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1. URBANISME, VIA PÚBLICA I MEDI AMBIENT
Urbanisme
1. Passeig des de l’Avinguda Piera fins a Carrencà.
•

Convertint el lateral de l’Avinguda Piera en un passeig per a vianants,
arbrat i amb bancs.

•

Traslladant l’aparcament lateral a aparcament en bateria per
augmentar-ne el nombre de places totals.

•

Convertint els passos de vianants en plataformes de pas per tal de
reduir la velocitat de pas dels vehicles.

2. Convertir l’espai de Carrencà en el centre cultural, social i cívic del
poble.
•

Substituint l’envelat per un edifici d’obra amb una gran sala polivalent
i modular, una casa per a les entitats i un bar dinamitzador de l’espai.

•

Treballant per rehabilitar l’espai central de la Masia i instal·lar-hi la
Biblioteca.

•

Creant un parc a l’entorn de la Masia Carrencà amb més vegetació,
més il·luminació a les pistes i més elements de joc.

3. Seguir el projecte de la Llei de Barris a Can Sunyer.
•

Continuant tirant endavant el projecte de la Llei de Barris a Can
Sunyer.

4. Fomentar les reformes i lloguer d'habitatges.

•

Treballant per posar facilitats i ajudes per a la rehabilitació i lloguer
d’habitatges.

•

Millorant l’estat dels habitatges actuals tot fent-los més eficients.

•

Creant una borsa local de lloguer d’habitatges per augmentar el
nombre de lloguers al municipi i millorar-hi l’oferta d’habitatges.

5. Millorar el carrer Barcelona.
•

Millorant-ne l’estat de les voreres.

•

Prohibint-hi l’estacionament a sobre de les voreres.

•

Treballant per trobar una solució a l’estat de deixadesa d’algunes
cases d’aquest carrer.

6. Replantejar els terrenys municipals que no estan destinats a cap
ús concret.
•

Agrupant els serveis municipals per acabar amb la dispersió actual.

•

Habilitant finques sense ús que poden generar ingressos per al
desenvolupament de projectes que necessita Martorelles.

7. Tirar endavant el pla urbanístic de l’Escorxador.
•

Treballant per tirar endavant el projecte d’urbanització de la zona de
l’Escorxador.

•

Preparant la documentació per acabar l’enllaç de l’Avinguda Joan XXIII
per descongestionar de trànsit el carrer Anselm Clavé.

Via Pública
1. Millorar les voreres per fer eixos de trànsit adaptats i accessibles.
•

Fent que les voreres i els parcs municipals siguin accessibles i
permetin el pas de cotxets i cadires de rodes.

•

Creant un pla d’adaptació progressiva de voreres estratègiques tot
habilitant els guals i els passos de vianants.

2. Col·locar rètols indicatius dels equipaments a tot el municipi.
•

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

3. Millorar l’entorn del polígon industrial.
•

Treballant conjuntament amb l’entitat de Conservació del Polígon per
mantenir-lo en un estat òptim i amb bona presència.

•

Marcant i adaptant els passos de vianants necessaris.

•

Condicionant un pas per la rotonda de Can Puig.

4. Millorar les senyalitzacions de trànsit a les urbanitzacions.
•

Millorant les senyalitzacions de velocitat als accessos a les
urbanitzacions del nostre municipi per reduir la velocitat del trànsit
rodat en aquests carrers.

5. Col·locar una passera nova entre la Timba i el parc de Can Sunyer.
•

Substituint la passera existent entre la Timba i el Parc de Can Sunyer

a l’alçada de la Plaça El·líptica per una de més segura i accessible.

Medi Ambient
1. Rehabilitar la verneda de Can Camp.
•

Posant la verneda, la font i el safareig de Can Camp a disposició d’ús
de la ciutadania.

•

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

2. Crear horts urbans a Can Camp i al Polígon Industrial.
•

Crear horts urbans cogestionats a Can Camp i al carrer Molí del
Polígon Industrial.

3. Millorar la neteja als espais públics.
•

Treballant per tal que les voreres i els parcs municipals estiguin en les
condicions idònies per gaudir-los.

4. Crear 3 grans pipi-cans al municipi: a Carrencà, la Timba i Can
Camp.
•

Crear 3 grans zones amb tanques a Carrencà, la Timba i Can Camp per
a l’esbarjo dels gossos i poder-los-hi dur deslligats.

5. Fer pedagogia de bones pràctiques amb els animals de companyia.
•

Conscienciant els propietaris d’animals de companyia.

•

Endurint les multes per males pràctiques dels propietaris d’animals de
companyia.

6. Ajuntament sostenible.
•

Treballant per esdevenir un ajuntament referent en les polítiques de
sostenibilitat.

•

Fent més eficient el consum elèctric i d’aigua dels equipaments
municipals.

•

Fent campanyes de conscienciació.

7. Fomentar i protegir els espais de les vinyes.
•

Mantenint i protegint els terrenys dedicats al món de la vinya.

•

Assegurant el traspàs generacional del seu treball.

8. Fomentar, arreglar i senyalitzar els espais naturals i camins
forestals per a l’ús públic.
•

Col·locant panells informatius d’itineraris, fauna, flora i història als
espais naturals i camins agrícoles i forestals.

•

Adaptant àrees de pícnic en aquests espais.

Mobilitat
1. Crear una línia d’autobús orbital entre Martorelles i Sant Fost que
passi pel CAP.

•

Modificant el recorregut de la línia d’autobús per tal que passi pel
Centre d’Atenció Primària.

•

Treballant amb l’Ajuntament de Sant Fost per tal que aquesta línia
circuli pels dos municipis.

2. Crear més aparcament a l’estació de Mollet-Sant Fost.
•

Treballant amb ADIF i els ajuntaments de l’entorn per remodelar
l’estació de Mollet-Sant Fost i augmentar-ne l’aparcament.

3. Convertir el Carrer Agricultura en un carrer exclusiu veïnal en el
tram superior.
•

Fent que el tram superior del Carrer Agricultura, entre l’Avinguda
Piera i el Carrer Rosari, sigui de pas exclusiu per als veïns atesa la seva
perillositat per la seva estretor i falta de voreres.

2. TREBALL, COMERÇ I EMPRESA
Treball
1. Millorar els serveis de suport i orientació laboral municipals.
•

Millorant l’Oficina d’Orientació Laboral per convertir-la 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.

2. Recuperar l’Escola d’Adults com a espai de formació contínua.
•

Recuperant l’Escola d’Adults a les antigues Escoles Montserrat per

fomentar la formació contínua i ajudar la ciutadania local a estar més
preparada per al món laboral.

3. Treballar activament per tal que les empreses locals contractin
personal de Martorelles.
•

Incentivant les empreses de Martorelles per tal que contractin
treballadors del municipi.

Comerç
1. Incentivar l'Eix Comercial Avinguda Piera/Carrer Anselm Clavé i
Carrer Horta.
•

Entenent tota l’Avinguda Piera, el carrer Anselm Clavé i el carrer Horta
com un eix comercial comú.

•

Fomentant els seus comerços.

•

Facilitant el seu accés a peu.

2. Revisar la taxa d'escombraries als comerciants.
•

Adequant-la a les diferents activitats dels comerços locals.

3. Promoure la cultura del comerç responsable i de proximitat.
•

Treballant amb la Unió de Botiguers per promoure l’Eix Comercial de
l’Avinguda Piera, el Carrer Anselm Clavé i el Carrer Horta així com el
mercat setmanal.

•

Conscienciant la ciutadania dels beneficis del comerç responsable i de
proximitat amb campanyes, tallers i xerrades.

Empresa
1. Actualitzar i ampliar les activitats permeses al Polígon Industrial.
•

Modificant les activitats permeses al Polígon Industrial per facilitar la
implantació d’activitat econòmiques no exclusivament industrials.

2. Replantejar l’ús de les naus industrials buides.
•

Treballant per replantejar l’ús d’aquelles naus industrials buides i
buscar-hi algun aprofitament econòmic temporal.

3. Treballar conjuntament amb la Cambra de Comerç i la Generalitat
per atreure inversions per al Polígon Industrial.
•

Posant el Polígon Industrial de Martorelles i les seves parcel·les buides
dins de les zones d’interès industrial per a la implantació de noves
inversions estrangeres tant de la Cambra de Comerç com de la
Generalitat de Catalunya.

4. Potenciar i facilitar la implantació de petites i mitjanes empreses
al municipi.
•

Creant incentius i ajudes per a les empreses que vulguin implantar-se
a Martorelles.

•

Treballant conjuntament amb aquestes empreses per a facilitar-los-hi
la implantació.

3. ACCIÓ CÍVICA
Participació
1. Fomentar el voluntariat social.
•

Donant cobertura al voluntariat com a eina de transformació social i
d’ajut als més necessitats.

2. Reformar el ROM per potenciar la participació i les audiències
públiques.
•

Actualitzant el Reglament Orgànic Municipal per adaptar-lo a les
realitats actuals de major participació en l’afer públic que la societat
reclama.

•

Potenciant les audiències públiques entre ciutadania i polítics locals
per fer un seguiment de l’estat del municipi.

3. Destinar una part del pressupost municipal a propostes
participatives.
•

Destinant l’execució d’una part del pressupost municipal a propostes
de la ciutadania escollides a través de processos participatius.

4. Crear el Consell de Joventut i aplicar el Pla Local de Joventut.
•

Aplicant el Pla Local de Joventut recentment aprovat.

•

Creant i potenciant el Consell de Joventut com a espai de vehiculació
i realització de les polítiques i problemàtiques juvenils locals.

5. Reobrir l’Espai Jove a Carrencà de la mà del Consell de Joventut.
•

Dotant-lo dels recursos físics i econòmics per estar al servei de tota la
joventut del municipi.

•

Treballant per tal que esdevingui el punt de referència del jovent de
Martorelles.

6. Crear el programa “Vacances Joves”.
•

Realitzant, conjuntament amb el Consell de Joventut, activitats,
esdeveniments, sortides, intercanvis amb els pobles agermanats i
camps de treball per als joves del municipi durant els períodes de
vacances escolars.

•

Fomentant la integració i participació dels joves amb el municipi.

Transparència i comunicació
1. Crear una agenda pública de visites de l’alcalde.
•

Publicant al web municipal l’agenda de visites de l’alcalde, amb un dia
setmanal específic per atendre la ciutadania.

2. Millorar i agilitzar l'administració electrònica per poder realitzar
totes les gestions virtualment.
•

Adaptant el web municipal per realitzar àgilment qualsevol tràmit
municipal.

3. Crear una pàgina web transparent amb tota l’activitat i Pressupost

Municipal.
•

Fent públic al web municipal el Pressupost Municipal i l’estat de la seva
execució, les actes del Plens, Comissions Informatives, Juntes de
Govern i Decrets d’Alcaldia.

•

Col·locar panells digitals a l’Avinguda Piera i Carrencà per
publicar-hi totes les activitats i informació local.

•

Instal·lant dos panells digitals al centre de l’Avinguda Piera i a l’espai
de Carrencà amb la informació d’activitats del municipi i informacions
d’interès ciutadà.

4. Crear espais wifi a equipaments municipals.
•

Adaptant com a zones amb wifi lliure l’espai de Carrencà, el Parc de
Can Sunyer i els equipaments municipals.

5. Explicar la destinació directa dels ingressos per motius
sancionadors.
•

Publicant la destinació dels ingressos obtinguts a través de sancions.

•

Destinant a pal·liar i solucionar causes directes de les infraccions, com
ara la millora de voreres i passos de vianants amb les recaptacions de
les multes de trànsit.

Associacionisme
1. Substituir l’envelat per una sala polivalent d’obra.

•

Substituint l’envelat per un edifici d’obra amb una gran sala polivalent
i modular adaptada a les diferents activitats que s’hi realitzen, lavabos
, un bar que gestioni i dinamitzi l’espai i una casa d’entitats.

2. Crear una casa d’entitats a Carrencà.
•

Construint una casa d’entitats annexa al nou edifici de l’envelat amb
despatxos, magatzems i sales de reunions per a totes les entitats
municipals, amb l’objectiu d’agrupar-les i enfortir-ne el treball comú.

Cultura
1. Fer de Carrencà el Centre Cultural Municipal.
•

Fomentant que l’espai de Carrencà no només sigui un espai on s’hi
realitzen activitats culturals sinó que esdevingui el motor cultural del
municipi agrupant-hi tot el teixit cultural local.

2. Incentivar, promocionar i difondre la cultura popular.
•

Continuant incentivant, promocionant i difonent la cultura popular
que es genera al municipi a través d’entitats.

•

Donant a conèixer les activitats d’arrel popular que es generen a
d’altres indrets del nostre país.

3. Dinamitzar i fer més participatives les festes locals.
•

Seguint dinamitzant i treballant per fer més participatives totes les
festes locals de Martorelles a través dels diferents Consells: Cultura,
Joventut, Esports i Educació.

•

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

4. Crear una programació estable al Celler i l’Envelat.
•

Treballant, amb la col·laboració d’altres administracions públiques, per
oferir una programació cultural estable al Celler i a l’actual Envelat a
través d’un sistema de contraprestació amb companyies culturals,
amb la voluntat de crear cicles culturals estables a Martorelles.

5. Continuar el servei de qualitat de la Biblioteca Montserrat Roig.
•

Donant suport a la tasca bibliotecària com a centre cultural de
referència a Martorelles.

•

Millorant els recursos tècnics per garantir un millor servei a la
ciutadania.

6. Senyalitzar i divulgar el patrimoni històric local.
•

Difonent el patrimoni històric local amb rètols i senyals indicatius en
aquells elements referenciats en el Mapa de Patrimoni.

•

Divulgant els noms de cases i els topònims locals.

Esports
1. Crear el Consell Municipal d’Esports.
•

Creant el Consell Municipal d’Esports com a espai de trobada i treball
comú de totes les entitats i manifestacions esportives locals.

•

Vehiculant conjuntament les activitats esportives municipals.

2. Crear una Escola Esportiva Municipal.
•

Organitzant amb el Consell Municipal d’Esports una Escola Esportiva
Municipal per fomentar l’esport entre els més menuts, treballar-los les
aptituds psicomotrius i donar-los a conèixer les principals disciplines
esportives.

3. Estudiar la instal·lació d’una coberta mòbil a la piscina.
•

Estudiant la possibilitat d’instal·lar una coberta mòbil a la piscina per
a poder-la utilitzar tot l’any.

4. Reformar el Pavelló Esportiu i els seus serveis.
•

Realitzant les millores necessàries que requereix el Pavelló Esportiu
per adaptar-lo a la legalitat vigent.

•

Remodelant els vestidors.

•

Adaptant tots els accessos.

5. Crear una pista preparada exterior al Pavelló.
•

Instal·lant porteries i cistelles a la pista entre el Pavelló i el Camp de
Futbol.

•

Adaptant la pista esportiva com un espai esportiu més per realitzar-hi
activitats.

4. SERVEIS A LES PERSONES
Serveis socials
1. Treballar per unificar les activitats dels dos Casals d’Avis,
mantenint-ne les seus de Carrencà i Can Sunyer.
•

Treballant amb els dos Casals d’Avis per millorar el dia a dia de la gent
gran de Martorelles.

•

Treballant conjuntament per unificar les seves activitats tot mantenint
les dues seus.

2. Crear un sistema de voluntariat d’ajuda a la gent gran.
•

Ajudant-los en les seves tasques quotidianes tot aprofitant els seus
coneixements vitals.

•

Fomentant el voluntariat social tot posant especial interès en el
voluntariat d’ajuda i la interrelació amb la gent gran de Martorelles.

3. Elaborar un Protocol Local d’Atenció a les Persones en Risc de
Vulnerabilitat.
•

Proporcionant a les persones en risc de vulnerabilitat la cobertura
legal i econòmica vigent que poden sol·licitar a totes les
administracions públiques (local, Consell Comarcal, Diputació i
Generalitat).

4. Potenciar l'envelliment actiu de la població.
•

Fomentant les activitats dinàmiques per a la gent gran de Martorelles

amb la intenció de mantenir-los actius i vitals.

5. Millorar el funcionament del Centre de Dia i el Menjador Social de
la Tercera Edat.
•

Treballant per tal que el Menjador Social de la Tercera Edat pugui
ampliar el nombre de places.

•

Promovent que el Centre de Dia aculli més persones que requereixin
els seus serveis.

6. Crear la figura del dinamitzador per als Casals d’Avis.
•

Dinamitzant les activitats destinades a la gent gran en aquests dos
espais.

7. Millorar l’eficiència dels recursos de Serveis Socials.
•

Treballant per millorar l’eficiència dels recursos amb què comptem a
l’àrea de Serveis Socials amb la intenció d’adequar-los a les necessitats
del municipi.

Educació
1. Crear un bus a peu per anar a l’escola.
•

Creant un sistema de línies per anar a peu a les escoles amb monitors
que recullin els infants com si es tractés d’un autobús.

•

Fomentant els bons hàbits saludables del fet de caminar entre la
mainada.

2. Millorar els equipaments dels dos centres escolars.
•

Treballant conjuntament amb el Consell Escolar Municipal per millorar
els equipaments escolars municipals requerit pel mateix Consell.

3. Potenciar el Consell Escolar Municipal.
•

Donant-li més rellevància per tal que esdevingui ’òrgan de Martorelles
encarregat de decidir totes les polítiques educatives municipals.

•

Dotant-lo de més recursos econòmics per millorar i enfortir el sistema
educatiu municipal.

4. Recuperar el psicòleg infantil.
•

Recuperant el servei de psicologia infantil per aquelles famílies del
municipi que el requereixin.

5. Obrir aules extraescolars per fer deures a través del Voluntariat
Social.
•

Treballant conjuntament amb el Consell Escolar Municipal per obrir un
espai extraescolar amb voluntaris que ajudin a fer els deures als
infants que ho requereixin.

6. Crear Jornades de Formació Oberta.
•

Celebrant Jornades de Formació Oberta sobre noves tendències
professionals i tecnologia per actualitzar els coneixements de la
població que hi estigui interessada

Salut
1. Col·locar desfibril·ladors a equipaments municipals.
•

Instal·lant desfibril·ladors als principals equipaments municipals com a
mesura d’actuació en cas d’accident cardiovascular.

2. Publicar periòdicament informació sobre salut preventiva als
mitjans de comunicació locals.
•

Difonent mesures de salut preventiva per a tota la població mitjançant
el web i el Butlletí Municipal .

3. Fomentar la salut fent esport pel municipi.
•

Creant circuits municipals senyalitzats pel terme municipal per fer-los
caminant, corrent o en bicicleta.

•

Informant amb panells de les distàncies, recorreguts i esforços
realitzats en aquests circuits

