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Benvolguts cassanencs,

Aquests primers mesos de govern ens han permès 
començar a prendre les primeres decisions basant-
nos en els principis de participació, transparència, 
comunicació i rigor que ens vàrem imposar des de 
principi de mandat.

En aquest butlletí us fem un recull de les propostes 
més importants que hem portat o portarem a terme 
abans de finalitzar l'any en cadascun dels àmbits de 
govern.

De manera periòdica us anirem informant de totes les 
propostes que anirem desenvolupant al llarg del 
mandat seguint el guió que vàrem proposar en el pla 
d'actuació municipal, publicat al web de l'Ajuntament 
i obert a tots els ciutadans (cassa.cat/pam).

Reitero el compromís del govern municipal de seguir 
treballant per "Reanimar Cassà" amb una actitud de 
servei permanent al nostre poble.

Estic a la vostra disposició per qualsevol qüestió que 
tingueu l'interès de resoldre personalment amb mi!

Martí Vallès
Alcalde de Cassà de la Selva

Ÿ Hem posat fil a l'agulla al problema de la desocupació dels joves 
implantant el servei de Garantia Juvenil. 

Ÿ Els propers mesos farem noves instal·lacions al Skate Park. 

Ÿ Hem iniciat el procés per a l'elaboració del nou pla local de 
joventut 2016-2019. 

Ÿ Hem reactivat les tardes joves de l’espai jove amb activitats 
dinamitzades i programades amb antel·lació.

Joventut
Aire fresc amb el nou pla local de joventut

Estem desenvolupant estratègies per a la dinamització i promoció del 
sòl industrial del municipi i la prova és que ja hem rebut peticions 
de noves empreses que s'hi volen instal·lar. 

Ÿ Hem desenvolupat el disseny del logotip i l'eslògan de la Marca 
Cassà, aquesta imatge que identificarà al nostre poble a tot arreu. 

Ÿ Hem creat el nou web de turisme , una eina www.cassadestapa.cat
fonamental que ens serveix d'aparador per atreure a nous visitants i 
posar en valor el que tenim.

Ÿ Hem sigut el motor de la creació de la ruta del suro 
transfronterera que unirà Mourellais, Agullana, Palafrugell i Cassà 
de la Selva. 

Ÿ Hem creat la ruta del suro a la vila de Cassà de la Selva, un 
itinerari de descoberta del patrimoni urbà relacionat amb el suro 
que posa en valor tot el que té el nostre poble.

Ÿ Hem creat la partida de 7.500 € de subvencions per a la 
rehabilitació de locals comercials amb l'objectiu de donar vida al 
comerç de proximitat del poble.

Ÿ Hem ampliat de 1.000 a 15.000 € la partida d'ajudes per a la 
rehabilitació d'habitatges per fomentar una millora de la imatge 
del poble.

Ÿ Hem rebaixat un 50% la taxa d'inici d'activitats econòmiques per 
reactivar l'economia local.

Promoció econòmica
el motor per reanimar Cassà!



Ÿ Hem obert canals de comunicació directa a l'Ajuntament a través 
de les xarxes socials, el web, les visites del dimarts a l'Alcalde i el 
programa mensual 'Hola Alcalde' a Ràdio Cassà.

Ÿ Hem potenciat Ràdio Cassà amb la incorporació de nous 
programes com 'L'hora del pati', 'Cap de suro' o 'Hola Alcalde'. 
L'objectiu és tenir una ràdio municipal oberta a tothom. 

Ÿ Hem reactivat les xarxes socials de l'Ajuntament i això es nota 
amb l'increment de seguidors. Al Facebook de l'Ajuntament de 
Cassà hem passat de 700 seguidors el mes de juny de 2015 a 1.480 
el mes de maig de 2016.   

Ÿ Hem aconseguit situar Cassà al mapa. Des que som al govern, 
Cassà ha aparegut 483 vegades a la premsa. Del juny al desembre 
de 2015 Cassà va aparèixer 305 vegades als mitjans de 
comunicació. Aquest 2016 de gener a abril el nostre municipi ja ha 
aparegut 178 vegades a la premsa. 

Comunicació
a Cassà fem moltes coses, el món ho ha de saber!

Ÿ Abans de finalitzar l'any desplegarem el pla d'ocupació local per 
donar una oportunitat d'inserció laboral a aquelles persones en 
situació d'atur.

Ÿ Hem augmentat els recursos que aporta l'Ajuntament de Cassà a la 
Residència Geriàtrica Sant Josep.

Ÿ Hem reactivat la borsa de treball a través de la incorporació de la 
tècnica de Promoció Econòmica. 

Ÿ Hem activat la borsa d'habitatge amb l'Oficina Municipal 
d'Habitatge i la possibilitat d'iniciar processos contra els grans 
tenidors d'habitatges buits.

Ÿ Hem promogut la creació de la Xarxa de Voluntaris amb l'objectiu 
de donar suport als possibles refugiats que arribin al municipi.

Ÿ Hem potenciat el programa Créixer Junts com una iniciativa que 
afavoreixi l'autonomia i el treball integral de les famílies amb risc 
d'exclusió social.

Ÿ Treballem per aconseguir que infants i joves amb problemes 
socials s'integrin a diverses activitats organitzades per entitats del 
poble.

Ÿ Hem iniciat el projecte d'Horts Socials per fomentar l’autonomia 
dels que estan en risc d’exclusió social.

Ÿ Hem iniciat la demanda a Ensenyament per disposar d’un cicle de 
Formació Professional vinculat al suro i les Gavarres.

Benestar Social i Educació
un Ajuntament al servei de les persones
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Ÿ Cassà ha estat escollit el municipi on es celebrarà el festival Càntut 
de cançons i músiques dels avis degut a la seva arrelada tradició 
musical.

Ÿ Hem potenciat la fira de Santa Tecla i la seguirem fent créixer com 
la festa petita de Cassà.

Ÿ Amb iniciatives com l'Àngel de la Música hem apropat la música i la 
feina de l'Escola de Música als carrers i comerços de Cassà.

Ÿ Hem posat en valor els escriptors i artistes locals amb xerrades, 
audicions i presentacions de les seves iniciatives.

Ÿ Hem recuperat els Poemes del Món, un acte simbòlic que mostra la 
diversitat de cultures que conviuen el nostre municipi i la riquesa 
que totes elles generen.

Ÿ Hem potenciat la programació cultural a base d'espectacles, 
cinema i lectura a diversos espais com la Sala Centre Recreatiu, el 
Centre Cultural Sala Galà i als Mercats de Cassà.

Ÿ Habilitarem el local de l'antiga bàscula del trust com a local 
d'assaig pels grups musicals cassanencs.

Ÿ Assumirem el relleu organitzatiu dels Premis Literaris juntament 
amb la Colla Excursionista per assegurar-ne la seva continuïtat.

Ÿ Hem engegat el projecte “Cassà municipi lector” per fomentar la 
lectura.

Ÿ A finals d’any Cassà tindrà una aula de teatre en col·laboració amb 
el Consell Comarcal del Gironès.

Cultura, entitats i festes 
Un poble amb molt de potencial

Ÿ Desenvolupem aquest any un pla de repintada i senyalització 
viària de diversos carrers i zones de Cassà.

Ÿ Al llarg dels propers mesos començarem la implantació de 
camins escolars segurs per tal que els nostres infants puguin anar 
caminant o en bicicleta fins a l'escola.

Ÿ Hem implementat millores i sistemes de control als edificis 
municipals i a l'enllumenat públic que generen estalvis energètics 
importants. Seguim apostant per l'eficiència energètica i la 
sostenibilitat.

Ÿ Hem replantat més de 100 arbres a diversos punts del municipi 
com la plaça de la Coma, el carrer de la Via, la rambla Onze de 
Setembre, el passeig del Ferrocarril, l'escola Puig d'Arques, l'escola 
Aldric...

Ÿ Hem fet millores d'organització del trànsit a punts conflictius com 
el carrer Castellflorit, el Miquel Martí Pol, el carrer de la via.

Mobilitat i Medi Ambient
Esforçant-nos per tenir un poble més acollidor



Ÿ Hem creat els espais per a gossos perquè tothom tingui una àrea 
on deixar anar lliurement els seus animals.

Ÿ Hem desenvolupat la mediàtica campanya Buscatifes per 
sensibilitzar i recordar a tothom la necessitat de reduir els 
excrements d'animals a la via pública.

Ÿ Properament farem un pas més per posar fil a l'agulla al problema 
dels excrements de gossos i ho controlarem a través del seu ADN.

Ÿ Progressivament anirem introduint nous contenidors de càrrega 
lateral al municipi per aconseguir millorar el reciclatge i la recollida 
selectiva.  

Ÿ Estem fent un seguiment i control exhaustiu a les empreses de 
recollida d'escombraries per millorar la imatge i la higiene del 
poble.

Ÿ Hem instal·lat un nou parc infantil de la caputxeta vermella amb 
els dibuixos de Pilarín Bayés per a nens i nenes de menys de 12 
anys a la plaça de la Font de Can Tolosà.

Via Pública
Engrescats amb la feina que ens queda per fer!

Ÿ Hem aconseguit per primera vegada a la història de l'Ajuntament el 
Segell Infoparticipa amb un 100 % de compliment dels indicadors 
de transparència. Som dels pocs municipis de les comarques 
gironines que ha obtingut aquest reconeixement de qualitat amb 
un 100% de compliment de tots els punts avaluats.

Ÿ Hem obert el Portal de la transparència per donar als ciutadans 
tota la informació necessària. 

Ÿ Hem incorporat la seu electrònica de la Generalitat per facilitar 
els tràmits electrònics amb l'Ajuntament i aquest any seguirem 
avançant per tenir les notificacions electròniques.  

Ÿ Estem posant en marxa un pla estratègic de participació per 
pensar com volem que sigui Cassà a 15 anys vista. 

Ÿ Tenim un Alcalde proper que dóna resposta a les consultes dels 
ciutadans cada mes a la ràdio amb el programa 'Hola Alcalde'. Martí 
Vallès també ha fet pública la seva agenda diària i rep a ciutadans 
cada dimarts al matí.

Ÿ Per primera vegada hem deixat clar el camí que seguirem aquests 
quatre anys a través del Pla d'Actuació Municipal 2015-2019, 
disponible a www.cassa.cat/pam. 

Ÿ S'han acabat les contractacions de personal sense concurs previ.  
Les places es convoquen tal com preveu la llei.

Ÿ Anem traient a concurs públic tots els serveis que s'han de licitar 
per optimitzar els costos de l'Ajuntament.

Transparència

Ÿ Reduïm l'endeutament en 1.157.000 € aquest any 2016, més de 20 
punts percentuals, la major reducció de deute dels últims anys.

Ÿ No haurem de demanar cap nou crèdit aquest any 2016 per 
finançar totes les inversions necessàries. 

Ÿ Hem sol·licitat al Cadastre la rebaixa d'un 13% dels Valors 
Cadastrals del municipi.

Ÿ Aquest any iniciarem per primera vegada un procés de 
pressupostos participatius.

Ÿ Hem afegit bonificacions fiscals com per exemple el 2% de l'IBI i el 
50% per inici d'activitats. També hem posat a la disposició dels 
ciutadans diverses bonificacions socials.

La informació a l'abast de tothom

Hisenda
La major reducció d'endeutament dels últims anys

Ÿ Durant aquest any asfaltarem i millorarem diversos camins 
veïnals.

Ÿ Abans de finalitzar l'any renovarem el paviment de diverses vies de 
trànsit de Cassà que estan deteriorades: Rambla Onze de 
Setembre, carretera Marina, carrer Ample, carrer Cervantes, 
entre d'altres.

Ÿ Asfaltarem els 2 aparcaments del PAV3 i de la piscina coberta.

Ÿ Renovarem abans de l'estiu la gespa artificial del camp de futbol 
després de més de 10 anys d'ús. 

Ÿ Aquest any tindrem una nova piscina descoberta petita així com 
vestuaris, gandules, para-sols... una oferta més completa per a un 
equipament amb èxit.

Ÿ Després de l'augment de demanda de la piscina coberta, ampliem la 
capacitat de les seves instal·lacions amb la incorporació d'un nou 
mòdul on fer activitats dirigides.

Ÿ Abans de finalitzar l'any farem una àrea d'autocaravanes davant 
de la piscina coberta per acollir a nous visitants i ser un nou centre 
de referència.

Ÿ El darrer trimestre d'aquest any inaugurarem un coworking al 
primer pis de Can Trinxeria, un espai on els emprenedors de Cassà 
podran fer créixer els seus projectes.

Inversions
Millorem Cassà i el seu entorn

reducció del deute

2013

-10,06%

de Cassà de la Selva

2014

-16,66%

2015

-10,22%

2016

-20,39%
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el mes de maig de 2016.   
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comunicació. Aquest 2016 de gener a abril el nostre municipi ja ha 
aparegut 178 vegades a la premsa. 

Comunicació
a Cassà fem moltes coses, el món ho ha de saber!
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Benvolguts cassanencs,

Aquests primers mesos de govern ens han permès 
començar a prendre les primeres decisions basant-
nos en els principis de participació, transparència, 
comunicació i rigor que ens vàrem imposar des de 
principi de mandat.

En aquest butlletí us fem un recull de les propostes 
més importants que hem portat o portarem a terme 
abans de finalitzar l'any en cadascun dels àmbits de 
govern.

De manera periòdica us anirem informant de totes les 
propostes que anirem desenvolupant al llarg del 
mandat seguint el guió que vàrem proposar en el pla 
d'actuació municipal, publicat al web de l'Ajuntament 
i obert a tots els ciutadans (cassa.cat/pam).

Reitero el compromís del govern municipal de seguir 
treballant per "Reanimar Cassà" amb una actitud de 
servei permanent al nostre poble.

Estic a la vostra disposició per qualsevol qüestió que 
tingueu l'interès de resoldre personalment amb mi!

Martí Vallès
Alcalde de Cassà de la Selva

Ÿ Hem posat fil a l'agulla al problema de la desocupació dels joves 
implantant el servei de Garantia Juvenil. 

Ÿ Els propers mesos farem noves instal·lacions al Skate Park. 

Ÿ Hem iniciat el procés per a l'elaboració del nou pla local de 
joventut 2016-2019. 

Ÿ Hem reactivat les tardes joves de l’espai jove amb activitats 
dinamitzades i programades amb antel·lació.

Joventut
Aire fresc amb el nou pla local de joventut

Estem desenvolupant estratègies per a la dinamització i promoció del 
sòl industrial del municipi i la prova és que ja hem rebut peticions 
de noves empreses que s'hi volen instal·lar. 

Ÿ Hem desenvolupat el disseny del logotip i l'eslògan de la Marca 
Cassà, aquesta imatge que identificarà al nostre poble a tot arreu. 

Ÿ Hem creat el nou web de turisme , una eina www.cassadestapa.cat
fonamental que ens serveix d'aparador per atreure a nous visitants i 
posar en valor el que tenim.

Ÿ Hem sigut el motor de la creació de la ruta del suro 
transfronterera que unirà Mourellais, Agullana, Palafrugell i Cassà 
de la Selva. 

Ÿ Hem creat la ruta del suro a la vila de Cassà de la Selva, un 
itinerari de descoberta del patrimoni urbà relacionat amb el suro 
que posa en valor tot el que té el nostre poble.

Ÿ Hem creat la partida de 7.500 € de subvencions per a la 
rehabilitació de locals comercials amb l'objectiu de donar vida al 
comerç de proximitat del poble.

Ÿ Hem ampliat de 1.000 a 15.000 € la partida d'ajudes per a la 
rehabilitació d'habitatges per fomentar una millora de la imatge 
del poble.

Ÿ Hem rebaixat un 50% la taxa d'inici d'activitats econòmiques per 
reactivar l'economia local.

Promoció econòmica
el motor per reanimar Cassà!



CASSÀ
REANIMANT 

UN ANY UN ANY 
REANIMANT 

CASSÀ

tot el que hem fet i 
el que queda per fer junts... 

reanimant Cassà! 

esquerra.cat/cassa facebook.com/esquerra.cassa @esquerracassa




