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INTRODUCCIÓ

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és el full de ruta 
del govern de Sant Andreu de Llavaneres. El PAM 
és l’instrument de planificació de l’activitat municipal 
per al mandat 2015-2019. És el camí a seguir per fer 
possible el projecte de poble que portàvem als nostres 
programes electorals. Aquest govern treballa per un 
poble per a les persones en convivència amb l’entorn. 
Per aquesta raó, es creen quatre blocs: PERSONES; 
ENTORN; ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ. La feina 
es fa de manera transversal des de les diferents 
regidories, donant un servei al ciutadà de qualitat i 
transparència.

Aquest govern es compromet davant la ciutadania a 
treballar amb eficàcia i eficiència, i a donar compliment 
a les necessitats de la població, de manera coordinada 
i àgil. L’aposta és escoltar i donar resposta, amb 
recursos propis o reclamant els ajuts supramunicipals 
que es requereixin en cada cas. Volem posar les bases 
d’una administració més oberta, propera i sensible a 
les queixes, les demandes i les peticions ciutadanes. 
L’horitzó d’aquest full de ruta és ben clar: acostar 
posicions entre administració i ciutadans, crear nous 
ponts de diàleg i reimpulsar la participació ciutadana. 
Només així trencarem les barreres de la vella manera 
de fer política.
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS:
1. La situació econòmica dels darrers anys ha creat una societat amb moltes desigualtats. 
Per aquest motiu volem treballar amb especial atenció les polítiques socials i de benestar 
amb l’objectiu de cohesionar tots els col·lectius socials i les persones més vulnerables.

Actuacions:
• Desenvolupar la carta de serveis de Benestar Social amb tota la informació, orientació i 
assessorament que el ciutadà té a la seva disposició.
• Atenció a situacions d’emergència social que puguin produir-se al municipi.
• Reduccions i bonificacions en les taxes municipals a la població en situació de risc social.
• Promoure l’ocupació, vetllant sobretot pels grups de joves i aturats de llarga durada.
• Crear una borsa d’habitatge de lloguer econòmic.
• Reforçar els ajuts de menjador escolar.
• Ajuts per a activitats extraescolars en períodes lectius i no lectius.
• Oferir alternatives als menjadors escolars durant els períodes de vacances escolars per a 
la població en situació de risc social.
• Reforç escolar gratuït a les famílies amb rendes baixes.
• Continuïtat del projecte “Casal del Pèsol”.
• Crear un espai de treball per a persones discapacitades i donar-los ocupació en col·laboració 
amb la Fundació Maresme.
• Elaboració i creació d’una guia de recursos del municipi adreçada a les persones 
nouvingudes.

2. Unir esforços entre les diferents entitats per tal de crear una xarxa social extensa. Fomentar 
valors i drets de les persones. Vetllar per la bona entesa i convivència entre els veïns.

Actuacions:
• Crear el servei de mediació comunitària.
• Atendre a les persones nouvingudes segons el Pla d’Acollida Itinerant.
• Implantació d’un espai d’atenció a la vellesa dins del Casal de la Gent Gran.
• Realitzar el projecte “Cap avi se senti sol”. 
• Crear la casa d’acollida o pisos tutelats per a discapacitats.

BLOC 1: PERSONES
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3. Vetllar pel dret a rebre una educació gratuïta i de qualitat. Atendre el fracàs escolar. 
Proporcionar recursos a les famílies per conciliar els horaris laborals amb els escolars. 

Actuacions:
• Realització de convenis entre Departament d’Ensenyament i Ajuntament per tal d’ampliar 
recursos humans i/o tècnics dins les aules.
• Realització d’un catàleg de serveis per oferir a les escoles que es tradueixin en activitats 
dins l’aula.
• Creació d’aules no reglades: audiovisuals i de jardineria.
• Implicar l’escola de música en la vida social i festiva del poble.
• Ampliar el calendari del Casal d’Estiu i millorar les activitats per als infants de 3 a 16 anys.
• Complementar les activitats d’estiu amb colònies per a infants de 6 a 16 anys.

4. Apropar i garantir l’accés a la cultura per tal de promoure la història i el patrimoni del nostre 
poble. Apostar per l’ús de la cultura com a eina de cohesió social.

Actuacions:
• Consolidar les tasques que desenvolupa el Museu Arxiu en conservació de la memòria 
històrica del poble, programació d’exposicions i programes de col·laboració amb les escoles.
• Potenciar la cultura popular i les festes tradicionals.
• Consolidar i dinamitzar les Festes Majors.

5. Garantir el desenvolupament integral de les persones en totes les seves etapes vitals.

Actuacions:
• Cursos formatius per a joves.
• Aula d’adults: formació permanent.
• Nous tallers per a persones grans al Casal de la Gent Gran.
• Programació d’activitats per a persones grans del municipi.

6. Promoure l’esport com a eina d’inclusió i cohesió social.

Actuacions:
• Fomentar la pràctica de l’activitat física: difonent i senyalitzant les rutes saludables del 
municipi, commemoració del Dia Mundial de l’Activitat Física i participant de la campanya 
Pugem escales.
• Mantenir la Festa de l’Esport (reconeixement als esportistes llavanerencs a nivell individual 
i col·lectiu).
• Celebració de les Olimpíades populars celebrades des de l’any 1984.
• Fomentar i promocionar l’esport base (edat escolar).
• Donar suport a totes les entitats esportives locals.
• Fomentar l’esport femení.



6

OBJECTIUS ESTRATÈGICS I ACTUACIONS:
1. Un poble per a les persones demana una reorganització de l’espai: repensar els barris, 
descongestionar el centre i dotar-lo de serveis.

Actuacions:
• Revisió i actualització del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
• Nova ubicació temporal de les dependències de la Policia Local a l’espai Labandària.
• Creació d’una zona per a activitats esportives al Parc de Can Rivière respectuosa amb 
l’entorn i estratègica per apropar les bones pràctiques al Casal de Joves.

2. Promoure models de mobilitat més sostenibles i alternatius al cotxe.

Actuacions: 
• Promoure actuacions de la Diputació de Barcelona en la millora de la seguretat i confort en 
les seves vies.
• Passos de vianants: 
 • cruïlla de l’avinguda Sant Andreu amb el camí del Pla de la Torreta.
 • zona dels carrers Minerva i Fornaca a la parada d’autobús de la carretera de Mata.
• Establir els elements de control de velocitat en el tram previ al semàfor del Casal Familiar 
entrant per la carretera de Mata.
• Reformar la cruïlla del carrer de Sant Antoni amb la carretera, que asseguri la mobilitat a 
peu i millori la visibilitat dels conductors.
• Posada en funcionament del sistema de control d’accés (càmeres) a zones específiques 
sensibles per a la mobilitat a peu (carrer Clòsens, carrer de Munt, passeig Marítim i carrer de 
Sant Joan).
• Enfortir el control policial i la disciplina en l’accés irregular a diferents zones del municipi.
• Creació del BiciLlavaneres que uneixi el barri de Sant Pere amb el centre del poble.
• Adequació i manteniment de les marquesines i les parades del bus.

BLOC 2: ENTORN
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3. Preservar la natura. 

Actuacions:
• Desenvolupar la zona verda del Passeig Jaume Brutau i convertir-lo en la prolongació 
natural de la Font de la Llorita i del camí de Can Cabot.
• Recuperar, potenciar i consolidar els espais verds de Sant Sebastià, Font de la Llorita, el 
Molí de Can Cabot i la Glorieta.
• Inclusió dins el parc Montnegre Corredor.
• Actuació, seguiment i manteniment per a la millora de les platges i protecció del litoral 
maresmenc.
• Control al Port Balís pels moviments de sorra.
• Millora i ampliació de les zones amb horts urbans.

4. Treballar per fer més sana, saludable i segura la vida i l’entorn de les persones. Fomentar 
la salut de la població, afavorir que les persones adoptin hàbits saludables, estils de vida i 
conductes sense risc per a la salut.

Actuacions:
• Fomentar la pràctica de l’activitat física en el municipi: senyalitzar els circuits habilitats.
• Difondre mesures de salut preventiva a través dels mitjans de comunicació local.
• Instal·lar desfibril·ladors en equipaments municipals.

5. Protegir la salut de la població dels efectes adversos que poden tenir certs elements del 
medi sobre la salut i el benestar de les persones. Les intervencions se centren en dues grans 
àrees: la salut alimentària i la salut ambiental.

Actuacions:
• Vigilància i control sanitari d’establiments alimentaris. Fomentar els autocontrols.
• Formació continuada en seguretat alimentària dirigida al personal d’establiments minoristes 
d’alimentació.
• Prevenció i control de les instal·lacions amb risc de legionel·la. Controlar les fonts ornamentals 
i el sistema de reg.
• Donar continuïtat al programa de vigilància i control de plagues en edificis públics i espai 
públic.
• Vigilància i control sanitari de les piscines d’ús públic.

6. Millorar la qualitat de gestió dels animals de companyia i dels animals urbans.

• Fer pedagogia de bones pràctiques amb animals de companyia.
• Creació d’un espai d’esbarjo per a gossos.
• Senyalitzar les colònies controlades de gats urbans.
• Aplicar criteris sostenibles en el disseny d’espais públics i en els serveis municipals.
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7. Aplicar criteris sostenibles en el disseny d’espais públics i en els serveis municipals.

Actuacions:
• Instal·lacions municipals: verdes i sostenibles (escoles, pavelló, etc).
• Mantenir i millorar la xarxa de distribució d’aigua i la xarxa de clavegueram.
• Millorar els comptadors municipals per al control de fuites d’aigua.
• Perimetrar els dipòsits del Servei d’Aigua Municipal.

8. Gestió dels residus:

Actuacions:
• Assolir els objectius marcats per la UE per al 2020 en matèria de recollida selectiva.
• Deixalleria: continuar amb la política de reducció de la taxa d’escombraries per als usuaris 
més habituals. 
• Consolidar l’ús del triturat de la poda de l’arbrat municipal i dels particulars.

9. Proporcionar equipaments bàsics. 

Actuacions:
• Construcció d’un pavelló municipal.
• Dotar de més espais per a la pràctica de l’esport lliure (instal·lació de cistelles, porteries...).
• Construcció d’un Auditori Municipal amb l’objectiu de poder garantir una oferta cultural 
complerta i de qualitat, i alhora oferir un espai adequat per a tot tipus d’actes i festes a les 
entitats del municipi.
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS i ACTUACIONS
1. Consolidar, impulsar i desenvolupar tots els sectors econòmics que poden ajudar a crear 
riquesa i llocs de treball, i a generar il·lusió i reforçar el teixit empresarial local.

Actuacions:
• Creació d’un espai de coworking.
• Creació del nou Gremi de Restauradors i Pastissers de Llavaneres.
• Programa per a l’assessorament a les PIMES i creació d’empreses.
• Activació del Polígon Industrial de Llavaneres, seguint impulsant accions com la creació i 
la participació del PAE Maresme.
• Creació d’un portal web d’empresa i ocupació on els tràmits es puguin agilitzar i millorar.
• Dinamització de la marca de garantia del Pèsol Garrofal de Llavaneres.
• Creació del Museu del Pèsol
• Creació de la DO Coca de Llavaneres.
• Reactivació de la Unió de Botiguers amb el comerç.
• Millorar el mercat de venda no sedentària a nivell de mobilitat, dinamització i oferta i fer el 
seguiment de les millores.

2. Potenciar el sector turístic per tal de situar-nos al mapa i generar estratègies d’economia i 
de treball gràcies a aquest sector.

Actuacions:
• Signatura d’un Conveni de col·laboració per a la promoció turística amb la Fundació 
Tecnocampus.
• Creació de l’Oficina de Turisme a Can Caralt i el punt d’informació al barri de Sant Pere.
• Col·laborar amb les viles veïnes i impulsar la promoció turística entre Sant Vicenç de Montalt, 
Caldes d’Estrac i Sant Andreu de Llavaneres.
• Dinamització de projectes conjuntament amb la capital de la comarca: Mataró.
• Dinamització i reorganització de les fires i els seus espais.
• Promoció del sector de la producció de la “Planta i la Flor Ornamental” com un dels referents 
clau de l’economia del poble i l’actuació de l’atracció turística.
• Creació de la nova imatge corporativa de l’Ajuntament.
• Aconseguir acreditacions i certificacions de qualitat, com el projecte Viles Florides.
• Participació en l’any internacional dels llegums de les Nacions Unides 2016.
• Participació en el projecte “Catalunya, regió Europea 2016”.

BLOC 3: ECONOMIA



10

3. Fomentar l’impuls de noves ocupacions.

Actuacions:
• Jornades FORMA’T anuals per a la formació de persones en atur o en situació de superació 
i millora de la seva ocupació actual.
• Jornades FORMA’T anuals per a la formació dels empresaris i comerciants per la millora del 
seu negoci, per a l’obtenció d’ajuts i per al seguiment de possibles accions amb l’objectiu de 
poder generar llocs de treball per a persones aturades.
• Mantenir el servei de tècnic d’Ocupació a disposició de la ciutadania per a l’assessorament 
en la recerca de treball.

4. Desenvolupar el Servei d’Ocupació Jove.

Actuacions:
• Creació d’una Aula d’Audiovisuals amb l’objectiu d’impulsar una petita productora de 
mitjans audiovisuals que doni assistència a les possibles peticions del comerç i empreses 
del poble.
• Aula de Jardineria.
• Donar continuïtat a la formació de monitors de lleure. 
• Posada en marxa de la Brigada Jove.
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS I ACTUACIONS:
1. Administrar el diner públic des de la responsabilitat i la transparència. Passem de la cultura 
de la despesa a la cultura del cost. 

Actuacions:
• Creació de la Regidoria de Transparència seguint la nova llei de transparència.
• Seguiment de les principals magnituds econòmiques de l’Ajuntament.
Sanejament del deute.
• Establiment de polítiques progressives en determinats serveis municipals.
• Elaboració del pressupost Analític per fer-ne un seguiment més transparent.
• Mantenir el pagament a 30 dies.
• Comunicació directa amb la ciutadania.
• Jornades informatives d’assumptes d’especial importància.
• Procés participatiu per al futur de l’espai Labandària.

2. Agilitzar els tràmits fent ús de les noves tecnologies i incrementar-ne l’eficàcia.
Actuacions:
• Actualització del web municipal.
• Millorar l’aplicació per a mòbils i tauletes amb l’objectiu de canalitzar les incidències a la via 
pública i poder coordinar l’actuació per resoldre la incidència.

3. Ajustar les condicions laborals dels treballadors municipals així com dotar-los de les eines 
necessàries per tal de desenvolupar la seva feina des de l’eficiència.

Actuacions:
• Nou conveni col·lectiu amb el personal funcionari i laboral de l’Ajuntament.
• Mantenir un quadrant actualitzat de la formació periòdica dels treballadors municipals.
• Reforçar l’equip integral de Benestar Social per afavorir la qualitat del Servei d’Atenció  
Domiciliària per tal de donar cobertura a nous serveis.
• Formació bàsica per a l’ús dels desfibril·ladors.

BLOC 4: ADMINISTRACIÓ
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4. Eines bàsiques de treball els plans i els estudis.

Actuacions:
• Pla Municipal d’Habitatge
• Pla Local de Joventut
• Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)
• Pla de transport públic que defineixi els recorreguts i els horaris per ampliar la cobertura 
territorial.
• Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que inclogui la xarxa ciclista del futur per a Llavaneres.
• Pla d’estalvi energètic.
• Pla d’equipaments comercials.
• Pla contra la Drogodependència
• Estudis de camí escolar dels diversos centres d’ensenyament.
• Marca Llavaneres.

5. Concursos públics per adjudicar serveis:
• Concurs d’explotació del bar del Casal de la Gent Gran.

6. Consolidar els consells i les comissions municipals com a espai d’entesa entre el ciutadà 
i l’administració per tal de mantenir la qualitat democràtica.

Actuacions: 
• Creació del Consell Municipal de Medi Ambient
• Creació del Consell Municipal d’Esports
• Creació del Consell Municipal de la Cavalcada de Reis
• Creació del Consell Municipal de la Ràdio i Televisió de Llavaneres
• Creació de la Comissió Local de Treball i Empresa 
• Dinamització del Consell Escolar Municipal

7. Estratègia de comunicació per a campanyes informatives puntuals per tal de vetllar pel bé 
comú des de les diferents regidories.

Actuacions:
• Animals domèstics, tinença responsable i convivència de colònies d’animals al nostre 
entorn.
• Dieta mediterrània com a model saludable en l’entorn de la restauració. 
• Campanya d’informació a les escoles sobre salut postural.
• Campanya per prevenir l’abandonament animal.
• Celebració de dies internacionals: no violència envers les dones; dia de la infància...
• Recollida selectiva per part de ciutadans i comerç.
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prioritaris de 

l’acció de govern

Més de 100 
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a realitzar

El govern 
d’ERC i Acord per 

Llavaneres

Per al 
mandat

2015 - 2019

Per aconseguir un poble 
per a les persones i una 

administració més 
oberta
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CONCLUSIÓ

Aquest Pla d’Actuació Municipal (PAM) és l’eina que ha 
d’ajudar al govern a construir el Sant Andreu de Llavaneres 
que hem dissenyat per als propers anys. Són les accions 
que portarem a terme per aconseguir aquest Llavaneres 
que tots i totes volem.

L’objectiu que ens hem marcat és fer de Llavaneres un 
poble més viu i dinàmic, cohesionat, orgullós i curós de 
la seva qualitat de vida, que visqui més intensament el 
seu entorn privilegiat, que se situï definitivament en el 
mapa i que sàpiga generar oportunitats per a tots els 
llavanerencs.

El PAM és una eina de treball dinàmica i, per tant, és 
revisable i caldrà fer-hi un seguiment. Per aquest motiu, es 
podrà consultar des del web municipal www.ajllavaneres.
cat/pam.



Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES


