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El primer PAM de Cabrils
El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és el document que recopila el
conjunt de projectes i actuacions que el govern municipal desenvoluparà durant el període 2019-2023. Concretament, el PAM recull
98 accions que tenen com a objectiu global transformar Cabrils per
incidir positivament en el benestar dels veïns i veïnes. Amb aquestes
actuacions projectem un Cabrils més cohesionat, inclusiu i sostenible.
Aquest és el primer PAM que un govern municipal de Cabrils elabora.
I no és una cosa menor. El PAM és un instrument de planificació, bon
govern i transparència conformat per compromisos amb la ciutadania. El contingut d’aquest document ens vincula i ens compromet a
treballar per Cabrils des de diferents àmbits estratègics.
L’origen del PAM es troba en el pacte de govern per iniciar una acció
transformadora conjunta. Fruit d’aquest acord es van establir les línies
estratègiques prioritàries que s’han concretat en aquestes pàgines.
La nostra vocació responsable de servei públic ens orienta a la rendició de resultats. Cada any, avaluarem el nivell de compliment i execució
de les actuacions previstes en aquest pla. Volem fer-vos partícips
de l’evolució de Cabrils. Aquesta és una de les nostres prioritats i
treballarem incansablement per potenciar aquest model de gestió
transparent i participatiu. Ens acompanyeu? Som-hi Cabrils!

Equip de govern de Cabrils
Esquerra Republicana, Units x Cabrils i Municipalistes per Cabrils
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3 LÍNIES
ESTRATÈGIQUES
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OBJECTIUS

98
ACTUACIONS

COMPROMÍS AMB
LES PERSONES

APODERAR EL JOVENT

IGUALTAT I PLENA INCLUSIÓ

VELLESA ACTIVA

POTENCIAR LA CULTURA

EDUCACIÓ GLOBAL

VIDA SALUDABLE

ACCÉS A L’HABITATGE
ENERGIES RENOVABLES

ESPAIS PÚBLICS
I TERRITORI

SOSTENIBILITAT
POTENCIAR L’ESPORT
BENESTAR ANIMAL
MOBILITAT
PREVENCIÓ I SEGURETAT

BON GOVERN
I PARTICIPACIÓ

BON GOVERN
REGENERACIÓ INSTITUCIONAL
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ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
MILLORAR LA COMUNICACIÓ
AMB LA CIUTADANIA

Actuacions destacades

PROMOCIÓ
D’HABITATGES
PER A JOVES

INCREMENT DELS
PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

COBERTURA
FOTOVOLTAICA
DE LES PISTES
POLIESPORTIVES

REMODELACIÓ DEL
CENTRE D’ACOLLIDA
D’ANIMALS
DE COMPANYIA
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CREACIÓ DEL
CONSELL EDUCATIU
MUNICIPAL

HABILITACIÓ
D’UN NOU
ESPAI PEL JOVENT

COMPROMÍS AMB LES PERSONES

OBJECTIU 1
Apoderar el jovent en un marc local d’oportunitats

1.

Nou espai per al jovent
Dotar el jovent d’un nou espai amb unes instal·lacions actualitzades,
dimensionat a la seva importància demogràfica i adequat a les seves
necessitats i que permeti nous usos.

2.

Potenciar l’Espai Jove i el Punt d’interacció juvenil
Reforçar l’equip humà responsable d’aquests serveis augmentant
l’oferta d’activitats i millorant-ne la difusió.

3.

Incorporar al jovent en el disseny i planificació tant de
l’oferta com de les polítiques dirigides al jovent
Crear i dinamitzar diferents mecanismes i espais que permetin
incorporar la veu del jovent en el disseny de les polítiques públiques
locals de joventut.

4.

Generar oferta formativa no reglada
Crear i ampliar l’oferta existent tenint en compte els interessos i
necessitats del jovent.

5.

Habilitar espais de lleure
L’objectiu és que el jovent pugui gaudir del seu lleure i aficions amb
d’altres joves.

6.

Fomentar l’autoorganització i l’associacionisme juvenil
Donar suport a les associacions existents i a les seves activitats potenciant
espais on puguin organitzar-se i acompanyar-los en aquest procés.
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7.

Elaborar un Pla Local de Joventut
Elaboració d’un nou Pla Local de Joventut a partir d’una diagnosi
actualitzada que permeti definir les polítiques de joventut (juntament
amb el jovent) per als propers anys.

8.

Implementar polítiques d’accés al món laboral amb èmfasi
en el model cooperatiu i l’autoocupació
Facilitar l’accés del jovent del municipi a un treball de qualitat
compromés socialment i mediambiental.

9.

Dissenyar polítiques d’accés a l’habitatge específiques
per al jovent
Es posarà especial atenció al jovent que s’emancipa i es treballarà
per implementar mesures com generar un parc de lloguer municipal
o promoure altres formes d’accés a l’habitatge.

OBJECTIU 2
Fomentar la vellesa activa

10.

Polítiques actives destinades a la gent gran
Polítiques que contemplin les especificitats de la gent gran en àmbits
com la salut, la cultura, la formació, l’habitatge o la cura.

11.

Actualitzar i potenciar el Casal de la Gent Gran
Actualització en col·laboració amb la resta d’actors implicats (empresa
gestora de la planta baixa del casal, entitats de la gent gran i el
conjunt dels usuaris) i potenciació de la participació del conjunt de
la gent gran del municipi.
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12.

Implementar un servei de «menjadors comunitaris»
Estudiar la viabilitat de la implementació d’un servei de «menjadors
comunitaris» que permeti a la gent gran del municipi fer un àpat
saludable i econòmic de forma acompanyada.

13.

Donar suport a les entitats de la gent gran
Acompanyar a les entitats de la gent gran en el desenvolupament
de les seves activitats i potenciar el seu creixement.

14.

Estudiar i definir actuacions en relació a les necessitats i
problemàtiques específiques de la gent gran en matèria
d’habitatge
Analitzar les dificultats a les que la gent gran de Cabrils ha de fer
front per continuar vivint als seus habitatges i plantejar mesures
orientades a reduir-les, i alhora estudiar la viabilitat d’un projecte
d’habitatges destinats a la gent gran.

15.

Millora dels serveis de l’àrea de benestar social dirigits a la
gent gran
Reubicar aquests serveis per garantir la seva accessibilitat i utilitat,
revisar els serveis oferts i analitzar si existeix demanda i necessitat
d’altres serveis.

OBJECTIU 3
Potenciar la vida saludable

16.

Treballar perquè el Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya, a través del Servei Català de la Salut i l’iCS,
construeixi el nou CAP Cabrils abans del 2022
Adoptar a nivell municipal totes les mesures que accelerin la construcció del
nou CAP Cabrils al que s’han compromès des del Departament de Salut.
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17.

Fer tasques de manteniment en el CAP actual per garantir
una bona atenció al veïnat i unes condicions de treball
adequades pel personal sanitari
Fer aquelles actuacions a nivell exterior i interior que requereix
l’equipament per continuar garantint un bon funcionament.

18.

Potenciar les rutes saludables i les zones lúdic-esportives
Potenciar les rutes saludables a través de la difusió i manteniment de les
existents i de la creació de noves rutes urbanes i naturals degudament
senyalitzades i mantenir i ampliar les zones lúdic-esportives.

19.

Polítiques i campanyes de promoció d’hàbits saludables entre
el conjunt de la població
Impulsar campanyes per promoure els hàbits d’una bona salut i
qualitat de vida. Es començarà amb campanyes específiques per a
grups específics.

OBJECTIU 4
Treballar per una educació global

20.

Creació d’un Consell Educatiu Municipal
Òrgan que incorpori els àmbits de l’ensenyament reglat, l’educació
en el lleure, l’educació esportiva, famílies, etc. i que situï l’educació
com un dels pilars centrals del municipi.

21.

Promoció de l’educació postobligatòria
Especialment treballar amb el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya la implementació d’estudis de formació professional.
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22.

Potenciar l’oferta en formació no reglada al municipi per
a infants, joves i població adulta
Analitzar l’oferta formativa no reglada que s’ofereix a Cabrils tant
des de l’Ajuntament com des de les entitats, treballar per cobrir les
absències i difondre aquesta oferta entre el veïnat.

23.

Replantejar l’Escola d’Adults i la formació per a la Gent Gran
Ampliar i actualitzar l’oferta formativa i cobrir un major ventall de
necessitats i demandes.

24.

Actualitzar les instal·lacions de l’Escola Bressol
Renovació de la teulada o altres actuacions d’adequació i manteniment
d’acord a les noves necessitats que reverteixin en una millora
d’aquest equipament i del servei que s’ofereix.

OBJECTIU 5
Garantir la igualtat i la plena inclusió

25.

Assegurar la igualtat de tracte i oportunitats entre dones
i homes
Dissenyar i implementar polítiques per fer efectiu el principi d’igualtat
de tracte i d’oportunitats entre dones i homes mitjançant l’eliminació
de la discriminació de les persones en tots el àmbits de la vida
quotidiana.

26.

Garantir la cohesió i la justícia social
Treballar per garantir la cohesió i justícia social tot prestant especial
atenció a la població amb major risc d’exclusió social en les seves
múltiples dimensions.
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27.

Actuacions de sensibilització contra tota forma de
discriminació
Organitzar actuacions de sensibilització contra tota forma de
discriminació (racials, procedència, gènere, orientació sexual...)
dirigides al conjunt de la població i amb campanyes i formació
específiques per als infants i els joves.

28.

Definir un Pla d’Acció Cultural
Element de reflexió i debat per desenvolupar les principals estratègies
i propostes en el camp cultural basat en les aportacions tècniques del
consistori i la participació ciutadana.

29.

Potenciar i promocionar el calendari cultural de Cabrils
Recollir els esdeveniments culturals i festius amb la col·laboració de
les entitats per garantir una previsió adequada i una bona assistència.

30.

Repensar grans esdeveniments culturals i festivitats
Replantejament en base a algunes línies estratègiques que permetin
mantenir l’essència d’esdeveniments com el Musicab, les festes majors
o les activitats de Nadal però amb una renovació acurada.

31.

Reformular la participació en festes, actes culturals... tant
internament com externa
Aquesta reformulació es farà de la mà de les entitats i dels grups
de joves amb la finalitat d’aconseguir una participació que faci
d’aquests esdeveniments un patrimoni de tot el veïnat.

32.

Potenciar les rutes patrimonials a nivell local i sumar-se a
les rutes patrimonials a nivell supramunicipal i comarcal
Consolidar i potenciar les rutes patrimonials del municipi i sumar-se
a les sis rutes que actualment existeixen a la comarca.
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33.

Treballar en el disseny d’un projecte museístic de Cabrils
Disseny sobre la base de la museïtzació del patrimoni natural i cultural
del nostre municipi tot incorporant en la seva ideació al conjunt del
consistori i a d’altres actors com entitats culturals i el veïnat.

34.

Adequació de l’espai de la Biblioteca Pública
Adequació dels accessos i dels lavabos per fer-los accessibles, millora
dels espais i actualització dels materials i equips.

35.

Treballar concertadament per preservar la Sala Teatre
La Concòrdia
Impuls a la rehabilitació de la Sala Teatre La Concòrdia en coordinació
amb la Societat La Concòrdia.
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ESPAIS PÚBLICS I TERRITORI

OBJECTIU 7
Planificar el territori per millorar l’urbanisme i l’accés a l’habitatge

36.

Revisar el POUM d’acord a criteris socials, sostenibles i
en funció de les necessitats presents a Cabrils
Dissenyar les futures actuacions urbanístiques a nivell municipal
d’acord a criteris socialment i ambiental sostenibles en base a la realitat
actual, però també en base als reptes de futur com, per exemple, la
mobilitat sostenible, l’eficiència energètica o nous escenaris laborals.

37.

Continuar amb la recepció de les darreres urbanitzacions
tot acompanyant en aquest procés al veïnat que ha de permetre
resoldre alguns dèficits urbanístics i així consolidar
urbanísticament el conjunt del municipi
Reforçar l’equip humà responsable d’aquests serveis augmentant
l’oferta d’activitats i millorant-ne la difusió.

38.

Planificació d’intervencions pels propers quatre anys en
els carrers del municipi
Intervencions tant de reparació com de manteniment del ferm i
de les voreres amb especial atenció a les més afectades i a les que
suporten un ús més intens.

39.

Reubicació de l’ADF de forma mancomunada
Reubicació en previsió dels nous usos per l’espai on actualment està
emplaçada que permeti donar uns millors serveis al conjunt del territori
i alhora millorar-ne les instal·lacions.

40.

Dissenyar i implementar polítiques per facilitar l’accés del
jovent a habitatge de lloguer
S’impulsarà l’accés del jovent a l’habitatge mitjançant la implementació
d’un parc municipal de lloguer.

15

41.

Incentivar altres formes d’accés a l’habitatge
Estudiar i promoure altres vies com el cohousing, la masoveria o la
cooperativa de cessió d’ús, entre d’altres, complementàries al lloguer
i la compra.

42.

Mobilitzar el parc d’habitatges buits
Implementar totes aquelles actuacions que permet el marc normatiu
per combatre l’ús anòmal dels habitatges buits i les conseqüències
que porten associades, tot incorporant-los prioritàriament en el
parc de lloguer o, si més no, de venda.

OBJECTIU 8
Treballar per un municipi sostenible

43.

Promoció energies sostenibles, renovables i verdes en
l’àmbit particular
Difondre les energies sostenibles i renovables així com mesures
d’estalvi energètic entre la població. Establir bonificacions que
promoguin la transició cap a energies sostenibles i l’autoconsum.

44.

Adequació dels edificis municipals en termes d’eficiència
energètica, prioritzar el consum d’energies sostenibles i
l’autosuficiència energètica
Desenvolupar un estudi que permeti la transformació dels
equipaments municipals cap a la reducció del malbaratament
energètic, la disminució del consum i el foment de l’autoconsum.

45.

Millorar l’accessibilitat dels equipaments
Establir un programa d’actuacions en el conjunt d’equipaments per
garantir l’accés i l’ús a qualsevol persona.
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46.

Treballar per augmentar el grau d’autosuficiència
energètica del municipi
Dissenyar i implementar actuacions que, a banda de reduir el consum
energètic, permetin produir energia per l’autoconsum a nivell
municipal, com per exemple la instal·lació de plaques fotovoltaiques
en equipaments municipals.

OBJECTIU 9
Afavorir el benestar animal

47.

Renovació integral del Centre d’Acollida d’Animals de
Companyia
Dissenyar i construir unes instal·lacions totalment renovades per
acollir els animals de companyia (gossos i gats). Definir un projecte
de gestió integral del centre i dels serveis associats en participació
amb el tercer sector.

48.

Promoció de l’adopció i de la tinença responsable d’animals
Fomentar i prioritzar l’adopció d’animals de companyia en detriment
de la compra-venda. Treballar per difondre la tinença responsable
d’animals amb especial èmfasi en l’obligatorietat de tenir-ne cura i de
vetllar per garantir la convivència d’aquests amb les persones.

49.

Actuació en colònies felines
Treballar tant per la qualitat de vida dels gats com per l’equilibri de
les colònies tot garantint la convivència entre els gats i les persones.
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OBJECTIU 10
Impulsar la sostenibilitat mediambiental

50.

Repensar el sistema de recollida de fracció verda
Revisar el cicle complet de la fracció verda, des de la generació i la
recollida fins al seu tractament amb l’objectiu d’optimitzar el procés
i millorar-ne el servei.

51.

Revisar el sistema de recollida de brossa
Realitzar un estudi del sistema actual de recollida de brossa que
permeti dissenyar actuacions que permetin millorar-ne el servei,
tant pel que fa al sistema de recollida com al tractament.

52.

Actuacions de manteniment de franges
Continuar treballant per garantir la seguretat dels habitatges propers
a les zones boscoses, tenir curar dels boscos i facilitar-ne l’actuació
primera per evitar l’extensió dels incendis forestals.

53.

Potenciar la jardineria municipal sostenible
Incorporar preferentment espècies vegetals autòctones en el disseny
dels parcs i jardins del municipi, així com espècies adaptades al
nostre clima; i alhora treballar per minimitzar els sistemes d’irrigació
i reduir al màxim l’ús de productes químics.

54.

Protecció de la riera
Dignificar aquest ecosistema tot donant a conèixer les seves
especificitats. Treballar per mantenir-ho net i fer actuacions que
permetin la seva naturalització i l’estabilització de la llera.
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55.

Conservació dels boscos i la seva fauna
Preservar els usos socials tradicionals dels boscos i vehicular els
nous usos socials associats al lleure tot garantint la preservació dels
boscos i de la fauna que els habiten.

56.

Promoció del patrimoni natural
Posar en valor el patrimoni natural (flora i fauna) entre el conjunt
del veïnat a través d’actuacions com exposicions, tallers als centres
educatius o la senyalització.

57.

Potenciar l’Arborètum com a la porta a la realitat del parc de
la Serralada Litoral i coneixement de la flora mediterrània
Dissenyar un nou model de gestió de l’Arborètum que permeti al
mateix temps conservar l’espai, gaudir-lo i compartir-lo amb el
conjunt de visitants que s’apropen al Parc de la Serralada Litoral.

OBJECTIU 11
Mantenir i potenciar la pràctica esportiva

58.

Replantejar el Complex Esportiu Municipal (CEM) dins de
la definició d’un projecte esportiu municipal
Buscar una empresa especialitzada en el sector que permeti tirar
endavant la gestió del CEM i millorar-lo a nivell esportiu i econòmic.

59.

Actuació sobre les pistes exteriors poliesportives del
recinte l’Olivera
Reparació de les pistes exteriors, obertura fora de l’horari escolar
pel gaudi públic i cobertura d’una part de la zona exterior
poliesportiva amb una coberta de plaques fotovoltaiques que
contribueixi a la producció d’energia.
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60.

Revisió i actualització dels convenis amb les entitats
esportives per l’ús de les instal·lacions esportives
Revisar els diferents convenis amb la finalitat d’optimitzar l’ús dels
equipaments esportius.

61.

Manteniment i potenciació d’equipaments esportius
(pistes i espais lúdic-esportius)
Manteniment i millora dels equipaments sota criteris de necessitat,
eficiència i sostenibilitat.

62.

Continuació del projecte d’ampliació de l’skatepark
Ampliació a partir d’un disseny i instal·lació de noves peces que
permetin la pràctica a tots els nivells de destresa d’acord amb els
estàndards de qualitat i seguretat.

OBJECTIU 12
Promoure la mobilitat sostenible

63.

Actuacions de pacificació i millora de la mobilitat al centre
i a les zones properes a les escoles
Fixar vies segures que prioritzin els transeünts per sobre dels vehicles.

64.

Estudiar amb la Generalitat de Catalunya l’augment de la
freqüència del servei de bus Cabrils-Barcelona i
Barcelona-Cabrils
Plantejar aquesta acció des de l’òptica de mancomunar el servei
amb municipis veïns.
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65.

Eixamplament del centre de Cabrils
Estudiar i emprendre actuacions com la connexió entre l’actual
centre amb Cabrils 2 a través d’una passarel·la de vianants per
sobre la riera per millorar la comunicació de les zones comercials.

66.

Promoure la mobilitat sostenible
Potenciar el transport públic, establir més punts de càrrega de cotxes
elèctrics i augmentar els vials per a la circulació de bicicletes i patinets.

67.

Ampliar el camí segur paral·lel a la carretera fins al límit
amb Vilassar de Mar
Treballar amb la Diputació de Barcelona per acabar-ne la construcció.

OBJECTIU 13
Aprofundir en la seguretat i la prevenció

68.

Augmentar la seguretat dels menors a la zona escolar
Apostar per una pacificació del trànsit al voltant dels centres
educatius, incorporar mesures de protecció dels infants i els joves i
promoure formes de mobilitat sostenibles.

69.

Continuar desenvolupant la vigilància activa per garantir
la seguretat de les persones i els béns
Vetllar per la seguretat de les persones i els béns a través de les
patrulles policials, la videovigilància i altres accions de caràcter
preventiu.

70.

Garantir la convivència als espais públics
Incidir en la importància de tenir cura dels espais públics i de fer-ne
un ús responsable.
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71.

Elaboració d’un nou Pla de Seguretat Local
Elaborar un Pla de Seguretat Local en base a quatre eixos: seguretat
ciutadana, seguretat viària i mobilitat, protecció civil i emergències,
i qualitat de vida i convivència.

72.

Elaborar campanyes informatives de prevenció
Dissenyar i difondre campanyes informatives en matèria de prevenció
i seguretat que per exemple permetin fer front als robatoris, a les
estafes, a les agressions sexuals i masclistes o a l’assetjament, entre
d’altres.

73.

Vetllar per uns equipaments segurs
Garantir uns equipaments municipals segurs en matèria de prevenció
d’incendis, d’edificació, de plagues, de contaminació, etc.
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BON GOVERN I PARTICIPACIÓ

OBJECTIU 14
Fomentar la participació i la regeneració institucional

74.

Augmentar els pressupostos participatius
Continuar apostant pels pressupostos participatius com una via
d’apoderament del veïnat i aprofundir la cogestió participada de la
quotidianitat amb la definició d’una partida d’inversió.

75.

Donar suport i potenciar el teixit associatiu
Continuar treballant conjuntament amb les entitats i les associacions
del municipi per teixir comunitat. Donar suport a les activitats que
aquestes desenvolupen i acompanyar al veïnat en la creació de noves.

76.

Creació de la Taula d’Entitats
Constituir aquest espai que ha de ser el canal preferent de relació
entre l’Ajuntament i les entitats i al mateix temps generar un espai
d’interrelació entre entitats que ha de servir per aprofundir en el
treball conjunt i facilitar l’accés del veïnat a l’acció d’aquestes.

77.

Creació del Consell de Barris que incorpori al veïnat dels
diferents barris en la gestió d’aquests
Espai de participació de les entitats i associacions veïnals del municipi
amb la finalitat de contrarestar les conseqüències de l’urbanisme
dispers, exposar les necessitats i problemàtiques, aportar idees per
a la seva resolució i conèixer les problemàtiques de la resta de barris
i del municipi en el seu conjunt.

78.

Fer accessible i comprensible a la població tota la
informació com a via d’apoderament i participació plena
Dissenyar i difondre documents i materials que facin comprensible la
informació que es genera des de l’Ajuntament, especialment aquella
més sensible per al conjunt del veïnat.
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79.

Consultes davant de les grans inversions i/o temes sensibles
Establir un sistema de consultes al conjunt del veïnat davant de
grans actuacions no previstes a inicis de mandat i que suposin una
gran inversió econòmica o tinguin un impacte notable en el conjunt
del municipi.

80.

Elaborar el Pla d’Actuació Municipal del mandat i
avaluar-lo i retre comptes del seu compliment anualment
Elaborar un document que marqui les línies prioritàries, els objectius
i les actuacions de l’acció del govern municipal i que pugui ser avaluat
pel veïnat anualment.

OBJECTIU 15
Impulsar el bon govern

81.

Reorganització de les àrees de l’Ajuntament d’acord amb el
Cabrils actual i optimització de recursos humans i materials
Reorganització de l’estructura municipal amb l’objectiu d’optimitzar el
funcionament de les diferents àrees amb especial èmfasi en l’àrea
d’atenció a les persones.

82.

Desenvolupar la implementació de l’administració
electrònica
Aprofundir en el desplegament de l’administració electrònica a través
de noves eines i procediments garantint que cap persona es quedi
al marge d’aquest procés.

83.

Renovació Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)
Redissenyar l’OAC d’acord amb els nous escenaris procedimentals
i nous paradigmes comunicacionals que han de permetre millorar
l’atenció i el servei a la ciutadania, facilitar-ne els tràmits i fer més
comprensible la informació, entre d’altres punts.
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84.

Revisió dels convenis de l’Ajuntament
Analitzar el conjunt de convenis que l’Ajuntament té amb institucions,
organismes i entitats per tal d’actualitzar-los.

85.

Continuar aprofundint en la transparència i l’accés a la
informació de forma comprensible.
Completar canals com el portal de la transparència o el web municipal
així com potenciar altres canals digitals i físics per difondre l’acció
política i garantir l’accés de les persones a la informació.

86.

Actualització de les ordenances i del catàleg de serveis
Actualitzar i difondre el catàleg de serveis municipals que permeti a
la ciutadania conèixer tots els serveis/tràmits que pot sol·licitar i els
requisits que necessita i, al mateix temps, facilitar la tasca del personal
de l’administració.

OBJECTIU 16
Promoure les diferents economies a nivell local

87.

Aprofundir en l’economia social i solidària (ESS)
Potenciar al municipi l’economia social i solidària i els seus valors que
permeten situar la persona i la comunitat al centre de la seva activitat
i prioritzar el benestar col·lectiu i mediambiental per davant del
benefici econòmic.

88.

Avançar en la compra i la contractació pública responsable (CPR)
Redirigir l’Ajuntament cap a un consum responsable amb l’objectiu
de ser responsable socialment i ambiental i potenciar les empreses
que treballen de forma sostenible, entre d’altres iniciatives.
Actuar amb responsabilitat a l’hora de garantir que qui subministren
béns i presenten serveis municipals ho fan sota paràmetres de
responsabilitat social, econòmica i mediambiental.
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89.

Impulsar polítiques de promoció de l’activitat comercial,
gastronòmica i hostalera
Donar suport a les activitats econòmiques existents al nostre
municipi i potenciar la constitució de noves. Donar a conèixer l’oferta
comercial municipal entre el veïnat i treballar per oferir una imatge
renovada del «Cabrils, vila gastronòmica» que incorpori valors com
oferta, qualitat, innovació, tradició, proximitat, etc.

90.

Donar suport a l’emprenedoria i nous projectes empresarials
Donar suport als projectes d’emprenedoria i/o creació de projectes
empresarials que s’endeguin al municipi i alhora treballar per impulsar-ne de nous especialment entre aquells grups de població amb
majors dificultats per accedir al mercat laboral.

91.

Estudiar la viabilitat de la creació d’un espai de cotreball
o treball en xarxa
Donar suport als projectes d’emprenedoria i/o creació de projectes
empresarials que s’endeguin al municipi i alhora treballar per impulsar-ne de nous especialment entre aquells grups de població amb
majors dificultats per accedir al mercat laboral.

92.

Potenciar el turisme familiar de qualitat vinculat al
patrimoni natural i cultural
Presentar Cabrils com destí turístic de qualitat en base al patrimoni
natural i cultural propi, a l’entorn (muntanya i platja), l’oferta
gastronòmica i hostalera, a més de la proximitat amb Barcelona.
Situar a Cabrils dintre dels circuits de turisme familiar tant puntual
o de curta durada com el d‘estança.

93.

Promoure esdeveniments i fires
Consolidar un calendari de fires que actuïn com a dinamitzadores
econòmiques i socials juntament amb els grans esdeveniments
anuals que l’Ajuntament i/o les entitats desenvolupen.
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94.

Analitzar la viabilitat i la posterior implementació del sistema
de pagament per trams (en funció de la renda) en la liquidació
d’impostos i taxes.
Elaborar un estudi que replantegi el sistema de liquidació d’impostos i taxes des d’un punt de vista social amb mesures com la liquidació en funció
del tram de la renda o les ajudes a les rendes més baixes.

OBJECTIU 17
Millorar la comunicació amb la ciutadania

95.

Disseny del Pla de Comunicació Municipal
Aquest Pla ha de sistematitzar tota la comunicació corporativa i
institucional i unificar-la mitjançant l’assumpció d’un llibre d’estil
comunicatiu.

96.

Continuar aprofundint en un paradigma comunicatiu
bidireccional
Buscar les estratègies perquè la comunicació no sigui únicament
des de l’ajuntament al veïnat, sinó també en la direcció oposada,
des del veïnat a l’ajuntament.

97.

Explorar nous canals i eines (com App, grups via mòbil...)
i implementar-los.
Les noves tecnologies i dispositius han de permetre comunicar de
forma més ràpida, efectiva i precisa.

98.

Repensar/actualitzar canals i eines existents (cartelleria,
butlletí, web...)
Recuperar el butlletí municipal en paper amb periodicitat trimestral,
unificar tota la cartelleria i millorar la web per fer-la més accessible
a tots els públics del municipi.
28

Estigues sempre informat

cabrils.cat

