals         

3.3.6. Senyalitzar i divulgar el patrimoni històric local         

3.3.7. Grades mòbils a la Vinya          

3.4. Promoure i fer accessible l’esport amb equipaments de qualitat         

3.4.1. Nou pavelló esportiu         

3.4.2. Creació del Consell Municipal d’Esports         

3.4.3. Escola esportiva per a infants         

3.4.4. Esport a l’aire lliure         

4. Un poble per a les persones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4.1. Un poble que aposti pel benestar de les famílies         

4.1.1. Construcció d’habitatge social         

4.1.2. Voluntariat social per a la gent gran         

4.1.3. Potenciar l’envelliment actiu de la població         

4.2. Un poble que inverteix en la infància i l’educació         

Actuacions del PAM 2020 2021 2022 2023 
4.2.1. Camins escolars         
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4.2.2. Crear una cuina central al municipi per abastir els centres educatius i socials         

4.2.3. Servei extraescolar municipal         

4.2.4. Tancaments a les zones de jocs infantils         

4.2.5. Jornades de formació oberta         

4.2.6. Crear grups de criança i assessorament educatiu         

4.3. Salut com a eix central de la qualitat de vida         

4.3.1. Instal·lació de desfibril·ladors en equipaments municipals         

4.3.2. Difusió de la salut preventiva         

4.3.3. Fomentar la salut mitjançant l’esport         

4.3.4. Línia d’autobús a l’hospital         

4.4. Un poble amb els mateixos drets, deures i oportunitats per a tothom         

4.4.1. Pla d'Igualtat         

4.4.2. Trobada de Dones         

4.4.3. Sensibilització per la igualtat         
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7. Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 

2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra la 

desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marcarà 

l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes 

globals, configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu comú: el 

desenvolupament mundial sostenible. 

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del 

desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal, i es 

desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través dels 

quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi 

climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS 

inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu. 

La relació d’Objectius de Desenvolupament Sostenible és la següent: 

 

Objectiu 1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes 

 

Objectiu 2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la 

nutrició, i promoure l’agricultura sostenible 

 

Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones 

a totes les edats 

 

Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure 

oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom 

 

Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes 

 

Objectiu 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el 

sanejament per a totes les persones 



 
 

99 

 

Objectiu 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna 

per a totes les persones 

 

Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, 

l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom 

 

Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització 

inclusiva i sostenible i fomentar la innovació 

 

Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països 

 

Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, 

segurs, resilients i sostenibles 

 

Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles 

 

Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes 

d’aquest 

 

Objectiu 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els 

recursos marins per al desenvolupament sostenible 

 

Objectiu 15. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes 

terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, 

aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat 

 

Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un 

desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les 

persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els 

nivells 

 

Objectiu 17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial 

per al Desenvolupament Sostenible 

L’Ajuntament de Martorell es vol sumar a l’Agenda 2030 comprometent-se amb els 17 objectius. 

Per això les actuacions previstes en el Pla d’Acció Municipal 2019-2023 estan vinculades amb els 

ODS. 
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En el quadre de la pàgina següent, i en cadascuna de les fitxes d’actuacions, es pot comprovar 

la correlació entre les actuacions del PAM amb els objectius de l’Agenda 2030. 
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Actuacions del PAM 
                 

1. Un poble modern                  

1.1. Urbanisme cohesionador i sostenible                  

1.1.1. Biblioteca a Can Carrencà    ⚫     ⚫  ⚫       

1.1.2. Reforma de la Masia Carrencà per a la ubicació dels serveis municipals d’atenció 
a les persones i acció cívica 

        ⚫  ⚫       

1.1.3. Parc a l’entorn de la Masia de Carrencà           ⚫  ⚫  ⚫   

1.1.4. Acabar l’elaboració del POUM      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

1.1.5. Programa de reformes i lloguer d’habitatges          ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

1.1.6. Passeig de l’Av. d’en Piera fins a Carrencà      ⚫   ⚫  ⚫  ⚫     

1.1.7. Millora del carrer Barcelona         ⚫  ⚫  ⚫     

1.1.8. Nou enllaç de l’Av. Joan XXIII i descongestió del carrer Anselm Clavé         ⚫  ⚫       

1.1.9. Reforma del carrer de Can Puig          ⚫  ⚫       

1.2. Espai públic amable, accessible i inclusiu                  

1.2.1. Pla de millora de voreres         ⚫ ⚫ ⚫       

1.2.2. Apropar la gestió d’abastament d’aigua al ciutadà      ⚫            

1.2.3. Reforma integral dels carrers de Can Sunyer, Aurora,Núria, Mercè Rodoreda, Sant 
Joaquim, Piquet i Sol 

        ⚫ ⚫ ⚫  ⚫     

1.2.4. Instal·lació de rètols dels equipaments a tot el municipi           ⚫       

1.2.5. Construcció d’una passera entre el carrer Comerç i el Parc de Can Sunyer         ⚫ ⚫ ⚫       

1.2.6. Creació d’una xarxa de carrils bici         ⚫  ⚫  ⚫     

1.2.7. Millora de l’entorn del polígon industrial           ⚫       

1.2.8. Projecte Parets que parlen           ⚫       

1.3. Respectuós i compromès amb el medi ambient                  

1.3.1. Millora de la recollida porta a porta            ⚫ ⚫     

1.3.2. Instal·lar punts de recàrrega de vehicles elèctrics       ⚫    ⚫  ⚫     

1.3.3. Recuperació de la Verneda de Can Camp           ⚫  ⚫  ⚫   

1.3.4. Arranjament, senyalització i promoció dels espais naturals i camins forestals           ⚫    ⚫   

1.3.5. Creació i millora d'horts urbans           ⚫ ⚫      

1.3.6. Millora de la neteja a l’espai públic           ⚫       

1.3.7. Bones pràctiques amb els animals de companyia           ⚫    ⚫   

1.3.8. Ajuntament sostenible      ⚫ ⚫    ⚫   ⚫  ⚫  

1.3.9. Fomentar i protegir els espais de les vinyes           ⚫ ⚫   ⚫   

1.4. Mobilitat integrada i sostenible                  

1.4.1. Foment de la mobilitat sostenible           ⚫  ⚫     

1.4.2. Millora del servei de bus urbà*           ⚫  ⚫     

1.4.3. Més aparcament a l’estació de Mollet-Sant Fost           ⚫  ⚫     

1.4.4. Reestructurar l’aparcament quinzenal           ⚫  ⚫     
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Actuacions del PAM 
                 

2. Un poble actiu                  

2.1. Oportunitats laborals i formatives                  

2.1.1. Millorar el servei de suport i orientació laboral municipal ⚫       ⚫  ⚫        

2.1.2. Incentivar l’ús de l’espai de formació per a adults ⚫       ⚫  ⚫        

2.1.3. Promoure la contractació de treballadors locals per part de les empreses del 
municipi 

⚫       ⚫ ⚫ ⚫        

2.2. Polígon potent i amb complicitats amb el poble                  

2.2.1. Tastet d'oficis                  

2.2.2. Mancomunitat Galceran                  

2.3. Poble atractiu i proper pel comerç i el turisme                  

2.3.1. Promoure el Consell de Comerç municipal        ⚫    ⚫     ⚫ 

2.3.2. Promoure la celebració de fires sectorials  ⚫         ⚫ ⚫      

2.3.3. Promoció del producte ecològic i de proximitat  ⚫         ⚫ ⚫      

2.3.4. Campanyes promocionals amb el Consell de Comerç           ⚫ ⚫     ⚫ 

2.3.5. Fira de Nadal            ⚫ ⚫      

3. Un poble dinàmic                  

3.1. Participació per fer poble                  

3.1.1. Foment del voluntariat social          ⚫        

3.1.2. Pressupostos participatius           ⚫     ⚫  

3.1.3. Nou Pla Local de Joventut           ⚫     ⚫  

3.1.4. Programa Vacances Joves          ⚫        

3.2. Governança propera, transparent i rigorosa                  

3.2.1. Agenda pública de l’alcalde                ⚫ ⚫ 

3.2.2. Millora de l’Administració electrònica                ⚫ ⚫ 

3.2.3. Espais wifi en equipaments municipals                 ⚫ 

3.2.4. Concentració de les dependències municipals                ⚫  

3.2.5. Contractació pública sostenible            ⚫    ⚫  

3.2.6. Incrementar la professionalitat i proximitat de la policia local           ⚫     ⚫  

3.3. Promoure oferta cultural per a tots els públics                  

3.3.1. Trasllat de la Biblioteca a la Masia de Carrencà    ⚫     ⚫  ⚫       

3.3.2. Museu de la història de Martorelles    ⚫     ⚫  ⚫       

3.3.3. Programació cultural estable als equipaments municipals    ⚫              

3.3.4. Promoció de la cultura popular    ⚫              

3.3.5. Dinamització i participació a les festes locals    ⚫            ⚫  

3.3.6. Senyalitzar i divulgar el patrimoni històric local    ⚫       ⚫       

3.3.7. Grades mòbils a la Vinya     ⚫       ⚫       
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Actuacions del PAM 
                 

3.4. Promoure i fer accessible l’esport amb equipaments de qualitat                  

3.4.1. Nou pavelló esportiu*   ⚫               

3.4.2. Creació del Consell Municipal d’Esports   ⚫             ⚫ ⚫ 

3.4.3. Escola esportiva per a infants   ⚫ ⚫             ⚫ 

3.4.4. Esport a l’aire lliure*   ⚫        ⚫       

4. Un poble per a les persones                  

4.1. Un poble que aposti pel benestar de les famílies                  

4.1.1. Construcció d’habitatge social          ⚫ ⚫       

4.1.2. Voluntariat social per a la gent gran   ⚫       ⚫       ⚫ 

4.1.3. Potenciar l’envelliment actiu de la població   ⚫       ⚫        

4.2. Un poble que inverteix en la infància i l’educació                  

4.2.1. Camins escolars    ⚫       ⚫       

4.2.2. Crear una cuina central al municipi per abastir els centres educatius i socials  ⚫ ⚫       ⚫  ⚫      

4.2.3. Servei extraescolar municipal    ⚫             ⚫ 

4.2.4. Tancaments a les zones de jocs infantils*           ⚫       

4.2.5. Jornades de formació oberta    ⚫             ⚫ 

4.2.6. Crear grups de criança i assessorament educatiu   ⚫  ⚫     ⚫        

4.3. Salut com a eix central de la qualitat de vida                  

4.3.1. Instal·lació de desfibril·ladors en equipaments municipals   ⚫      ⚫         

4.3.2. Difusió de la salut preventiva   ⚫         ⚫      

4.3.3. Fomentar la salut mitjançant l’esport   ⚫               

4.3.4. Línia d’autobús a l’hospital   ⚫        ⚫       

4.4. Un poble amb els mateixos drets, deures i oportunitats per a tothom                  

4.4.1. Pla d'Igualtat     ⚫     ⚫        

4.4.2. Trobada de Dones     ⚫     ⚫        

4.4.3. Sensibilització per la igualtat     ⚫     ⚫        
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8. Procés participatiu 

La redacció d’aquest Programa d’Actuació Municipal 2019-2023 s’ha portat a terme amb la 

celebració d’un procés participatiu que ha constat de diferents fases, amb accions i resultats 

diferenciats que passem a detallar: 

Fase I: Informació i recollida de propostes. 

A l’inici d’aquesta fase es va celebrar una sessió informativa oberta a la ciutadania per tal 

d’exposar el funcionament de tot el procés participatiu, les eines a l’abast de la ciutadania per 

participar-hi i l’objectiu final. Va tenir lloc el 10 de desembre a les 19:00 hores a la Masia 

Carrencà. 

Fins el 27 de desembre, tothom qui ho desitgés podia presentar les propostes d’actuació a 

desenvolupar per part de l’Ajuntament. Per fer-ho, només calia emplenar el formulari imprès a 

la contraportada del tríptic que es va distribuir, i lliurar-lo als llocs de recollida de propostes: 

l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i al Celler de Carrencà, o bé fer-ho mitjançant la pàgina de 

participació ciutadana https://decidim-martorelles.diba.cat/ que permetia la presentació 

telemàtica de propostes. 

Aquesta plataforma informàtica també contenia tota la informació del procés i que l’equip 

consultor hi integrés les propostes presentades en paper. 

https://decidim-martorelles.diba.cat/
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Com a resultat d’aquesta primera fase es van recollir un total de 7 propostes telemàtiques 

presentades mitjançant la plataforma de participació electrònica Decidim, i 26 propostes 

presentades en paper als punts de recollida municipal, i que posteriorment també es van 

introduir a la plataforma electrònica per ser consultades per part de tothom. 

La relació de propostes presentades per la ciutadania és la següent: 

• Neteja del carrer Montsant • Zona blava. 

• Zona esportiva • Bus nocturn. 

• Fira de Nadal • Programas atención diversidad. 

• Tancament de la circulació pel Parc de la Murtra • Teatre municipal. 

• Sirena d'avís per risc químic • Escombreries 

• Sala - Local Polivalent • Baixar preus escola bressol. 

• Ocupació + grans de 45 anys. • Parking Can Sunyer. 

• Teatre • Habitatge jove. 

• Pavelló. • Pavimentar voreres de terrenys sense edificar. 

• Condicionament voreres. • Orientar altaveus futbol a les grades, no a les 
cases. 

• FAINSA • Netejar bosc entrades de carrers. 

• Grades mòbils. • Parc de Calistènia 

• Badem • Adecentar pujada carrer de Can Puig 

• Treure ocupes. • "Bicing" Martorelles - Est. Mollet-st. Fost 

• Adaptar accés cotxets, cadires de rodes i petita 
infància al Parc del Simeó. 

• Neteja de boscos 

• Més vivenda per joves i famílies • Millora de l’Avda. Piera 

• Reducció de soroll  

Fase II: Avaluació i validació de propostes. 

Es van revisar totes les propostes presentades per avaluar-les i validar-les. 

Es va comprovar que eren actuacions de competència municipal, que tècnicament es podien 

portar a terme, i com encaixaven en el conjunt del pressupost municipal. 
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Com a resultat d’aquesta revisió, es van classificar les actuacions en els quatre objectius 

estratègics i es van rebutjar (en vermell) aquelles actuacions que no corresponien a 

competències municipals o bé no eren tècnicament viables, es van assumir (en verd) aquelles 

actuacions que l’Ajuntament ja porta a terme, i van passar a la següent fase de debat (en negre) 

aquelles actuacions que es volien sotmetre a consideració de la ciutadania. 

El resultat per cada objectiu estratègic és el següent: 
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Fase III: Debat de propostes. 

Totes aquelles propostes validades van passar a la fase de debat, consistent en la celebració 

d’una sessió presencial que va tenir lloc el 14 de gener al Celler de Carrencà. 

En el transcurs d’aquesta sessió es van exposar les propostes presentades, i els assistents van 

poder defensar la seva proposta, si així ho desitjaven. 

Finalment, els assistents van poder manifestar la seva preferència mitjançant una dinàmica 

participativa que va donar com a resultat un ordre de preferències de les propostes presentades. 

El resultat va ser el següent: 

• Pavelló esportiu: 9vots. 

• Parc de cal·listènia: 8 vots. 

• Tancament de la circulació pel Parc de la Murtra: 6 vots. 

• Sala o local polivalent: 5 vots. 

• Bus nocturn: 4 vots. 
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• Teatre municipal: 3 vots. 

• Reforma del carrer de Can Puig: 3 vots. 

• Grades mòbils a La Vinya: 2 vots. 

• Sirena d’avís per risc químic: 1 vot. 

• Aparcament de Can Sunyer: 1 vot. 

• Fira de Nadal: 1 vot. 

 

 

Fase IV: Presentació del Programa d’Actuació Municipal. 

Un cop redactat, el PAM s’ha presentat mitjançant el web municipal.  
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Annex: document de síntesi 
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Pla Financer PAM 2019-2023 
     

Actuacions del PAM 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

1. Un poble modern 889.700,00 € 1.691.700,00 € 1.301.700,00 € 3.131.700,00 € 7.014.800,00 € 

1.1. Urbanisme cohesionador i sostenible 153.000,00 € 380.000,00 € 450.000,00 € 2.950.000,00 € 3.933.000,00 € 

1.2. Espai públic amable, accessible i inclusiu 705.000,00 € 1.240.000,00 € 840.000,00 € 175.000,00 € 2.960.000,00 € 

1.3. Respectuós i compromès amb el medi ambient 29.200,00 € 69.200,00 € 9.200,00 € 4.200,00 € 111.800,00 € 

1.4. Mobilitat integrada i sostenible 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 10.000,00 € 

2. Un poble actiu 143.000,00 € 148.000,00 € 158.000,00 € 158.000,00 € 607.000,00 € 

2.1. Oportunitats laborals i formatives 50.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 245.000,00 € 

2.2. Polígon potent i amb complicitats amb el poble 43.000,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € 172.000,00 € 

2.3. Poble atractiu i proper pel comerç i el turisme 50.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 190.000,00 € 

3. Un poble dinàmic 610.500,00 € 1.180.000,00 € 1.415.000,00 € 1.265.000,00 € 4.514.500,00 € 

3.1. Participació per fer poble 4.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 34.000,00 € 

3.2. Governança propera, transparent i rigorosa 585.000,00 € 540.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 1.235.000,00 € 

3.3. Promoure oferta cultural per a tots els públics 20.000,00 € 122.000,00 € 350.000,00 € 200.000,00 € 692.000,00 € 

3.4. Promoure i fer accessible l’esport amb equipaments de qualitat 1.500,00 € 508.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 2.509.500,00 € 

4. Un poble per a les persones 43.100,00 € 38.500,00 € 26.500,00 € 26.500,00 € 134.600,00 € 

4.1. Un poble que aposti pel benestar de les famílies 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 40.000,00 € 

4.2. Un poble que inverteix en la infància i l’educació 16.100,00 € 11.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 40.600,00 € 

4.3. Salut com a eix central de la qualitat de vida 10.000,00 € 10.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 26.000,00 € 

4.4. Un poble amb els mateixos drets, deures i oportunitats per a tothom 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 28.000,00 € 

TOTAL 1.686.300,00 € 3.058.200,00 € 2.901.200,00 € 4.581.200,00 € 12.226.900,00 € 
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