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Un nou ajuntament
en 3 àmbits
Servei al Ciutadà
Educació i joves
Cultura, entitats i esports
Atenció al ciutadà i participació
Benestar, salut i gent gran

Serveis Territorials
Promoció econòmica
Seguretat, via pública i serveis
Medi Ambient i Urbanisme

Serveis Interns
Hisenda i règim intern
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Àmbit de serveis al CIUTADÀ
Educació i joves
Impuls, coordinat amb els centres docents, d’un programa de millora dels
resultats escolars en àrees que es considerin estratègiques.
Introducció de la figura de l’Auxiliar de Conversa, en conveni amb els
centres de llengües modernes de la població, per consolidar el nivell de
coneixement de la llengua anglesa, entre d’altres.
Creació de la figura del Tècnic d’Inserció Social (TIS), que atengui els
alumnes amb necessitats especials.
Creació de l’Aula Oberta -per prestar suport als estudiants amb dificultats
d’aprenentatge- en coordinació amb la Biblioteca Enric Miralles.
Reforç del Servei de Logopèdia i del servei de Psicologia dels centres
docents.
Creació d’una Escola d’Esports per al cicle inicial, en coordinació amb les
entitats esportives locals, que introdueixi els alumnes en la pràctica de
diferents esports.
Dinamització del Pla Local de Joventut, per a adaptar-lo a les necessitats
reals dels joves. El Pla, a partir de convenis amb les universitats per
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disposar d’estudiants en pràctiques, incrementarà els recursos humans en
l’Àrea de Joventut per tal d’assolir una atenció específica de les diferents
problemàtiques que se li plantegen. Potenciarà, a més, l’ús de Can Batlle
com un espai de referència per als joves.
Implantació d’un Cicle Formatiu en Producció Agrícola, per garantir el
futur de la pagesia i el paisatge agrícola.
Creació d’un programa de treball social i voluntari, durant la temporada
d’estiu, per als joves d’entre 14 i 16 anys.
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Àmbit de serveis al CIUTADÀ
Cultura, entitats i esports
Assignació d’un equipament cèntric per destinar-lo a Hotel d’Entitats.
Creació de la figura del Tècnic Dinamitzador i de Suport a les Entitats per
atendre les necessitats de les entitats pel que fa a la gestió dels recursos,
la programació de les activitats, l’ús dels equipaments, etc.
Millora i adaptació del teatre -reforma de la platea, l’escenari i els vestidorsperquè esdevingui el referent local de les arts escèniques (teatre, música,
dansa, etc.) que faci possible la creació d’una escola de teatre i una
programació estable.
Nova definició dels criteris d’exposició al MID, així com la millora de les
condicions tècniques de l’espai.
Extensió de les Matinals, a més de l’àmbit ambiental, a d’altres vessants
de la cultura, com ara la divulgació de la ciència, la tècnica o la història.
Creació de l’Arxiu Municipal i provisió de la plaça d’arxiver en el moment
que sigui possible, amb la missió de defensar els interessos legítims, tant
individuals com col·lectius, d’accés a la documentació històrica del nostre
municipi. A més, es dotarà una beca de recerca que incentivi els treballs
en aquesta disciplina.

PALAFOLLS

Programa

Implantació d’un Consell Municipal d’Esports que millori la gestió i la
coordinació dels equipaments i la comunicació entre les diferents entitats
que els fan servir.
Construcció un centre social i cultural a Mas Reixac.
Acolliment en la pàgina web de l’Ajuntament de totes les entitats censades
al municipi.
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Àmbit de serveis al CIUTADÀ
Atenció al ciutadà i participació:
Compromís amb la transparència
Foment de les Consultes Populars Vinculants per tal que la ciutadania
decideixi sobre els aspectes cabdals del municipi.
Publicació dels pressupostos i dels resultats que s’assoleixen.
Impuls d’un projecte que afavoreixi la participació ciutadana amb el
concurs de les noves tecnologies, com ara l’ús de les xarxes socials per
accedir als plens municipals o la implantació d’un espai de participació a
la ràdio local.
Coordinació amb els centres docents per apropar les instàncies polítiques
municipals a la joventut i promoure els hàbits de cooperació i consens.
Introducció, mitjançant la comunicació en xarxa, de la comunicació
instantània de les problemàtiques de l’entorn immediat, amb compromís
de resposta.
Dinamització de la web Municipal (OAC_Digital) i aportació de recursos
per convertir-la en una eina de primera qualitat en l’atenció i el servei al
ciutadà.
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Compromís d’ajuda al ciutadà en la gestió dels tràmits administratius i
garantia de resposta per escrit de les instàncies.
Millora de l’eficiència de l’actual xarxa wifi i seguiment del desplegament
de la fibra òptica.
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Àmbit de serveis al CIUTADÀ
Benestar, salut i gent gran
Reclamació dels recursos humans necessaris -un metge i una infermera
més- per adaptar el CAP al creixement demogràfic del municipi.
Reforç del programa del Servei d’Atenció Domiciliària.
Foment de la coordinació entre els diferents departaments de l’Ajuntament
en els àmbits que afecten els serveis a les persones.
Foment de les xerrades formatives, en coordinació amb els Serveis
Socials, sobre aspectes de salut com ara l’escola nadons, l’escola de pares,
la prevenció de les drogodependències, etc.
Posada en marxa d’un programa que incentivi el diàleg intergeneracional
a través de l’intercanvi d’experiències i coneixements.
Elaboració d’un projecte municipal de rutes saludables adaptades.
Posada en marxa d’un programa destinat a l’assoliment d’acords amb
les entitats financeres, en condicions avantatjoses per als residents a
Palafolls, per tal que aquelles posin en lloguer els habitatges buits de la
seva propietat.
Desenvolupament d’un programa específic de formació per a les persones
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que no tinguin cap altre ingrés que no sigui la renda mínima d’inserció.
Impuls dels Programes d’Inserció Laboral amb la redacció de nous plans
ocupacionals.
Desenvolupament de programes de recollida d’aliments i acompanyament
de persones grans, liderats pels Serveis Socials en col•laboració amb les
ONG locals.
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Àmbit de serveis TERRITORIALS
Promoció econòmica
Definició de la marca Palafolls, duta a terme de forma participativa, perquè
doni a conèixer el que som i el que tenim.
Elaboració d’una proposta que, a partir dels actius detectats en la definició
de la marca Palafolls, faci possible l’accés a un projecte europeu LIFE.
Creació del Consell d’Economia, que treballarà en la dinamització de
l’agricultura, la indústria i el comerç local de Palafolls.
Posada en marxa d’una Oficina de Turisme, que definirà uns itineraris
comercials i els assenyalarà per facilitar les compres i fer més agradable
el passeig per les diferents zones comercials. Dissenyarà, també, unes
rutes lúdiques, esportives, culturals, mediambientals i saludables. A
més, divulgarà els valors del nostre entorn, difondrà la marca Palafolls i
promourà un calendari de jornades i fires per a l’atracció de visitants.
Identificació i/o creació de zones prioritàries d’aparcament per tal de
facilitar la mobilitat local.
Estudi de viabilitat d’un carnet Consumeix a Palafolls, una targeta amb
descomptes perquè incentivi el consum local, de qualitat.
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Creació d’un programa de formació en màrqueting, disseny de producte i
aparadors adreçat als comerciants de Palafolls.
Estudi de dinamització del comerç de proximitat al Barri Sant Lluís.
Rebaixa de la taxa d’obertura de comerços per facilitar-ne i afavorir-ne la
implantació.
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Àmbit de serveis TERRITORIALS
Seguretat, via pública i serveis
Realització d’un diagnòstic de la mobilitat obligada que permeti atendre
les necessitats futures de la població, com ara el desenvolupament de la
xarxa de transport públic.
Solució als problemes de trànsit al Campus de Primària amb la construcció
d’un nou accés des de la carretera BV652, que evitarà la congestió en les
hores de major afluència.
Ordenació de la circulació i l’aparcament als polígons industrials, amb
especial atenció a la zona d’Inditex.
Elaboració d’un pla de millora de voreres i asfaltats del municipi que
prioritzi els sectors amb més deficiències.
Supressió progressiva de les barreres arquitectòniques per a les persones
amb discapacitat.
Promoció d’accions de sensibilització dels comportaments responsables,
com un primer pas en l’aplicació de l’ordenança de civisme i convivència.
Elaboració d’un Pla de Protecció Civil, que inclogui les necessitat del cos
local de voluntaris, i la dotació dels recursos perquè desenvolupin les
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tasques que els pertoquen.
Reparació integral del vial que separa el límit del nucli urbà i el Camp de
Vol - Pla de Palafolls - Mas Tortós.
Urbanització completa (voreres), fins a l’església, de la carretera de Sant
Genís.
Reparació i recuperació dels camins històrics rurals.
Adequació dels torns del Servei de Neteja perquè atengui els pics de
demanda associats als esdeveniments festius.
Solució de les mancances detectades en els equipaments i les instal•lacions
del CAP, com ara l’eficàcia de les instal•lacions de climatització, entre
d’altres.
Impuls a la implantació de zones perimetrals, reservades, per a ús de
gossos en parcs i jardins, com a mesura de regulació del seu accés als
àmbits infantils.
Impuls i finalització del procés d’urbanització de Ciutat Jardí per permetre’n
la recepció a l’Ajuntament.
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Àmbit de serveis TERRITORIALS
Medi ambient i urbanisme
Compromís en la priorització dels sectors urbans sense desenvolupar,
abans de generar-ne de nous.
Reversió de sectors urbanitzables del municipi, com és el cas del Turó de
Can Pol.
Reubicació del parc d’horts municipals socials i familiars, situant-lo al
sector del Parc Fluvial de la Tordera, per tal de fomentar el respecte al
medi ambient i l’intercanvi de coneixements.
Redacció d’un Pla de Millora de la Xarxa d’Infraestructures de Serveis als
sectors en què es detectin deficiències d’enllumenat públic, d’abastament
d’aigua o en la xarxa de sanejament.
Foment del consum responsable de l’aigua potable i consum elèctric, a
través de campanyes d’informació i l’aplicació de les ordenances, amb la
publicació dels resultats.
Redacció d’un Pla d’Ordenació de Xarxa d’Infraestructures de Serveis, per
a la millora de l’aspecte de les línies aèries i els elements de sustentació.
Revisió i actualització del PGOU per a la incorporació de les modificacions
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del Pla General, Puntuals i Planejament Urbanístic existents i les que en
derivin, mitjançant el foment de campanyes de participació ciutadana.
Instauració d’un conjunt de diades participatives amb l’objectiu d’assolir
una millora de l’entorn del municipi.
Implantació d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) que millori la
gestió en els àmbits dels serveis territorials.
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Àmbit de serveis INTERNS
Hisenda i règim intern
Definició de tres grans àmbits -Serveis al Ciutadà, Serveis Territorials i
Serveis Interns- per tal de coordinar les diferents regidories i millorar-ne
la interacció.
Coordinar les àrees de l’Ajuntament per tal d’optimitzar la gestió de
recerca en tota mena d’ajuts econòmics i subvencions.
Desplegament d’un política d’incentius laborals i de reconeixement de
mèrits dels treballadors de l’Ajuntament.
Introducció d’un calendari fiscal adaptat amb possibilitat de fraccionaments
periòdics i descomptes per pagament en l’inici de l’any.

Un nou poble,
una nova manera de fer

Francesc Alemany 2015

