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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA

ANTECEDENTS
Durant el mandat 2011-2015 des del Consell de la Vila es va impulsar el Procés de debat públic SJV-2025. L'objectiu d'aquest projecte va ser el de dissenyar un full de ruta estratègic per
orientar el desenvolupament social, cultural i econòmic de la Vila en els anys següents.
Es va apostar per fer-ho de manera participativa, incorporant al debat les propostes ciutadanes, ja que per construir el futur és imprescindible comptar amb les aportacions de la ciutadania
i dels diferents agents culturals, socials, econòmics i polítics. Aquest procés participatiu va rebre un total de 185 propostes d'accions i van ajudar a definir els objectius estratègics prioritaris.
Així mateix i per facilitar el treball dels membres del Consell de la Vila, es va comptar amb el suport tècnic dels treballadors de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, els quals
van redactar diferents documents de treball en què, des de cada departament, valoraren els punts forts i els punts febles del nostre municipi, des del seu punt de vista professional.
La diagnosi, la valoració de les diferents aportacions i el debat ens menaren a consensuar, al si del Consell de la Vila, quins valors havien de guiar les estratègiques generals i les
accions concretes que ens portarien a l'horitzó desitjat. La construcció col·lectiva d'una identitat comuna, la cohesió social, els valors cívics i la governança han de ser principis bàsics del
futur de Sant Joan de Vilatorrada. De la mateixa manera que la innovació, la sostenibilitat i l'autonomia municipal han de regir el desenvolupament i la reactivació del poble.
Els objectius que es van establir en el Pla Estratègic SJV-2025 són els següents:
Adoptar un model de governança més participatiu i relacional
Millorar la qualitat dels espais urbans i preservar els espais naturals del municipi
Aconseguir un poble socialment fort i cohesionat
Millorar les oportunitats laborals i d'ocupabilitat
Posar en valor els trets culturals singulars
A partir d’aquestes fites, es definiren les prioritats i es proposaren accions concretes per al futur, moltes de les quals el Govern de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada recull.

OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ
L'objecte d'aquest Pla d'Actuació Municipal és el de posar negre sobre blanc l'acord de Govern Municipal entre CiU i ERC, el qual es fonamenta en el Pla Estratègic SJV-2025.
Així doncs, el PAM és el full de ruta que recull els objectius i actuacions que es duran a terme en aquest mandat, la seva temporització i els recursos econòmics que s'hi
destinaran.
En el present document hi ha el més rellevant, allò que pensem fonamental i prioritari i que ens comprometem a realitzar, però no hi és tot allò en el que es treballa en el dia a dia municipal.
Així mateix, i com no pot ser d'una altra manera, és un document viu i susceptible de ser modificat per noves aportacions o bé per situacions aliènes a la voluntat de l'equip de Govern.

DESENVOLUPAMENT I SEGUIMENT DEL PAM 2015-2019
El Pla d'Actuació Municipal s'actualitzarà trimestralment. Cada acció va acompanyada del percentatge d'assoliment de la mateixa amb l'objectiu que la ciutadania sàpiga en tot moment quin
és el grau de compliment dels compromissos adquirits.
D'altra banda, almenys una vegada a l'any, el govern donarà compte al Consell de la Vila de l'evolució i l'estat d'execució del PAM 2015-2019.
ÚLTIMA REVISIÓ: 30/08/2018 RPG
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA
En INFRAESTRUCTURES I URBANISME

OBJECTIU

ACCIÓ

Adeqüació dels entorns de la ZONA ESPORTIVA, integració de
Projectar i executar l'adeqüació de la zona
l'espai entre el Canal i el riu Cardener. Millorar la seguretat i
esportiva (avantprojecte DIBA-nov.2012).
l'accessibilitat. Fer l'endegament del canal des de la ctra. Calaf i fins
la resclosa.
Urbanització de la PLAÇA LLUÍS COMPANYS
Projectar i executar la urbanització de la Plaça a
LLís Companys.
Urbanització del tram final del passeig de l'Avinguda del Torrent
Projectar i executar la urbanització de l'avinguda
del Canigó i parc urbà
del Torrent del Canigó i el parc urbà annex.

SERVEIS

REGIDOR/A

DATA de
finalització
prevista

SS.TT.

Ariso

2017

SS.TT.

Ariso

2018

SS.TT.

Ariso

2019

DATA de
finalització

SS.TT

2019

Millorar i endreçar la connectivitat entre el Passeig del Riu i el
darrera de les fàbriques, a la sortida del Canal. Endreçar l'espai
urbà dels plataners, darrera les fàbriques.

1. Topografia de l'àmbit.

SS.TT.

2014

abril.15

2016

juny,2016

Estudi de viabilitat econòmica d'un EQUIPAMENT ESPORTIU PER A 1. Estudi de viabilitat
LA PRÀCTICA DEL PÀDEL
2. Redacció del Projecte Executiu

Pressupost estimat inversió:.... 1.700.000,00€
estudis i consultes previs

20%

Construcció del centre per a l'allotjament
d'empreses industrials.

3. Projecte i execució de la millora en l'espai dels
plataners.
2. Projecte d'acondicionament de la passera
lateral a la sortida del canal
Millorar l'accés al dipòsit d'aigua potable i la seva seguretat
1. Asfaltat del camí de Vilatorrada per facilitar
l'accés al dipòsit
2. Tancat perimetral del dipòsit d'aigua potable
de S.J. de Vilatorrada
Millora de la mobilitat i la seguretat de les persones en voreres
1. Prova pilot paviment drenant en escocells:
estretes amb arbres mitjançant la col.locació de paviment drenant c/Onze de setembre i Marinada
2. Identificar carrers amb problemes de mobilitat
en els escocells.
degut als escocells
3. Execució del pla de millora de la mobilitat en
voreres amb escocells.
Estudi de viabilitat econòmica de la PISCINA MUNICIPAL COBERTA 1. Estudi de viabilitat
CLIMATITZADA
2. Redacció del Projecte Executiu

Planell

SS.TT.
Aigües de
Manresa

Pressupost: 633.000,00€

20%
100% Cost de l'actuació: 400€
100%

Restitució dels plataners morts pels vessaments de salmorra.
Adquisició del bordó perimetral (des/14)

2019
100%
Planell

2015

novembre.15
100%

SS.TT.
SS.TT.

Iniciats

100% Pressupost estimat inversió:.....400.000,00€

any 2013

Planell

SS.TT.

Concedit
Concedida

Pressupost estimat inversió:.... 200.000.00,00€

Projecte Bàsic - Avant projecte

2013

COST i d'altres OBSERVACIONS
Pressupost estimat inversió: 1.870.000,00€
Crèdit DIBA: 960.000€
Subvenció XARXA-DIBA: 862.000€

30%

Construcció del VIVER D'EMPRESES INDUSTRIALS per facilitar la
innovació i l'autoocupació. Equipament dotat dels serveis i
infraestructures per promoure la implantació industrial.

CIO

COMPLIMENT DE
L'ACCIÓ

2015
Planell

SS.TT.
Mata

SS.TT.

Mata

2018
2019
2018
2019

Cost de l'actuació: 6.652,29 €
Cost de l'actuació: 720,00€

100%

2017
2019

SS.TT.

100%

maig.15

Cost de l'actuació: 46.399,08 €

75%

Pressupost 2017: paviment drenant... 2.500€
2018: paviment drenant... 3.000€

Pressupost
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA
En FORMACIÓ I MILLORA DE L'OCUPACIÓ

OBJECTIU

ACCIÓ

Potenciar la formació de les persones sense feina. Millorar les
competències i habilitats professionalitzadores

Programar 3 cursos/any: Carnet de conducció de
carretons mecànics (10h)

SERVEIS

REGIDOR/A

DATA de
finalització
prevista

DATA de
finalització

COMPLIMENT DE
L'ACCIÓ

COST i d'altres OBSERVACIONS
100%

75%

Juny.16: Aux.peixateria (2.783,00€/10 pax/40h) Nov.16:Soldadura
(5.356,00€ / 15 pax/66h)
Març.17:Manipulació
aliments (180€/18pax)
Maig,17: Prevenció riscos
construcció (995€/10pax/20h) Juny.17: Aux. Peixateria
(3.146€/10pax/40h)

75%

2015: Nivell bàsic 30h. - 10 pax Cost: 870€
Iniciació: 1500€ / 8 + 15 pax./30h + 30h
2016: Nivell mig: 1.160€/11pax/40h
Iniciació informàtica: 725€/7pax/25h

Cursos professionalitzadors per la indústria
(soldadura, qualitat…)
CIO

Planell

2019

Promoure la competència en TIC

Cursos Operacions Aux. de Serveis Administratius

Coordinar i potenciar el treball transversal CIO-Escola AdultsServeis Socials. Personalització dels itineraris formatius dels
desocupats.
Col·laborar amb l'IES QUERCUS per promocionar, consolidar i
ampliar l'oferta de cicles formatius.

Incrementar l'oferta formativa de llengües estrangeres

i generals (CP de 450h)
Programa ENDAVANT

Promoure la creació de llocs de treball mitjantçant subvencions a
les empreses i autònoms
Planificar i executar els Plans d'Ocupació Local (POL) per a la
millora de la mobilitat, la recuperació ambiental del Cardener,
Torrent Fondo, i l'administració local
Millorar la inserció laboral de les persones amb capacitat per
treballar però
quedels
pateixen
alguna
limitació física
o psíquica
Protecció
i tutela
joves en
risc d'exclusió
social.

75%

S.Socials,
Esc.Adults CIO

Ariso, Osete,
Planell

2016

desembre.16

100% Cost de l'actuació: 720,00€

Conveni Dept.Ensenyament-Ajuntament

STECC - AJ.SJV

Osete

2016

setembre.16

100%

Planell

2016

setembre.16

100%

Osete

2019

75%

Osete

2016

75%

Osete

2019

75%

Osete

2019

100%

2019

100% pax

Homologar la formació impartida al CIO amb
Quercus STECC
Unitats Formatives de cicles FP
- A J.SJV
Facilitar la realització de pràctiques als estudiants
Quercus
de CFGM/S a l'Aj.SJV
AJ.SJV
Col·laborar i facilitar el desplegament del
AJ.SJV - INS
"voluntariat" amb els Instituts.
Col·laborar amb INS QUERCUS en la promoció
dels Cicles Formatius.
Participació de l'Ajuntament en la Formació
Professional Dual (FCT)
Cursos d'anglès gestió comercial (CP de 220h)

1. Aprofitar la construcció de la rotonda per fer la
preinstal·lació fins al canal.
2. Promoure el desplegament de la Fibra Òptica
als polígons industrials.
Redacció de les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la creació
d'ocupació.
POL per la millora de la via pública
POL per la millora de l'Adm. Local
POL per la recuperació medi natural
5% de les places en els POL (adapatació horaris i
entorn en
laboral,
si s'escau)
Oferir,
els cassos
dels alumnes amb dificultats
d'aprenentatge dels instituts, l'opció d'adquirir
habilitats profesionalitzadores.

AJ.SJV-INS
QUERCUS
AJ.SJV-INS
QUERCUS
Escola Adults
CIO

Curs15/16: 2 alumnes CFGS Prevenció de Riscos
16/17: 3 alumnes CFGS
Col·laboració de l'alumnat en actes culturals i esportius

Planell

2015

CIO

100%

agost.15

100%

2018
Lladó

2016

Lladó

2019

Lladó

2019

75%

SS.TT
SS.TT
SS.EC/Personal

Aprovació del conveni entre Dep.Ensenyament-Ajuntament

100% Anglès nivell A1 i A2
Planell

SS.EC/Personal

75%
75%

Cost de l'actuació: 15.000,00 €
Subministrament del servei de FO per part de l'empresa
CONNECTA

Compromís despesa període 2016-2019: 500.000,00€
98.000€
98.000€

Projecte FITA
Instituts/SS.PP.
Serveis socials

Curs

FOAP.2015/16: 11 pax // FOAP.2016/17: 9 pax // FOAP.2017/18: 11

Osete

SS.TT.

SS.EC

2017:

FOAP.2015/16: 11 pax // FOAP.2016/17: 9pax // FOAP.2017/18: 11
pax

Programa RUBIK (Coordinat pel CCBages)

Cursos d'anglès Elementary (Escola d'Adults)
Fer les infraestructures necessàries per la connexió de la Fibra
Òptica als polígons industrials Pla dels Vinyats I i II.

100%

2016:

Osete

Ariso

2016

75%

2016:
2017:
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA
En SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

OBJECTIU

ACCIÓ

Continuar el procés d'implantació de la tecnologia LED en
l'enllumenat públic i aplicar mesures per la millora de l'eficiència
energètica en els edificis públics municipals.

1. Licitació de 298 llumeneres LED
2. Instal·lació de 298 llumeneres LED
3. Ajustar contraccions a noves potencies.

SERVEIS
SS.TT
SS.TT
ACEB - MIC

Definir noves actuacions en eficiència energètica
(>30.000€/any)

SS.TT.

Millorar la eficiència energètica de les instal·lacions del municipi i
reduir les emissions de CO2 per combatre el canvi climàtic

1. Instal·lació de plaques FV per a l'autoconsum
en edificis públics.

SS.TT. i MIC

Recuperació ambiental del riu Cardener i coneixement del medi
natural

Eliminar canyars "Arundo donax" i replantar amb
espècies autòctones
Execució de la "Mostra d'hàbitats naturals de la
Catalunya Central"
Manteniment dels espais inundables. Estat dels
horts en Zones inundables
Millorar la connectivitat entre ribes.
Clausura de les activitats industrials il·legals en
clau 10c (àrids i fab. Formigó)

Recuperació ambiental del Torrent Fondo i Aiguamolls de les
Torres

Aprofundir i ampliar la col·laboració entre els propietaris forestals
del municipi i l'Associació Boscos del Bages Nord, per a la millora
de la gestió forestal i lluita contra incendis

SDDR : Implantar el Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn per als
envasos reutilitzables d'un sòl ús a Sant Joan de Vilatorrada

Traçat de l'itinerari de natura pel torrent Fondo i
aiguamoll de les Torres
Adeqüar i reparar esllavissada a la cruïlla del
torrent amb el camí del Poal
Promoure l'adhesió dels propietaris forestals a
Boscos del Bages Nord

REGIDOR/A

Planell

2015

desembre.15

2016

febrer.16

COMPLIMENT DE
L'ACCIÓ

Planell

Fèlix Cornet S.L.: 20.040,02€
Subvenció_DIBA-Serveis 2015: 4.372,00€
100% 2016.07: acceptació proposta de l'ACEB

100%

SS.TT.

2016
Planell

20%

2018

SS.TT.

2019

100%

juny.2016
40%

100%

juliol.2016

Desbrossada i aclarida en l'àmbit de la llera del torrent del Fondo i

100% accés a l'aiguamoll de les Torres.

Planell
2015

MIC

2019

Plantació: 17.658,92€ …. Tancat fusta: 986,44€
Retolació:
3.778,83€ … Camí geotèxtil+sauló:2.572,22€
2015 i 2016:Notificacions a hortolans | 2016:Eliminació parcial horts
i millora paisatgística.
2016_07: Gual per creuar el riu aigües avall de la resclosa.
L'any 2013 va finalitzar la moratòria que tenia l'empresa FIASA per a
la manipulació d'àrids en clau 10c (POUM 2003)

80%

2019
SS.TT. i MIC

Intervencions 2015 a 2018 amb un cost total de 36.000€

90%

2019

SS.TT.

1) Eliminar EP de Vapor de Mercuri (18 EP) - Juliol.17
2)
Punt de càrrega per a vehicles elèctrics - Juliol.17 3)Implantació
progressiva en l'EP de la tecnologia LED
Instal·lació fotovoltaica per l'autoconsum a l'edifici de la Residència
d'Avis / Projecte amb finançament de DIBA.

80%

2018

2019

COST i d'altres OBSERVACIONS
Endesa Ingenieria SL.: 130.680,00€
100% Subvenció_DIBA-Eficiència: 54.594,13€

2017

MIC

SS.TT. i MIC

DATA de
finalització

2019

100%

novembre.2015

Cost de l'actuació: 36.621,33 €
Associats: Ajuntament SJV(1,18Ha), MasBasora (14,21Ha), Santa
Marta (40,65Ha), Sagués (7,61Ha), MasArnà (57,04Ha)

60%

Planell
2016-Intervenció finca MasBasora (14,21Ha) 2018_Intervenció
finques Sagués i Sta. Marta (10,79Ha)

Intevencions d'aclarida i selecció d'espècies en els
boscos del municipi

Boscos Bages
Nord+DIBA

1. Implantar PUNT VERD pel foment del reciclatge
al C/Vilaseca.
2. Desplegament PuntsVerds, si s'escau.

SS.TT. i MIC

Planell

SS.TT

Planell

2019

75%

Policia Local

Gesé

2019

75%

MIC

Planell

2016

100%

MIC

Planell

2016

100%

MIC

Planell

2017

2019

Millorar el manteniment i l'estat dels sorrals dels parcs municipals Realitzar un airejat i aportació de sauló (anyal) als
parcs, en els mesos d'hivern.
Incrementar els controls de Policia Local per
evitar la presència d'animals de companyia a les
zones de jocs
Millorar l'eficiència de la neteja viària
Adquisició d'una màquina d'escombrar que ens
permeti el pas per les voreres.
Nou pleg de condicions tècniques i
administratives.
Implementació de la identificació per marcadors
d'ADN dels excrements dels gossos.
Modificació de l'ordenança municipal sobre l'ús
de la deixalleria.

80%
100%

2016

3. Accions per a la implantació del SDDR

Bonificar la utilització de la deixalleria als ciutadans que en fan un
bon ús.

DATA de
finalització
prevista

2019
2019

SS.EC. / MIC

Lladó

Planell

2017

75%

En horaris de màxima afluència d'infants la Policia Local realitza
patrulles a peu pels Parc Catalunya i Llobet
Adquisició de màquina d'escombrar
El nou Pleg valora la QUALITAT de l'estat de la via pública i serà un
factor determinant a l'hora de pagar el servei. Concessió en suspens
fins a la resolució de les alegacions presentades per licitadors
1) Modificació de l'Ordenança de tinença d'animals
Analítiques de sang per identificar els marcadors d'ADN
Entrada en vigor de la nova ordenança.

2)
3)
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SERVEIS

REGIDOR/A

DATA de
finalització
prevista

SS.PP.

Pesarrodona

2019

2. Convertir l'espai dels coberts en sala d'assaig.

SS.TT.

Pesarrodona

1. Encomanda del projecte de restauració de la
xemeneia de Cal Gallifa
2. Execució de l'obra de restauració

SS.TT.

En CULTURA

OBJECTIU

ACCIÓ

Potenciar el treball de la comissió del Festiu i de la Comissió de
Joves

Promoure la col·laboració entre entitats,
Ajuntament i persones interessades en una
cultura transformadora i integradora.

Cercar els recursos necessaris per iniciar la restauració i
rehabilitació del Mas Llobet i convertir-lo en centre Cívic i seu de
l'Aula de les Arts de Carrer

1. Acabar el sota-coberta dels coberts

Restaurar la Xemeneia de Cal Gallifa

Restaurar la Torre de Telegrafia Òptica de Sant Martí de Torroella

Sol.licitud del projecte per la restauració de BCIL.

Commemoració dels 100 Anys de la SCCR La Verbena

Col·laboració i participació de l'Ajuntament en la
commemoració
Col·laborar en l'enregistrament de les músiques i
entremesos del municipi.
Divulgar l'aprenentatge dels balls populars als
centres educatius

Promoure el coneixement i aprenentatge dels balls populars i
tradicionals del nostre municipi.

ACCIÓ

Pressupostos participatius: La ciutadania, mitjantçant un procés de 1. Bases/reglament del procés
consulta, discussió i participació, en el que es convocaran totes les
entitats i associacions del Barri (culturals, esportives...) així com la 2. Procés de consulta Sector Llobet
3.1. Adequar l'espai de jocs infantils del Parc
Llobet. Col·locar tanca de fusta, terra de cautxú i
renovar els jocs malmesos.
3.2 Rehabilitació i millores al Parc Llobet.
Replantar arbres, tapissant talussos, tendals a
zona pista: 25*11m
4. Procés de consulta Sector Costarodona
4.1. Millora de les condicions d'accessibilitat del
sector Costarodona, ampliació voreres c/Àngel
Guimerà....

Modificar el Reglament de Participació ciutadana per facilitar i
promoure la participació de la ciutadania als Plens Municipals.
Revisar i modificar els articles 14, 15 i 16 del Reglament de
Participació ciutadana.
Participació i consulta municipal dels temes d'especial
transcendència per la Vila

5. Procés consulta Sector Nord
5.1. Execució inversions Sector Nord
1. Moció per la qualitat democràtica i la
participació als plens

COMPLIMENT DE
L'ACCIÓ

COST i d'altres OBSERVACIONS

75%

2016
2018
Pesarrodona

2016

febrer.2016

2016

octubre.2016

100%

Catàleg 2016: Sol·licitat recurs tècnic (projecte restauració)

Pesarrodona

2016

SS.PP.

Pesarrodona

2018

100%

Osete
Pesarrodona

2017

100%

SS.PP.

2019

100%

SERVEIS

REGIDOR/A

DATA de
finalització
prevista

Cost del Projecte: 12.0000,00€ (DIBA)

100% COST de l'actuació: 19.253,74€

SS.TT.

En PARTICIPACIÓ CIUTADANA

OBJECTIU

DATA de
finalització

DATA de
finalització

COMPLIMENT DE
L'ACCIÓ

COST i d'altres OBSERVACIONS

SS.PERS

Planell

2016

2016

100%

SS.PERS

Planell

2016

2017

100% Total: 18 propostes que es posaran a votació popular

SS.TT.

Planell

2017

2018

100%

SS.TT.

Planell

2017

SS.PERS

Planell

2017

SS.TT.

Planell

2018

Pressupost inversió : 45.611,72€

Pressupost inversió: 38.181,95€

40%
2018

100%
Pressupost inversió: 75.303,82€

SS.TT.

Planell

2018

SS.PERS

Planell

2019

Ple Municipal

Planell

2015

Planell

2016

Planell

2019

2. Proposta i debat de les esmenes als articles
Grups
14,15 i 16, participació als Plens
Municipals
Seguiment i valoració del PAM i del Pla estratègic
Consell de la Vila
SJV-2025

juliol.15

100%
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA
En JUSTICIA SOCIAL I ESTAT DEL BENESTAR

OBJECTIU

ACCIÓ

Crear la TAULA PER LA JUSTÍCIA SOCIAL. Disseny de polítiques
municipals que redueixin el risc i evitin l'exclusió social, que
millorin l'autonomia de les famílies i la seva autoestima

Redacció del Pla d'Inclusió Social
Redacció del Reglament de funcionament de la
TAULA PER LA JUSTICIA SOCIAL (Qui, Què, Com)
Constitució de la Taula per la Justicia Social

Millorar la gestió assistencial de la residència d'avis, "L'Atzavara",
que es gestiona des del Patronat Municipal Assistencial.

Promocionar l'Envelliment actiu.

Promocionar l'alimentació saludable, l'activitat física i la salut
mental, compliment de l'Agenda de Salut Local.

Incrementar les hores de personal d'assistència
indirecta.
Fer tanca perimetral de la zona enjardinada
(antiga entrada)
Promoure caminades adaptades a diferents
nivells de salut. Circuits inclusius
Promoure i formar la gent gran en l'ús de les
noves tecnologies.
Tallers de gestió emocional

Potenciar la fira DISCAT com a punt de referència del sector.

S. Socials
S.Socials
SS.PP.

R.Planell G.Ariso

S.Socials
SS.PP.

Promoure l'activitat física de les famílies: pares,
mares i fills, plegats.
Adaptar espais municipals sense ús com a horts
urbans. Redactar l'Ordenança d'Usos.
1. Redacció de les bases reguladores

Oferir jornades formatives per a professionals del
sector.

COST i d'altres OBSERVACIONS
100% Atorgat recurs tècic DIBA: Diagnosi .

2016

Ariso

100%

juliol.2016

100%

2016

Pressupost: 80.000,00€
Compliment de les ratios establertes pel decret

2017
SS.PP.
Ins.QUERCUS
SS.PP.

Ariso

2019

75%
1-oct.

75%
100%

2017
SS.PP.

"A cent cap als cent".....

75%

SS.PP.

Ariso

75%

2019

Encomanda al Grup de Recerca de Salut i Atenció Sanitària de l'UdG .
Cost: 10.648,00€
En col·laboració amb el CAP i els Centres Educatius

2019
SS.PP./Comerç

Ariso/Mata

2017

75%

SS.PP / AMPA

Osete

2019

75%

SS.PP./SS.TT.

Ariso, Planell

2017

SS.PP.

Ariso

100%
75%

2017

75%

Osete, Ariso,
Pesarrodona

2016

SS.PP.

Pesarrodona,
Osete, Ariso

2019

Serveis Socials

Ariso

2019

SS.PP.

Caminades Dia Mundial activitat física, Caminades organitzades
AMPA
2017.01: Sol·licitat i atorgat el recurs/suport tècnic de DIBA.

50%

2016

Incrementar la formació dels joves.
Potenciar la detecció i prevenció mitjantçant la
implicació de la societat
Campanyes per a la sensibilització de la població
sobre les persones amb discapacitat.

COMPLIMENT DE
L'ACCIÓ

2016

2016
Alcaldia

DATA de
finalització

2016

Redacció del Pla de Salut Local 2020

2. Entrada en vigor del procés per a la prestació
de les subvencions.
Potenciar la integració dels nouvinguts a la vida social del municipi. Apropar els nouvinguts als serveis municipals i
facilita'ls l'accés.
Desenvolupar el Pla de Convivència i Diversitat.
Millorar la cultura ciutadana enfront de la violència de gènere.

REGIDOR/A

Creació de 5 noves places per a residents

Tallers i xerrades sobre alimentació saludable i
productes de proximitat
Tallers per a preparar àpats saludables i
econòmics.
Crear i promocionar "les tapes saludables"

Subvencionar adaptacions a la llar d'aquelles persones que
presenten algun tipus d'incapacitat i que els és difícil el dia a dia a
casa seva.

SERVEIS

DATA de
finalització
prevista

Inclosa partida pressupost 2017 per a l'execució d'accions
Xerrola, programes per a Neolectors, col·laboració de
col·lectius de nouvinguts a les festes del poble..

75%
75%
75%

50%
DISCAT 2016: Llei d'accessibilitat i Esports Inclusius

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016 - 2019
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA

SERVEIS

REGIDOR/A

DATA de
finalització
prevista

SS.PP.

Pesarrodona

2017

En INFÀNCIA i JOVENTUT

OBJECTIU

ACCIÓ

Crear el Consell de Joves del Municipi.

Promoure la participació i constituir el Consell
Municipal de Joves

Fer realitat una de les demandes d'infants i joves més unànimes
dels darrers anys: Skate-Park.

Construir un Skate-Park, en l'espai de l'Av. Del
Torrent del Canigó, en el moment que es
procedeixi a la seva urbanització.

SS.TT.

OBJECTIU

ACCIÓ

Reducció gradual de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica en
un 5%

Reducció imports respecte quota 2015 Any 2019
= Import 2015 * 0,95
S.Econ.

Reducció gradual de la Taxa de Terrasses en un 30%

Reducció imports respecte quota 2015
Any 2019 = Import 2015 * 0,70

Municipalització del servei de neteja viària.

Anàlisi dels costos, avantatges i inconvenients de
la municipalització

SERVEIS

REGIDOR/A

DATA de
finalització
prevista

DATA de
finalització

Lladó

2019

MIC

Planell

2016

Juliol.2017 S'ha construit a la zona del Parc Catalunya un espai per a
la pràctica de l'skate i patinet.
De
totes maneres el projecte del parc urbà a Av. Torrent Canigó
contemplarà aquesta demanda dels joves.

COMPLIMENT DE
L'ACCIÓ

COST i d'altres OBSERVACIONS
100%

2019

S.Econ.

COST i d'altres OBSERVACIONS

80%

2018

Lladó

COMPLIMENT DE
L'ACCIÓ
40%

Pesarrodona

En MILLORAR L'EFICIÈNCIA DE
L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA MUNICIPAL

DATA de
finalització

100%
L'estudi mostra que l'estalvi que es pot aconseguir, en les condicions

setembre,16

100% actuals de la contracta, no és prou rellevant com per assumir-lo per
l'ajuntament

Facilitar l'accés a la pràctica esportiva, millorar i diversificar
l'aprofitament de les instal·lacions municipals
Millorar la comunicació amb la ciutadania i fer un Ajuntament
transparent i accessible a la ciutadania.

Valorar conjuntament amb centres i AMPAs
l'obertura dels patis dels CEIP els caps de
setmana.
Creació d'una nova web municipal.

SS.PP.

Osete

2016

25%

Alcaldia

Ariso

2016

25%

REGIDOR/A

DATA de
finalització
prevista

En SEGURETAT CIUTADANA

OBJECTIU

ACCIÓ

Millora de la Seguretat Ciutadana i reducció de la sinistralitat vial

Incrementar els controls d'alcoholèmia i drogues
Incrementar els controls de velocitat dins el nucli
urbà
Formar en seguretat vial als infants i joves

SERVEIS

DATA de
finalització

Elaboració del Pla Únic de Protecció Civil Municipal

Redacció del Pla s/Decret 155-2014 amb els riscos
bàsics, incendis forestals, nevades, indundacions i
sísmic.

COST i d'altres OBSERVACIONS
2015-2017: 647 controls/26 positius. 39 denúncies per tinença de
drogues.

80%

Policia Local

Gesé

80%

2015-2017: més de 30.000 controls automàtics.

80%

Xerrades i tallers de 2015-2017 a gairebé 3000 escolars del municipi

2019

Millorar la proximitat al comerç i als polígons
industrials
Renovació dels vehicles de la Policia Local, amb criteris d'eficiència Adquisició d'un nou vehicle per a la Policia Local.
energètica.

COMPLIMENT DE
L'ACCIÓ

2015-2017: 999 visites a comerços i industries, amb actualització de
dades empreses.

80%
2016
Policia Local

Gesé

SSTT

Gesé

juliol.2017

2016

100%

Adquisició d'un vehicle híbrid que compleixi amb el requeriments
tècnics necessaris i respectuós amb el Medi Ambient

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016 - 2019
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA
En ESPORTS

OBJECTIU

ACCIÓ

Promoure la col·laboració i la coordinació entre les entitats,
l'Ajuntament i i ciutadans interessats en l'esport

Fomentar i promocionar els esports de base.
Facilitar l'accés a la pràctica esportiva dels infants.
Promoure i impulsar la festa de l'esport

SERVEIS

REGIDOR/A

DATA de
finalització
prevista

DATA de
finalització

COMPLIMENT DE
L'ACCIÓ
100%

octubre.16
SS.PP.

Mata

75%

2019

Foment de l'activitat fisica saludable (caminades i
curses populars, colonies..)
Adaptació de les instal·lacions esportives municipals a les
necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.

Reforma dels serveis del pavelló Municipal

Implantar mitjans telemàtics per facilitar la gestió de tràmits
administratius (carnets, abonaments,...)

Facilitar la tramitació Online dels carnets de la
Piscina Municipal
Facilitar la tramitació Online de les inscripcions a
les colònies esportives municipals

Adequació de les baranes d'entrada i de les pistes d'esquaix del
pavelló Municipal

75%
SS.TT.

Mata

SS.PP.
Secretaria

Mata

SS.TT.

Mata

1. Realització del Projecte tècnic
2. Licitació i execució del projecte

En CONSUM, COMERÇ I TURISME

OBJECTIU

ACCIÓ

Elaborar Conveni de col·laboració amb l'ABIC

Redacció i aprovació del conveni

Realitzar Estudi de "Clima" Comercial

Realització d'enquestes a consumidors i
comerços. Anàlisi i diagnòstic
Proposició d'accions de millora

Potenciar la Taula de Comerç Local

Planificar i portar a terme accions per la Milora del CONSUM

SERVEIS

REGIDOR/A

Consolidar i fer créixer la Fira d' EMBARRATS.

100%

juny.2016

100%

2015

juny.2016

100%

2016

juny.2016

100%

DATA de
finalització
prevista

DATA de
finalització

2016

Comerç
SS.PP.

Mata

2017

Comerç

Mata

COMPLIMENT DE
L'ACCIÓ

100%

Recurs tècnic atorgat per DIBA-Catàleg Serveis

2017
75%

2018
2016

Incrementar la presència de la unitat mòbil
d'atenció al consumidor

2019

75%

2019

75%

2019

75%

Planell

2019

75%

Planell

2019

Col.locació plafó informatiu de turisme a l'entrada
de l'Ajuntament
Redacció pla de millora, per al seu creixement
2016-2019. Millora del posicionament a nivell
comunicatiu

Conveni anyal amb l'ABIC: 2.500€

Buidatge conclusions de l'enquesta i establiment de les accions.

50%

Edició de la Guia Comercial de Sant joan

Senyalització i rotulació.

COST i d'altres OBSERVACIONS
100%

març.2016

2019

Redacció del Pla director de Turisme, que
posicioni el municipi a nivell comarcal

Reforma dels serveis generals.

2017

Mata

Mata
Osete

SSPP

Promoció de xerrades sobre consum responsable.

Senyalitzar els llocs d'interès i itineraris de natura per aprofitar el
seu potencial turístic. Fer una nova senyalització urbana del
comerç

juny.2016

Suport a la restauració: "Ruta de la Tapa"

Seguiment dels expedients oberts per demandes
dels consumidors

Elaborar Pla d'actius i Pla de Recursos estratègics en Turisme

100%

2016

Comerç

Creació Jornades sobre el comerç local
Promoció Coaching comercial

COST i d'altres OBSERVACIONS
Creació d'una beca per facilitar l'accés dels infants al lleure educatiu

Turisme
Medi
Mata
Ambient
MIC
Comerç
SS.TT.
Comerç

100%

maig.2016

Mata

2019

Es consolida una visita mensual al municipi.
Es consolida la revisió i seguiment d'expedients de consum oberts

Exposició i xerrada, catàleg DIBA 2016. Creació jornades dia mundial del consum
Recurs tècnic sol·licitat en el marc del catàleg de serveis de la DIBA
2016. Edició de cartelleria turisme, cost: 1.400€

100% nov.16: Retolació camí de Joncadella

desembre.2016
Mata

Xerrades e-comerç, punt de venda i marketing

50%

100%

75%

Presentació de la Fira en trobades temàtiques sobre turisme
industrial (Amposta, Terrassa...). Creació de la comissió de
Coordinació amb les entitats.

