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“El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és un document estratègic i de planificació que 

defineix quins són els objectius, les línies a seguir, les intencions i les accions més 

rellevants que configuren l’acció del Govern municipal de la legislatura 2015-2019.” 
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1. CULTURA I ENTITATS 
 

Apostem per la cultura com a eix vertebrador, amb programacions estables, de diversos àmbits, formats i públics, impulsades des de l’Ajuntament però 

també des de les entitats. 

Accions Seguiment a través de... 2015 2016 2017 2018 2019 

Fer una programació estable d’activitats culturals. Materials informatius amb la programació.  X X X X 

Potenciar la programació d’espectacles i activitats infantils per 
apropar la cultura als infants de Cassà. 

Percentatge anual d’actes culturals infantils 
a la programació cultural. 

 X X X X 

Crear el Consell Municipal d’Entitats Culturals. Actes de les trobades semestrals.  X    

Aconseguir que proveïdors amb grans contractes a l’Ajuntament 
siguin col·laboradors amb projectes culturals del poble.  

Relació de proveïdors col·laboradors amb 
activitats culturals del poble i aportació 
econòmica.  

 X X X X 

Impulsar el català com a llengua vehicular entre tots els ciutadans i 
àmbits de Cassà de la Selva.  

Accions per promoure la llengua catalana 
juntament amb la col·laboració del Consorci 
per a la Normalització Lingüística.  

X X X X X 

Fomentar la cultura popular: sardanes, castellers, entre d’altres 
iniciatives que puguin sorgir.  

Relació d’actes de cultura popular celebrats 
anualment. 

X X X X X 

Afavorir l’establiment de la Fundació Lloveras. Projecte del desenvolupament d’aquesta 
Fundació i servei que donarà al poble.  

   X X 

Reconèixer la tasca feta pels escriptors locals a través de 
presentacions públiques de les seves obres i altres actes de promoció 
com entrevistes a Ràdio Cassà. 

Relació d’actes de presentació d’obres 
d’escriptors locals celebrats anualment. 

X X X X X 

Potenciar els Premis Literaris de la Colla Excursionista de Cassà. Suport a l’organització i manteniment 
d’aquests Premis. 

 X X X X 

Donar suport a la tasca que es fa des del Grup de Recerca d’Estudis 
Catalans (GREC). 

Relació de col·laboracions anuals entre 
l’Ajuntament i el GREC. 

 X X X X 

Habilitar un espai d’assaig per a grups musicals locals.  Projecte dels espais d’assaig.   X X X 

Recuperar el projecte de les excavacions al Puig del Castell. Estudi de viabilitat i projecte d’actuació al    X X 
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Puig del Castell.   

CINEMA       

Oferir sessions de cinema infantil. Relació d’actes de cinema infantil 
programats.  

X X X X X 

Potenciar la MACCA com a element distintiu de la marca Cassà. Increment de les insercions als mitjans de 
comunicació i augment de participants.  

 X X X X 

Potenciar el cinema al carrer. Nombre de sessions de cinema al carrer.  X X X X 

Mesclar el cinema i la lectura. Nombre de sessions que mesclin cinema i 
lectura. 

  X X X 

CIRC       

Introduir el món del circ a la programació cultural i educativa del 
poble. 

Relació d’actes programats en la matèria 
del circ.  

  X X X 

DANSA       

Consolidar els Balls a la fresca dels divendres d’estiu a la nit.  Relació i memòria dels Balls a la fresca 
celebrats cada any. 

X X X X X 

Fer més visible la dansa al carrer. Relació d’actes relacionats amb la dansa al 
carrer. 

X X X X X 

MÚSICA       

Potenciar la memòria històrica musical del poble. Relació i memòria d’actes fets per mantenir 
el llegat històric i musical del poble. 

 X X X X 

Potenciar el cicle de música Solfejant com un festival referent a les 
comarques gironines.  

Increment de les insercions als mitjans de 
comunicació i augment d’assistents.  

X X X X X 

Potenciar la Nit dels Músics com a element distintiu de la marca 
Cassà. 

Increment de les insercions als mitjans de 
comunicació i augment d’assistents. 

 X X X X 

Ampliar les activitats musicals al carrer amb la col·laboració de 
l’Escola Municipal de Música del Centre Cultural Sala Galà. 

Relació i memòria d’accions fetes al carrer 
en matèria de música. 

 X X X X 

TEATRE       

Consolidar una programació estable a la Sala Centre Recreatiu. Materials informatius amb la programació.  X X X X 

Adequar les instal·lacions tècniques de la Sala Centre Recreatiu tenint 
en compte una major previsió d’actes culturals. 

Nombre d’actuacions anuals fetes.  X X X X 
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Potenciar la tasca feta pels grups de teatre locals i fer-los participar 
en l’elecció de l’oferta teatral del poble. 

Actes de les trobades amb els grups de 
teatre locals.  

X X X X X 

 

Treballem perquè les entitats estiguin a gust i participin encara més activament en les activitats del municipi, amb un suport clar de l’Ajuntament: 

facilitant mitjans i promocionant les seves iniciatives. 

Accions Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Col·laborar amb les entitats, posant mitjans a la seva disposició i 
promocionant les activitats que realitzin al poble. 

Augment d’un  10% en aquest punt de 
l’enquesta de satisfacció ciutadana 2016-
2019. 

X X X X X 

Crear el Consell Municipal d’Entitats de Cassà. Actes de les trobades (es faran quan hi hagi 
temes d’interès a tractar). 

 X    

Desplegar l’aplicació de gestió d’espais i equipaments municipals. Augment d’un  10% en aquest punt de 
l’enquesta de satisfacció ciutadana 2016-
2019. 

X     

Donar suport legal amb les noves obligacions fiscals imposades. Incorporació d’un assessorament puntual 
jurídic per a les entitats que ho sol·licitin. 

 X X X X 

Potenciar esdeveniments com la Festa Major en col·laboració amb la 
Comissió de Festes i altres entitats.  

Nombre d’entitats implicades en 
l’organització d’actes.  

 X X X X 

Fer un seguiment i regularitzar els convenis i les subvencions 
públiques amb les entitats. 

Publicar els convenis amb les entitats al 
Portal de la Transparència. 

 X X X X 
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2. PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Tirem endavant nous projectes de Promoció Econòmica amb la voluntat de donar suport a les empreses del poble, als ciutadans sense feina i/o amb 

projectes d’emprenedoria, i per dissenyar i executar tot el projecte turístic del municipi. 

Accions Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Crear l’àrea de Promoció Econòmica. Creació d’aquesta àrea amb el personal 
qualificat necessari. 

X X    

 

Volem dotar d’identitat la ‘marca Cassà’ per donar a conèixer els nostres trets singulars i treballar en un projecte turístic estratègic que aconsegueixi 

situar Cassà de la Selva al mapa. Els trets distintius del poble són: suro, Gavarres i música. 

Accions Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Dissenyar i executar el pla estratègic de la marca Cassà durant la 
legislatura 2015-2019, preveient-ne la continuïtat en futurs mandats. 
L’objectiu d’aquest pla serà donar projecció exterior al poble. 

Pla estratègic de la marca Cassà 2015-2019. X X X X X 

Recuperar la capitalitat que Cassà de la Selva ha tingut històricament 
en la indústria suro-tapera. 

Accions previstes al pla estratègic de la 
marca Cassà 2015-2019. 

X X X X X 

Dissenyar l’eslògan i el logotip de la ‘marca Cassà’ que ajudi a donar a 
conèixer el poble i els seus trets distintius.  

Creació i implementació dels materials 
associats a la ‘marca Cassà’ 

 X    

Desenvolupar materials de difusió de rutes/itineraris per a conèixer 
l’entorn urbà i els camins que envolten Cassà de la Selva.  

Recull de materials editats amb les rutes.   X X   

Reeditar un nou mapa de Cassà de la Selva amb els principals punts 
d’interès turístic, els bars, restaurants i llocs on dormir.  

Mapa de Cassà de la Selva.   X    

Desenvolupar la proposta de fires de Cassà de la Selva en coherència 
amb els trets distintius del poble.  

Proposta estable de fires del poble.  X X   

Crear un web turístic de Cassà de la Selva.  Creació del web.   X   

Fer del parc de l’Estació un punt d’entrada de nous visitants 
provinents de les Vies Verdes.  

Incorporació d’un mapa informatiu de 
Cassà i un panell digital interactiu amb el 

  X X X 
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web de turisme. 

Potenciar l’Oficina d’Atenció Turística del poble ampliant-ne les hores 
d’atenció i oferint materials local i adreçats al públic que es rep 
habitualment.  

Incorporar una persona específica que es 
dediqui a l’atenció al públic de l’Oficina 
d’Atenció Turística.  

  X X X 

Fer de l’espai de Can Vilallonga un punt d’interès estratègic a les 
Gavarres que permeti donar a conèixer l’entorn i la seva relació amb 
la indústria suro-tapera. 

Projecte de replantejament de l’ús de Can 
Vilallonga. 

  X X X 

Estudiar la viabilitat de la construcció d’un alberg al municipi.  Estudi de viabilitat d’un alberg al poble.   X   

Habilitar un pàrquing per a autocaravanes al costat de la piscina, 
aprofitant la mateixa estructura per a serveis. 

Estudi de viabilitat d’un pàrquing 
d’autocaravanes en aquest espai. 

  X   

 

Impulsem polítiques de suport als ciutadans que es troben a l’atur o que volen iniciar un projecte d’emprenedoria. 

Accions Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Habilitar un espai de treball compartit (coworking) a Can Trinxeria, 
equipat amb les necessitats recollides pels possibles usuaris a través 
d’un procediment de participació ciutadana.  

Creació de l’espai coworking amb la 
implicació de tots els agents interessats. 

X X X   

Assessorar als joves que es troben desocupats a través de la 
impulsora de Garantia Juvenil. 

Augment d’un  10% en aquest punt de 
l’enquesta de satisfacció ciutadana 2016-
2019. 

X X X X X 

Incorporar personal temporal a l’Ajuntament a través del SOC. Nombre de treballadors temporals 
incorporats a través de convenis amb el 
SOC.  

X X X X X 

Desplegar i dinamitzar una borsa de treball que, a més de rebre les 
demandes de les persones en situació d’atur, s’encarregui d’estar en 
contacte amb les empreses del municipi que necessitin incorporar a 
personal. 

Creació de la borsa de treball i seguiment 
del funcionament d’aquesta.  

  X X X 

Dissenyar i executar el Pla Municipal d’Ocupació.  Pla Municipal d’Ocupació i relació de 
ciutadans desocupats beneficiats per 
aquesta iniciativa.  

  X X X 
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Volem atreure a noves empreses i mantenir les que ja tenim a través d’una persona referent de contacte a l’Ajuntament. Potenciar el comerç local que 

ens dóna un servei de proximitat i ens cohesiona com a poble.   

Accions Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Aconseguir una única persona de contacte entre empreses i 
Ajuntament que canalitzi totes les demandes. 

Incorporació de la persona específica a 
l’àrea de Promoció Econòmica. 

  X   

Realitzar accions urbanístiques de promoció del comerç local i la 
incorporació/ampliació d’empreses. 

Relació d’accions urbanístiques en benefici 
de la promoció econòmica del poble.  

X X X X X 

Promoure accions per promocionar el comerç local i de proximitat 
conjuntament amb la Unió de Botiguers de Cassà i la resta de 
comerciants que vulguin participar-hi.  

Relació d’accions previstes per millorar el 
comerç local i de proximitat.  

X X X X X 

Crear una base de dades agrupant totes les llicències d’activitats de 
les empreses. 

Obtenció final de la base de dades.   X    

Treballar pel creixement del polígon industrial apostant pel valor 
afegit dels serveis que s’hi poden oferir.  

Elaboració del pla de gestió dels polígons 
industrials. 

  X X X 

Facilitar les llicències d’activitats.  Ordenança fiscal d’inici d’activitats 
econòmiques.  

X     

Bonificar el 50% per inici d’activitat econòmica. Bonificació de l’ordenança fiscal d’inici 
d’activitats econòmiques.  

X     
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3. EDUCACIÓ I JOVENTUT 
 

Treballem per aconseguir que Cassà sigui un Poble Educador en tots els sentits per reforçar actituds cíviques i educatives. En aquesta línea, donarem 

suport als centres escolars del poble, a l’institut de secundària, al Centre Cultural Sala Galà i a la resta d’iniciatives educatives que sorgeixin al poble i que 

puguin sumar en aquest projecte.  

Accions Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Dissenyar i executar les accions recollides al Pla de Poble Educador.  Pla de Poble Educador i memòria de les 
diferents accions realitzades.  

 X X X X 

Reforçar el paper del Consell Escolar Municipal, com a òrgan de 
coordinació i participació dels centres educatius dotant-lo de major 
contingut en les seves actuacions.  

Actes de la celebració dels Consells Escolars 
Municipals.  

 X    

Crear un catàleg de recursos pedagògics a disposició del Consell 
Escolar Municipal per millorar el coneixement del nostre poble.  

Eina que agrupi els recursos pedagògics del 
poble. 

  X   

Mantenir el Reforç Escolar Integrat i la seva vessant d’assessorament 
familiar.   

Memòria anual del CREC. X X X X X 

Mantenir el programa Reciclatext.  Recull explicatiu del funcionament anual 
del programa.  

X X X X X 

Apropar Ràdio Cassà als infants i joves del poble, assegurant així el 
relleu generacional de col·laboradors.  

Memòria dels projectes associats a aquesta 
acció.  

X X X X X 

Crear el Consell d’Infants, un òrgan de participació ciutadana adreçat 
als nens i nenes del poble amb l’objectiu de potenciar la seva 
corresponsabilitat als afers públics. 

Actes de les celebracions dels Consells dels 
Infants.  

  X   

Vetllar per la dinàmica del Centre Cultural Sala Galà per tal que es 
mantingui com un espai de referència i com a motor de l’activitat 
cultural del poble.  

Augment d’un  10% en aquest punt de 
l’enquesta de satisfacció ciutadana 2016-
2019. 

X X X X X 

Estudiar la viabilitat d’obertura del curs de P0 a la Llar d’Infants Taps.  Estudi de viabilitat i relació d’accions 
desenvolupades.  

 X X X X 

Estudiar l’ampliació de l’horari d’obertura de la Biblioteca Municipal Estudi de viabilitat d’ampliació de l’horari   X   
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valorant la possibilitat d’obrir algun cap de setmana i determinats 
matins.  

d’obertura de la biblioteca. 

Millorar el manteniment dels centres educatius de propietat 
municipal.  

Recull de les actuacions fetes. 
Plans d’actuació a mig i a llarg termini. 

X X X X X 

Estudiar la viabilitat d’instaurar el Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
d’Agent Forestal a l’Institut de Cassà de la Selva vinculat amb la 
indústria suro-tapera i el massís de les Gavarres.   

Estudi de viabilitat i relació d’accions 
desenvolupades.  

  X X X 

 

Volem aconseguir que el jovent de Cassà estigui més implicat amb el poble i participi en els actes organitzats. 

Accions Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Dissenyar i executar el Pla Local de Joventut 2016-2019 a través d’un 
mecanisme de participació ciutadana. 

Pla de Joventut 2016-2020 i la seva 
execució.  

X X X X X 

Potenciar les tardes joves a l’Espai Jove l’Escorxador cada divendres a 
la tarda.   

Memòria de les tardes joves de cada curs.  X X X X X 

Seguir impulsant el Punt d’Informació Juvenil instal·lat al Centre 
Cultural Sala Galà amb la tècnica de joventut.  

Augment d’un  10% en aquest punt de 
l’enquesta de satisfacció ciutadana 2016-
2019. 

 X X X X 

Potenciar el Carnet Cassà Jove dotant-lo de major contingut i més 
descomptes.   

Augment de col·laboracions 
d’empreses/entitats amb el Carnet Cassà 
Jove.  

 X X X X 

Promoure sortides i cursos adreçats als joves, especialment aquells 
que hagin estat proposats per ells mateixos.  

Relació de sortides i cursos fets per als 
joves.  

 X X X X 

Millorar la pista de skate situada a l’esplanada de Fires.  Relació d’actuacions fetes per millorar 
aquest espai.  

 X    
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4.  ESPORTS 
 

Promocionem l’esport de base i la pràctica esportiva en general, ajudant a les entitats de l’àmbit esportiu a dur a terme la seva tasca.  

Accions Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Promoure hàbits de pràctica esportiva saludable adequats a cada 
franja d’edat.  

Relació d’actuacions fetes per incentivar la 
pràctica esportiva.  

X X X X X 

Reconèixer públicament als esportistes cassanencs d’elit de forma 
anual. 

Cerimònia de reconeixement als esportistes 
d’elit cassanencs.  

X X X X X 

Mantenir i millorar les instal·lacions esportives municipals Relació d’actuacions de manteniment fetes 
a les diverses instal·lacions municipals. 

 X X X X 

Mantenir i millorar les instal·lacions de la piscina coberta per 
mantenir el nombre d’usuaris òptim. 

Relació d’actuacions de manteniment fetes 
a la piscina coberta.   

 X X X X 

Mantenir i millorar les instal·lacions de la piscina descoberta. Relació d’actuacions de manteniment fetes 
a la piscina descoberta. 

 X X X X 

Canviar la gespa artificial del camp de futbol municipal. Incorporació d’una nova gespa artificial.  X    

Aconseguir que l’esport de base cassanenc sigui més inclusiu amb 
infants i joves provinents de serveis socials per així facilitar-los una 
via d’integració directe amb l’associacionisme local. 

Nombre d’esportistes provinents de serveis 
socials integrats als clubs esportius 
cassanencs. 

X X X X X 

Impulsar l’adaptació d’espais per a la pràctica d’esports no federats. Relació d’actuacions per adaptar aquests 
espais. 

 X X X X 
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5. CIUTADANIA I SERVEIS SOCIALS 
 

Treballem perquè Cassà sigui un poble cohesionat, on ningú es senti sol, on la seguretat estigui garantida i on els serveis d’assistència a les persones 

funcionin. 

Accions Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Dissenyar i executar el Pla Local de Voluntariat amb accions que 
promoguin l’hàbit d’aquesta activitat entre els ciutadans.   

Relació d’accions desenvolupades en el 
marc del Pla Local de Voluntariat.  

 X X X X 

Dinamitzar la Taula de Participació, espai de trobada de les entitats 
relacionades amb els problemes socials, establint objectius clars i 
resolent les situacions que s’hi plantegin. 

Actes de les trobades de la Taula de 
Participació. 

 X X X X 

Potenciar el Punt d’Acollida Municipal com un espai de suport i 
rebuda a les persones nouvingudes al municipi. 

Conjunt d’accions (cursos, rebudes 
institucionals...) realitzades anualment. 

X X X X X 

Desenvolupar una Xarxa Solidària de voluntaris que agrupi a 
l’Ajuntament, ciutadans i entitats per donar suport i recolzament a 
ciutadans nouvinguts que ho necessitin. 

Relació d’accions desenvolupades per la 
Xarxa Solidària de Cassà. 

X     

Donar suport i potenciar les entitats que tenen objectius socials i de 
suport a les persones. 

Ajudes directes i/o indirectes a les 
associacions amb objectius socials. 

X X X X X 

Reformular i potenciar el programa Créixer Junts, com una eina 
socioeducativa que potenciï el treball integral i l’autonomia de les 
famílies.  

Memòria anual del projecte Créixer Junts.  X X X X X 

Recolzar el programa del Taller Orquestra.  Memòria anual del programa. X X X X X 

Mantenir el servei de mediació comunitària. Conjunt d’accions desenvolupades en el 
marc de la mediació comunitària. 

X X X X X 

Impulsar la iniciativa del Banc del Temps entre els ciutadans de Cassà. Memòria del projecte.   X X X X 

Redactar el Pla d’Igualtat 2016-2020 a través d’un mecanisme de 
participació ciutadana. 

Pla d’Igualtat 2016-2020 i la corresponent 
execució.  

 X    

Reactivar la Taula d’Habitatge.  Actes de les trobades de la Taula  X    
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d’Habitatge. 

Incrementar la detecció de pisos buits i incentivar-ne el lloguer social. Catàleg de pisos buits i potencials de 
lloguer social. 

 X X X X 

Crear una borsa de lloguer social. Augment d’un  10% en aquest punt de 
l’enquesta de satisfacció ciutadana 2016-
2019. 

  X   

Elaborar un pla de xoc contra la pobresa energètica a Cassà.  Relació d’accions i casos tractats sobre 
aquesta matèria a Cassà.  

 X X X X 

Mantenir i ampliar, si cal, els serveis per a la gent gran de la 
Residència Geriàtrica Sant Josep. 

Relació d’actuacions fetes a la Residència 
Geriàtrica Sant Josep.  

   X X 
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6. ESPAI PÚBLIC I VEÏNATS 
 

Volem que l’espai públic sigui un lloc de trobada per a la ciutadania, fent-lo net, agradable, atractiu i accessible per a tothom.  

Accions Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Vetllar per la neteja i la imatge del poble de Cassà de la Selva, 
mantenint-lo agradable pels nostres veïns i atractiu pels visitants.  

Augment d’un  10% en aquest punt de 
l’enquesta de satisfacció ciutadana 2016-
2019. 

 X X X X 

Buscar recursos que permetin l’embelliment de les entrades del 
poble i del barri vell.  

Relació d’actuacions anuals fetes.   X X X X 

Elaborar un pla d’           de la via pública i els espais rurals. Pla d’asfaltatge de la via pública i relació 
anual d’actuacions fetes.  

 X X X X 

Promoure la mobilitat sostenible: a peu, en bicicleta i en transport 
públic. 

Pla de mobilitat. X X X X X 

Crear camins escolars segurs. Pla de mobilitat.  X X X X 

Reduir progressivament les barreres arquitectòniques per facilitar la 
mobilitat dels ciutadans i ciutadanes. 

Pla de mobilitat. X X X X X 

Revisar i millorar les direccions dels carrers. Relació d’actuacions anuals fetes i 
contemplades al pla de seguretat viària. 

 X X X X 

Revisar i actualitzar progressivament la senyalització vertical i 
horitzontal.  

Pla de millora de la senyalització.   X X X X 

Millorar la seguretat dels punts de la via pública on s’ha detectat 
problemes de circulació.  

Relació d’actuacions anuals fetes i 
contemplades al pla de seguretat viària. 

 X X X X 

Reformular els espais d’aparcament al poble amb la introducció de 
les places verdes.  

Estudi de les places d’aparcament.   X X   

Millorar l’accessibilitat dels edificis municipals. Pla d’accessibilitat.   X X X 

Seguir implantant la tecnologia LED a l’enllumenat municipal per 
promoure l’estalvi energètic. 

Pla estratègic de substitució de 
l’enllumenat públic.  

X X X X X 

Aprofitar els recorreguts de la Policia Local per comprovar el bon Augment d’un  10% en aquest punt de X X X X X 
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estat de l’enllumenat públic, escombraries, voreres, llambordes, 
mobiliari urbà, compliment de les ordenances d’animals de 
companyia, reciclatge... 

l’enquesta de satisfacció ciutadana 2016-
2019. 

Impulsar el cos municipal d’agents cívics encarregat d'informar al 
ciutadà de les seves obligacions i drets. 

Relació i memòria d’actuacions anuals fetes 
pels agents cívics i impacte de canvi en la 
matèria sobre la que han estat informant. 

   X X 

Gestionar les rieres del municipi, en coordinació amb l'ACA, vetllant 
pel bon funcionament dels col·lectors, evitant vessaments i 
controlant-ne la vegetació i cabals. 

Relació d’actuacions anuals fetes. X X X X X 

Reactivar el cens de tinença d’animals de companyia. Modificacions fetes a l’ordenança d’animals 
de companyia i base de dades amb el cens 
de tinença d’animals de companyia. 

 X X X X 

 

Treballem per tal que els ciutadans dels veïnats es sentin part del poble i puguin manifestar les seves necessitats. 

Accions Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Fer el seguiment i atendre als veïnats del poble, dotant de contingut 
el Consell d’Alcaldes de Veïnats i recollint-ne les seves propostes. 

Actes de les trobades amb el Consell 
d’Alcaldes de Veïnats. 

 X X X X 

Incrementar el coneixement dels veïnats per part dels cassanencs. Relació de materials treballats i presentats 
a la població. 

  X X X 
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7. PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 

Volem que la ciutadania participi de les decisions importants del poble en tots els àmbits i nivells, impulsant processos participatius que garanteixin la 

transparència de les actuacions.  

Accions Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Dissenyar i executar un pla de participació ciutadana que reguli totes 
les eines de participació que actualment hi ha a l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva i d’altres de noves que es volen posar en marxa.   

Pla de Participació Ciutadana 2016 – 2019.  X X X X 

Executar un pla de participació ciutadana estratègic que imagini 
Cassà en un llarg termini i que serveixi per orientar les futures 
accions de govern.  

Pla Estratègic Cassà.  X X X X 

Introduir progressivament l’experiència dels pressupostos 
participatius estructurats per diferents zones territorials del poble.  

Actes de les sessions dels pressupostos 
participatius. 

 X X X X 

Desenvolupar una aplicació que permeti notificar totes les 
incidències de la via pública a l’Ajuntament així com fer un seguiment 
de l’estat de la incidència. 

Augment d’un  10% en aquest punt de 
l’enquesta de satisfacció ciutadana 2016-
2019. 

  X   

 

 

Apostem per un Ajuntament que segueixi millorant la seva vocació com a institució al servei de la ciutadania, àgil, transparent, propera, directa i clara 

davant les demandes de la població.  

Accions Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Completar progressivament el web institucional, mantenint-lo al dia i 
incorporant tots els elements d’interès ciutadà.   

Pla de Comunicació 2015-2019 X X X X X 

Millorar els canals de comunicació amb l’Ajuntament, concretament 
amb l’Alcalde i els regidors.  

Pla de Comunicació 2015-2019 X X X X X 

Incrementar la presència de Cassà de la Selva als mitjans de Pla de Comunicació 2015-2019 X X X X X 
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comunicació per aconseguir situar el nostre poble al mapa.  

Incorporar el Portal de la Transparència i introduir progressivament 
tots els ítems per complir la Llei de la Transparència.  

Percentatge d’èxit a les auditories de 
transparència. 

 X    

Incorporar la Seu Electrònica oferta pel Consorci de l’Administració 
Oberta de Catalunya.  

Augment d’un  10% en aquest punt de 
l’enquesta de satisfacció ciutadana 2016-
2019. 

 X    

Reduir el temps de resposta de l’Ajuntament cap als ciutadans en 
menys de 30 dies. 

Control de les entrades i sortides de 
peticions a través del programa de gestió 
de suggeriments.  

 X    
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8. HISENDA MUNICIPAL 
 

Volem aconseguir uns comptes de l’Ajuntament transparents, austers i controlables per als ciutadans.  

Accions Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Cobrir la plaça de tresorer.   Introducció de la figura de tresorer a l’àrea 
d’Intervenció de l’Ajuntament de Cassà de 
la Selva. 

X     

Establir un sistema de control de la despesa actualitzat dia a dia, 
segons àrees i centres de cost (regidories). 

Posada en marxa de nous procediments de 
treball interns com les reserves de crèdit 
per a contractes menors i majors per 
controlar la despesa de l’Ajuntament dia a 
dia. 

X X X X X 

Anàlisi de les principals despeses de l’Ajuntament per aconseguir 
generar estalvi mitjançant la licitació de concursos per a la prestació 
de serveis o les compres agregades. 

Relació de concursos licitats i contractes 
amb compres agregades.  

X X X X X 

Reducció del nivell d’endeutament.  Manteniment de la tendència a la baixa del 
nivell d’endeutament i de deute viu.  

X X X X X 

Crear un Pla de Tresoreria per controlar i analitzar els fluxos financers 
de l’Ajuntament.   

Pla de Tresoreria.  X    

Publicar l’estat de comptes trimestralment. Resums trimestrals dels estats de comptes 
àgils i comprensibles per als ciutadans, a 
banda dels pressupostos ja penjats 
anualment al web.  

 X X X X 

Revisar els contractes i les concessions municipals.  Modificacions i regularitzacions de tots els 
contractes i concessions municipals. 
Publicar aquests contractes i concessions al 
web. 

  X X X 
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Volem que els pagaments que fa l’Ajuntament estiguin al dia tal i com marca la legalitat 

Accions Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Complir amb els terminis legals de pagament segons liquiditat.   Pla de tresoreria. X X X X X 

 

Volem que els cobraments que ha de fer l’Ajuntament estiguin al dia tal i com estableix la legalitat. 

Accions Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Detectar els principals morosos i estudiar les mesures legals a 
emprendre.   

Estudi sobre la morositat.   X X X 

 

Exercim una fiscalització de tots els comptes de l’Ajuntament.  

Accions Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Estudiar les possibilitats d’actualització del cadastre.   Estudi sobre marges d’actuació amb el 
cadastre. 

 X X X X 

Revisar el sistema de cobrament de les escombraries i l’aigua. Canvis adoptats al cobrament d’aquestes 
dues ordenances.  

X     

 

Plantegem una previsió a llarg termini que contempla els comptes i els projectes del poble. 

Accions Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Realitzar estudis de despesa i el projecte de remodelació de diferents 
temes amb l’objectiu de sol·licitar fons de finançament extern.   

Estudis de despesa i viabilitat econòmica de 
les possibles inversions.  

 X X X X 

INVERSIONS PREVISTES DURANT LA LEGISLATURA Estudis de despesa i viabilitat econòmica de 
les possibles inversions. 

     

Remodelació de la coberta de l’Escola Puig d’Arques.   X X X  

Canvi de la gespa artificial del camp de futbol.   X    
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Manteniment a la Piscina Coberta Municipal.   X X X X 

Manteniment a la Piscina Descoberta Municipal.   X X X X 

Reforma i manteniment de la Residència Geriàtrica Sant Josep.   X X   

Estudiar la possibilitat de la remodelació del clavegueram.     X  
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9. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 
 

Dotem a l’Ajuntament de Cassà de la Selva d’un sistema efectiu de gestió dels recursos humans dels quals disposa. 

Accions Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Elaborar un organigrama real i actualitzat de l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva i els seus ens adscrits. 

Organigrama de la plantilla de l’Ajuntament 
i els seus ens adscrits. 

 X X   

Adequar a la legalitat la plantilla de treballadors, la relació de llocs de 
treball i la contractació de personal.  

Relació de personal nou contractat per 
l’Ajuntament. 

 X X X X 

Realitzar una valoració dels llocs de treballs actuals, segons les 
necessitats de l’Ajuntament i els seus ens adscrits, tenint en compte 
les competències i la formació requerida per cada plaça. 

Conclusions de l’auditoria externa 
d’avaluació dels llocs de treball de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva i els seus 
ens.  

  X   
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10. CONSTRUÏM UN NOU PAÍS 
 

Construïm un nou país, més just i per a tothom. Donem suport al Govern de la Generalitat de Catalunya i a tot allò que decidim els catalans per avançar 

en la creació d’un nou estat d’Europa. 

Accions Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Adherir els regidors a l’Assemblea de càrrecs electes de l’ANC.   Adhesió formal dels regidors a l’Assemblea 
de càrrecs electes de l’ANC. 

X     

Ser presents a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). Relació d’actes fets en el marc de l’AMI. X     

Donar suport al poble català i a la Generalitat de Catalunya en el 
procés d’independència del nostre país. 

Relació d’actuacions i decisions preses per 
recolzar el procés d’independència català. 

X X X X X 

 

 


