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vull llegir el PROGRAMA COMPLET

PRESERVAR EL TERRITORI: compromís de priorització dels sectors sense 
desenvolupar urbanísticament abans de generar-ne de nous. 
REDEFINICIÓ DE PRIORITATS URBANÍSTIQUES: Realització d’una Auditoria 
Urbanística i posterior estudi de l’estat dels diferents sectors urbanístics i 
definició de línies de desenvolupament.
REVISIÓ DE LES FIGURES DE PLANEJAMENT: revisió i actualització del PGOTU 
per a la incorporació de les Modificacions del Pla General, Puntuals i Planejament 
Urbanístic existents i les que en derivin.
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES DE DIVULGACIÓ: compartir i donar a 
conèixer els valors naturals del Parc Fluvial de la Tordera i el seu entorn per a la 
seva divulgació i aproximació a la ciutadania.
POSAR EN VALOR EL PATRIMONI-REDACCIÓ CATÀLEG: Redacció d’un 
Catàleg per tal de conèixer, valorar, protegir i difondre els actius patrimonials, 
arquitectònics, històrics i naturals del municipi.
DOTACIÓ ECONÒMICA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES 
MEDIAMBIENTALS: Dotació del 0.5% de la recaptació de l’IBI per tal de 
desenvolupar projectes vinculats a la protecció, conservació i recuperació d’espais 
naturals que conformen el nostre territori.

URBANISME

EQUIPAMENTS

MILLORA DE L’EQUIPAMENT ESPORTIU LA FIGUERASSA: Estudi per convertir-
lo en un espai esportiu i lúdic, on puguin conviure la pràctica de l’esport per part 
de les entitats esportives i oberta al públic per a l’esbarjo diari.
DOTACIÓ D’EQUIPAMENT DESTINAT A HOTEL D’ENTITATS: cèntric, definitiu i 
adaptat a les diverses necessitats per donar cabuda a les entitats del municipi.
DOTACIÓ DE MÒDUL DE SERVEIS A MAS REIXACH: perquè disposin de serveis 
higiènics i de quadre elèctric amb punts de connexió. 
CENTRE CIM D’EN MIRALLES: activar-lo com a equipament de referència i punt 
de reunió per als veïns de la urbanització, i recuperació de l’espai exterior per al 
desenvolupament d’activitats esportives.





AULES CULTURALS PER A LA GENT GRAN: impulsar una programació de 
cursos/xerrades i formacions destinats a la gent gran.
ATENCIÓ AL DOMICILI: reforçar el programa del servei d’atenció al domicili.
CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA: exigir l’adaptació dels recursos humans del CAP 
al creixement demogràfic del municipi.
ACOMPANYAMENT A LA GENT GRAN: donar assistència d’acompanyament a la 
gent gran per tal d’ajudar-los a realitzar tasques i tràmits de la vida quotidiana.
BENESTAR-CONCILIACIÓ VIDA LABORAL-FAMILIAR: treballar en polítiques 
que incideixin de forma directa en la conciliació entre la relació de la vida laboral 
i la familiar.
PROMOCIÓ DEL CONSUM RESPONSABLE I HÀBITS RESPONSABLES: apostar 
per projectes informatius i de sensibilització per millorar les capacitats i el criteri 
de la ciutadania respecte al consum i els hàbits responsables.

BENESTAR i GENT GRAN

ÀMBIT EDUCATIU

JOVENTUT

ÀREA EDUCATIVA: recolzar un programa coordinat entre centres educatius per 
millorar el nivell en temàtiques estratègiques.
PLF VILA EDUCADORA-EDUCACIÓ 360: formació d’un Projecte de Poble (Vila 
Educadora) per convertir l’educació en l’eix principal del cicle vital dels nostres 
nens i joves.

FONAMENTAR L’ÀREA DE JOVENTUT EN DONAR SERVEI PER COBRIR LES 
NECESSITATS DELS JOVES EN MATÈRIA DE: Formació, Treball, Emancipació, 
Habitatge...
DOTACIÓ DE MAJORS RECUROS (Econòmics i de Personal) pel desenvolupament 
i l’impuls de Programes de Treball i inserció al món laboral per a joves.
DINAMITZAR L’ÀREA DE JOVENTUT implicant i apoderant els joves i generant 
sinèrgies que els permeti fer-se seus els entorns i els espais de treball.
EQUIPAMENTS DE JOVENTUT: recuperació del Forroll com a potencial 
equipament per tal de convertir-lo en centre d’activitats i punt de referència i 
trobada per a joves.





VIES AMABLES DE COMUNICACIÓ AMB POBLACIONS VEÏNES: estudi i treballs 
per a trobar acords de col·laboració per a la implantació de vies de comunicació 
amb punts d’interès estratègic dels municipis veïns. 
TRANSPORT PÚBLIC-L5: estudi per a la millora del servei de comunicació del 
transport públic de la L5, amb l’ajust de freqüències i horaris eficients per als 
potencials usuaris.
SERVEI TRANSPORT PROGRAMAT: estudi per la implantació d’un servei de taxi 
com a  suport al transport públic destinat a residents a àmbits allunyats (Barris i 
Urbanitzacions) per cobrir els desplaçaments programats a punts estratègics de 
comunicació o centres d’atenció (Estació de tren, Hospital, CAP, Centre Poble…)
ACCESSOS I VIES DE COMUNICACIÓ: elaboració d’un estudi tècnic per a 
la millora i adequació dels àmbits-vies d’accés a la població, carretera de 
comunicació amb Tordera-Carrer Roig i Jalpí, amb l’estudi de vies alternatives 
per a la descongestió de vehicles de l’eix de Pau Casals, creuament dels semàfors 
d’accés per la B-682 amb la determinació i programació d’un pla d’actuacions. 
CARRETERA CAMÍ DE SANT GENÍS: adequació de la carretera d’accés a Sant 
Genís per a l’augment de la seguretat de vehicles i vianants, amb la formació de 
voreres i millora de la vialitat.

VIES DE COMUNICACIÓ

ENTITATS

TÈCNIC ENTITATS: creació de la figura del tècnic dinamitzador i de suport 
d’entitats per coordinar les diferents necessitats en l’àmbit dels recursos, 
activitats, equipaments, etc.
CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS per millorar la gestió i la coordinació dels 
equipaments i la comunicació interna entre entitats.
CREACIÓ D’UN PLA PER RECUPERAR LA PRÀCTICA ESPORTIVA per tal de no 
haver de marxar de Palafolls per practicar l’esport amb especial èmfasi en l’esport 
femení.

treballarem aplicant
POLÍTIQUES D’IGUALTAT





VIA PÚBLICA, SERVEIS I SEGURETAT
INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS: estudi i Pla de Millora de Xarxa 
d’Infraestructures de Serveis als Sectors amb majors deficiències.
SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA: encàrrec d’una auditoria Tècnica per 
determinar i conèixer l’estat de la xarxa per a portar a terme el Pla d’actuacions 
de millora. Revertir la repercussió favorable al consumidor. 
ESTUDI DE MILLORA DE VIALITAT I MOBILITAT: estudi i programa d’actuacions 
de millora de voreres i asfaltat de carrers i estudi de mobilitat interna del 
municipi, situació d’aparcaments, sentits de circulació, accessibilitat.
REVISIÓ DE SERVEIS DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS: Seguiment 
i exigència del compliment de contractes de prestació de serveis de neteja 
viària i recollida de residus i selectiva. Valorar el compliment de les exigències 
normatives portades a terme per les directrius europees previstes per a l’any 
2020.
DOTACIÓ I CREACIÓ DE BOSSES D’APARCAMENTS: a diferents àmbits del 
Territori (amb especial èmfasi al Barri Sant Lluís i Santa Maria).
FIBRA ÒPTICA: garantir que el desplegament de la Fibra òptica es porti a 
terme a tot el territori de forma efectiva (amb especial èmfasi als barris i 
Urbanitzacions).
SEGURETAT PÚBLICA-CONVIVÈNCIA VEÏNAL: pla d’actuacions per a 
reconduir les ocupacions d’habitatges (amb especial èmfasi als Barris i a les 
urbanitzacions).
REFORÇ I INCORPORACIÓ DE MESURES DE CONTROL I SEGURETAT: 
implantació de mesures de control i seguretat als accessos de les urbanitzacions.

RECURSOS HUMANS

RECURSOS PERSONAL: desplegament d’una Política d’incentius laborals i 
de reconeixement de mèrits dels treballadors de l’ajuntament.
ÀREES DE PERSONAL I GESTIÓ DELS RECURSOS : optimització de 
les àrees per tal de garantir una gestió eficient i eficaç per a una millora 
d’atenció i servei al ciutadà. 
PLANS DE FORMACIÓ-ADMINISTRACIÓ: pla de formació, captació i 
adaptació als nous reptes de la gestió de l’administració pública pels 
diferents àmbits i departaments de l’Ajuntament.









HISENDA

DEFINICIÓ DE DIRECTRIUS DE COORDINACIÓ: de les diferents àrees de gestió 
(Regidories), per tal de treballar de forma transversal i millorar-ne la interacció.
COORDINACIÓ ÀREA RECURSOS EXTERNS: coordinadora d’àrees de 
l’Ajuntament per a la gestió de recerca d’ajuts econòmics i subvencions per al 
Municipi.
CALENDARI FISCAL: introducció d’un calendari fiscal adaptat amb possibilitat de 
fraccionaments periòdics i de descomptes per pagament a l’inici de l’any.
BONIFICACIÓ MEDIAMBIENTALS EN TAXES i IMPOSTOS: aposta decidida per a 
la implementació de polítiques de bonificacions mediambientals.
INTRODUCCIÓ PROGRESSIVA DEL MODEL DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS: evolució cap al model de pagament per generació.
CREACIÓ DE LES REGIDORIES D’URBANITZACIONS I BARRIS I DE LA 
D’ENTITATS: per donar la cobertura política necessària als reforços a nivell 
tècnic proposats anteriorment.

NOVES TECNOLOGIES DE GESTIÓ

IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ: desplegament i consolidació del 
sistema de gestió telemàtic per a la millora del funcionament intern de les 
diferents àrees de l’ajuntament.
EINA DE COMUNICACIÓ CIUTADANIA-ADMINISTRACIÓ: posar a disposició 
de la ciutadania una eina àgil de comunicació i interacció mitjançant una 
Aplicació electrònica eficaç (App)
RELACIÓ ADMINISTRACIÓ-CIUTADÀ: projecte de formació i facilitat d’accés 
del ciutadà a l’administració electrònica i els nous canals de comunicació 
amb l’administració pública. 

Adaptem els recursos humans del 
CAP al CREIXEMENT DEMOGRÀFIC





MARCA PALAFOLLS: definir de forma participativa la Marca Palafolls, 
promocionant el que som i el que tenim, el Patrimoni, el territori i el producte 
local de Qualitat.
FIRES I EVENTS COMERCIALS: potenciar entitats, patrimoni i marca com a 
trampolins per definir i aportar un calendari de jornades i fires vinculades al 
territori.
OFICINA DE TURISME: habilitar un espai com a punt d’Informació Turística amb 
l’objectiu de donar a conèixer i apropar els elements i espais que són símbol del 
municipi a visitants i a propis.
DESENVOLUPAR UN PLA D’ACCIÓ TURÍSTIC-COMERCIAL: disseny i definició 
de rutes comercials, lúdiques, culturals i mediambientals, per dinamitzar el 
comerç de proximitat i fer divulgació dels valors del nostre entorn i del producte 
elaborat.
CREACIÓ D’ESPAI DE REFERÈNCIA DEL SECTOR AGRARI: promoció d’un espai 
polifacètic-polivalent, d’informació, exposició, transformació, venda i degustació 
de productes de l’horta de la Baixa Tordera, i de les manifestacions culturals que 
li són pròpies a l’antic Sindicat.
REVALORITZACIÓ DEL SECTOR AGRARI : creació d’espais-test per afavorir 
l’emprenedoria i generació de valor afegit al sector agrari.
POTENCIACIÓ DEL SECTOR AGRARI: impulsar un Hub de l’horta de la Baixa 
Tordera que posi les bases d’un ecosistema circular, descriptiu i innovador.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

treballarem colze a colze
amb i per als JOVES de PALAFOLLS



La gestió dels residus és una 
prioritat indiscutible. Cal 
fomentar les bones pràctiques 
en aquesta matèria amb 
bonificacions fiscals.



PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

SERVEIS SOCIALS
INSERCIÓ LABORAL: impulsar Programes d’inserció Laboral amb la formació de 
Plans Ocupacionals.
DESENVOLUPAR POLÍTIQUES D’HABITATGE: posar al mercat de lloguer els 
habitatges buits en condicions òptimes pels ciutadans amb majors necessitats-
TAULA D’HABITATGE.
DOTAR DEL SERVEI DEL TÈCNIC D’HABITATGE: disposar de l’assessorament 
tècnic de la figura del tècnic d’habitatge per donar sortida a les necessitats en 
aquest apartat.
GENERAR FORMACIÓ I SUPORT PER A CUIDADORES: generar formació 
i suport per a persones cuidadores habilitant un espai per tal que puguin 
compartir experiències.
TREBALLAR PER GARANTIR UNES CONDICIONS DIGNES PER ALS 
TREBALLADORS DEL SERVEI A DOMICILI: que els treballadors del SAD rebin 
un sou digne.
COORDINACIÓ INTERDEPARTAMENTAL: fomentar i potenciar el treball 
coordinat entre els diferents departaments de l’Ajuntament en l’àmbit dels serveis 
personals.

PROCÉS PARTICIPATIU: fomentar el procés de consulta popular vinculant per 
decidir temes cabdals pel municipi, passar de la democràcia representativa a la 
deliberativa.
DOTACIÓ ECONÒMICA ÀMBIT PARTICIPATIU: dotació d’una partida econòmica 
significativa (100.000 Euros, corresponent a l’1% de Pressupost Ordinari) per tal 
de destinar-la a desenvolupar projectes vinculats al territori i definits per àmbits 
geogràfics decidits pels integrants d’aquests de forma participativa.
POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA: publicació de pressupostos i de resultats 
aconseguits i compromís de reunions obertes semestrals per la comunicació i 
trasllat de propostes.
NOVES TECNOLOGIES-COMUNICACIÓ: compromís d’ajuda i facilitar informació 
a la ciutadania en la gestió dels tràmits administratius.
CAMPANYES DE CIVISME: fomentar el comportament cívic de la ciutadania en 
els aspectes cabdals de convivència. Control del compliment de les ordenances 
de convivència ciutadana.
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SANT LLUÍS

MAS REIXACH

Treballar amb Entitats Financeres per tal de poder disposar d’un servei de 
“caixer” al Barri.
PCAM El Forroll: reactivació de l’equipament, com a centre de referència pels 
veïns del barri, mitjançant la programació d’activitats i usos per a les diferents 
franges d’edat (Local Social per a la gent gran, punts de programació d’activitats 
per a joves i centre destinat a ajudar la implantació en l’àmbit laboral com a 
viver d’empreses).
Inversió per la millora de l’equipament de la Figuerassa, com a espai esportiu 
i lúdic.
Augment de zones d’aparcament, condicionant i reordenant espais de titulació 
pública per a dotar d’un major número de places.
Pla de millora dels parcs i zones enjardinades delimitant les zones d’ús de parc 
infantil per tal de separar-les dels espais que puguin ser utilitzades per animals-
gossos.

Dotació de nova marquesina a l’actual parada de bus.
Creació d’una zona lúdico-esportiva al parc de Mas Reixach per afavorir 
la pràctica de l’activitat física a l’aire lliure, amb dotació de mobiliari urbà i 
d’equipament de serveis.
Dotació de pantalles acústiques vegetals (franja arbrat) a la franja frontal de la 
carretera, per a minimitzar l’impacte del soroll generat pel trànsit.
Estudi i redefinició de l’àmbit de la rotonda d’accés a la urbanització, per tal 
d’evitar generar cogestió de trànsit pesat a la zona, derivat de l’actual proposta 
de sortida del sector del polígon mitjançant nou vial de connexió. 
Projecte per a la creació d’un vial per a vianants que uneixi la urbanització 
amb l’entrada de Tordera.

què proposem?
al territori?



MAS CARBÓ

SANT GENÍS

CIM DE MIRALLES - CIUTAT JARDÍ

Estudi per a la millora de transport, amb la implantació d’un servei de taxi 
per cobrir els desplaçaments programats a punts estratègics de comunicació o 
centres d’atenció (Estació de tren, Hospital, CAP, Centre Poble…)
Actuacions per a la millora de l’equipament del local social.
Reactivació del Local Social com a punt de trobada per als veïns de la 
urbanització.

Implantació de mesures per a la millora de la circulació i de control per a la 
limitació de velocitat al Centre de Sant Genís.
Arranjament de l’estat de carrers de Mar Costa.
Reactivació de les activitats a l’Antic Sindicat i Antiga escola de Sant Genís 
dins de les programacions organitzades per l’Ajuntament.
Nomenament oficial per al reconeixement del local Social de Sant Genís com a 
Antiga Escola de Sant Genís.

Inici del Projecte Social i Medi ambiental a Cim de Miralles.
Reestructuració i reestudi de les freqüències de circulació del transport de 
la L-5 per tal de poder cobrir de manera efectiva les necessitats dels potencials 
usuaris en hores de major afluència i millorar-ne el servei.
Vetllar perquè es porti a terme el desplegament de la Fibra Òptica per tal de 
donar servei de forma àmplia i efectiva a la major part del territori que conforma 
la urbanització.
Treballar per poder assolir la recepció de la urbanització definitiva, amb 
garanties i amb les condicions més òptimes per Ciutat Jardí-Cim de Miralles.



AGENDA D’ACTES

9 de maig

10 de maig

11 de maig

12 de maig

18 de maig

19 de maig

24 de maig

21 h: reunió/sopar i a les 24h enganxada de cartells

Carpa informativa a la plaça de Poppi, de 16 a 19 h

Carpa informativa a la plaça de Mas Tit, de 10 a 13 h 

Carpa informativa al local social de Mas Carbó, de 10 a 12 h

Vermut-xerrada al local social de Sant Genís, a les 12 h

Carpa informativa al Fòrum Palatiolo, de 10 a 12 h

ACTE CENTRAL a la Glorieta del Dr Torner, 19:30h

Xerrada i xocolatada a Mas Reixach, de 10 a 13 h

Vermut xerrada al PCAM de Sant Lluís , a les 12 h

Carpa informativa al Fòrum Palatiolo, de 16 a 18 h

Acte final de campanya al Fòrum Palatiolo, a les 20 h


