
ÀREA - OBJECTIU PROPOSTA ESTRATÈGICA O OPERATIVA ACTUACIONS CONCRETES TRANSVERSALITAT CALENDARI

Revisió Execució Pressupostària Pressupostos 2014 prorrogats 2015

Revisió i aprovació pressupostos 2015
Hisenda / Resta 

regidories

mes de juliol de 

2015

Conveni Treballadors Municipals (inclou paga 44 dies treballadors 

municipals)
Organització 2015

Concurs Gestió CEM
Urbanisme / 

Organització
2015

Treure les reserves de sòl del 4t cinturó i aturar projecte pota 

oest.
Urbanisme 2015

Revisió de les mocions aprovades en la legislatura anterior i 

incorporació en el pla d'acció de govern 
2015

CULTURA Reforma Integral Edifici (Cerca Subvencions)

Pla d'Usos Participatiu (Món Associatiu, Educatiu, Cultural…), amb 

models de gestió comunitària

ACCÉS ESPAIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS
Facilitar l'accés al món associatiu, en general, per a l´'ús d'espais i 

equipaments públics
Cultura 2015

REVISAR ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA

Iniciar una revisió de l'ordenança de convivència per tal de no 

penalitzar la pobresa, l'exclusió social o l'expressió de tipus 

cultural o política. 

Participació/ 

Governació
2016

REMODELACIÓ IMC

Millorar operativitat IMC, fomentar participació de les entitats 

culturals i establiment de comissions de treball per a les diverses 

disciplines amb capacitat de decisió en programació i repartiment 

pressupost, incorporació entitats

Cultura / Educació / 

Participació
2015-2016

ACORD PROGRAMÀTIC ERC-CUP 2015-2019

La cultura ha de ser un dels elements principals 

a l’hora de bastir un model de societat 

integradora, solidària i dinàmica; un mitjà de 

relació social, de participació, de diàleg i de 

reflexió comuna. El protagonista de la vida 

cultural ha de ser la societat civil i el paper de 

l'Ajuntament ha de ser assentar unes bases 

sobre les quals el teixit associatiu, 

l'Administració pública i les iniciatives 

particulars puguin construir un projecte 

cultural enriquidor per al conjunt de la 

població. 

Cultura / Educació / 

Participació / 

Hisenda / Urbanisme

2015-2019

Espai de creació i formació en arts i oficis.

TÈXTIL RASE

TEMES URGÈNCIA INICI LEGISLATURA



ACCIÓ SOCIAL
Diagnosi del parc buit d'habitatge: elaboració de plans d'inspecció 

i detecció i aplicació del reglament corresponent
2015-2016

Promoure activament models de tinença alternatius. 2015-2016

Avançar cap a la creació d'un parc públic d'habitage social. 2015-2019

Pisos emergència/Zona social(ex. Edifici Teresa Oller) 2015-2016

Establir mesures per garantir subministraments bàsics a les 

famíles en situació de risc.
2015

Destinar partida pressupostària a emergència social. 2016

Creació de la Taula Social Municipal com a pas previ per a la 

creació d'un Consell Social Municipal que aplegui tots els agents 

municipals i col·lectius que treballen en l'àmbit social. 

Acció Social / 

Participació
2016

Coordinació en xarxa dels diferents serveis: socials, sanitaris, 

educatius…

Catàleg de Serveis / Educadors Carrer / Beques Esportives / Horts 

Urbans...

Assessorament gratuit a través de convenis amb entitats 

jurídiques en matèria d'habitatge i segona oportunitat

Acció Social / 

Habitatge
2015-2016

Potenciar l'educació i conscienciació en salut i prevenció Acció Social / Salut 2015-2019

Pressupostos socials: augmentar recursos destinats a polítiques 

socials amb un enfocament de suport mutu i empoderament i no 

només assistencialista

Acció Socia / 

Hisenda
2015-2016

Establir mesures per fer efectiu el dret a l'empadronament a tots 

els residents al municipi.

Accó Social / 

Organització

Punt d'acollida i acompanyament. Immigració

Anàlisi de la situació actual i elaboració posterior d'un pla 

d'acollida amb la inclusió d'un programa d'intercanvi lingüístic

Acció Social / 

Immigració / 

Educació

IGUALTAT Elaboració d'un Pla d'igualtat. Igualtat 2016

Establir un tècnic/a de referència en temes de seguiment i 

d'execució del Pla d'igualtat

Igualtat / 

Organització
2016

LGTBI Aplicar i difondre Llei Parlament LGTBI Igualtat 2015-2016

Cal treballar activament perquè la igualtat de 

gènere s'esdevingui, de forma transversal, en 

totes les polítiques que s'impulsin des de 

l'Ajuntament. 

PERSONES NOUVINGUDES

IGUALTAT

L'objectiu principal de l'Ajuntament en l'àmbit 

social ha de ser la reducció de les desigualtats. 

Cal donar resposta urgent a les situacions 

d'emergència en què es troben moltes 

persones avui dia i treballar conjuntament 

amb la societat civil per posar els recursos de 

la institució al servei de les necessitats de la 

ciutadania. Hem d'avançar cap a un canvi de 

paradigma que defugi el model assistencial i es 

basi en la solidaritat, la cooperació i el suport 

mutu.

POLÍTIQUES SOCIALS

PLA LOCAL D'HABITATGE

EMERGÈNCIA SOCIAL

2015

2015

Acció Social / Cultura 

/ Esports / Educació 

/ Participació

Acció Social / 

Urbanisme / 

Habitatge



EDUCACIÓ PLA EDUCATIU D'ENTORN Renovar i executar el PEE
Cultura / Esports / 

Participació
2015-2019

CARDEDEU, UN POBLE DELS INFANTS Recuperar el projecte 
Educació / 

Participació
2015

Creació d’un espai familiar de criança compartida, amb un model 

cogestionat per les famílies.

Activitats fora de l'horari lectiu. Reforç escolar.

AULES D'ESTUDI En èpoques d'examen, a la biblioteca o altres espais Educació / Cultura 2015

ESCOLES BRESSOL - 0-3 ANYS
Revisar aportació municipal, quotes, beques; i establir i 

augmentar ajudes per poder beneficiar-se d’aquest recurs
Educació / Hisenda 2015-2017

ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL Crear-la en la millor ubicació possible.
Cultura / Educació / 

Participació
2015-2019

ESCOLES D'ADULTS Dotar de recursos i potenciar Educació / Cultura 2015-2019

JOVENTUT JOVENTUT Casal de joves autogestionat Joventut 2015-2019

Cal potenciar la participació dels joves a la vida 

social i política del poble i facilitar des de 

l'Ajuntament l'etapa de transició escola - feina.

Altres polítiques amb òptica juvenil: participació, habitatge, 

ocupació i formació. 

Joventut / 

Participació / 

Habitatge / …

2016

OCUPACIÓ Revisar i auditar les externalitzacions municipals
Formació i Ocup. / 

DEL / Organitzcaió
2016

Prioritzar la contractació municipal directa dels serveis públics i 

aplicar criteris socials i cooperatius a les externalitzacions
Organització 2015-2019

PLA ESTRATÈGIC PER A LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ
Foment de l'economia social i cooperativa - XES. Orientar el 

CSETC cap a aquesta línia i amb visió estratègica local.

Formació i Ocup. / 

DEL
2015 - 2019

L'educació dels 0-3 anys és essencial per al 

desenvolupament, inclusió social i estimulació 

de l'infant. L'Ajuntament ha d'oferir i potenciar 

diverses alternatives per garantir un servei més 

universal per als infants de la vila, de manera 

que les famílies amb menys recursos 

econòmics hi puguin tenir accés.

També cal oferir diferents espais i ofertes 

educatives que potenciïn el bon 

desenvolupament educatiu i social dels infants 

i el seu benestar treballant conjuntament amb 

les famílies.

CONTRACTACIÓ MUNICIPAL - MUNICIPALITZACIÓ

ESPAI FAMILIAR

La lluita contra l'atur i la precarietat laboral ha 

de ser una prioritat. Cal treballar per la creació 

d'ocupació arrelada al territori i enfocada a 

satisfer les necessitats de les persones de 

Cardedeu. També és bàsic vetllar per unes 

condicions laborals dignes.

2015-2017
Educació / 

Participació



DESENVOLUPAMENT LOCAL
FOMENT DELS MOTORS DEL DESENVOLUPAMENT 

LOCAL

Cultural/Associatiu/Educatiu, Modernisme/Museu, Turisme 

"slow", Entorn, Producció Local, Sostenibilitat, Residu Zero… 

Dinamització 

Econòmica
2015-2019

MERCAT MUNICIPAL I SEGON MERCAT
Proveïdors Locals/ Km 0/ Qualitat/ Proximitat/ Treballant amb el 

sector productiu actual.
DEL 2015-2019

Dinamització / Accessibilitat / Associació UBC/Enfocament Local DEL 2015-2019

Pla de locals buits DEL 2016

FIRES Orientar-les cap a motors economics locals DEL 2016-2019

HISENDA

Anàlisi estadístic del padró cadastral i les liquidacions de l'IBI per 

determinar la possibilitat d'augmentar la progressivitat i la 

recaptació d'aquest impost sobre el patrimoni.

Fiscalitat 2015-2016

Revisió i aplicació de les mesures proposades per la Plataforma 

per una Fiscalitat Justa.
Fiscalitat / Hisenda 2016-2019

FINANCES I BANCA ÈTICA Prioritzar el treball amb banca i finances ètiques (Coop 57, Fiare) Hisenda 2016-2019

Des de l'Ajuntament cal apostar per un 

desenvolupament local sostenible i arrelat al 

territori, centrat a potenciar els diversos 

motors econòmics ja existents al nostre poble i 

el comerç local de proximitat. En aquesta línia, 

cal posar especial èmfasi en l'economia 

cooperativa, social i solidària.

COMERÇ URBÀ DE PROXIMITAT

Per avançar cap a la reducció de desigualtats és 

clau que els pressupostos tinguin un clar biaix 

social, així com assegurar que qui més 

impostos paga sigui qui més té. En aquest 

mateix sentit, des de l'Ajuntament també 

caldrà potenciar una altra manera d'entendre 

la banca i les finances.

FISCALITAT PROGRESSIVA



PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA CODI ÈTIC Compromís d'elaborar un codi ètic municipal. Organització 2015

OBERTURA DELS PLENS
Modificació ROM amb l'objectiu d'assolir la màxima 

transparència, simplificació i accés i participació de la ciutadania

Organització / 

Participació
2015

Processos de participació efectius, executables:

>> Revisió del POUM.

>> Pla d'usos de la Tèxtil Rase.

>> Revisió Espai Públic i Mobilitat Mil·lenari / Can Serra
>> Unió dels Parcs Pinetons i Pompeu Fabra. Pla d'usos.

Implantació progressiva d'uns pressupostos participatius: 2016 - 2019

>> Reservar un partida pressupostària 2016. 2015

Transversalitat i formació per fomentar cultura participativa en 

tots els àmbits:

>> Assemblearisme/Asociacionisme/Cooperació

Govern Obert / Administració Electrònica:

>> Absoluta obertura, difusió i lliure disposició de la informació 

dels pressupostos, així com dels concursos, subvencions i 

contractes que se'n derivin.

CONSELLS SECTORIALS
Posada en marxa, paulatina, segons necessitats detectades (ex. 

Consell de Medi Ambient, d'Educació...)

Participació / Resta 

regidories
2016 - 2019

PAÍS PLE SUPORT AL 27-S Col·laboració amb entitats sobiranistes Govern 2015

EIX SOCIAL I EIX NACIONAL
Indestriabilitat, construcció nacional des de la garantia dels drets 

socials
Govern 2015-2019

DESOBEDIÈNCIA
Desobediència per la recuperació de la sobirania nacional i de 

ruptura amb l'Estat
Govern

Fins a la 

independència

VISIÓ NACIONAL COMPLETA: PAÏSOS CATALANS Participar en l'assemblea municipalista i de regidors dels PPCC Govern 2015-2019

2015 - 2019OrganitzacióCOMUNICACIÓ I ACCÉS A LA INFORMACIÓ

2015 - 2019

2015 - 2019

PROCESSOS PARTICIPATIUS

ACTIVACIÓ POPULAR

Totes les regidories

Participació

Hisenda / Resta 

regidories

La radicalitat democràtica ha de ser pilar bàsic 

de la gestió del govern de Cardedeu. Cal 

introduir elements de participació directa que 

siguin útils, pràctics i factibles per avançar cap 

a un model de democràcia directa de la gestió 

municipal. Per fer és imprescindible 

implementar mesures de transparència que 

permetin l'accés de tota la ciutadania a una 

informació clara i entenedora sobre tot allò 

que es duu a terme dins l'Ajuntament.

Ens trobem en un moment clau on el que passi 

durant els propers mesos serà determinant per 

al futur de Catalunya. Des de l'Ajuntament de 

Cardedeu es donarà ple suport al procés 

independentista.



MODEL URBÀ I TERRITORIAL PINETONS - POMPEU FABRA Unió dels Parcs Pinetons i Pompeu Fabra
Urbanisme / 

Participació
2016 - 2019

RIERA DE VALLFORNERS Zones de coneixement i de passeig
Urbanisme / Medi 

Ambient
2016 - 2019

Zona 30 a tot el centre urba i altres eixos comercials (Mare de 

Déu del Pilar, Estalvis, Poble Sec)
2016

Prioritat invertida, progressivament, a tot el municipi. 2015 - 2019

Peatonalització Zona Centre: Klein / Pl.Sant Joan 2015 - Provisional

Camins Escolars: rutes escolars segures 2015 - 2016

Revisió Mil·lenari / Can Serra (amb Procés Participatiu) 2016-2017

Carril bici: Can Manent/Equipaments/Parcs/Connexió Poble Sec 2015 - 2016

Conexió amb busos interubans (Cànoves, St. Antoni...)
Urbanisme / Medi 

Ambient

Aparcament de bicicletes segur
Urbanisme / Medi 

Ambient

TRANSPORT PÚBLIC Establir negociacions amb instàncies supramunicpals per 

augmentar freqüència (Nit Bus i Rodalies)

Urbanisme / Medi 

Ambient
2015

No a la Pota Oest - Aturar projecte amb Diputació

Esborrar Traçat del IV Cinturó (Reserva viària POUM)

Potenciar l'agroecologia: 1. Anàlisi de terres disponibles i 

d'iniciatives al sector                                                      

2. Connexió amb necessitats de la població

3. Implementació logística

Pla Integral Estalvi Energètic 
Medi Ambient / 

Serveis
2016-2017

Contractació energia 100% renovable
Medi Ambient / 

Serveis
2015-2016

ESTALVI ENERGÈTIC I SOSTENIBILITAT

L’urbanisme ha de ser un element integrador 

en tots els sentits i ha de potenciar un model 

sostenible, adaptat a les necessitats de la 

ciutadania i no a l’inrevés. L'Ajuntament ha de 

treballar per un model d’interacció amb el 

territori més prudent i sostenible, que marqui 

un ritme de transformació del nostre entorn 

més assumible en termes ambientals, més 

amable en termes socials i culturals, i que 

permeti un desenvolupament cívic i identitari 

harmoniós i integrador. Cal que en la gestió i 

l’ordenació del nostre territori, prevalguin els 

principis de preservació i millora del 

funcionament ecològic de la matriu territorial 

entesa com un conjunt.

MOBILITAT

2015

2015 - 2019

2017 - 2019

Urbanisme / Medi 

Ambient

DEFENSA DEL TERRITORI / CINTURÓ VERD 

INTERMODALITAT ESTACIÓ TREN

Medi Ambient 

Urbanisme

REVISIÓ POUM

Iniciar de manera immediata un procés participatiu per a la 

revisió del POUM amb l'objectiu de reduir el sostre edificable i 

protegir l'àmbit territorial (cinturó verd). 

Urbanisme / 

Participació / Medi 

Ambient 

2015


