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L’elaboració del Pla Estratègic Castellar 20/20 s’ha anat teixint entre tots i totes 
aquests dos darrers anys; aixecant el cap, compartint idees i anhels. 

Arribem a la fase de presentació de les conclusions i el Pla d’Acció. El que 
anomenem ‘20 reptes per al Castellar de la dècada dels 20’. 

L’any 2017 va suposar el tret de sortida del procés de disseny i elaboració del Pla 
Estratègic Castellar 20/20; la fase que va servir per veure una fotografia clara del 
nostre municipi. Responíem a una pregunta clara: “Com  veiem Castellar?”. 

Vam analitzar les dades de tots els àmbits rellevants per a la presa de decisions pel 
que fa al municipi: l’àmbit social, l’econòmic i de territori. Al web del pla 
www.castellarvalles.cat/plaestrategic hi podem trobar tot el detall dels informes 
quantitatius i qualitatius treballats al llarg d’aquella primera part del procés. 

L’any 2018 va encetar la segona fase, una fase de proposta d’accions que girava 
entorn d’una segona pregunta clau: “Com imaginem Castellar?”. 

Al llarg de tot el darrer any es va dur a terme un cicle molt interessant: 
“Reflexions. Diàlegs sobre el futur. Pla Estratègic Castellar 20/20”, que va 
permetre escoltar i debatre amb personalitats de gran rellevància professional i 
divulgadora, com Josep Maria Mainat, Esther Vivas, Genís Roca, Carme Trilla, 
Jaume Barberà, Maravillas Rojo, Xavier Marcet, Ismael Palacín i Carles Barba, entre 
d’altres.  

L’objectiu era ben clar: que es tractessin qüestions que ens poguessin aportar llum 
i dades respecte el futur més proper a tots els àmbits. Aquestes jornades, ideades 
per reflexionar, van donar pas a més tallers oberts a la ciutadania (els mesos de 
setembre i octubre), en què es van treballar, debatre i consensuar les propostes 
d’acció de totes les línies estratègiques del Pla.  

En aquesta part més creativa i participativa s’ha parlat, s’ha enraonat i s’ha donat 
forma al Castellar que totes i tots somiem. La participació i implicació de tota la 
comunitat, dels veïns i veïnes de Castellar, ha estat la peça clau per poder fer-ho 
possible.  

I així hem arribat a la part final del procés de redacció i elaboració, moment de 
presentar els reptes de futur més importants.  

Moltes gràcies per haver-ho fet possible! 

Ara caldrà implementar-los entre totes i tots.  

 

Ignasi Giménez Renom   Joan Creus Oliveras  

Alcalde     Comissionat del Pla Estratègic Castellar 20/20 
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QUÈ ÉS EL PLA ESTRATÈGIC CASTELLAR 20/20? 

Després d’un procés de reflexió conjunta amb la ciutadania hem pogut definir com 
veiem Castellar i com imaginem el nostre municipi la propera dècada.  

El treball conjunt de les castellarenques i castellarencs i de l’equip tècnic de 
l’Ajuntament ha estat fonamental per a poder obtenir aquest projecte , en què es 
manifesten les necessitats, inquietuds i sol·licituds de la ciutadania. 

OBJECTIU 

El Pla Estratègic de Castellar del Vallès és una iniciativa que té per objectiu generar 
una reflexió conjunta amb la ciutadania sobre la situació actual de la vila que 
permeti la definició del model de municipi durant la dècada dels anys 20. 

Volem saber “on som” per conèixer “on ens agradaria ser”. 

RESULTATS ESPERATS 

Compromisos i sinergies pel que fa al desenvolupament d’un full de ruta per al 
municipi. 

En aquest sentit esperem: 

- Adaptar i focalitzar les actuacions en funció del model de ciutat que volem. 
- Estimular la cooperació amb altres municipis i administracions. 
- Animar la cultura participativa i de treball en xarxa. 
- Enriquir el procés de presa de decisions. 
- Concentrar i optimitzar recursos i sinergies. 
- Establir sistemes de control, seguiment i avaluació. 

El Pla Estratègic Castellar 20/20 consta de: 

- Visió 
- Missió 
- Principis rectors 
- Línies estratègiques 
- Plans d’acció 

 

TERMINI D’EL�LABORACIÓ 

L’elaboració del Pla Estratègic es va iniciar en el mes de gener del 2017 amb 
l’organització i diagnosi i va finalitzar el mes de desembre de 2018 amb l’elaboració 
de l’informe del Pla Estratègic Castellar 20/20, que recull el pla d’accions, objectius, 
línies estratègiques, principis rectors i missió. 
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COM ENS HEM ORGANITZAT? 

El Pla Estratègic ha de ser una eina útil. La voluntat és que pugui recollir les 
sensibilitats i aportacions de tota la ciutadania. 

Per tirar-ho endavant es van crear uns òrgans de participació que pretenen 
assegurar l’avaluació, el seguiment i transparència del procés. 

- Nucli Dinamitzador 
És l’òrgan que impulsa el projecte: organitza el desenvolupament del Pla. 
Està format per representants de l’equip de govern, responsables tècnics de 
l’Ajuntament i de l’empresa consultora que assessora el pla (Neòpolis): 9 
persones. 
 

- Comissió Política: 
És l’espai d’informació i debat amb la participació de representants dels 
diferents partits polítics que van concórrer a les darreres eleccions 
municipals. Té per objectiu garantir l’elaboració d’un projecte de vila, que 
vagi més enllà de les legislatures, i que compti amb el consens necessari. 
Desenvolupa tasques d’avaluació i seguiment del procés. 14 persones. 
 

- Comissió Permanent: 
Està formada per representants de tots els consells de participació ciutadana 
existents al municipi i de diferents àmbits temàtics: 23 persones. 
Fa un seguiment del procés des d’una perspectiva ciutadana i participa 
singularment en diferents moments de l’elaboració del pla. 
  
 

11 
mesos 

1  
mes 

5 
mesos 

4 
mesos 

Organització 
 (gener 2017) 

Diagnosi 
Com veiem Castellar? 
(gener 2017 – novembre 2017) 

Cicle Reflexions 
(Febrer 2018 – Juny 2018) 

Propostes 
Com imaginem Castellar? 
(Setembre 2018 – Desembre 2018) 
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- Comissió de la Ciutadania : 

Òrgan obert a tota la ciutadania, inclosos entitats i agents socials. A més, 
s’hi ha convidat 14 persones escollides per sorteig (1 per secció electoral) 
amb l’objectiu de garantir la representació territorial. Aquesta comissió 
participa al llarg del procés en tallers deliberatius, jornades de debat i 
sessions de retorn de resultats. 
 
 

FASES DEL PLA 

El Pla Estratègic Castellar 20/20 s’ha realitzat en les següents fases: 

1. Diagnosi. Com veiem Castellar? 
a. Anàlisi quantitativa 

Explotació comparada de dades demogràfiques, econòmiques i socials 
del municipi. 

b. Anàlisi qualitativa: 
Valoracions de la ciutadania i dels agents socials, econòmics i 
institucionals sobre la situació de Castellar. 
 

2. Cicle Reflexions Pla Estratègic Castellar 20/20 
3. Propostes d’acció: Com imaginem Castellar 

a. Definició de la missió: 
A partir de les conclusions de la diagnosi, es defineix la missió principal 
que es desitja per a Castellar del Vallès durant la dècada dels 20. 

b. Definició de les línies estratègiques, objectius i accions: 
S’estructuren les propostes a tirar endavant per assolir la missió del Pla. 
En aquesta fase es realitzen 3 sessions de participació ciutadana (una 
per cada àmbit) per a recollir propostes d’acció d’acord amb els objectius 
estratègics obtinguts. 
Es complementen amb aportacions per part de: 
o Consells de Participació Ciutadana 
o Formulari web obert a la ciutadania per a realitzar propostes 
o Quadern de debat familiar entre els infants de 5è de primària a 4rt 

d’Educació Secundària Obligatòria. 
c. Redacció final del Pla Estratègic: 

És la fase final d’elaboració del Pla abans d’iniciar-ne el desplegament. 
 
 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PLA ESTRATÈGIC  

Aquest és un projecte fet per la ciutadania per a la ciutadania, i així ho mostra la 
participació obtinguda en tot el projecte: un total de 315 persones ha participat en 
les diferents activitats realitzades en el projecte amb un total d’assistència de 837.  
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Aquesta dada mostra la implicació de la ciutadania al llarg de procés participant de 
manera continuada en les diferents fases. 
 
 

 
 
 

Tot seguit passem a conèixer amb detall Com veu Castellar la ciutadania (diagnosi)  
per així obtenir el punt de partida i de debat que tenen com a objectiu aconseguir 
un full de ruta per al municipi en la propera dècada dels 20. 

 
 

INFORME DE DIAGNÒSI 

L’informe de la diagnosi és el punt de partida per al debat. Com ho hem fet: 

 

 

Blocs JORNADA DIA ASSISTENTS
DIAGNÒSI - Tallers deliberatius 152

1 Comissió Ciutadana i Comissió Permanent 29/5/2017 17
2 Econòmic 8/6/2017 51
3 Social 15/6/2017 667
4 Territorial 29/6/2017 34

DIAGNÒSI - Matriu DAFO 34
5 Comissions Tècniques (social, econòmic i territorial) 19/9/2017 20
6 Comissió Permanent i Comissió Política 16/10/2017 14

DIAGNÒSI - presentació a ciutadania 14/11/2017 34
PROPOSTES I ACCIONS 617

7 Definició línies estratègiques i objectius amb tècnics 19/1/2018 18
8 Cicle Reflexions Febrer a Juny 2018 550

Jornades participatives definició accions Setembre a Octubre 2018
Consells Participació Ciutadana Gener a Abril 2018
Quadern de Debat Familiar Juny 2018

9 Social 20/9/2018 16
10 Econòmic 27/9/2018 16
11 Territorial 10/10/2018 17

Total assistents 837

Anàlisi interna i externa 
derivada de l’explotació
de dades de caràcter
demogràfic, econòmic i 
social del territori, així
com d’estadístiques de 
dades a nivell comparat
des d’una perspectiva 
supralocal.

• Interpretació de 
dades.

• Sessions grupals amb 
tècnics municipals 
agrupades en tres 
àmbits: social, 
territorial i econòmic.

Anàlisi quantitativa

Informe de diagnosi quantitativa

Recollida de valoracions 
dels principals agents. 
Identificar:
• Interessos existents al 
territori.

•Punts de consens
•Principals àmbits. 
estratègics.

Anàlisi qualitativa

Informe de diagnosi 
qualitativa
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La participació en les diferents jornades obertes a la ciutadania ha estat la següent: 

TALLER Nombre de participants 

Econòmic 51 

Social 67 

Territori 34 
TOTAL 152 

 

Resum i conclusions fase de diagnosi 

ÀMBIT SOCIAL I DEMOGRÀFIC 

Estructura demogràfica 
 
• El nombre d’habitants de Castellar a 1 de gener de 2017 és de 23.783 persones. 

L’any 2008 el municipi va superar la barrera dels 23.000 habitants;  des del 
2009 el creixement es manté estable. 

• Estructura demogràfica menys envellida que al Vallès Occidental i Catalunya. Hi 
ha empadronades més persones menors de 16 anys que no pas persones de 65 
anys i més. 

• La mitjana d’edat és de 40,53 anys a 1 de gener de 2017 (42,40 a Catalunya 
segons Idescat). 

• En el grup de joves, els grups més nombrosos són els de 12 a 19 anys, que 
suposen el 50% de la població jove de Castellar del Vallès. I dins d’aquest grup, 
es troben més persones joves a la franja de 12 i 13 anys 

• L’esperança de vida de Castellar del Vallès l’any 2015 és de 84,5 anys mentre 
que a la comarca Vallès Occidental i Catalunya són respectivament 83,5 i 83,4 
anys. 

• Motor de creixement: moviment migratori: 

Àmbit Econòmic

Dijous 8 de juny

Àmbit Social

Dijous 15 de juny

Àmbit Territori

Dijous 29 de juny

Anàlisi qualitativa

Elaboració tècnica 
primera proposta

Juliol – Agost 2017

Grups de treball 
tècnic (3 àmbits)

Dilluns 19 de setembre

� 3 Tallers de dinàmiques de treball OBERTS A TOTHOM:

� Sessions de treball elaboració matriu DAFO-síntesi de la diagnòsi:

Comissió 
Permanent

Dilluns 16 d’octubre

Comissió 
Política

Dilluns 16 d’octubre
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o Creixement natural (naixements - defuncions): darrers 10 anys mostra 
una clara davallada (any 2016, 57 persones) 

o Creixement migratori. La principal font d’immigrants són altres municipis 
de Catalunya i, de tots ells, altres municipis de la comarca: 

- Altes al municipi: l’any 2016 predomina la població de Sabadell 
(38,98%) seguida de Barcelona (6,03%) i Terrassa (5,82%). 

- Baixes al municipi: la destinació predominant és Sabadell (34,74%) 
seguida de Barcelona (8,19%) i Terrassa (5,96%). 

Moviments exteriors: predomina la població nascuda a Amèrica del Sud. 
Durant el 2016 creix la població vinguda de països membres de la Unió 
Europea, també africana i asiàtica. 

• Tipologia de les llars: predomini de les llars familiars (de 3 o més persones). És 
més elevat que a escala comarcal i català. 

 

Despeses en serveis personals per habitant 
 

• La despesa en serveis personals per habitant de Castellar es manté constant en 
els darrers dos anys, amb un lleuger increment per aquest 2018. 

• L’esforç municipal de benestar de Castellar es situa per al pressupost municipal 
del 2018 en un 23,73%. 

 

Educació 

• La població infantil i jove (0-18 anys), durant els darrers 10 anys s’ha 
mantingut estable al municipi, entorn el 24% (per sobre del Vallès Occidental, 
22% i de Catalunya). 

• Per cicles educatius:  

o Educació preescolar i infantil: decreixement sostingut (decreixement més 
pronunciat en la població menor de 5 anys). 

o Educació primària (6-11 anys) i ESO (12 a 15 anys): creixement de la 
població constant. 

o A partir dels 16 anys: la població de Castellar es manté estable, sense 
variacions entre els anys. 

o 72% de l’alumnat de Castellar del Vallès realitza estudis obligatoris 
(educació primària i secundària).  Predomina l’alumnat escolaritzat en 
centres públics (80% a segon cicle d’educació infantil i primària i 81% a 
l’ESO). 

• Nivell d’instrucció finalitzat: en tots els nivells d’estudis finalitzats per la 
població, Castellar del Vallès se situa de forma similar a les mitjanes comarcal i 
de Catalunya. Els alumnes sense titulació són menys al municipi, en canvi és en 
els estudis de segon grau on es dóna un nivell més elevat al municipi. 

 

• Oferta formativa:  

o Escoles Bressol: 2 Escoles Bressol Municipals i 6 escoles bressol 
privades. 
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o De 3 a 12 anys: 8 centres on s’imparteixen el segon cicle d’educació 
infantil i l’educació primària. 

o De 12 a 16 anys: 2 centres públics i 2 centres concertats ofereixen 
l’Educació Secundària Obligatòria a Castellar del Vallès. 

o Més de 16 anys: batxillerat, els cicles formatius (tres de grau mitjà: 
gestió administrativa, jardineria i floristeria i producció agroecològica; i 
un de grau superior: paisatgisme i medi rural) o (cursos de formació 
ocupacional, escola taller, PFI...). La oferta en aquest cas és 
exclusivament pública. 

o Oferta no formal de suport a l’educació:  

� Escola Municipal d’Adults (amb 389 alumnes inscrits a juny de 
2017). 

� Oferta de cursos El Mirador (amb 543 alumnes inscrits a juny de 
2017). 

� Centres d’ensenyament artístic: un de públic, Escola Municipal de 
Música, i diversos de privats (Artcàdia, Espaiart,TamTam Music, 
Escola Dansa Parc, entitats corals, escoles de pintura...) 

� Ludoteca Municipal Les 3 Moreres: amb 250 infants usuaris i 765 
visites el curs 2016-2017, a més d’un espai familiar amb 2.200 
visites. 

� Altres programes educatius destacats: 

• Guia Didàctica (amb 778 activitats realitzades el curs 
2016-2017) 

• Projecte d’impuls de la llengua anglesa 

• Espai familiar Moments en família 

• Escola de Mares i Pares 

• Escolarització de la població de 17 anys: L’abandonament escolar una vegada 
superada l’edat de finalització dels estudis obligatoris és a Castellar del Vallès 
del 12,5% mentre que al Vallès Occidental és del 16,60% i a Catalunya del 
18,50%. 

• Mobilitat dels estudiants: El 16% del total de la població escolaritzada estudia 
fora del municipi i cursa majoritàriament Batxillerat i cicles formatius de grau 
mitjà i superior.  
L’alumnat que estudia a Castellar del Vallès procedent d’altres municipis prové 
majoritàriament de municipis veïns: Sant Llorenç Savall, Sentmenat i Sabadell. 

 

QUÈ OPINA LA CIUTADANIA 

• Es posa en valor l’oferta d’activitats extraescolars, tot i que es percep una 
manca d’accessibilitat als espais públics (patis de les escoles) per poder realitzar 
aquestes activitats. 

• Es va percep que cal una oferta més extensa en cicles formatius i professionals i 
formació ocupacional. 

• Es manifesta que cal potenciar el treball entre les escoles i les entitats 
municipals així com incorporar més programes de salut emocional, educació en 
arts visuals, etc i poder incorporar la visió intergeneracional a través d’activitats 
dirigides als infants i adolescents. 
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• Es va remarcar que hi ha un dèficit de recursos per atendre als alumnes amb 
necessitats educatius especials així com un dèficit d’espai als centres i les aules. 

 

Salut 

• Els recursos humans amb els que compta la població de Castellar del Vallès 
són: 

o CAP: 53 professionals (13 medicina de família, 4 pediatria, 16 infermeria) 
per a una població assignada de 25.424 persones (en el 2016 es van 
atendre 20.524 persones que suposa el 81% de la població). 

o Dos professionals de salut pública, 8 professionals de Serveis Socials 
(treballadors i educadors socials) (població atesa en el 2016 de 2.149 
usuaris i una població de 2.930 habitant / professional). 

o L’Hospital Parc Taulí de Sabadell com a hospital de referència. 

• El Pla Municipal de Salut compta amb un bon nombre de programes d’actuació 
destinats a la promoció de la salut (salut emocional, hàbits saludables, 
sexualitat, drogues, SIDA i serveis diversos), la protecció de la salut (seguretat 
alimentària, control d’aigües, salut ambiental), animals domèstics i atenció a 
persones discapacitades. 

 

QUÈ OPINA LA CIUTADANIA 

• Es percep com a principal problema en l’atenció primària el dèficit en atenció 
horària del CAP i la manca de personal per assistència, especialitats i proves 
mèdiques, així com una saturació dels serveis existents de fisioteràpia, salut 
mental i SSAP. 

 

Serveis socials 
• Persones usuàries dels serveis socials i principals problemàtiques:  el 

percentatge de persones usuàries dels serveis socials a Castellar del Vallès 
(5,80%) es troba per sota d’aquest mateix percentatge en els àmbits comarcal 
(11,90%) i català (14,20%). A Castellar del Vallès les principals problemàtiques 
ateses pels serveis socials són: econòmiques (32,20%) i de mancances socials 
(22,30%). 

• El número de famílies beneficiàries se situa al voltant de les 300 amb una 
despesa que supera anualment els 200.000 euros distribuïts en uns 2.400 
ajuts: 
o L’import mitjà de les prestacions en ajut per urgència social (any 2015) 

(282,10€-és molt superior (gairebé el doble) que el comarcal). 

o Els ajuts al subministraments (any 2015), l’import mitjà és de 235,30€ al 
municipi (110,10€ en el Vallès Occidental). 

o El percentatge de beques menjador concedides és molt similar entre 
Castellar del Vallès i la comarca. L’Ajuntament complementa des de fa sis 
cursos l’atorgament d’aquests ajuts amb un pressupost extraordinari d’entre 
30.000 i 50.000 euros. 
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• Castellar disposa de programes d’atenció domiciliària, atenció a persones amb 
discapacitat i atenció a la dependència. També des de 2016, disposa del Servei 
d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge de Castellar.  

• Projecte Recooperem, que garanteix àpats procedents de l’excedent dels 
menjadors escolars a famílies en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. 

 

QUÈ OPINA LA CIUTADANIA 

• Es percep que Castellar del Vallès disposa d’una bona coordinació 
interprofessional i multidisciplinària amb una satisfactòria xarxa associativa 
entre els serveis socials i salut, remarcant el bon treball en la detecció i 
seguiment a les àrees de salut, serveis socials i educació.  

• Es posa èmfasi en la bona oferta de serveis de suport (a les entitats i als seus 
diferents projectes de promoció i atenció) i la disponibilitat d’atenció psicològica 
municipal especialitzada i de un punt d’atenció a les persones amb discapacitat.  

• Es percep una manca de recursos per a l’atenció de la joventut en risc, manca 
d’accés a l’habitatge per part de la població empobrida i per a persones amb 
discapacitats i falta d’un servei públic o privat per a la integració al món laboral 
per a persones amb discapacitats/mentals/migrades. També es manifesta un 
dèficit en la cura dels cuidadors del segment depenent. 

 

Programes socials 

• Gent Gran: nucli de població important de 85 anys i més (principalment dones) 
que cal tenir en compte. En el municipi es compta amb 5 residències 
geriàtriques amb 200 llits i 2 casals de gent gran.  
En el municipi es poden trobar diverses activitats l’objectiu de les quals és que 
la gent gran disposi d’un envelliment actiu: Vine i Camina +60, Activa el teu 
cervell, Informàtica, idiomes, habilitats i aficions... 

• Igualtat:  

Serveis específics d’atenció a la dona: el servei d’assessoria jurídica (73 
dones ateses en el 2017)i els serveis d’atenció psicològica Psicodona (38 
dones ateses en el 2017) i Psicoinfància (14 infants atesos en el 2017).  

Tallers i activitats de sensibilització al llarg de l’any al volant de tres cites: el 
Dia Mundial de la Dona, el Dia de la Salut de les Dones i el Dia Mundial 
contra l violència envers les dones.  

Des de 2017, una comissió formada per professionals multisectorials fa el 
seguiment de les situacions de violència masclista al municipi, en aplicació 
d’un protocol aprovat. 

• Nova ciutadania:l’índex de immigració estrangera a 1 de gener de 2017 es situa 
en un 3,76%, enfront el 9,56%de la comarca i el 13,74% de Catalunya. 

El Servei d’Atenció a Persones Immigradesva rebre l’any 2016 un total de 277 
visites (les dones continuen sent les que més visites realitzen).  

• Cooperació internacional: Castellar del Vallès destina una part del seu 
pressupost a la subvenció de projectes de cooperació al desenvolupament i a 
activitats de sensibilització i emergència. Entre l’any 2017 i el 2018, el 
pressupost per a aquest concepte ha passat de 53.900 a 60.500 euros. 
L’activitat es vehicula a través del Consell Municipal de Cooperació. 
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QUÈ OPINA LA CIUTADANIA 

• Es percep que Castellar disposa d’una bona i diversa oferta d’activitats 
formatives que promouen l’envelliment actiu amb projectes complementaris per 
a la promoció d’activitats saludables (com el programa Vine i Camina +60)  i 
equipaments específics adreçats a aquest segment així com un bon teixit 
associatiu en el qual es pot participar. També es posa en valor el treball en 
xarxa interdisciplinari que es realitza com el suport d’infermeria als 
equipaments de gent gran. 

• Manca de serveis complementaris per atendre l’evolució de l’envelliment 
(menjador, centre de dia, llars tutelades), falta de voluntariat i de consciència 
de la solitud del col·lectiu. Existència, encara, de barreres arquitectòniques en 
els equipaments i espais públics. Es manifesta la mancança d’un consell 
representatiu del col·lectiu de gent gran i la falta de difusió de les activitats per 
a gent gran. 

• Es posa en valor que el municipi disposa d’atenció psicològica per a la dona en 
situació de risc i els seus fills i filles i d’atenció jurídica especialitzada amb visió 
de gènere així com protocols d’intervenció i coordinació professional i de 
serveis amb grups de suport i acompanyament. També el treball de promoció, 
sensibilització i prevenció vers la igualtat de gènere i les accions de visibilitat 
per part del col·lectiu LGTBI. 

• Es percep, però que manca informació envers la diversitat de gènere, 
visualització de les polítiques d’igualtat, informació dels recursos existents i 
iniciatives per reduir la violència de gènere. 

• En els tallers deliberatius es posa en valor les activitats de benvinguda i de 
coneixement dels serveis que es realitzen als nouvinguts amb la implementació 
d’un circuit de acollida, un suport legal individualitzat i proper, serveis de 
proximitat i acollida i reforç escolar per a la nova ciutadania. També es destaca 
el bon teixit associatiu i la promoció de la sensibilització envers la diversitat als 
centres escolars.  

• Es posa de manifest, però, que hi ha un dèficit de coneixement del que es fa i 
s’ofereix a aquest segment i que actualment es produeix un dèficit de 
participació a les entitats locals així com la manca de treball en xarxa entre les 
associacions. 

• En els tallers deliberatius es posa en valor l’existència d’aquest òrgan de 
participació, així com de la xarxa associativa i de les activitats de sensibilització 
i informació als centres educatius i entitats. No obstant, es percep que hi ha 
una manca de  visualització de la tasca de cooperació que actualment es 
realitza i de recursos econòmics. 
 

Cultura i esports 

• Teixit associatiu: a desembre de 2017, hi havia registrades un total de 213 
entitats i grups estables distribuïts en esports (40,95%), socials (23,71%), 
cultura (22,84 %), altres (14,22%) i associacions de veïns (4,74%). Acumulen 
17.000 persones associades. 

• Cultura: el teixit associatiu nodreix setmanalment el calendari d’activitats 
culturals i de lleure, especialment als caps de setmana, una agenda que engloba 
anualment més d’un 1.000 activitats. 
 

o Equipaments:  
� Teatres i auditoris: Auditori Miquel Pont, Ateneu, Sala de Petit 

Format de l’Ateneu i la Sala de Butxaca de l’Ateneu. 
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La programació de l’Auditori ha atret en la darrera temporada 
(2016-2017) prop de 11.000 espectadors amb 69 propostes de 
teatre, música i cinema (de mitjana 158 assistents per proposta, 
+3,5% respecte l’any anterior). 

� Biblioteca i arxius: Biblioteca Municipal Antoni Tort (any 2015 
comptava amb 10.248 usuaris registrats- 44% de la població-
76.387 visites) Arxiu Municipal. 

� Espais socials i culturals: entre els principals, El Mirador i l’Espai 
Tolrà 

� Sales d’exposicions i galeries d’art publiques i privades. 

• Pràctica esportiva: 5.500 practicants d’esports registrats al municipi. La pràctica 
d’activitat física esportiva a Castellar és del 52% (més alta que al conjunt de la 
comarca que és del 49%) 

o Instal·lacions: 3 pavellons, una pista poliesportiva, una pista d’atletisme, 
un camp poliesportiu, 15 sales esportives, una piscina coberta, 3 piscines 
descobertes i un camp de futbol. 

o Altres espais: el 83% del terme municipal és zona forestal i que hi ha 24 
quilòmetres de rutes per a caminar. Això ha permès conformar un total 
de 6 circuits de salut. 

 

QUÈ OPINA LA CIUTADANIA 

• Es posa de manifest que tot i l’oferta actual, encara manquen espais de trobada 
específiques per a joves, fora de l’àmbit esportiu o festiu. 

• En els tallers deliberatius es posa en valor l’espai de l’Auditori Miquel Pont com a 
referència cultural així com l’oferta pública i privada de les escoles de música. 
Es percep, però, que hi ha un dèficit en la difusió i la comunicació culturals. 
També es comenta la necessitat d’un equipament sociocultural (similar al centre 
cívic) i s’indica que l’actual biblioteca municipal no té les dimensions adequades 
per a la població.  

• D’altra banda, les persones joves entre 15 i 18 anys consideren que Castellar no 
és atractiu per ells, però no poden marxar a municipis del voltant perquè no 
disposen del cotxe i el transport és deficient. Hi ha un desconeixement de quin 
és l’ interès que té el jove respecte a l’oci i la cultura; explica per que les 
persones joves no són usuàries de les activitats que es programen des de 
Cultura. 

• Es posa en valor l’entorn natural del municipi per a la pràctica de l’esport i l’alt 
nombre d’entitats culturals i esportives actuals així com l’elevat nivell de 
pràctica de l’esport. 
 

• Es percep, però, una manca d’acompanyament de la gestió dels responsables de 
les entitats i de treball entre entitats esportives i culturals. Pel que fa la gestió 
es considera que manca oferta atractiva en els equipaments i en l’entorn 
natural. 
 

Governança 
• L’Ajuntament ha engegat en els darrers diverses línies d’actuació vinculades al 

concepte de Govern Obert, un concepte al qual es vinculen els tres grans 
principis de transparència, participació i col·laboració que sovint es concreten en 
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projectes al voltant de l'obertura de les dades de què disposa l'administració 
(dades obertes), i la democràcia electrònica (e-democràcia): 

• Administració electrònica: destaca la participació del municipi en projectes pilot 
engegats pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) des de l’any 
2003: plataforma de tràmits per internet e-Tram, el sistema d’identificació 
IdCAT Mobile Connect, el sistema de notificació e-Notum i de facturació e-Fact, i 
altres projectes com la carpeta ciutadana, el tauler d’edictes i el perfil del 
contractant electrònics. 

• Participació: el municipi  ha fet de la participació un element important en el 
procés de presa de decisions municipals: 

o Aprovació d’ordenança de participació ciutadana com a marc. 

o Consells de participació ciutadana (6). 

o Processos de participació : el més destacat són els Pressupostos 
participatius amb tres edicions consecutives. 

Transparència: es posa a disposició de la ciutadania un bon nombre d’indicadors, 
d’acord amb la Llei 19/2014 (obtenció durant diversos anys consecutius del segell 
de qualitat Infoparticipa que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona). 

 

ÀMBIT TERRITORIAL 

RESUM I CONCLUSIONS 

 

L’ENTORN 

• Castellar del Vallès és un municipi situat al nord del Vallès Occidental: 
• Total del terme municipal: 4.505,39 Ha 
• Sòl urbà: 927,18 Ha (20,58%) 
• Sòl urbanitzable amb  planejament aprovat: 58,72 Ha (1,30%) 
• Sòl no urbanitzable:  3.519,49 Ha (78,12%) 
• Superfície de Castellar dins del parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 

l’Obac: 13,1 km2 (29,32% del terme municipal i 9,57% de tot el Parca 
Natural). 

• Zones verdes: 79 m2 sòl zona verda per cada 100 m2 de sostre residencial. 
• Equipaments: 16 m2 sòl equipaments per cada 100 m2 de sostre 

residencial. 
 

• La població està distribuïda principalment entre els nuclis urbans de Castellar i 
de Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions de l’Airesol A-B, C i D, El Racó, El 
Balcó, Can Font, Ca n’Avellaneda i Les Arenes. 
El nucli urbà concentra el 80% de la població del municipi. 

• La distribució de la població de Castellar a 1 de gener de 2017 (23.783 
habitants) és la següent:  

 
1. Urbanització Airesol: 929 (3,9%) 
2. Les Arenes: 5 (0,02%) 
3. Polígons industrials: 40 (0,16%) 
4. Casc Urbà Castellar del Vallès: 19.602 (82,42%) 
5. Urb.Ca n’Avellaneda-Can Font: 438 (1,84%) 
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6. Urb.LaVirreina-Els Fruiters: 422 (1,77%) 
7. Sant Feliu del Racó i Urb. El Racó: 1.132 (4,76%) 
8. Urbanització El Balcó: 641 (2,70%) 

 

PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) 

• Es preveu un escenari de creixement moderat fins el 2026: 26.720 habitants, 
amb una necessitat de 1.734 llars i 3.900 habitatges. 
Objectiu Pla d’Ordenació Urbanística Municipal: cobrir les necessitat d’habitatge 
amb un model equilibrat i de cohesió urbanística:  
 

o Reorientar el model residencial vigent, amb una major i més decidida 
apostar per l’habitatge plurifamiliar i en especial per l’habitatge protegit: 

� L’assoliment en l’any 2026 del 50% d’habitatge unifamiliar i el 
50% plurifamiliar (amb dades del 2012, del total de 9.506 unitats 
la distribució era del 60% unifamiliar i el 40% plurifamiliar). 

� Actuacions per dotar Castellar de nous habitatges de protecció 
oficial. 

o Ajustar la regulació de l’edificació i la qualificació del sòl en coherència 
amb els valors de qualitat patrimonial, ambienta i de paisatge de la vila. 

• El nucli compta amb dos grans pols de centralitat: el conjunt format per la plaça 
del Mercat, la plaça d’El Mirador i la plaça Major, i l’Espai Tolrà, lloc privilegiat 
on caldrà potenciar nous usos. 
 

• El desplegament del POUM comportarà la redacció i aprovació dels plans 
especials del nucli antic i del riu Ripoll, a més del ja existent del catàleg de béns 
a protegir. 

 

QUÈ OPINA LA CIUTADANIA 
 

• Es posa en valor l’actual equilibri urbanístic del municipi. Es percep, però, una 
taxa urbana dispersa amb l’estacionament de l’ús d’algunes zones industrials.  

• Quant a l’espai públic, es posa en valor la bona dotació tant d’espais públics 
com d’equipaments, el potencial de patrimoni arquitectònic i l’ampliació que s’ha 
dut a terme de les àrees de vianants.  

• Es manifesta, però, la necessitat de millorar el manteniment de l’espai públic, 
sobretot amb motiu de les actituds incíviques d’una part de la població. Es 
considera que hi ha una manca d’espais inclusius i poca vegetació en aquests 
espais. També es considera, i així es manifesta, que els equipaments esportius 
estan molt dispersos. 

 

HABITATGE 

• Els 23.783 habitants de Castellar del Vallès viuen distribuïts en un total de 
8.576 habitatges familiars (no buits), el que equival a una mitjana de 2,77 
persones per llar. 
• Prop d’un 7% de la població viu sola. 
• Més de la meitat de la població viu en llars on conviuen 3 o 4 persones 

 
• Castellar compta amb un nombre reduït de pisos fins a 75 m2 en comparació 

als nivells comarcal i català. A partir del 91 m2 el municipi supera la mitjana 
del Vallès Occidental i Catalunya. 
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• Habitatges buits:  11,95% Castellar, 11,13% Vallès Occidental en el període del 

2011. És molt similar als registres catalans i comarcals. 
 

• Habitatges secundaris: 5,07% Castellar del Vallès, 12,16% Catalunya, 3,33% 
Vallès Occidental. Menor a la mitjana catalana i superior a la mitjana comarcal. 

 
• Habitatges de lloguer: 8,69%, és la meitat que el percentatge català (19,78%). 

L’ L’evolució del preu mitjà de lloguer a Castellar s’ha estabilitzat després d’un 
creixement sostingut del 2003 fins al 2008 (311,52 € any 2003 – 686,20 € any 
2008 – 570 € any 2011). 

 
• Habitatges Protecció Oficial: A causa del pic d’habitatges produït durant l’any 

2010 al municipi, el nombre d’habitatges iniciats des de llavors ha caigut 
notablement. A més, no s’ha iniciat cap habitatge amb protecció oficial a 
Castellar del Vallès. A la comarca, però, el pes de l’habitatge amb protecció 
oficial representa la meitat del total d’habitatges construïts des de llavors. 
 
 
 

QUÈ OPINA LA CIUTADANIA 
 

• Es percep que hi ha poca oferta d’habitatges petits i de lloguer així com 
d’habitatges socials (per a joves i gent gran). S’ha indicat que observen un 
desajust de preu en els diferents tipus d’habitatges. 

• Es posa en valor  que a Castellar hi ha un equilibri entre oferta i demanda 
d’habitatge. 

• Perceben que hi ha zones del municipi que es poden densificar; fan la 
observació, però, que hi ha habitatges per acabar a les urbanitzacions i que 
s’està produint un augment de l’ocupació.  

 

• Es va indicar que es consideren insuficients els ajuts per a la rehabilitació 
d’edificis i habitatges. 

 

MOBILITAT 

• Castellar del Vallès disposa d’un Pla de Mobilitat Urbana (PMU) que caracteritza 
el model de mobilitat existent i defineix un programa per tendir a un model més 
equilibrat i sostenible:  
o mobilitat a peu: carrers de priorització de vianants (L’Illa del Centre), 

camins escolars (escoles públiques; 5), itineraris a peu (urbans i naturals). 
o mobilitat amb bicicleta: carrils bici. 
o mobilitat amb transport públic 
o mobilitat amb vehicle privat motoritzat 
o aparcament 
o accés als polígons industrials i centre de treball 
o seguretat viària 
o medi ambient 

 
• Necessitat històrica de connectar la carretera B-124 a les vies ràpides de 

comunicació sense haver de creuar el nucli urbà de Sabadell. En aquest sentit, 
resta pendent la connexió de la ronda Oest, que circumval·la el trànsit de la 
capital vallesana, amb la carretera de Castellar a Sabadell. 
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• Solució al col·lapse puntual de trànsit a l’accés al nucli urbà des de la carretera 

de Sant Llorenç (B-124) i la carretera entre Terrassa i Matadepera i Castellar ( 
C-1415). 

 
• Pla de seguretat viària 2016-2019: l’objectiu final en termes d’accidentalitat és 

arribar a una situació de zero víctimes per accident de trànsit, que en primera 
instància pot concretar-se en mantenir zero víctimes mortals i ferits greus. 

 

 
QUÈ OPINA LA CIUTADANIA 
 
En els tallers deliberatius es posa en valor la mida reduïda del centre com a 
potencial de la mobilitat a peu. 
 
Es percep, però, la deficient connectivitat exterior per carretera i tren, els 
problemes puntuals d’accés al nucli des de les urbanitzacions amb vehicle privat, 
l’existència de punts negres en voreres que dificultes l’accessibilitat i la poca 
incentivació del transport alternatiu al vehicle privat. 

MEDI NATURAL 

• Castellar disposa de diferents espais naturals: 
- Horta i espais agraris 
- El Riu Ripoll i altres espais fluvials 
- Plana Vallesana 
- Parc Natural 

• Zona d’horta municipal: ocupa unes 48 hectàrees i està situada principalment a 
la riba o ribera del riu i torrents i als espais perimetrals de les zones urbanes. 
Quasi la totalitat de l'espai d'horta són parcel·les pel consum familiar, que 
sovint no superen els 300 m2, cultivades majoritàriament per població jubilada i 
de procedència castellarenca. 

L'Ajuntament de Castellar del Vallès és propietari de tres zones d'horta al 
municipi, amb un total de 63 parcel·les: 

- Cal Botafoc: 29 (4.564 m2) 

- El Boà: 20 (13.860 m2) 

- El Brunet: 14 (5.570 m2) 

• Riu Ripoll: forma part de la conca del Besòs. Recorre 14 quilòmetres al seu pas 
pel nostre municipi i té una xarxa important de torrents tributaris. El Pla 
especial del Riu Ripoll,  en procés de redacció, s’estructurarà a partir de tres 
grans línies estratègiques: els valors ambientals, els usos socials i el potencial 
productiu. L’objectiu és definició del model de gestió i obertura de Castellar al 
riu com ara els accessos, horta, zones d'esbarjo, usos dels edificis persistents 
tant d'una forma global com enrelació a intervencions més puntuals. 
 
L'objectiu final d'aquest pla és regular la continuïtat de la regeneració del riu i 
de la recuperació dels diferents torrents 

• Plana Vallesana: Aquesta zona actua com a pulmó i espai d’atracció dels que 
busquen contacte directe amb la natura, molt proper a les grans aglomeracions 
urbanes, i per tant, escenari habitual de les passejades diàries de molts dels 
seus habitants. importància d’aquests espais agrícoles oberts per a la 
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connectivitat dels diferents espais protegits i per frenar la pèrdua de 
biodiversitat del nostre entorn. 

• Parc Natural: La superfície de Castellar dins el Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac és de 13,1 km2 (29,32% del terme municipal i 9,57% de tot el 
Parc Natural).  

 

QUÈ OPINA LA CIUTADANIA 

• Es posa en valor el patrimoni natural fent èmfasi en el seu potencial, el teixit 
social sensibilitzat en la preservació de l’entorn natural i l’existència de graus 
formatius vinculats al medi. 

• Es percep, però, que es realitza poca promoció del patrimoni natural existent, 
acompanyat de la manca de promoció de valors naturals, i poca explotació 
agrícola i forestal. En el cas de les zones d’horta es considera que les zones 
periurbanes estan marginades. Es posa de manifest que hi ha una problemàtica 
derivada de la hiperutilització desordenada. 

 

 

CONTAMINACIÓ I RESIDUS 

• La valorització de residus municipals va arribar el 2016 al 39,31%, cinc punts 
per sobre de la mitjana comarcal.  

• total de 10.887,36 tones de residus municipals. D’aquesta quantitat, els 
castallarencs i castellarenques van aportar 4.280,28 tones de deixalles a les 
àrees d’aportació voluntària i la Deixalleria Municipal que es van poder 
reutilitzar, reciclar o recuperar.  

• El total de residus municipals generat a Castellar durant el 2016 va disminuir un 
1,75% respecte el 2015. En valors absoluts, es van generar 194,09 tones 
menys de residus. 

• Projecte Recooperem: respon al doble objectiu de garantir àpats a famílies en 
situació de vulnerabilitat socioeconòmica i d’evitar la generació de residus i el 
malbaratament alimentari (impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i 
el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental). Al conjunt de la 
comarca, són 4.331 els àpats que es van repartir l’any passat, i gairebé dues 
tones els residus que es van evitar a través d’aquest projecte que va comptar 
amb la participació d’onze centres educatius de set municipis 

 

QUÈ OPINA LA CIUTADANIA 

• En els tallers deliberatius, es percep un estancament del percentatge de la 
recollida selectiva. 

 

ESTALVI ENERGÈTIC 

• La factura elèctrica i gas natural a l’Ajuntament va ascendir l’any 2017 a 
689.517euros, un import que suposa una reducció de 195.133 euros (un 22% 
menys) respecte la facturació de l’any 2016.   
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• Factura elèctrica:L’import de la factura elèctrica, va ascendir l’any 2017 a un 
total de 582.360 euros (un 25% inferior a 2016)  i el consum elèctric de tots 
els subministraments de l’Ajuntament va arribar l’any 2017 a 3.745.157 KWh 

• Gas natural: la factura va ascendir a 107.157euros (es manté igual que en el 
2016) i el consum  les instal·lacions municipals va equivaler l’any 2017 a 
1.850.926 KWh, el que suposa una reducció del 5% respecte l’any anterior. 
 

• Plaques solars: 92 plaques solars fotovoltaiques i una superfícies de 150 
metres quadrats ubicades als terrats dels equipaments de  Via Pública, el Parc 
de Bombers i el Pavelló de Puigverd.  Aquestes plaques han injectat a la xarxa 
elèctrica, a 24/ de gener de 2018, un total de 485.612 KWh: Via pública 
175.612 KWh, Bombers 159.770 KWh i Puigverd 150.600 KWh, des de l’inici de 
la seva instal·lació.  

 
Durant el 2016 i 2017: Via pública 77.792 KWh, Bombers 76.123 KWh i 
Puigverd 73.320 KWh. 

 

QUÈ OPINA LA CIUTADANIA 

En els tallers deliberatius es percep un baix ús d’energies renovables; es considera 
necessari més innovació. 

 

ÀMBIT ECONÒMIC 

RESUM I CONCLUSIONS 

 

• El desenvolupament econòmic i industrial de Castellar del Vallès ha estat 
molt relacionat amb el sector del tèxtil tot i que actualment, però, la 
principal activitat econòmica prové del sector serveis i de la indústria 
metal·lúrgica. 

• L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha reduït en els darrers quatre anys 
(2012-2016) el seu endeutament en un 48,12%. La previsió és que aquest 
índex continuï baixant i se situï a finals de 2017 en un 43,70% i un deute 
total de 10,78 milions d’euros (pendent actualització dada a 31/12/2017)- 

• Declaració de Can Roqueta (Abril de 2017): un total de catorze municipis 
(entre ells Castellar del Vallès) han segellat la declaració conjunta per a la 
millora del desenvolupament econòmic del territori i la prestació de serveis 
ocupacionals i per a l’empresa. L’aliança pretén assolir una “Estratègia 
territorial d’ocupació i desenvolupament econòmic” de la conca del Ripoll i la 
riera de Caldes, d’acord amb el que preveu el desplegament de la Llei 
13/2015, d’Ordenació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). 

 

INDÚSTRIA: 

• Castellar disposa de dos sectors d’activitat principals: indústria i serveis, 
amb empreses petites majoritàriament: apostar per la indústria atenent a 
les particularitats, fortaleses i febleses de Castellar ja que el municipi 
disposa de recursos per atraure a les empreses d’aquest sector.  

Desembre de 2016: 732 empreses (60,11% sector terciari, 39,62% 
secundari i 0,27% primari). 
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Activitat industrial molt per sobre de la comarca:   28,3% de les empreses 
dins d’aquest sector, mentre que a la comarca aquest percentatge és del 
16,7%. 

 
Fort creixement del sector serveis: 59,6% de les empreses del municipi, 
però molt per sota de la comarca que té el nivell del 72,8%.  

 

• A Castellar del Vallès les empreses amb menys de 50 treballadors són les 
més abundants. Representen el 74,89% del nombre de treballadors totals, 
molt superior al percentatge comarcal i català. La mitjana que tenim de 
treballadors per empresa, de 7,3, 
 

• El municipi presenta un nivell d’ocupació molt més alt en relació a l’activitat 
industrial, del 41,3%, mentre que a la comarca és d’un 23,8%: aquesta 
dada reflecteix la importància que té aquest sector pel municipi. 
 

• Nivell tecnològic: les activitat econòmiques que més pes tenen al municipi, 
són les de nivell mig baix (són molt sensibles al comportament cíclic de la 
economia) seguides de les de nivell baix (les qual semblen entrar en fase de 
decreixement) i les de nivell mig alt que comencen a guanyar pes. 
 

• Polígons d’activitat econòmica: a Castellar es disposa de cinc polígons 
industrials: Pla de la Bruguera, Can Carner, Can Bages (per construir), Can 
Barba i Clols. El Pla de la Bruguera i Can Carner suposen, en conjunt 219,1 
ha de sòl per activitats econòmiques. Aquest sòl per activitats econòmiques 
suposa el 4,9% de la superfície total del municipi 
 
 
QUÈ OPINA LA CIUTADANIA 
 

• Es posa en valor l’actual base industrial de què es disposa per créixer cap a 
una ocupació qualificada, els bons preus dels solars i naus buides disponibles 
i la modernització de la zona dels polígons amb la fibra òptica. 

• Castellar té capacitat per incrementar la massa industrial ja sigui amb la 
construcció de noves naus com d’ocupació de les existents a dia d’avui 
desocupades. 
 

• Es percep una manca de creació d’indústria i de comerç de proximitat i  de 
modernització d’infraestructures en el polígons.  
 

• Es considera que no es potencia un indústria al voltant del coneixement i 
aprofitar les sinèrgies que la col·laboració entre empreses pot oferir. Es 
considera que cal apostar més per la innovació i per la competitivitat amb 
una estratègia clara a llarg termini per a la indústria ubicada a Castellar. 
 

• Es percep una manca de creació d’indústria i de comerç de proximitat i  de 
modernització d’infraestructures en el polígons. Es considera que no es 
potencia un indústria al voltant del coneixement ni s’aprofiten les sinèrgies 
que pot generar la col·laboració entre empreses. Es considera que cal 
apostar més per la innovació i per la competitivitat amb una estratègia clara 
a llarg termini per a la indústria ubicada a Castellar. 
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COMERÇ:  

• Castellar disposa de 680 locals comercials (botigues 26%, establiments de 
serveis 40%, locals buits 33%). La distribució de les botigues: la 
concentració es situa en l’àmbit de l’equipament de la persona (40%), 
seguida de lleure i cultura (21%), equipament de la llar (19%), alimentació 
(16%) i per últim farmàcia, drogueria i productes de neteja (4%). 
 
 
QUÈ OPINA LA CIUTADANIA 
 

• Es percep una manca de definició del comerç a Castellar i de difusió i foment 
dels serveis que ofereix la iniciativa privada. Es considera que s’han perdut 
potencials elements de teixit social que propicien el cooperativisme, 
l’economia social – solidària – sostenible i un comerç de proximitat. 
 

MERCAT DE TREBALL 

• Població activa a 1 de gener 2017: 11.196 persones.  
Amb dades de 2015, un 58,41% de la població activa del municipi estava 
ocupada (percentatge més elevat que en l’àmbit del Vallès Occidental) i 
destaca el fet que les persones majors de 16 anys afiliades és superior a 
Castellar que a la comarca. Els trams d’edat d’entre 35 i 54 anys són els que 
concentren la major part de la població activa registrada. 
 

• Des de 2012, a Castellar del Vallès ha crescut ràpidament el nombre 
d’afiliacions. 
 

• Treballar a Castellar: un 42,31% dels residents ocupats treballa dins del 
mateix municipi. Això indica que moltes de les persones residents al 
municipi s’han de desplaçar fora per anar a treballar amb freqüència. 

Les persones residents a Castellar que s’han de desplaçar ho fan, 
principalment a Sabadell, Barcelona i un altre municipi de la mateixa 
comarca. 

Les persones no són residents al municipi però que es desplacen per venir a 
treballar provenen, principalment de les principals poblacions de Sabadell i  
Caldes de Montbui. 

• Comportament de la contractació: : mentre que al Vallès Occidental la 
contractació laboral s’està materialitzant clarament en el sector serveis amb 
percentatges del 71,61%, en el municipi és només del 52,37%. En canvi, on 
tenim un nivell de contractació molt més elevat, és en el sector industrial, 
42,24%, enfront de la comarca, 16,39%.  
 

• Tipologia de contractació: Tels contractes eventuals són els que hi ha amb 
més nombre al municipi. Des de 2013 (on van assolir el seu pic) han baixat 
notablement situant-se en 1.708 a finals del 2016. 
Les dades indiquen que el percentatge de persones ocupades a temps 
parcial a Castellar del Vallès és molt similar als nivells comarcals i catalans 
(11%), però el percentatge de llocs de treball no qualificats és lleugerament 
inferior. 
 

• Autònoms: en el 2016 Castellar del Vallès ha reduït en 1,08% el percentatge 
total de treballadors autònoms respecte el 2011. Es dediquen principalment 
al sector serveis (70,42%). 
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• Taxa d’atur: en el 2016 la taxa d’atur a Castellar ha estat del 11,1% (nivells 

inferiors als del Vallès Occidental i Catalunya).  
A Castellar disposem de diferents punts de suport a les persones en atur o 
que volen buscar alternatives a les seves feines actuals: Servei Local 
d’Ocupació i el Club de la feina  
 

• Renda Familiar Disponible Bruta per habitant (dades de 2014): 16.500 
euros, lleugerament per sota del nivell del Vallès Occidental (16.800 euros). 
 

• Rendiments de treball  per habitant (dades de 2014): 21.299euros, 
lleugerament per sota del nivell del Vallès Occidental (21.817eursos). Un 
28,5% de les rendes es corresponen a rendes inferiors al 60% de la 
mediana catalana (inferior que a la comarca, amb un 29,6%). 
3.529 persones han estat beneficiaries de la Renda Mínima Inserció (RMI) 
l’any 2014. 
 
QUÈ OPINA LA CIUTADANIA 
 

• Es percep una falta d’iniciativa -privada i institucional- que fomenti la creació 
d’empreses i ocupació pròpia.  
 

• Consideren que els serveis actual d’orientació estan molt estancats. 
 

 

FORMACIÓ 

• Castellar disposa d’una oferta variada de formació per adults i diversitat de 
programes de suport a l’educació. Els objectius són qualificar, perfeccionar i 
reciclar als participants amb una formació teòrico-pràctica que els permeti 
una inserció laboral qualificada: formació ocupacional, Escola Municipal 
d’Adults, cursos formació contínua (El Mirador i el Centre de Serveis) i cicles 
formatius. 
 
QUÈ OPINA LA CIUTADANIA 
 

• Es posa en valor els espais de formació, els cicles formatius de la família 
agrària i l’escola d’adults com a model reconegut i de nivell. 
 

• Es percep que no es dóna prou valor a la relació público-privada per 
promocionar la formació necessària (competències transversals i personals -
hi ha poca relació entre els estudiants i el sector empresarial).  
 

• Es percep manca oferta formativa professional enfocada sobretot en la 
preparació per a la indústria 4.0 a nivell laboral (preparar a la ciutadania per 
a la transformació digital). així com en la pròpia indústria on cal un pla per 
detectar les necessitats de formació en les empreses.  

 

PROMOCIÓ DE LA VILA 

• Es posa en valor l’atractiu de l’entorn natural, la diversitat dels sectors de 
comerç, l’alt nivell associatiu i la potencial dinàmica de creixement que es 
pot assolir. 
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• Manca d’estratègia de com i amb què volem promocionar Castellar així com 
de posicionament (projecte de ciutat a partir del qual es pugui 
crear/recuperar un sentiment de pertinença i atracció). 
 

• Manca de participació de les entitats i els agents socials del municipi en la 
promoció de la vila. 
 
 

 

PROPOSTES D’ACCIÓ. COM IMAGINEM CASTELLAR? 

L’objectiu d’aquesta fase ha estat obtenir el pla d’acció a seguir per mitjà de les 
propostes que la ciutadania ha realitzat i que donen resposta als objectius 
estratègics establerts després de la diagnosi realitzada. 

 

CICLE REFLEXIONS PLA ESTRATÈGIC CASTELLAR 20/20 

El “Cicle Reflexions. Pla Estratègic Castellar 20/20” es va crear amb l’objectiu 
d’oferir a la ciutadania recursos i elements de reflexió per enriquir el procés de 
propostes d’acció que es realitzarien en la següent fase del procés d’el·laboració del 
Pla Estratègic. 

En aquest cicle (realitzat entre els mesos de febrer i juny de 2018) vam poder 
gaudir de les ponències-debat de professionals reconeguts dels diferents àmbit i de 
temes concrets que es consideraven d’interès general i que podien tenir un vincle o 
impacte directe en el pla. 

Les xerrades de les que vam poder gaudir van ser les següents: 

 

XERRADA DIA ASSISTENTS 

Josep M.Mainat-Ciència optimista.Com canviarà la 
vida als municipis. 

Joan Sans-Gestió de la mobilitat. El futur dels cotxes 
autònoms. 

15/02/2018 85 

Genís Roca-L’evolució del món digital. Com afectarà 
a l’entorn personal i professional? 

2o ponent:Jordi Batet (empresa Digiprocess) 

22/02/2018 65 

Sònia Ruiz/Lourdes Muñoz Santamaria-El present i 
futur de Castellar des de la igualtat i la 
transversalitat de gènere. 

Moderadora Gemma Ubasart 

15/03/2018 25 

Esther Vivas-Com ens alimentarem en el 2015? 22/03/2018 50 

Jaume Barberà-Tenim algun pla? 

2a ponent: Cristina Hernández 

05/04/2018 70 

Xavier Marcet-Estratègia i innovació per a la propera 
dècada a Castellar 

19/04/2018 37 

Jordi Uyà/Montse Llos-Què podem aprendre de les 
nostre cèl·lules pel nostre futur com a individus en 
societat? 

26/04/2018 35 
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Projecció pel·lícula Demain 

 

27/04/2018 48 

Carme Trilla-Com abordem l’habitatge en una 
perspectiva de futur. 

2a ponent: Anna Paricio-Habitatge inclusiu 

03/05/2018 39 

Carles Barba/Ismael Palacin-Com impulsar el futur 
de l’educació des del municipi. L’educació 360, una 
nova mirada. 

31/05/2018 35 

Maravillas Rojo-L’impacte de l’economia social 07/06/2018 31 

Patricia Ros-La implementació del Planet Youth a 
Tarragona 

31/05/2018 30 

 TOTAL 
ASSISTÈNCIA 

550 

 Mitjana 
assistència 

46 

 

 

JORNADES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Es va seguir el format utilitzat en la fase de diagnosi realitzant una sessió per cada 
àmbit (social, econòmic i territorial) en les que es treballen en grups els diferents 
blocs temàtics i objectius estratègics amb l’objectiu d’obtenir propostes d’accions 
que donessin resposta als objectius estratègics establerts. 

 

 

La participació en les diferents jornades obertes a la ciutadania ha estat la següent: 

TALLER Nombre de participants 

Social 16 

Econòmic 16 

Territori 17 
TOTAL 49 

 

 

D’altra banda, per poder disposar de propostes que complementessin les sorgides 
en les jornades de participació ciutadana realitzades entre el mesos de setembre i 

Àmbit Social

20 de setembre
2018

Àmbit Econòmic

27 de setembre 
2018

Àmbit Territori

10 d’octubre 2018

� 3 Tallers de dinàmiques de treball OBERTS A TOTHOM:



   
 

Pla Estratègic Castellar 20/20  Pàgina 26 de 86 
 

octubre de 2018 es va considerar convenient  incorporar a aquells agents que per 
les seves característiques possiblement no assistiran a aquestes jornades.  

Aquests agents són: 

- Els consells de participació ciutadana: durant el primer trimestre del 2018 
realitzaven les seves reunions i es va aprofitar per explicar en quin punt del 
Pla Estratègic Castellar 20/20 estàvem i com volíem que ells col·laboressin.  

o Consell d’Infants 
o Taulacció i Forum Jove 
o Consell Escolar 
o Consell Sociosanitari 
o Consell de Comunicació 
o Consell de Cooperació 
o Mesa d’Ocupació 

 
- Segment famílies: es va considerar convenient incorporar també el punt de 

vista i propostes dels infants (d’entre 11 i 16 anys) i les seves famílies. S’ha 
realitzat un Quadern de Debat Familiar que va esta actiu des del 07 de juny 
fins als 30 de juny.  
 

- Formulari obert d’aportacions de propostes a l’apartat del Pla Estratègic del 
web de l’ajuntament. 

 

CONSELLS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Durant els mesos de gener a abril 2018 es va assistir a les reunions dels consells de 
participació ciutadana següents: 

o Consell d’Infants 
o Taulacció i Forum Jove 
o Consell Escolar 
o Consell Sociosanitari 
o Consell de Comunicació 
o Consell de Cooperació 
o Mesa d’Ocupació 

Es va exposar en què consistia el Pla Estratègic (a títol recordatori) , què s’havia fet 
i en quin punt estàvem. Vam facilitar una fitxa model (annex 1) i còpia dels 
objectius operatius per correu electrònic per facilitar l’entrega de les propostes. 
Aquest mateix model es va explicar en cadascuna de les reunions per fer més 
entenedora la manera d’aportar les seves propostes. 

La participació per part dels Consells de Participació Ciutadana ha estat: 

- 8 propostes aportades 
- Participants:  

o Taulacció i forum jove 
o Consell Escolar – FEDAC La Immaculada 
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o Consell Sociosanitari 

I el resum dels subàmbit i objectius operatius: 8 propostes. 

 

 

QUADERN DE DEBAT FAMILIAR 

Durant el mes de juny de 2018 es va facilitar l’accés a una enquesta familiar on-line 
per a nens i nenes de 5e i 6è de primària i de 1r a 4rt ESO per tractar amb els seus 
pares. 

- Entrega a les escoles la setmana del 07/06/18 a 13/06/18.  
- Lliurament on-line per formulari . Màxim 30/06/2018. 

 

Perquè            

- Segment no tractat en la diagnosi del Pla Estratègic i hem de tenir present 
que són els nens/es que en la dècada del 2020/2030 seran els adolescents i 
joves del municipi. 

- Volíem disposar de: 

o Valoració dels diferents àmbits per complementar la diagnosi 
realitzada. 

o Propostes d’aquest segment i fer-ho extensiu a les famílies per 
ampliar la participació en el pla estratègic en aquesta fase 
propositiva.   

- Les altres eines utilitzades per encarar la fase propositiva del Pla Estratègic 
no arriben a aquest segment de la població. 

- Complementa com a eina la fase propositiva. 
 
 
 
 
 
 

SUBÀMBIT OBJECTIU OPERATIU Nº Propostes

1.1.1 Oferir a la ciutadania l'accés universal a uns serveis que 
treballin en xarxa, de forma interdisciplinar i coordinat amb el teixit 
associatiu per tal de garanti el benestar a tota la ciutadania.

1

1.1.2 Garantir la cobertura necessària per cobrir les necessitats 
bàsiques de la població per tal d'evitar l'exclusió social prioritzant 
l'àmbit alimentari, residencial i energètic.

1

1.2.1 Consolidar promovent una oferta educativa completa, 
diversificada i de qualitat des de les escoles bressol fins als estudis 
professionals per atendre a la realitat demogràfica.

2

1.2.2 Impulsar un programa integral que contempli una formació 
permanent i activa al llarg de la vida.

2

Subàmbit:1.4 Infància i Joventut 1.4.2 Ampliar l'oferta d'activitats per a infants i joves a l'espai públic 
per promoure alternatives d'oci i lleure incidint en la participació 
juvenil.

1

Subàmbit: 1.5.Igualtat, Gent Gran, Nova Ciutadania, Cooperació 1.5.7 Ampliar el suport a les propostes de cooperació i 
sensibilització.

1

8

Subàmbit:1.1 Atenció a les persones

Subàmbit: 1.2 Educació
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Públic objectiu           
 

En el curs 2017-2018 és un total de 1.899 infants: 

Nª Grups   

5è 12 305 

6è 11 288 

1r ESO 11 323 

2N ESO 12 360 

3R ESO 11 337 

4R ESO 11 286 

Total 68 1899 
 

Format            

Enquesta amb preguntes tancades de valoracions i preguntes semi/obertes per 
propostes. 

Estructura de l’enquesta: 

1. Dos blocs per àmbit: 

A. Volem conèixer la vostra opinió: l’objectiu d’aquest bloc és disposar de 
l’opinió dels infants i de les seves famílies per complementar la diagnosi 
realitzada. Com hem comentat, és un segment que no  es va tractar en la 
diagnosi del Pla Estratègic. 

B. Què proposeu?: en línia amb el treball que realitzarem en les jornades 
obertes a la ciutadania del mes d’octubre en les que en base als objectius 
estratègics recollirem totes les propostes que la ciutadania plantegi. 

2.  Estructura basada en els subàmbits temàtics dels objectius operatius 
estratègics, dels que hem considerat que els infants i les seves famílies ens poden 
realitzar propostes: 

- Social: Educació / Cultura / Esports / Associació i entitats / Oci / Serveis de 
salut i altres centres vinculats / Mitjans de comunicació. 

 - Econòmic: Comerç 

- Territorial: Sostenibilitat (recollida de residus) / Medi Natural / Mobilitat/ 
Espai públic  

 

Com ho vam fer arribar a les escoles i instituts      

Es va realitzar un passa classes coordinant l’agenda amb les direccions de les 
escoles/instituts on es va entregar flyer explicatiu informant el link on poden 
accedir a complimentar l’enquesta i un codi que permetrà identificar el target al que 
va dirigit. 

S’ha incentivat la participació amb un sorteig de: 
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- 5è i 6è primària: 15 entrades dobles per concert de MACEDÒNIA de la 
tardor. 

- ESO: 45 entrades dobles per sessió de cinema Diumenge del programa de 
Tardor. 

 

Participació            

Dels 1.899 alumnes actuals, hem rebut 36 respostes amb la següent distribució per 
curs:  

 

El resum d’aportacions per subàmbit és el següent: 33 propostes 
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ÀMBIT SUBÀMBIT OBJECTIU OPERATIU Nº Propostes

Subàmbit:1.1 Atenció a les persones 1.1.3 Promoure, conjuntament amb altres municipis, 
alternatives que promoguin la millora dels serveis 
sanitaris i vetllar per disposar del major número de 
serveis a la nostra llar.

3

NO ES POT CLASSIFICAR 1

1.2.1 Consolidar promovent una oferta educativa 
completa, diversificada i de qualitat des de les escoles 
bressol fins als estudis professionals per atendre a la 
realitat demogràfica

1

1.2.1 Consolidar promovent una oferta educativa 
completa, diversificada i de qualitat des de les escoles 
bressol fins als estudis professionals per atendre a la 
realitat demogràfica

1.2.2 Impulsar un programa integral que contempli una 
formació permanent i activa al llarg de la vida

1.2.1 Consolidar promovent una oferta educativa 
completa, diversificada i de qualitat des de les escoles 
bressol fins als estudis professionals per atendre a la 
realitat demogràfica

1.2.3 Afavorir el desenvolupament de programes de 
suport i innovació educativa

1.3.2 Articular una oferta cultural i esportiva coordinada 
comptant amb el conjunt de serveis, equipaments i 
entitats de la vila.

6

1.3.3 Reformular els usos i gestió dels equpaments 
municipals per afavorir la participació cívica

1

1.4.1 Afavorir espais de trobada i d'acompanyament per 
adolescents i joves per potenciar l'autogestió en el 
temps lliure

1.4.2 Ampliar l'oferta d'activitats per a infants i joves a 
l'espai públic per promoure alternatives d'oci i lleure 
incidint en la participació juvenil

Total àmbit Social 17

2.2.1. Millorar i modernitzar l'oferta comercial i de serveis 
per fidelitzar i captar consumidors

2.2.2. Mantenir un alt nivell de qualitat de l'urbanisme 
comercial per tenir una oferta atractiva

Total àmbit Territorial 3

Subàmbit: 3.1 Urbanisme i sostenibilitat 3.1.2. Afavorir la reducció dels residus generats i 
implementar un nou sistema de gestió per augmentar la 
recollida selectiva

3

3.2.1. Ordenar les vies de l'entorn natural per concertar 
els itineraris d'accés al patrimoni natural. 

1

3.2.3. Potenciar l'educació en els valors del medi natural 
per reduir l'incivisme i millorar el coneixement de l'entorn

1

3.3.1. Afavorir la mobilitat tova al nucli urbà per reduir la 
presència del vehicle privat a l'espai públic.

2

3.3.3.Treballar per millorar la connectivitat amb les vies 
ràpides i els sistemes de transport d'alta capacitat.

3

NO ES POT CLASSIFICAR 1

Subàmbit: 3.4 Espai públic 3.4.1 Millorar la connectivitat a les urbanitzacions 
alternativa al vehicle privat.

1

Total àmbit Territorial 12

ALTRES Mitjans de Comunicació Xarxes socials i web municipal 1

Total altres 1

TOTAL APORTACIONS Quadern Debat Familiar 33

3

Subàmbit:3.2 Medi natural

Subàmbit:3.3 Mobilitat i accessibilitat

TERRITORIAL

SOCIAL

Subàmbit: 1.2 Educació

1

3

Subàmbit: 1.3 Cultura i Esport

Subàmbit:1.4 Infància i Joventut 1

ECONÒMIC Subàmbit: 2.2. Comerç i serveis
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FORMULARI WEB OBERT 

Des de l’inici de la fase propositiva es va habilitar un formulari en l’apartat del Pla 
Estratègic en la web de l’ajuntament. Qualsevol ciutadà podia realitzar les seves 
aportacions d’acord als següents camps: 

Àmbit d'actuació  

Nom de la proposta  

Quin és l'objectiu de la proposta?  

Destinataris: a qui va dirigida la proposta?  

A qui s'hauria d'implicar per realitzar aquesta acció?  

Saps si és una acció que respon algun programa, servei o recurs ja existent?  

Descriu la teva proposta  

Nom i cognoms  

Telèfon  

Text curt  

Adreça electrònica  

Resum aportacions per subàmbit: 10 propostes 

 

 

 

ÀMBIT SUBÀMBIT OBJECTIU OPERATIU Nº Propostes

Subàmbit:1.1 Atenció a les persones 1.1.4 Impulsar serveis i recursos d'atenció 
psicoemocional que garanteixin la millora del benestar a 
la ciutadania.

1

1.2.1 Consolidar promovent una oferta educativa 
completa, diversificada i de qualitat des de les escoles 
bressol fins als estudis professionals per atendre a la 
realitat demogràfica.

2

1.2.3 Afavorir el desenvolupament de programes de 
suport i innovació educativa

1

Subàmbit: 1.3 Cultura i Esport 1.3.2 Articular una oferta cultural i esportiva coordinada 
comptant amb el conjunt de serveis, equipaments i 
entitats de la vila.

3

Subàmbit:1.4 Infància i Joventut 1

Total àmbit Social 8

Subàmbit: 3.1 Urbanisme i sostenibilitat 3.1.2 Afavorir la reducció dels residus generats i 
implementar un nou sistema de gestió per augmentar la 
recollida selectiva

1

Subàmbit:3.3 Mobilitat i accessibilitat NO ES POT CLASSIFICAR 1

Total àmbit Territorial 2

TOTAL APORTACIONS WEB FINS 31/07/18 10

SOCIAL

TERRITORIAL

Subàmbit: 1.2 Educació
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PLA D’ACCIÓ 

MISSIÓ 

La missió del Pla Estratègic Castellar 20/20 és la visualització compartida dels 
reptes del municipi per la dècada dels 20, per contribuir al desenvolupament 
integral de tots els seus veïns i veïnes, empreses, entitats i col·lectius, permetent la 
construcció de noves oportunitats i consolidant la cohesió i sentiment de pertinença 
de totes les persones. 

Dur a terme la missió implica:  

→ Mantenir les condicions per continuar sent un municipi obert i divers que acull 
les persones i promou les seves entitats i valors. 

→ Protegir i posar en valor la qualitat i l'estil de vida de Castellar del Vallès i el 
seu valuós entorn. 

→ Oferir oportunitats de creixement personal i col�lectiu tant en l’àmbit 
professional i l'econòmic com en tots els àmbits de la vida. 

→ Cercar el desenvolupament a través d'una gestió sostenible i responsable 
que protegeixi els drets i llibertats i que tingui cura de la salut de les persones i 
l'entorn.  

VISIÓ I PILARS 

Una manera de ser és una forma de mostrar-se i un camí a seguir. Castellar del 
Vallès és com són els seus habitants i aquest caràcter conforma la seva imatge i la 
seva capacitat per créixer de forma innovadora i responsable. 

La visió del relat de Castellar del Vallès és contribuir al fet que sigui reconegut com 
un municipi que fa sentir com a casa, que posseeix un entorn natural inspirador i 
que aposta pel desenvolupament i la sostenibilitat per millorar la vida dels seus 
habitants. 

Treballar per complir aquest posicionament contribueix a construir una imatge 
sòlida i duradora, a més de consolidar la vila en salut, qualitat de vida i 
desenvolupament econòmic i social. 

Els pilars són els trets distintius del municipi que contribueixen a conformar el relat, 
a marcar el camí de la seva visió i a mantenir-la. 

Ens parlen de: 

→ Les condicions de base per a construir el municipi que volem: CASTELLAR DEL 
VALLÈS ÉS CASA NOSTRA 

→ Les peculiaritats del nostre entorn i la manera de ser i de viure: CASTELLAR DEL 
VALLÈS ÉS ENERGIA inspiradora 

→ La nostra forma d'afrontar el futur: CASTELLAR DEL VALLÈS ÉS 
DESENVOLUPAMENT I SOSTENIBILITAT 
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PRINCIPIS RECTORS 

El Pla Estratègic Castellar 20/20 treballa en el present per construir el futur del 
municipi que volem i per aconseguir-ho compta amb el talent innovador i la 
responsabilitat dels seus veïns i veïnes, entitats i agents socials.  

Castellar del Vallès, com a vila amb un entorn privilegiat, és un municipi ple de 
recursos humans i tècnics, amb capacitat per entendre i adaptar-se als canvis i a la 
tecnologia, i amb la intel·ligència per construir el seu futur des de la sostenibilitat i 
l'equitat.  

Castellar del Vallès compta amb el talent i coneixement, saber i experiència de 
persones que els transmeten i que generen, així, més i millors capacitats i 
competències que s'apliquen tant en l'àmbit empresarial com en el social.  

Castellar del Vallès és un municipi emprenedor, ple de gent que inicia projectes 
de forma innovadora tant en les eines i en els formats com en les relacions 
professionals i objectius comuns.  

Castellar del Vallès treballa en xarxa l’àmbit local, nacional i internacional, potencia 
l'esperit col·laboratiu i empra amb criteri les eines tecnològiques per millorar 
l'eficàcia dels seus processos.  

Castellar del Vallès també utilitza la innovació i la tecnologia per construir un 
desenvolupament sostingut per criteris socials i mediambientals.  

Castellar del Vallès vol ser una vila cada vegada més amable i habitable, amb 
més qualitat de vida. 

20 REPTES PER AL CASTELLAR DE LA DÈCADA DELS 20 

El Pla d’Acció del Pla Estratègic Castellar 20/20 s’organitza en 3 eixos estratègics 
(social, econòmic i territorial) a partir dels quals s’emmarquen 20 REPTES PER A AL 
CASTELLAR DE LA DÈCADA DELS 20  que es despleguen en 44 objectius específics i 
un total de 126 accions. 

1. Viure i conviure intensament amb el RIU RIPOLL 

Afavorir-ne els usos socials, els valors ambientals i el potencial productiu. 

Habilitar un camí en tot l’àmbit del riu al terme municipal, de manera que es 
pugui recórrer a peu o en bicicleta. 

2.Posar en valor el PATRIMONI NATURAL I ARQUITECTÒNIC 

Ordenar les rutes i camins forestals. 

Potenciar el patrimoni històric urbà (promoció de la vila). 

3.Promoure les connexions a VIA RÀPIDA i millorar les condicions del 
TRANSPORT PÚBLIC 

Connectar Castellar a les rondes Nord i Vallès de Sabadell. 

Promoure una tarifació justa del sistema integrat de transport públic. 

Perseverar en la demanada d’arribada del tren al nostre municipi. 
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4.Acompanyar l’evolució de la MOBILITAT sostenible i intel�ligent i de les 
energies netes 

Implementar les noves tecnologies relacionades amb el transport. 

Facilitar la implantació de serveis de mobilitat nets. 

 

5.Desenvolupar el potencial AGRÍCOLA de Castellar 

Consolidar l’Escola Agrària del Vallès. 

Afavorir l’emprenedoria als àmbits de jardineria i agricultura. 

Castellar, vila florida. 

Promoure la gestió forestal per propiciar el desenvolupament d’energies 
sostenibles (biomassa). 

 

6.Dimensionar la xarxa d’EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 

Potenciar l’Espai Tolrà. 

Augmentar la capacitat de les piscines municipals d’estiu. 

Fomentar l’esport cooperatiu i potenciar l’esport femení. 

 

7.Avançar en la INNOVACIÓ DIGITAL 

Facilitar la comunicació telemàtica entre la ciutadania i l’administració. 

Potenciar l’aposta dels mitjans de comunicació locals cap al social media 
amb els continguts audiovisuals. 

Promoure l’emprenedoria en aquest àmbit. 

 

8.Propiciar el creixement de la INDÚSTRIA 4.0 

Desenvolupament del Pla de Modernització de Polígons. 

Lab Castellar. 

Smart Castellar. 

 

9.Potenciació del COMERÇ de proximitat 

Consolidar i estendre el model de Trama Urbana Comercial Illa del Centre. 

Suport a la modernització de la gestió dels comerços. 

Activitats de dinamització. 

 

10.Potenciar EL MIRADOR com a referent d’atenció ciutadana, formació, 
innovació, cultura i convivència 

Fer-lo encara més obert a la ciutadania. 

Posar èmfasi a la innovació i desenvolupament de l’emprenedoria. 

Optimitzar l’ús de l’Auditori i la Sala de Petit Format de l’Ateneu per part de 
totes les entitats culturals. 
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11.Afavorir la implementació de l’ECONOMIA SOCIAL i solidària 

Difondre les potencialitats de l’economia circular. 

Donar suport a l’emprenedoria i la innovació social. 

 

12.Potenciar la CULTURA des del suport a la XARXA D’ENTITATS de la vila 

Gestionar els espais amb responsabilitat. 

Fer una programació organitzada. 

Fomentar activitats realitzades per joves i el relleu generacional. 

Donar suport per part de l’Administració a la gestió de les entitats. 

 

13.Prioritzar les polítiques d’HABITATGE (SOCIAL) 

Possibilitar noves promocions d’habitatge de protecció oficial en modalitat de 
lloguer. 

Explorar noves fórmules de promocions d’habitatge social. 

Facilitar l’accés a l’habitatge als col·lectius menys afavorits. 

 

14.Promoure els programes TRANSVERSALS D’EDUCACIÓ, SALUT I LLEURE 

Castellar vila educadora | Educació360 | Youth in Europe | Prescripció Social 
| Oferta extraescolars | Escoles inclusives | Instituts escola. 

 

15.Progressar en el foment de la LECTURA i la CULTURA 

Fer usos innovadors de la Biblioteca Municipal. 

Potenciar les accions dins Castellar, vila de llibres, Castellar, vila de versos. 

 

16.Desenvolupar accions orientades al CIVISME 

Activar agents cívics. 

Fer pedagogia sobre la neteja i la gestió de residus. 

Tenir una mobilitat responsable. 

Promoure una tinença responsable d’animals. 

 

17.Avançar cap a un CASTELLAR INCLUSIU 

Potenciar la cohesió. 

Lluitar contra l’exclusió social. 

Desenvolupar polítiques en els àmbits de la diversitat funcional, altres 
capacitats i la salut mental. 

Combatre la pobresa energètica i altres emergències socials. 
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18.Consolidar la IGUALTAT a tots els àmbits 

Consolidar polítiques des de la transversalitat de gènere. 

Protegir les víctimes de violència de gènere. 

Visibilitzar el col·lectiu LGTBI. 

 

19.Implementar les accions dels plans locals de JOVENTUT i INFÀNCIA I 
ADOLESCÈNCIA 

Desplegar el potencial del reconeixement d’UNICEF: Castellar Ciutat Amiga 
de la Infància. 

 

20.Potenciar Castellar dins la xarxa de ciutats amigables amb la GENT 
GRAN 

Afavorir les activitats per a un envelliment actiu. 

Desenvolupar el programa “A Prop”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÀMBIT OBJECTIUS ACCIONS 

SOCIAL 
5 àmbits 
19 objectius 
54 accions 

Atenció a les persones 3 20 

Educació 3 8 

Cultura i esports 3 5 

Infància i joventut 3 8 

Igualtat, nova ciutadania,gent gran i 
cooperació 

7 13 

ECONÒMIC 
5 àmbits 
12 objectius 
24 accions 

Ocupació 2 6 

Comerç 2 4 

Indústria 3 8 

Formació 2 3 

Promoció i innovació de la vila 3 3 

EIXOS ESTRATÈGICS (3) 

EIX 1.  
SOCIAL 

EIX 2.  
ECONÒMIC 

EIX 3.  
TERRITORIAL 

OBJECTIUS ESPECÍFICS (44) 

ACCIONS (126) 
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TERRITORI 
5 àmbits 
13 objectius 
48 accions 

Urbanisme i sostenibilitat 2 5 

Medi Natural 3 8 

Mobilitat i accessibilitat 2 14 

Espai públic 3 13 

Habitatge 3 8 

 

 

EIX 1. SOCIAL 
Dimensionar els serveis i equipaments per garantir l’accés a tothom així 
com adequar i fomentar l’oferta d’activitats i serveis perquè donin 
cabuda a tots els castellarencs i castellarenques.  
1.1. ATENCIÓ A LES PERSONES (SALUT I SERVEIS SOCIALS) 
OBJECTIUS ESPECIFICS 

1.1.1. Oferir i garantir a la ciutadania l’accés universal a uns serveis que treballin 
en xarxa, de forma interdisciplinar i coordinat amb el teixit associatiu per 
tal de garantir el benestar a tota la població i la cobertura necessària per 
cobrir les necessitats bàsiques per evitar l’exclusió social prioritzant l’àmbit 
alimentari, residencial i energètic.  

1.1.2. Promoure, conjuntament amb altres municipis, alternatives que promoguin 
la millora dels serveis sanitaris i vetllar per disposar del major número de 
serveis a la nostra llar. 

1.1.3. 1.1.3. Impulsar serveis i recursos d’atenció psicoemocional que garanteixin 
la millora del benestar a la ciutadania. 

1.2. EDUCACIÓ 
OBJECTIUS ESPECIFICS 

1.2.1. Consolidar promovent una oferta educativa completa, diversificada i de 
qualitat des de les escoles bressol fins als estudis professionals per atendre a la 
realitat demogràfica.  

1.2.2. Impulsar un programa integral que contempli una formació permanent i 
activa al llarg de la vida.  

1.2.3. Afavorir el desenvolupament de programes de suport i innovació educativa.  

1.3. CULTURA I ESPORTS 

OBJECTIUS ESPECIFICS 

1.3.1. Promoure la pràctica esportiva de la ciutadania al llarg de la vida, 
incorporant les noves tendències de la pràctica lliure no organitzada. 

1.3.2. Articular una oferta cultural i esportiva coordinada comptant amb el conjunt 
de serveis, equipaments i entitats de la vila.  
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3.3. Reformular els usos i gestió dels equipaments municipals per afavorir la 
participació cívica. 

1.4.  INFÀNCIA I JOVENTUT 

OBJECTIUS ESPECIFICS 

1.4.1. Afavorir espais de trobada i d’acompanyament per adolescents i joves per 
potenciar l’autogestió en el temps lliure.  

1.4.2. Ampliar l’oferta d’activitats per a infants i joves a l’espai públic per 
promoure alternatives d’oci i lleure incidint en la participació juvenil.  

1.4.3. Millorar la comunicació adreçada a infants i joves, adaptant-se als mitjans 
que aquests col·lectius utilitzen.  

1.5. IGUALTAT, GENT GRAN, NOVA CIUTADANIA I COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL  
OBJECTIUS ESPECIFICS 

1.5.1. Impulsar els serveis i recursos necessaris per donar visibilitat als programes 
d’atenció a les dones, a les polítiques d’Igualtat i al col·lectiu LGTBI.  

1.5.2. Consolidar l’atenció coordinada i transversal en l’atenció de situacions de 
violència envers les dones.  

1.5.3. Impulsar programes de coeducació per fomentar els valors de la tolerància 
envers la diversitat.  

GENT GRAN 
1.5.4. Actualitzar el Pla de Gent Gran 

NOVA CIUTADANIA 

1.5.5. Promoure un bon circuit d’acompanyament en el procés d’acollida de 
persones nouvingudes al nostre municipi. 

COOPERACIÓ 

1.5.6. Sensibilitzar a la ciutadania envers la diversitat cultural. 

1.5.7. Millorar la visibilitat de les actuacions que es duen a terme 
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EIX 2. ECONÒMIC 
Potenciar i promoure les activitats econòmiques i turístiques del municipi 
perquè esdevingui una via atractiva basada en la cohesió del teixit social, 
l’adequació de les infraestructures i en el foment de l’ocupació dels 
vilatans. 
2.1. OCUPACIÓ 
OBJECTIUS ESPECIFICS 
2.1.1. Mantenir i potenciar el Servei Local d’Ocupació per donar a conèixer els 
serveis que ofereix i incrementar el nombre de castellarencs i castellarenques 
ocupats. 

2.1.2. Promoure i facilitar l’emprenedoria per fomentar l’ocupació dels vilatans. 

2.2. COMERÇ I SERVEIS 
OBJECTIUS ESPECIFICS 
2.2.1. Millorar i modernitzar l’oferta comercial i de serveis per fidelitzar i captar 
consumidors. 

2.2.2. Promoure esdeveniments empresarials i de comerç per fomentar l’atractiu 
comercial del municipi. 

2.3. INDÚSTRIA 
OBJECTIUS ESPECIFICS 
2.3.1. Potenciar l’economia sostenible i rendible (tenint en compte l’economia 
social i solidària) per tenir una activitat econòmica competitiva i de qualitat. 

2.3.2. Promoure mesures i activitats per millorar la competitivitat de la indústria 
ubicada al municipi. 

2.3.3. Crear una estratègia de promoció i posicionament per promoure Castellar 
del Vallès com a destinació industrial. 

2.4. FORMACIÓ 
OBJECTIUS ESPECIFICS 
2.4.1. Mantenir i potenciar la formació no reglada per incrementar el nivell 
formatiu de la població. 

2.4.2. Detectar i fomentar les vocacions com a motor d’ocupació per afavorir el 
traspàs generacional. 

2.5. PROMOCIÓ I INNOVACIÓ DE LA VILA 
OBJECTIUS ESPECIFICS 
2.5.1. Aflorar i coordinar les activitats existents per donar visibilitat i fomentar el 
coneixement d’aquestes entre els vilatans i fora del municipi. 

2.5.2. Crear una estratègia de promoció i posicionament per promoure Castellar 
del Vallès com a destinació turística. 

2.5.3. Posicionar Castellar com a municipi innovador. 
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EIX 3. TERRITORIAL 
Fomentar un model de municipi basat en la cohesió urbanística, la gestió 
sostenible dels recursos i de l’entorn natural i arquitectònic fent èmfasi en 
la millora de la connectivitat del municipi.  
3.1. URBANISME I SOSTENIBILITAT 
OBJECTIUS ESPECIFICS 
3.1.1 Potenciar l’ús d’energies alternatives i renovables per a millorar en 
l’autosuficiència energètica. 
 
3.1.2 Afavorir la reducció de residus generats i implementar un nou sistema de 
gestió per augmentar la recollida selectiva. 

3.2. MEDI NATURAL 
OBJECTIUS ESPECIFICS 
3.2.1. Ordenar les vies de l’entorn natural per concertar els itineraris d’accés al 
patrimoni natural. 
 
3.2.2. Afavorir la viabilitat de les finques agrícoles i forestals per garantir el 
manteniment del patrimoni i el paisatge. 
 
3.2.3. Potenciar l’educació en els valors del medi natural per reduir l’ incivisme i 
millorar el coneixement de l’entorn. 
 
3.3. MOBILITAT I ACCESSIBILITAT 
OBJECTIUS ESPECIFICS 
3.3.1. Afavorir la mobilitat tova al nucli urbà per reduir la presència del vehicle 
privat a l’espai públic. 

3.3.2. Treballar per millorar la connectivitat amb les vies ràpides i els sistemes de 
transport d’alta capacitat. 

3.4. ESPAI PÚBLIC 
OBJECTIUS ESPECIFICS 
3.4.1. Millorar el manteniment dels espais públics per incrementar-ne la qualitat. 

3.4.2. Educar en el civisme per fomentar el bon ús de l’espai públic i el sentiment 
de bé col·lectiu. 

3.4.3. Posar en valor el patrimoni arquitectònic per incrementar la qualitat de 
l’espai públic. 

3.5. HABITATGE 
OBJECTIUS ESPECIFICS 
3.5.1. Ampliar l’oferta d’habitatge protegit per facilitar el desenvolupament de les 
persones amb més dificultats.  
 

3.5.2. Difondre les mesures establertes al plantejament per permetre diversificar 
l’oferta d’habitatge.  

3.5.3. Afavorir la millora del parc d’habitatge per aconseguir més eficiència 
energètica i frenar-ne l’envelliment.  
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Tot seguit passem a conèixer aquests objectius i accions per àmbit: 

EIX 1. SOCIAL 
Dimensionar els serveis i equipaments per garantir l’accés a tothom així 
com adequar i fomentar l’oferta d’activitats i serveis perquè donin cabuda 
a tots els castellarencs i castellarenques.  
 
1.1. ATENCIÓ A LES PERSONES (SALUT I SERVEIS SOCIALS) 
OBJECTIUS ESPECIFICS ACCIONS REFERENT  

1.1.4. Oferir i garantir a la 
ciutadania l’accés 
universal a uns 
serveis que treballin 
en xarxa, de forma 
interdisciplinar i 
coordinat amb el 
teixit associatiu per 
tal de garantir el 
benestar a tota la 
població i la 
cobertura 
necessària per 
cobrir les 
necessitats bàsiques 
per evitar l’exclusió 
social prioritzant 
l’àmbit alimentari, 
residencial i 
energètic.  

1.1.1.1. Projectes prescripció social 
(+18 anys, Youth-12 a 18 anys i de 
6 a 12 anys) 

Salut 

1.1.1.2.  Habitatges tutelats per a 
persones amb especial dificultats 

Benestar 
Social 

1.1.1.3 Promoure serveis i ajuts per 
a famílies i persones amb 
discapacitat. 

Benestar social  

1.1.1.4. Mantenir i reforçar l’equip 
de professionals dels serveis socials 
bàsics.  

Benestar social 

1.1.1.5. Disposar de punts d’atenció 
a la ciutadania en temes emergents 
com la pobresa energètica i 
l’exclusió residencial ( SIDM – Servei 
intermediació hipotecària i Punt 
atenció a la pobresa energètica).  

Benestar social 

1.1.1.6. Mantenir la línia de 
subvencions a entitats socials que 
promoguin projectes amb els 
col·lectius amb risc d’exclusió social.  

Benestar social 

1.1.1.7. Manteniment PIPAD (punt 
d’atenció a discapacitats)  

Benestar social 

1.1.1.8. Accions que es deriven de 
la Comissió de Discapacitats.  

Benestar social 

1.1.1.9. Projectes d’intervenció 
social en coordinació amb entitats 
socials (Banc d’aliments per la 
solidaritat)  

Benestar social 

1.1.1.10. Potenciar el treball global 
amb les famílies, vetllant perquè els 
recursos econòmics arribin a les 
famílies en situació de risc o 
vulnerabilitat  per pal·liar diferències 
i les dificultats d’accés a activitats 
extraescolars, culturals, lúdiques i 
esportives.  

Infància 

1.1.1.11. Potenciar les actuacions 
adreçades als i les adolescents en 
situació de risc, treballant 
conjuntament amb treball, 
habitatge, educació, benestar social, 
joventut i seguretat.  
 

Infància i 
Benestar social 
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1.1.1.12. Ajuts al menjador escolar 
dels alumnes de Castellar del Vallès 
de forma equitativa i en funció de 
les necessitats de les famílies. 

Benestar 
Social 

1.1.5. Promoure, 
conjuntament amb 
altres municipis, 
alternatives que 
promoguin la millora 
dels serveis 
sanitaris i vetllar per 
disposar del major 
número de serveis a 
la nostra llar. 

1.1.2.1 Atenció domiciliària. Salut 

1.1.2.2 Suport a cuidadors de 
persones dependents.  

Salut 

1.1.3. Impulsar serveis i 
recursos d’atenció 
psicoemocional que 
garanteixin la millora del 
benestar a la ciutadania.  

1.1.3.1. Ruta del colesterol  (Parc 
d’aparells per treballar la mobilitat 
física)  

Salut 

1.1.3.2. Via d’exercicis (de vianants, 
cadira de rodes, etc.) (Camina i fes 
salut) 

Salut 

1.1.3.3. Banys de boscos  Salut 

1.1.3.4. Potenciar el treball 
preventiu en la infància i 
adolescència (problemàtiques 
emocionals a partir de primària-
autoestima, trastorns alimentació, 
ús no responsable tecnologies) i 
iniciant accions de prevenció abans 
de l’entrada a l’adolescència.  

Infància 

1.1.3.5. Potenciar els projectes per 
millorar els sistemes de detecció 
precoç i per tractar les 
problemàtiques relacionades amb la 
salut mental en infants i 
adolescents.  

Infància 

1.1.3.6. Promoure l’accés dels i de 
les adolescents a les 
consultes de salut i de 
suport psicosocial 
facilitant assessories 
personalitzades pels nois i 
les noies exclusivament i 
de forma anònima. 

 
 
 
 
 
  

Infància 
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1.2. EDUCACIÓ 
OBJECTIUS ESPECIFICS ACCIONS REFERENT  

1.2.1. Consolidar 
promovent una oferta 
educativa completa, 
diversificada i de qualitat 
des de les escoles bressol 
fins als estudis 
professionals per atendre a 
la realitat demogràfica.  

1.2.1.1. Introduir al món de la 
lectura, tradició oral, etc, els infants 
des del mateix moment del 
naixement amb diferents propostes 
culturals i educatives, amb la 
participació dels centres mèdics.  

Educació 

1.2.1.2. Promoure la implicació de 
les famílies en l’educació dels 
seus/ves fills/es al llarg de tot el 
cicle formatiu inicial (EB a ESO) 
reforçant els recursos de suport a la 
criança, serveis d’acompanyament 
familiar i potenciant projectes 
d’orientació a la transició entre 
etapes educatives.  

Infància 

1.2.1.3. Oferir espais d’estudi per a 
nois i noies a partir de 10 anys 
tenint en compte les necessitats de 
les diferents franges d’edat (punt 
informació i orientació, espai per a 
la realització de treballs en grup...).  

Infància 

1.2.1.4.Estudiar la necessitat dels 
ciutadans per conciliar la vida 
laboral amb la familiar. Ampliació 
horari EBM (escoles bressol 
municipals) 

EDUCACIÓ 

1.2.2. Impulsar un 
programa integral que 
contempli una formació 
permanent i activa al llarg 
de la vida.  

 

1.2.2.1. Augmentar l’oferta de cicles 
formatius professionals i adequar-les 
a les necessitats del territori. 

Educació 

1.2.2.2. Facilitar 
l’accés/col·laboració a cicles 
formatius d’altres poblacions 
(transport, beques, etc.). 

Educació 

1.2.3. Afavorir el 
desenvolupament de 
programes de suport i 
innovació educativa.  

 

1.2.3.1. Promoure el sistema 
formatiu dual. 

Educació 

1.2.3.2. Promoure els recursos per 
atendre els alumnes amb 
necessitats educatives especials: 
Ajuts vetlladors escoles (horaris 
lectius i no lectius). 

Educació 

   

1.3. CULTURA I ESPORTS 
OBJECTIUS ESPECIFICS ACCIONS REFERENT  

1.3.1. Promoure la pràctica 
esportiva de la ciutadania 
al llarg de la vida, 
incorporant les noves 
tendències de la pràctica 

1.3.1.1. Promoció de la salut i 
gaudir de l’entorn natural existent. 
Promoure caminar com a activitat 
saludable. 

ESPORTS 

1.3.1.2. Civisme, neteja, 
conservació. Respecte al bon entorn 
natural per a l’esport. 

ESPORTS I 
MEDI 
NATURAL 
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lliure no organitzada. 1.3.1.3 Continuar amb la 
col·laboració entre l’administració 
pública i les entitats per a la pràctica 
esportiva. 

ESPORTS I 
MEDI 
NATURAL 

1.3.2. Articular una oferta 
cultural i esportiva 
coordinada comptant amb 
el conjunt de serveis, 
equipaments i entitats de 
la vila.  

 

1.3.2.1. Millorar la coordinació entre 
les entitats del municipi: fer xarxa, 
crear espais de trobada, treball 
conjunt, i donar suport a les entitats 
(temes legals, de programació, 
necessitats que puguin tenir, etc.). 

ESPORTS I 
CULTURA 

3.3. Reformular els usos i 
gestió dels equipaments 
municipals per afavorir la 
participació cívica. 

1.3.3.1. Potenciar encara més la 
participació dels habitants a les 
activitats culturals i adequar més El 
Mirador a les necessitats ciutadanes. 

CULTURA I 
INNOVACIÓ 

1.4. INFÀNCIA I JOVENTUT  
OBJECTIUS ESPECIFICS ACCIONS REFERENT 

1.4.1. Afavorir espais de 
trobada i 
d’acompanyament per 
adolescents i joves per 
potenciar l’autogestió en el 
temps lliure.  

1.4.1.1. Crear espai d’autogestió de 
joves fora de les entitats per 
autorresponsabilitzar-se, amb 
benefici de la comunitat i 
dinamització d’educadors/es. 

Joventut 

1.4.2. Ampliar l’oferta 
d’activitats per a infants i 
joves a l’espai públic per 
promoure alternatives d’oci 
i lleure incidint en la 
participació juvenil.  

1.4.2.1. Donar resposta a la manca 
d’oci privat al municipi. 

Joventut 

1.4.2.2. Creació Consell 
d’Adolescents. 

Infància 

1.4.2.3. Dissenyar programació dels 
actes lúdics i culturals del municipi 
amb la participació i implicació 
d’infants i d’adolescents.  

Infància 

1.4.2.4. Obrir els patis de les 
escoles per al seu ús durant el cap 
de setmana amb l’acompanyament 
de personal extern a l’escola. 

Joventut 

1.4.3. Millorar la 
comunicació adreçada a 
infants i joves, adaptant-se 
als mitjans que aquests 
col·lectius utilitzen.  

1.4.3.1. Crear app de serveis i 
recursos adreçats als adolescents. 

Joventut 

1.4.3.2. Projecte Periodisme jove. Joventut 

1.4.3.3. Establir un pla de 
comunicació per públic jove. 
 
 
 
 
 
 
 

Joventut 
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1.5. IGUALTAT, GENT GRAN, NOVA CIUTADANIA I COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL  
OBJECTIUS ESPECIFICS ACCIONS REFERENT 
IGUALTAT 

1.5.1. Impulsar els serveis 
i recursos necessaris per 
donar visibilitat als 
programes d’atenció a les 
dones, a les polítiques 
d’Igualtat i al col·lectiu 
LGTBI.  

1.5.1.1. Crear SIAD –Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones i 
col·lectiu LGTBI. 

Programes 
Socials 

1.5.1.2. Actualitzar el Pla D’Igualtat 
Municipal: polítiques de gènere a la 
societat actual promovent la 
prevenció, sensibilització, atenció i 
recuperació.  

Programes 
Socials 

1.5.2. Consolidar l’atenció 
coordinada i transversal en 
l’atenció de situacions de 
violència envers les dones.  

1.5.2.1. Promoure el treball 
transversal de sensibilització i 
mantenir el suport a la Comissió 
Municipal envers la violència a les 
dones. per reduir la violència a les 
dones i incrementar la informació 
dels recursos existents. 

Programes 
Socials 

1.5.3. Impulsar programes 
de coeducació per fomentar 
els valors de la tolerància 
envers la diversitat.  

1.5.3.1. Promoure la formació i 
sensibilització en els diferents àmbit 
i edats envers el gènere.  

Programes 
Socials 

GENT GRAN 
1.5.4. Actualitzar el Pla de 
Gent Gran 

1.5.4.1. Incorporar l’envelliment 
actiu com a procés d’aprenentatge 
continuat en el procés de vida.  

Programes 
socials 

1.5.4.2. Promoure activitats 
adaptades per tal que la formació 
segueixi sent una vessant 
important.  

Programes 
socials 

1.5.4.3. Promoure la connexió i 
relació entre els centres residencials 
(resiolimpiades, com a exemple).  

Programes 
socials 

NOVA CIUTADANIA 

1.5.5. Promoure un bon 
circuit d’acompanyament 
en el procés d’acollida de 
persones nouvingudes al 
nostre municipi. 

1.5.5.1 Vetllar per facilitar 
l’adaptació a totes aquelles persones 
que arribin al municipi. 

Programes 
socials 

COOPERACIÓ 

1.5.6. Sensibilitzar a la 
ciutadania envers la 
diversitat cultural. 

1.5.6.1. Guia didàctica. Programes 
socials 

1.5.6.2. Recolzar a les entitats de 
cooperació en la tasca que duen a 
terme 

Programes 
socials 

1.5.6.3. Sensibilitzar a la ciutadania 
envers la tasca municipal als països 
en desenvolupament. 

Programes 
socials 
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1.5.7. Millorar la visibilitat 
de les actuacions que es 
duen a terme 

 

1.5.7.1. Promoure la difusió de les 
actuacions als països en 
desenvolupament 

Programes 
socials 

1.5.7.2. Promoure el suport i la 
participació a les campanyes envers 
la cooperació de les entitats 
municipals. 

Programes 
socials 

 

EIX 2. ECONÒMIC 
Potenciar i promoure les activitats econòmiques i turístiques del municipi 
perquè esdevingui una via atractiva basada en la cohesió del teixit social, 
l’adequació de les infraestructures i en el foment de l’ocupació dels 
vilatans. 
2.1. OCUPACIÓ 
OBJECTIUS ESPECIFICS ACCIONS REFERENT 
2.1.1. Mantenir i potenciar 
el Servei Local d’Ocupació 
per donar a conèixer els 
serveis que ofereix i 
incrementar el nombre de 
castellarencs i 
castellarenques ocupats. 

2.1.1.1. Foment de l’ocupació a 
aturats de llarga durada. 

AJUNTAMENT 

2.1.1.2. Donar a conèixer el Servei 
a tota la ciutadania. 

AJUNTAMENT 

2.1.2. Promoure i facilitar 
l’emprenedoria per 
fomentar l’ocupació dels 
vilatans. 

2.1.2.1. Viver d’indústries 
(diversos empresaris en un mateix 
edifici compartint serveis) 

AJUNTAMENT I 
CENTRES DE 
NEGOCIS 

2.1.2.2. Espais de coworking amb 
assessorament (oferir-los amb 
assessoria i per a desenvolupar 
projectes) 

AJUNTAMENT 

2.1.2.3. Concurs d’idees 
empresarials per potenciar la 
creativitat i detectar oportunitats 
de negoci (també local). 

EMPRESES 
(PADRÍ O 
MECENES) 

2.1.2.4. Millora de les connexions 
en infraestructures. 

PRIVAT AMB 
AJUNTAMENT 

   
 

2.2. COMERÇ I SERVEIS 
OBJECTIUS ESPECIFICS ACCIONS REFERENT 
2.2.1. Millorar i 
modernitzar l’oferta 
comercial i de serveis per 
fidelitzar i captar 
consumidors. 

2.2.1.1. Fomentar els sectors 
comercials minoritaris o 
inexistents (roba d’home, música, 
etc.) 

COMERÇ I 
ASSOCIACIÓ 

2.2.1.2. Fer una app que permeti 
trobar i opinar sobre els comerços 
visitats. Prioritzar cerques segons 
la ubicació. 

COMERÇ 
CASTELLAR I 
REGIDORIA DE 
COMERÇ 

2.2.2. Promoure 
esdeveniments 
empresarials i de comerç 
per fomentar l’atractiu 

2.2.2.1. Incentivar la compra en el 
municipi. 

ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS I 
ÀREA DE 
COMERÇ 
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comercial del municipi. 2.2.2.2. Promoure el networking 
entre comerç i indústria 

ÀREA D’EMPRESA 
I ASSOCIACIONS 
EMPRESES I 
COMERÇ 

   

2.3. INDÚSTRIA 
OBJECTIUS ESPECIFICS ACCIONS REFERENT 
2.3.1. Potenciar 
l’economia sostenible i 
rendible (tenint en compte 
l’economia social i 
solidària) per tenir una 
activitat econòmica 
competitiva i de qualitat. 

2.3.1.1. Fomentar iniciatives 
d’economia social i solidària a 
través de concurs de projectes i 
assessorament de projectes 
d’aquest tipus. 

ÀREA D’EMPRESA 

2.3.2. Promoure mesures i 
activitats per millorar la 
competitivitat de la 
indústria ubicada al 
municipi. 

2.3.2.1. Assessorament per a la 
reconversió industrial. 

AJUNTAMENT I 
ASSOCIACIONS 
EMPRESARIALS 

2.3.3. Crear una 
estratègia de promoció i 
posicionament per 
promoure Castellar del 
Vallès com a destinació 
industrial. 

2.3.3.1. Donar a conèixer els 
avantatges dels polígons 
industrials. 

ÀREA D’EMPRESA 

2.3.3.2. Implementar l’estratègia 
de modernització dels polígons. 

ÀREA 
D’EMPRESA, 
URBANISME, VIA 
PÚBLICA I 
ASEMCA 

2.3.3.3. Divulgació de la indústria 
4.0 

ÀREA D’EMPRESA 
I ASEMCA 

2.3.3.4. Planificar una estratègia 
per promoure el sector agrari. 

ÀREA D’EMPRESA 
I CENTRES 
FORMATIUS 

2.3.3.5. Fomentar l’associació del 
teixit empresarial per tal que 
serveixi com a motor econòmic de 
la ciutat. 

ÀREA D’EMPRESA 

2.3.3.6. Guia d’activitats 
empresarials 2.0 

URBANISME, 
GEOPORTAL 

 

2.4. FORMACIÓ 
OBJECTIUS ESPECIFICS ACCIONS REFERENT 
2.4.1. Mantenir i potenciar 
la formació no reglada per 
incrementar el nivell 
formatiu de la població. 

2.4.1.1. Plans de formació per a la 
població activa. Formar 
treballadors per tal que els 
permeti adaptar-se als canvis i 
mantenir els llocs de treball. 

AJUNTAMENT 

2.4.1.2. Fer extensiu el projecte 
“Metall Vallès” a d’altres sectors. 

AJUNTAMENT I 
EMPRESES 

2.4.2. Detectar i fomentar 
les vocacions com a motor 
d’ocupació per afavorir el 

2.4.2.1. Promoure vocacions en 
diferents àmbits professionals. 

AJUNTAMENT I 
EMPRESES 
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traspàs generacional. 

   

2.5. PROMOCIÓ I INNOVACIÓ DE LA VILA 
OBJECTIUS ESPECIFICS ACCIONS REFERENT 
2.5.1. Aflorar i coordinar 
les activitats existents per 
donar visibilitat i fomentar 
el coneixement d’aquestes 
entre els vilatans i fora del 
municipi. 

2.5.1.1. Foment de la difusió de 
les activitats que es realitzen amb 
“tastets” amb un calendari 
estable. 

AJUNTAMENT, 
ASSOCIACIONS I 
CIUTADANIA 

2.5.2. Crear una 
estratègia de promoció i 
posicionament per 
promoure Castellar del 
Vallès com a destinació 
turística. 

2.5.2.1. Elaborar un pla de 
comunicació que fixi una 
estratègia en l’àmbit de la 
promoció de la vila (donar a 
conèixer activitats, entorn natural, 
etc.). 

AJUNTAMENT 
(CULTURA, 
COMUNICACIÓ, 
PARTICIPACIÓ) I 
ENTITATS 

2.5.3. Posicionar Castellar 
com a municipi innovador. 

2.5.3.1. Definir una estratègia 
global d’innovació del territori 

AJUNTAMENT 
(totes les 
unitats). 

 

EIX 3. TERRITORIAL 
Fomentar un model de municipi basat en la cohesió urbanística, la gestió 
sostenible dels recursos i de l’entorn natural i arquitectònic fent èmfasi en 
la millora de la connectivitat del municipi.  
3.1. URBANISME I SOSTENIBILITAT 
OBJECTIUS ESPECIFICS ACCIONS REFERENT 
3.1.1 Potenciar l’ús 
d’energies alternatives i 
renovables per a millorar en 
l’autosuficiència energètica. 

3.1.1.1. Fer que els equipaments 
públics siguin energèticament 
autosuficients (amb energies 
netes) en un termini de 10 anys.  

VIA PÚBLICA 

3.1.1.2. Aconseguir que el consum 
corrent dels nous polígons 
d’activitat econòmica siguin 
energèticament autosuficients. 

VIA PÚBLICA 

3.1.1.3. Fer que l’ús d’energies 
renovables sigui obligatori a les 
noves construccions i edificis 
públics i fomentar-ho a les 
reformes. 

VIA PÚBLICA 

3.1.2 Afavorir la reducció de 
residus generats i 
implementar un nou 
sistema de gestió per 
augmentar la recollida 
selectiva. 

3.1.2.1. Recollida porta a porta en 
un termini de 10 anys a tot el 
poble. 

MEDI NATURAL 

3.1.2.2. Promoure l’intercanvi i la 
reutilització d’articles (de la llar, 
electrodomèstics, etc.) 
 
 
 
 
 
 

MEDI NATURAL 
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3.2. MEDI NATURAL 
OBJECTIUS ESPECIFICS ACCIONS REFERENT 
3.2.1. Ordenar les vies de 
l’entorn natural per 
concertar els itineraris 
d’accés al patrimoni natural. 

3.2.1.1. Ordenar i aprofitar els 
espais naturals. 

MEDI NATURAL 

3.2.1.2. Realitzar un Pla d’usos dels 
camins forestals i creació de rutes 
que connectin el patrimoni 
arquitectònic rural. 

MEDI NATURAL 

3.2.1.3. Fer possible que el camí 
del riu sigui ciclable i caminable des 
del seu naixement fins a la 
desembocura.  

MEDI NATURAL 

3.2.1.4. Crear un camí al llarg del 
torrent de Colobrers que connecti 
amb el tram de Sabadell. 

MEDI NATURAL 

3.2.2. Afavorir la viabilitat 
de les finques agrícoles i 
forestals per garantir el 
manteniment del patrimoni 
i el paisatge. 

3.2.2.1. Millorar els accessos al 
medi natural per optimitzar la 
viabilitat econòmica de les finques. 

MEDI NATURAL 

3.2.2.2. Potenciar la reutilització de 
masies de forma viable per a 
propietaris i masovers. 

MEDI NATURAL 

3.2.3. Potenciar l’educació 
en els valors del medi 
natural per reduir 
l’incivisme i millorar el 
coneixement de l’entorn. 

3.2.3.1. Educació al món forestal. MEDI NATURAL 
3.2.3.2. Pla de manteniment i 
vigilància dels espais naturals d’ús 
públic. 

MEDI NATURAL 

   
3.3. MOBILITAT I ACCESSIBILITAT 
OBJECTIUS ESPECIFICS ACCIONS REFERENT  
3.3.1. Afavorir la mobilitat 
tova al nucli urbà per reduir 
la presència del vehicle 
privat a l’espai públic. 

3.3.1.1. Ampliar les voreres del 
nucli urbà per adequar-les al pas 
de persones amb mobilitat reduïda 
i/o cotxets d’infants. 

MOBILITAT 

3.3.1.2. Estudiar la viabilitat del 
transport urbà gratuït o semigratuït 
o amb més freqüència. 

MOBILITAT 

3.3.1.3. Afavorir àrees 
d’estacionament a les zones 
perifèriques del nucli urbà per 
dissuadir d’accedir al centre amb 
cotxe. 

MOBILITAT 

3.3.1.4. Facilitar l’aparcament al 
pàrquing subterrani de la plaça 
Major. 

MOBILITAT 

3.3.1.5. Incrementar l’espai de 
vianants al carrer urbanitzant els 
carrers en plataforma única. 

MOBILITAT 

3.3.1.6. Repensar la circulació de 
vehicles per evitar recorreguts 
innecessaris (per resoldre alguns 
circuits d’accés a equipaments (ex. 
Pavelló Puigverd) 

MOBILITAT 

3.3.1.7. Mantenir l’oferta de places 
de zona blava. 

MOBILITAT 
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3.3.1.8. Creació d’itinerari de 
vianants a les urbanitzacions i nucli 
disseminat. 

MOBILITAT 

3.3.1.9. Completar la xarxa de 
carril bici al nucli urbà i també en 
direcció a Sant Feliu del Racó. 

MOBILITAT 

3.3.1.10. Ordenar el sentit únic els 
carrers de les urbanitzacions. 

MOBILITAT 

3.3.1.11. Actualitzar el pla 
d’accessibilitat i preveure les 
inversions necessàries per 
executar-lo. 

MOBILITAT 

3.3.2. Treballar per millorar 
la connectivitat amb les vies 
ràpides i els sistemes de 
transport d’alta capacitat. 

3.3.2.1. Exigir a les administracions 
superiors la priorització del 
desdoblament de la carretera de 
Sabadell sempre que connecti amb 
el traçat de la ronda Nord 
(connexió B-124 amb C-58). 

MOBILITAT 

3.3.2.2. Creació d’un carril 
segregat per al transport públic 
autònom intel·ligent  i demanar 
continuïtat dins de Sabadell 

MOBILITAT 

3.3.2.3. Aconseguir que Castellar 
estigui dins de la segona zona de 
transport públics de la regió 
metropolitana. Abaratir costos de 
desplaçament a Sabadell, Terrassa 
i altres poblacions de la comarca 
(UAB Cerdanyola) en transport 
públic 

MOBILITAT 

   
3.4. ESPAI PÚBLIC 
OBJECTIUS ESPECIFICS ACCIONS REFERENT  
3.4.1. Millorar el 
manteniment dels espais 
públics per incrementar-ne 
la qualitat. 

3.4.1.1. Repensar les espècies 
d’arbrat viari. 

VIA PÚBLICA 
 

3.4.1.2. Realitzar un inventari de 
parets i mitgeres susceptibles de 
fer murals artístics. 

VIA PÚBLICA 
 

3.4.1.3. Projectes d’art urbà a 
parets mitgeres o grans superfícies 
(exemple: Penelles). 

VIA PÚBLICA 

3.4.1.4. Afegir al contracte de 
neteja viària la neteja dels carrers 
amb aigua pressió. 

VIA PÚBLICA 

3.4.1.5. Contractació d’empresa 
dedicada al manteniment de places 
i parcs per controlar diàriament els 
elements de mobiliari urbà i jocs 
infantils i detectar-ne deficiències i 
el seu arranjament amb la màxima 
rapidesa. 

VIA PÚBLICA 

3.4.1.6. Disposar d’un programa de 
manteniment del patrimoni 
municipal. 

VIA PÚBLICA 
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3.4.1.7. Millorar la neteja dels 
espais públics i sancionar o 
controlar els propietaris d’animals 
de companyia. 

VIA PÚBLICA 

3.4.1.8. Introduir espècies vegetals 
per incrementar la biodiversitat en 
espais públics. 

VIA PÚBLICA 

3.4.1.9. Crear un pla integral de 
manteniment d’espais públics. 

VIA PÚBLICA 

3.4.1.10. Creació d’una piscina 
municipal d’estiu pública adequada 
per a la població. 

VIA PÚBLICA 

3.4.2. Educar en el civisme 
per fomentar el bon ús de 
l’espai públic i el sentiment 
de bé col·lectiu. 

3.4.2.1. Instaurar un dia per tal de 
plantar i podar els espais públics. 

VIA PÚBLICA 

3.4.3. Posar en valor el 
patrimoni arquitectònic per 
incrementar la qualitat de 
l’espai públic. 

3.4.3.1. Promoure la rehabilitació 
de les façanes singulars o amb 
interès arquitectònic. 

URBANISME 

3.4.3.2. Fomentar les rutes per tal 
de posar en valor el patrimoni 

CULTURA  I 
URBANISME 

   

3.5. HABITATGE 
OBJECTIUS ESPECIFICS ACCIONS REFERENT  
3.5.1. Ampliar l’oferta 
d’habitatge protegit per 
facilitar el desenvolupament 
de les persones amb més 
dificultats.  
 

3.5.1.1. Incrementar habitatges 
públics de lloguer. 

HABITATGE 

3.5.1.2. Intervenció de 
l’administració pública en el mercat 
d’habitatge a través de la creació 
de més habitatges de protecció 
oficial, tenint en compte l’ús 
d’energies alternatives i 
renovables. 

HABITATGE 

3.5.1.3. Mantenir la pressió sobre 
els grans tenedors d’habitatges 
perquè els posin a lloguer, en la 
mesura que sigui possible 
legalment 

HABITATGE 

3.5.1.4. Incentivar els petits 
tenedors d’habitatges perquè els 
posin al mercat de lloguer amb 
garanties. 

HABITATGE 

3.5.2. Difondre les mesures 
establertes al plantejament 
per permetre diversificar 
l’oferta d’habitatge.  

3.5.2.1. Difusió de les possibilitats 
de reforma i usos dels habitatges. 

HABITATGE 

3.5.3. Afavorir la millora del 
parc d’habitatge per 
aconseguir més eficiència 
energètica i frenar-ne 

3.5.3.1. Incrementar les auditories 
energètiques i incentivar les 
actuacions a portar a terme. 

HABITATGE 

3.5.3.2. Crear una oficina 
d’habitatge per gestionar ajuts i 

HABITATGE 
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l’envelliment.  

 

informació dels habitatges.  
3.5.3.3. Crear una línia d’ajuts a la 
rehabilitació del parc existent 
d’habitatge, que tingui en compte 
la millora de l’eficiència energètica. 

HABITATGE 

 

 

DESPLEGAMENT DELS EIXOS ESTRATÈGICS 

Tot seguit, el document desplega amb detall cadascun dels 3 eixos estratègics que 

organitzen els diversos objectius específics i es concreten les accions previstes.  

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes, alhora, es descriuen tenint en consideració els següents ítems:  

• Desplegament: pot ser intern (si és una acció que depèn només de la gestió 
interna de l’Ajuntament) o mixt (si una acció que es desplega en la participació 
també d’agents del territori) 

• Responsables: cal indicar l’àrea responsable que implementarà aquesta acció 
(àrea referent), i si es vol també les àrees co-referents (que no lideren però sí 
que participen en la implementació de l’acció) 

• Any d’execució: si s’escau, s’indica l’any previst per a la implementació de 
l’acció. 

• Estat de l’acció: s’indica si l’acció ja s’està implementant (vigent) o és de nova 
creació. 

• Observacions: s’indica, si s’escau, qüestions addicionals de caràcter apreciatiu 
o descriptiu de l’acció proposada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIXOS ESTRATÈGICS (3) 

EIX 1.  
SOCIAL 

EIX 2.  
ECONÒMIC 

EIX 3.  
TERRITORIAL 

OBJECTIUS ESPECÍFICS (44) 

ACCIONS (126) 
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ÀMBIT 1. SOCIAL 
Dimensionar els serveis i equipaments per garantir l’accés a tothom així 
com adequar i fomentar l’oferta d’activitats i serveis perquè donin 
cabuda a tots els castellarencs i castellarenques.  
 

1.1. ATENCIÓ A LES PERSONES (SALUT I SERVEIS SOCIALS) 
Objectiu 
1.1.1. Oferir a la ciutadania l’accés universal a uns serveis que treballin en xarxa, 
de forma interdisciplinar i coordinat amb el teixit associatiu per tal de garantir el 
benestar a tota la població i la cobertura necessària per cobrir les necessitats 
bàsiques per evitar l’exclusió social prioritzant l’àmbit alimentari, residencial i 
energètic. 
Acció  
1.1.1.1. Projectes prescripció social (+18 anys, Youth-12 a 18 anys i de 6 a 12 
anys) 
Desplegament (intern/mixt): Mixt (Salut, Benestar Social, Joventut, Educació. 
Responsables: Entitats, empreses de serveis, Ajuntament, àrea bàsica, centres 
especialitzats. 
Col·lectiu diana: població + 18 anys, població de 12 a 18 anys, població de 6 a 
12 anys 
Estat de l’acció (vigent/nova):  - Vigent (+18 anys) - Nova: ampliació de segments que es realitzarà de 12 a 18 anys i de 6 a 

12 anys).  
Ambdós desenvolupats en el marc del III Pla de Salut 
Acció 
1.1.1.2. Habitatges tutelats per a persones amb especial dificultats 
Desplegament (intern/mixt): mixt 
Responsables: Habitatge (Benestar social fa d’observatori dels diferents 
col·lectius objectius d’aquests tipus d’habitatges per a la reserva d’habitatge 
públic específic) 
Col·lectiu diana: persones amb especial dificultat 
Esta de l’acció (vigent / nova): nova 
Acció 
1.1.1.3. Promoure serveis i ajuts per a famílies i persones amb discapacitat. 
Desplegament (intern/mixt): mixt 
Responsables: Salut, Benestar social, entitats i centres educatius. 
Col·lectiu diana: persones amb discapacitats. 
Estat de l’acció (vigent / nova): Vigent. És un dels apartats del III Pla de Salut. 
[Objectiu: normalitzar i integrar a aquest col·lectiu. Inclusió de menors amb 
discapacitats en activitats de lleure. Garantir el transport adaptat amb 
discapacitat que requereixen desplaçament fora del municipi. Mantenir servei 
setmanal punt d’atenció a discapacitats]. 
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Acció 
1.1.1.4. Mantenir i reforçar l’equip de professionals dels serveis socials bàsics 
Desplegament (intern/mixt): intern 
Responsables: Benestar social 
Col·lectiu diana: tota ciutadania 
Estat de l’acció (vigent / nova): Vigent.  

Acció 
1.1.1.5. Disposar de punts d’atenció a la ciutadania en temes emergents com la 
pobresa energètica i l’exclusió residencial (SIDM-Servei d’intermediació 
hipotecària i Punt d’atenció a la pobresa energètica). 
Desplegament (intern/mixt): intern 
Responsables: Benestar social 
Col·lectiu diana: tota ciutadania 
Estat de l’acció (vigent / nova): Vigent.  
Acció  
1.1.1.6. Mantenir la línia de subvencions a entitats socials que promoguin 
projectes amb els col·lectius amb risc d’exclusió social. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Benestar social, entitats. 
Col·lectiu diana: ciutadania amb risc d’exclusió social 
Estat de l’acció (vigent / nova): Vigent.  
Acció  
1.1.1.7. Manteniment PIPAD(punt d’atenció a discapacitats) 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Benestar social, entitats. 
Col·lectiu diana: ciutadania amb discapacitats 
Estat de l’acció (vigent / nova): Vigent.  
Acció  
1.1.1.8. Accions que es deriven de la Comissió de Discapacitats 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Benestar social, entitats. 
Col·lectiu diana: ciutadania amb discapacitats 
Estat de l’acció (vigent / nova): Vigent.  
Acció  
1.1.1.9. Projectes d’intervenció social en coordinació amb entitats socials (Banc 
d’aliments per la solidaritat) 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Benestar social, entitats. 
Col·lectiu diana: tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent / nova): Vigent.  
Acció  
1.1.1.10. Potenciar el treball global amb les famílies, vetllant perquè els recursos 
econòmics arribin a les famílies en situació de risc o vulnerabilitat  per pal·liar 
diferències i les dificultats d’accés a activitats extraescolars, culturals, lúdiques i 
esportives. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
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Responsables: Ajuntament (Infància) amb col·laboració amb altres unitats i 
entitats. 
Col·lectiu diana: tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent / nova): NOVA però es posarà en funcionament en breu 
(PLIA desenvolupament biennal 2018-2019) 
Acció  
1.1.1.11. Potenciar les actuacions adreçades als i les adolescents en situació de 
risc, treballant conjuntament amb treball, habitatge, educació, benestar social, 
joventut i seguretat. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament (Infància) amb col·laboració amb altres unitats i 
entitats. 
Col·lectiu diana: tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent / nova): NOVA però es posarà en funcionament en breu 
(PLIA desenvolupament biennal 2018-2019) 
Acció  
1.1.1.12. Ajuts al menjador escolar dels alumnes de Castellar del Vallès de forma 
equitativa i en funció de les necessitats de les famílies. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament (Benestar social) 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent / nova): Vigent 
 

Objectiu 
1.1.2. Promoure, conjuntament amb altres municipis, alternatives que promoguin 
la millora dels serveis sanitaris i vetllar per disposar del major número de serveis 
a la nostra llar. 
Acció  
1.1.2.1. Atenció domiciliària 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament i entitats 
Col·lectiu diana: ciutadania amb persones dependents 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
Acció  
1.1.2.2. Suport a cuidadors de persones dependents 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Administració i entitats 
Col·lectiu diana: cuidadors i cuidadores de persones dependents 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
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Objectiu 
1.1.3. Impulsar serveis i recursos d’atenció psicoemocional que garanteixin la 
millora del benestar a la ciutadania.. 
Acció  
1.1.3.1. Ruta del colesterol (Parc d’aparells per treballar la mobilitat física) 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Administració i entitats 
Col·lectiu diana: persones amb problemes de salut mental i problemes crònics de 
salut i ciutadania en general. 
Estat de l’acció (vigent/nova): vigent (III Pla de Salut) 
Acció  
1.1.3.2. Via d’exercicis (de vianants, cadira de rodes, etc.) 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament i entitats esportives 
Col·lectiu diana: Ciutadania en general 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent (III Pla de Salut) 
Acció  
1.1.3.3. Banys de boscos 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament, DIBA, entitats, universitats. 
Col·lectiu diana: Ciutadania en general (inici amb persones amb problemes 
mentals). 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
Observacions: zones amb vegetació específica on persones amb problemes es 
podran beneficiar-se de l’entorn.  Aquest projecte és comú de Montseny, Garraf, 
Can Ruti, Castellar (zones amb vegetació i parcs de la DIBA). Col·laboració amb 
els hospitals de referència. 
Acció  
1.1.3.4. Potenciar el treball preventiu en la infància i adolescència 
(problemàtiques emocionals a partir de primària-autoestima, trastorns 
alimentació, ús no responsable tecnologies) i iniciant accions de prevenció abans 
de l’entrada a l’adolescència. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament (Infància), entitats i d’altres que es considerin. 
Col·lectiu diana: Infants i adolescents. 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA però es posarà en funcionament en breu 
(PLIA desenvolupament biennal 2018-2019) 
Acció  
1.1.3.5. Potenciar els projectes per millorar els sistemes de detecció precoç i per 
tractar les problemàtiques relacionades amb la salut mental en infants i 
adolescents. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament (Infància), entitats i d’altres que es considerin. 
Col·lectiu diana: Infants i adolescents. 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA però es posarà en funcionament en breu 
(PLIA desenvolupament biennal 2018-2019) 
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Acció  
1.1.3.6. Promoure l’accés dels i de les adolescents a les consultes de salut i de 
suport psicosocial facilitant assessories personalitzades pels nois i les noies 
exclusivament i de forma anònima 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament (Infància), entitats i d’altres que es considerin. 
Col·lectiu diana: Adolescents. 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA però es posarà en funcionament en breu 
(PLIA desenvolupament biennal 2018-2019) 
 

1.2. EDUCACIÓ 
Objectiu 

1.2.1. Consolidar promovent una oferta educativa completa, diversificada i de 
qualitat des de les escoles bressol fins als estudis professionals per atendre a la 
realitat demogràfica. 

Acció  
1.2.1.1. Introduir al món de la lectura, tradició oral, etc, els infants des del 
mateix moment del naixement amb diferents propostes culturals i educatives, 
amb la participació dels centres mèdics. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Escoles bressol, centres mèdics, SAC, biblioteca, administracions i 
centres educatius 
Col·lectiu diana: Mares embarassades i família. Infants fins a 3 anys. 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent però ampliable a 3 àmbits: Salut (0-6 
mesos amb el CAP), Educació (actuacions de reforç de la lectura que s’està 
realitzant) i Cultura ( Legiland i Pla Foment de Lectura). 
Observacions: actualment es realitzen diferents activitats que arriben a les 
diferents franges d’edat: Biblioteca – Legiland, Biblioteca – L’hora del conte, 
Espais Familiars, Moments en família, Guia didàctica, Escola de Pares i Mares, 
Ludoteca.    
Acció  
1.2.1.2. Promoure la implicació de les famílies en l’educació dels seus/ves fills/es 
al llarg de tot el cicle formatiu inicial (EB a ESO) reforçant els recursos de suport 
a la criança, serveis d’acompanyament familiar i potenciant projectes d’orientació 
a la transició entre etapes educatives. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament (Infància) 
Col·lectiu diana: Pares i mares estudiants. 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA però es posarà en funcionament en breu 
(PLIA desenvolupament biennal 2018-2019) 
Acció  
1.2.1.3. Oferir espais d’estudi per a nois i noies a partir de 10 anys tenint en 
compte les necessitats de les diferents franges d’edat (punt informació i 
orientació, espai per a la realització de treballs en grup...). 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
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Responsables: Ajuntament (Infància i d’altres unitats que es considerin). 
Col·lectiu diana: Infants i adolescents a partir de 10 anys. 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA però es posarà en funcionament en breu 
(PLIA desenvolupament biennal 2018-2019) 
Acció  
1.2.1.4. Estudiar la necessitat dels ciutadans per conciliar la vida laboral amb la 
familiar. Ampliació horari EBM (escoles bressol municipals) 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament (Educació) i empresa concessionària (SUARA). 
Col·lectiu diana: Infants i adolescents a partir de 10 anys. 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
Observacions: aquest curs 2018/2019 ja s’ha ampliat en ¼ d’hora les entrades i 
sortides. 
 

Objectiu 

1.2.2. Impulsar un programa integral que contempli una formació permanent i 
activa al llarg de la vida.  

Acció  
1.2.2.1. Augmentar l’oferta de cicles formatius professionals i adequar-les a les 
necessitats del territori. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament (Educació) i ents supramunicipals àmbit Educació. 
Col·lectiu diana: Estudiants que finalitzen ESO. 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
Notes addicionals: manca consolidar el Batxillerat artístic en el municipi i d’altres 
Formacions Professionals que s’identifiquin i completin la oferta actual del 
municipi (cal fer un estudi i pronòstic). 
Acció  
1.2.2.2. Facilitar l’accés/col·laboració a cicles formatius d’altres poblacions 
(transport, beques, etc.). 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament (Educació + Joventut)  
Col·lectiu diana: Joves que estudien fora del municipi i compleixen els criteris 
establerts per obtenir les beques. 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent  
 

Objectiu 

1.2.3. Afavorir el desenvolupament de programes de suport i innovació 
educativa.  

Acció  
1.2.3.1. Promoure el sistema formatiu dual. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament (Educació), empreses  
Col·lectiu diana: Adolescents i empresaris 
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Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
Observacions: INS Castellar realitza formació dual en el cicle formatiu de Gestió.  
Acció  
1.2.3.2. Promoure els recursos per atendre els alumnes amb necessitats 
educatives especials: Ajuts vetlladors escoles (horaris lectius i no lectius). 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament (Educació, Benestar Social), escoles, serveis 
territorials 
Col·lectiu diana: Alumnes amb necessitats especials 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
Observacions: INS Castellar realitza formació dual en el cicle formatiu de Gestió.  
 

1.3. CULTURA I ESPORTS 
Objectiu 

1.3.1. Promoure la pràctica esportiva de la ciutadania al llarg de la vida, 
incorporant les noves tendències de la pràctica lliure no organitzada. 

Acció  
1.3.1.1. Promoció de la salut i gaudir de l’entorn natural existent. Promoure 
caminar com a activitat saludable. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament (Esports, Gent Gran, Salut) i entitats 
Col·lectiu diana: Població en general 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
Observacions: Vine i camina +60, Camina i fes salut, Caminada popular. 
Es promou generar hàbits saludables. Promoció esport a Castellar atenent la 
demanda de les entitats. Cal incrementar la promoció amb esdeveniments 
puntuals i de llarga durada. 
Acció  
1.3.1.2. Civisme, neteja, conservació. Respecte al bon entorn natural per a 
l’esport. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament (Esports, Medi Natural), entitats, particulars. 
Col·lectiu diana: Població en general 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
Observacions: lligada a 1.3.1.1. Ajuntament exigeix a propietaris que les zones 
on es realitzen activitats estiguin netes i cuidades. Alhora s’exigeix a 
organitzadors activitats que respectin i cuidin les zones per les que passen 
(requeriment oficial). Es treballa junt amb Medi Natural (ordenança Convivència i 
Civisme). 
Acció  
1.3.1.3. Continuar amb la col·laboració entre l’administració pública i les entitats 
per a la pràctica esportiva. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament (Esports, Medi Natural), entitats, particulars. 
Col·lectiu diana: Població en general 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
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Objectiu 

1.3.2. Articular una oferta cultural i esportiva coordinada comptant amb el 
conjunt de serveis, equipaments i entitats de la vila.  

Acció  
1.3.2.1. Millorar la coordinació entre les entitats del municipi: fer xarxa, crear 
espais de trobada, treball conjunt, i donar suport a les entitats (temes legals, de 
programació, necessitats que puguin tenir, etc.). 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament i entitats 
Col·lectiu diana: Ajuntaments i entitats 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
Notes addicionals: Trobades periòdiques de les entitats (culturals, esportives, 
solidaritat i cooperació, etc.) per coordinar activitats, dinamitzar accions, 
conèixer necessitats, etc. CAL DISPOSAR DE TÈCNIC DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
A nivell Esports s’ha intentat però no s’ha aconseguit posar d’acord a entitats. 
 

Objectiu 

1.3.3. Reformular els usos i gestió dels equipaments municipals per afavorir la 
participació cívica. 

Acció  
1.3.3.1. Potenciar encara més la participació dels habitants a les activitats 
culturals i adequar més El Mirador a les necessitats ciutadanes. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament (El Mirador, Infància i Joventut) i entitats 
Col·lectiu diana: Tota la població i entitats 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
 

1.4. INFÀNCIA I JOVENTUT 
Objectiu 

1.4.1. Afavorir espais de trobada i d’acompanyament per adolescents i joves per 
potenciar l’autogestió en el temps lliure.  

Acció  
1.4.1.1. Crear espai d’autogestió de joves fora de les entitats per 
autorresponsabilitzar-se, amb benefici de la comunitat i dinamització 
d’educadors/es. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament (Joventut)+JOVES+ amb col·laboració amb d’altres 
agents que es considerin per dur a terme les activitats. 
Col·lectiu diana: Joves 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
Observacions: actualment s’està treballant en el projecte. S’està realitzant el 
marc referencial i normatiu per part de Castellar Jove.  
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Objectiu 

1.4.2. Ampliar l'oferta d'activitats per a infants i joves a l'espai públic per 
promoure alternatives d’oci i lleure incidint en la participació juvenil.  

Acció  
1.4.2.1. Donar resposta a la manca d’oci privat al municipi (Centre públic-privat 
d’oci al municipi. Amb participació de l’administració local i l’àmbit privat, amb 
gestió dels joves?) 
Desplegament (intern/mixt): Intern  
Responsables: Ajuntament (Joventut) amb col·laboració amb Cultura 
Col·lectiu diana: Joves 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent  
Observacions: cinema jove, activitats trimestrals temàtiques (Nadal, Halloween, 
Estiu Jove) sempre des de la vessant d’oci i festius-culturals. Gratuïtes.  
No es completa la oferta privada, sinó que es consulta al joves de Castellar Jove 
que fan d’altaveus (edats d’entre 11 i 18 anys) quines activitats volen realitzar en 
el marc referencial d’un tipus d’activitat que es pot realitzar (dinamitzadors de 
Castellar Jove, que pertanyen a una empresa, són els que guien les activitats).  
Acció  
1.4.2.2. Creació Consell d’Adolescents. 
Desplegament (intern/mixt): Intern  
Responsables: Ajuntament (Infància). 
Col·lectiu diana: Adolescents del municipi 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA però es posarà en funcionament en breu 
(PLIA desenvolupament biennal 2018-2019) 
OBSERVACIONS: Donar continuïtat a la tasca de participació i aprenentatge 
democràtic iniciada des del Consell d’Infants mitjançant la creació d’un consell. 

Acció  
1.4.2.3. Dissenyar programació dels actes lúdics i culturals del municipi amb la 
participació i implicació d’infants i d’adolescents. 
Desplegament (intern/mixt): Intern  
Responsables: Ajuntament (Infància). 
Col·lectiu diana: Infants i adolescents del municipi 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA però es posarà en funcionament en breu 
(PLIA desenvolupament biennal 2018-2019) 
 
Acció  
1.4.2.4. Obrir els patis de les escoles per al seu ús durant el cap de setmana amb 
l’acompanyament de personal extern a l’escola. 
Desplegament (intern/mixt): Intern  
Responsables: Ajuntament (Educació i Infància). 
Col·lectiu diana: Infants i adolescents del municipi 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA  
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Objectiu 

1.4.3. Millorar la comunicació adreçada a infants i joves, adaptant-se als mitjans 
que aquests col·lectius utilitzen.  

Acció  
1.4.3.1. Crear app de serveis i recursos adreçats als adolescents (creada per ells) 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament (Joventut), JOVES, Comunicació. 
Col·lectiu diana: Adolescents i joves 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
Acció  
1.4.3.2. Projecte periodisme jove 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament (Joventut), JOVES, Comunicació. 
Col·lectiu diana: Adolescents i joves 
Estat de l’acció (vigent/nova): VIGENT 
Acció  
1.4.3.3. Establir un pla de comunicació per públic jove 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament (Joventut), JOVES, Comunicació. 
Col·lectiu diana: Adolescents i joves 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA  
 

IGUALTAT 
Objectiu 

1.5.1. Impulsar els serveis i recursos necessaris per donar visibilitat als 
programes d’atenció a les dones, a les polítiques d’Igualtat i al col·lectiu LGTBI. 

Acció  
1.5.1.1. Crear SIAD –Servei d’Informació i Atenció a les Dones i col·lectiu LGTBI. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament  
Col·lectiu diana: Dones i col·lectiu LGTBI 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA (Pla d’Igualtat) 
Acció  
1.5.1.2. Actualitzar el Pla D’Igualtat Municipal: polítiques de gènere a la societat 
actual promovent la prevenció, sensibilització, atenció i recuperació. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament (Programes socials)  
Col·lectiu diana: Dones i col·lectiu LGTBI 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
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Objectiu 

1.5.2. Consolidar l’atenció coordinada i transversal en l’atenció de situacions de 
violència envers les dones. 

Acció  
1.5.2.1. Promoure el treball transversal de sensibilització i mantenir el suport a la 
Comissió Municipal envers la violència a les dones. per reduir la violència a les 
dones i incrementar la informació dels recuros existents.. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament  
Col·lectiu diana: Dones 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent (Pla d’Igualtat) 
 

Objectiu 

1.5.3. Impulsar programes de coeducació per fomentar els valors de la tolerància 
envers la diversitat. 

Acció  
1.5.3.1. Promoure la formació i sensibilització en els diferents àmbit i edats 
envers el gènere. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament (Programes socials i d’altres que es considerin) i 
entitats que es considerin.  
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent (Pla d’Igualtat) 
 
GENT GRAN 
Objectiu 

1.5.4. Actualitzar el Pla de Gent Gran 

Acció  
1.5.4.1. Incorporar l’envelliment actiu com a procés d’aprenentatge continuat en 
el procés de vida. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament i entitats 
Col·lectiu diana: Gent Gran 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA  
Acció  
1.5.4.2. Promoure activitats adaptades per tal que la formació segueixi sent una 
vessant important. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament i entitats 
Col·lectiu diana: Gent Gran 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA  
Acció  
1.5.4.3. Promoure la connexió i relació entre els centres residencials 
(resiolimpiades, com a exemple). 
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Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament i entitats 
Col·lectiu diana: Gent Gran 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA  
 

NOVA CIUTADANIA 
Objectiu 

1.5.5. Promoure un bon circuit d’acompanyament en el procés d’acollida de 
persones nouvingudes al nostre municipi. 

Acció  
1.5.5.1 Vetllar per facilitar l’adaptació a totes aquelles persones que arribin al 
municipi. 
 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament i entitats 
Col·lectiu diana: Nova ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
 

COOPERACIÓ 
Objectiu 

1.5.6. Sensibilitzar a la ciutadania envers la diversitat cultural. 

Acció  
1.5.6.1. Guia didàctica. 
 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament i entitats 
Col·lectiu diana: Nova ciutadania i cooperació 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
Acció  
1.5.6.2. Recolzar a les entitats de cooperació en la tasca que duen a terme 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament i entitats 
Col·lectiu diana: Nova ciutadania i cooperació 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
Acció  
1.5.6.3. Sensibilitzar a la ciutadania envers la tasca municipal als països en 
desenvolupament. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament i entitats 
Col·lectiu diana: Nova ciutadania i cooperació 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
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Objectiu 

1.5.7. Millorar la visibilitat de les actuacions que es duen a terme 

Acció  
1.5.7.1. Promoure la difusió de les actuacions als països en desenvolupament  
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament i entitats 
Col·lectiu diana: Nova ciutadania i cooperació 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
Acció  
1.5.7.2. Promoure el suport i la participació a les campanyes envers la cooperació 
de les entitats municipals. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament i entitats 
Col·lectiu diana: Nova ciutadania i cooperació 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
 

 
ÀMBIT 2. ECONÒMIC 
Potenciar i promoure les activitats econòmiques i turístiques del 
municipi perquè esdevingui una via atractiva basada en la cohesió del 
teixit social, l’adequació de les infraestructures i en el foment de 
l’ocupació dels vilatans. 
 

2.1. OCUPACIÓ 
Objectiu 

2.1.1. Mantenir i potenciar el Servei Local d’Ocupació per donar a conèixer els 
serveis que ofereix i incrementar el nombre de castellarencs i castellarenques 
ocupats.  

Acció  
2.1.1.1. Foment de l’ocupació a aturats de llarga durada. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament 
Col·lectiu diana: Persones aturades de llarga durada i persones grans aturades 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
Acció  
2.1.1.2. Donar a conèixer el Servei a tota la ciutadania. 
Desplegament (intern/mixt):  Intern 
Responsables: Ajuntament,  
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent  
Observacions: cal fomentar i incidir 
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Objectiu 

2.1.2. Promoure i facilitar l’emprenedoria per fomentar l’ocupació dels vilatans. 

Acció  
2.1.2.1. Viver d’indústries (diversos empresaris en un mateix edifici compartint 
serveis) 
Desplegament (intern/mixt): mixt 
Responsables: Ajuntament i centres de negocis 
Pressupost: 35.000€ 
Any d’execució: 1a fase 2000 i 2a fase 2005 
Col·lectiu diana: persones emprenedores i empreses de serveis 
Estat de l’acció (vigent/nova): vigent 
Acció  
2.1.2.2. Espais de coworking amb assessorament (oferir-los amb assessoria i per 
a desenvolupar projectes) 
Desplegament (intern/mixt): intern 
Responsables: Ajuntament 
Pressupost: 0 
Any d’execució:  2016 
Col·lectiu diana: persones emprenedores 
Estat de l’acció (vigent/nova):  Suspès. No acaba de funcionar, requeriria un 
replantejament i inversió per adequar locals 
Servei d’ocupació per ampliar el servei d’emprenedoria.  
Seguir prestant i millorant el servei de creació d’empresa 
Acció  
2.1.2.3. Concurs d’idees empresarials per potenciar la creativitat i detectar 
oportunitats de negoci (també local). 
Desplegament (intern/mixt):  mixt 
Responsables: Empreses (padrí o mecenes) 
Pressupost: 1.000€ més aportació privada 
Any d’execució:  2019 - 2020 
Col·lectiu diana: projecte emprenedors de IoT 
Estat de l’acció (vigent/nova): nova 
Notes addicionals: potenciar la creativitat i detectar oportunitats de negoci 
(també local). Redactar bases concurs d’idees. Premiar l’emprenedoria. 
Acció  
2.1.2.4. Millora de les connexions en infraestructures. 
Desplegament (intern/mixt):  mixt 
Responsables: Privat (amb Ajuntament9. 
Col·lectiu diana: indústria 
Estat de l’acció (vigent/nova): nova  
Observacions: aconseguir el 100% de fibra òptica. 
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2.2. COMERÇ I SERVEIS    
Objectiu 

2.2.1. Millorar i modernitzar l’oferta comercial i de serveis per fidelitzar i captar 
consumidors.  

Acció  
2.2.1.1. Fomentar els sectors comercials minoritaris o inexistents (roba d’home, 
música, etc.) 
Desplegament (intern/mixt):  mixt 
Responsables:  Comerç i Associació 
Any d’execució: 2020 - 2021 
Col·lectiu diana: Emprenedors comercials 
Estat de l’acció (vigent/nova): nova 
Notes addicionals: estudi de mercat per detectar les mancances i foment de les 
iniciatives comercials d’aquest sector 
Acció  
2.2.1.2. Fer una app que permeti trobar i opinar sobre els comerços visitats. 
Prioritzar cerques segons la ubicació.  
Desplegament (intern/mixt):  
Responsables: Comerç Castellar i Regidoria de Comerç 
Col·lectiu diana: Consumidor destinatari final, comerciant beneficiari 
Estat de l’acció (vigent/nova): Evolució de la guia de comerç 
Notes addicionals: App per dinamitzar el comerç i els serveis del municipi que 
doni a conèixer els comerços. 
 

Objectiu 

2.2.2. Promoure esdeveniments empresarials i de comerç per fomentar l’atractiu 
comercial del municipi.  

Acció  
2.2.2.1. Incentivar la compra en el municipi. 
Desplegament (intern/mixt): mixt 
Responsables: Associació de comerciants – Àrea comerç 
Pressupost: 10.000€ 
Any d’execució: 2019 (recurrent) 
Col·lectiu diana: Població en general i comerciants 
Estat de l’acció (vigent/nova): vigent 
Acció  
2.2.2.2. Promoure el networking entre comerç i indústria 
Desplegament (intern/mixt):  Mixt 
Responsables: Àrea d’empresa – Associacions Empreses i Comerç 
Pressupost: 1.000€ 
Any d’execució:  2019 
Col·lectiu diana: empreses industrial, comercial i de serveis 
Estat de l’acció (vigent/nova): nova 
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2.3. INDÚSTRIA   
Objectiu 

2.3.1. Potenciar l’economia sostenible i rendible (tenint en compte l’economia 
social i solidària) per tenir una activitat econòmica competitiva i de qualitat.  

Acció  
2.3.1.1. Fomentar iniciatives d’economia social i solidària a través de concurs de 
projectes i assessorament de projectes d’aquest tipus. 
Desplegament (intern/mixt): intern 
Responsables: Àrea d’empresa 
Pressupost: 1.000€ 
Any d’execució: 2019 
Col·lectiu diana:  persones amb projectes d’emprenedoria social 
Estat de l’acció (vigent/nova): vigent 
Notes addicionals: promoure a) concurs de projectes d’economia social i b) 
assessorament en projectes d’aquest tipus 
 

Objectiu 

2.3.2. Promoure mesures i activitats per millorar la competitivitat de la indústria 
ubicada al municipi.  

Acció  
2.3.2.1. Assessorament per a la reconversió industrial. 
Desplegament (intern/mixt): mixt 
Responsables: Ajuntament i associacions empresarials 
Pressupost: 5.000€ 
Any d’execució: 2019 - 2020 
Col·lectiu diana: empreses ubicades a Castellar (o nouvingudes per atraure) 
Estat de l’acció (vigent/nova): nou 
 

Objectiu 

2.3.3. Crear una estratègia de promoció i posicionament per promoure Castellar 
del Vallès com a destinació industrial.  

Acció  
2.3.3.1. Donar a conèixer els avantatges dels polígons industrials. 
Desplegament (intern/mixt): intern 
Responsables: Àrea d’empresa 
Pressupost: 6.000€ 
Any d’execució: 2022 
Col·lectiu diana: empreses sector tecnològic mig i mig alt 
Estat de l’acció (vigent/nova): nou 
Acció  
2.3.3.2. Implementar l’estratègia de modernització dels polígons. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Àrea d’empresa – Urbanisme – Via Pública i Asemca 
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Pressupost: 2,3 milions 
Any d’execució: 2019-2020 
Col·lectiu diana: polígons 
Estat de l’acció (vigent/nova): nou 
Acció  
2.3.3.3. Divulgació de la indústria 4.0 
Desplegament (intern/mixt):  mixt 
Responsables: Àrea d’empresa i Asemca 
Pressupost: 2.000€ 
Any d’execució:  2019- 2020  
Col·lectiu diana: empreses i persones emprenedores 
Estat de l’acció (vigent/nova): nou 
Acció  
2.3.3.4. Planificar una estratègia per promoure el sector agrari. 
Desplegament (intern/mixt):  mixt 
Responsables: Àrea d’empresa i centres formatius 
Any d’execució: 2020 - 2021 
Col·lectiu diana: persones emprenedores estudiants d’aquesta especialitat 
formativa 
Estat de l’acció (vigent/nova): nou 

Acció  
2.3.3.5. Fomentar l’associació del teixit empresarial per tal que serveixi com a 
motor econòmic de la ciutat.  
Desplegament (intern/mixt):  mixt 
Responsables:  Àrea d’empresa 
Pressupost: 4.000€ 
Any d’execució:  2018-2019 
Col·lectiu diana: Associació d’empreses de Castellar  
Estat de l’acció (vigent/nova): nou  
Acció  
2.3.3.6. Guia d’activitats empresarials 2.0 
Desplegament (intern/mixt):  intern 
Responsables:  Urbanisme - geoportal 
Any d’execució: 2018 
Col·lectiu diana: població i empreses 
Estat de l’acció (vigent/nova): nou, pendent actualitzar informació empreses 
 

2.4. FORMACIÓ   
Objectiu 

2.4.1. Mantenir i potenciar la formació no reglada per incrementar el nivell 
formatiu de la població.  

Acció  
2.4.1.1. Plans de formació per a la població activa. Formar treballadors per tal 
que els permeti adaptar-se als canvis i mantenir els llocs de treball. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
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Responsables: Ajuntament 
Col·lectiu diana: Població activa 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
Acció  
2.4.1.2. Fer extensiu el projecte “Metall Vallès” a d’altres sectors. 
Desplegament (intern/mixt):  Mixt 
Responsables:  Ajuntament i empreses 
Col·lectiu diana: Persones que cerquen feina i amb baix nivell d’estudis 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA (pendent de pressupost però amb el 
projecte ja realitzat). 
 

Objectiu 

2.4.2. Detectar i fomentar les vocacions com a motor d’ocupació per afavorir el 
traspàs generacional.  

Acció  
2.4.2.1. Promoure vocacions en diferents àmbits professionals. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament i empresaris 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
Notes addicionals: aquelles empreses que el seu directiu vol deixar/canviar, 
trobar un directiu que la vulgui 
 

2.5. PROMOCIÓ I INNOVACIÓ DE LA VILA  
Objectiu 

2.5.1. Aflorar i coordinar les activitats existents per donar visibilitat i fomentar el 
coneixement d’aquestes entre els vilatans i fora del municipi.  

Acció  
 2.5.1.1. Foment de la difusió de les activitats que es realitzen amb “tastets” amb 
un calendari estable. 
Desplegament (intern/mixt):  Mixt 
Responsables: Ajuntament, associacions i ciutadania 
Col·lectiu diana: Població en general 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
Observacions: es realitzen activitats com la Fira de Sant Josep, Fira de Sant 
Jordi, Tast d’estiu, Festa Major, Nadal activitats, Fira extraescolars. 
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Objectiu 

2.5.2. Crear una estratègia de promoció i posicionament per promoure Castellar 
del Vallès com a destinació turística.  

Acció  
2.5.2.1. Elaborar un pla de comunicació que fixi una estratègia en l’àmbit de la 
promoció de la vila (donar a conèixer activitats, entorn natural, etc.). 
Desplegament (intern/mixt):  Mixt 
Responsables:  Ajuntament (Cultura, Comunicació , Participació) i entitats 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
 

Objectiu 

2.5.3. Posicionar Castellar com a municipi innovador.  

Acció  
2.5.3.1. Definir una estratègia global d’innovació del territori.  
Desplegament (intern/mixt):  Mixt 
Responsables:  Ajuntament i altres  
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA però iniciada amb el projecte Lab Castellar 
 

ÀMBIT 3. TERRITORIAL 
Fomentar un model de municipi basat en la cohesió urbanística, la gestió 
sostenible dels recursos i de l’entorn natural i arquitectònic fent èmfasi 
en la millora de la connectivitat del municipi. 
 

3.1. URBANISME I SOSTENIBILITAT 
Objectiu 
3.1.1 Potenciar l’ús d’energies alternatives i renovables per a millorar en 
l’autosuficiència energètica. 
Acció  
3.1.1.1. Fer que els equipaments públics siguin energèticament autosuficients 
(amb energies netes) en un termini de 10 anys.  
Desplegament (intern/mixt):  Intern 
Responsables: Ajuntament 
Col·lectiu diana: Administració local i naus industrials 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
Observacions: Respon a la línia d’estalvi energètic i implementació d’energies 
renovables (PAES, auditories energètiques) 
Acció  
3.1.1.2. Aconseguir que el consum corrent dels nous polígons d’activitat 
econòmica siguin energèticament autosuficients.  
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament i propietaris naus industrials 
Col·lectiu diana: Administració local i naus industrials 
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Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
Observacions:  
Respon a la línia d’estalvi energètic i implementació d’energies renovables (PAES, 
auditories energètiques) 
Acció  
3.1.1.3. Fer que l’ús d’energies renovables sigui obligatori a les noves 
construccions i edificis públics i fomentar-ho a les reformes.  
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament (urbanisme, Serveis econòmics) i d’altres organismes 
supramunicipals 
Col·lectiu diana: Promotors i privats 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
Objectiu 
3.1.2 Afavorir la reducció de residus generats i implementar un nou sistema de 
gestió per augmentar la recollida selectiva. 
Acció  
3.1.2.1. Recollida porta a porta en un termini de 10 anys en zones de baixa 
intensitat. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA  
Observacions: S’està realitzant un servei de porta a porta comercial a l’illa del 
centre i es preveu també a Sant Feliu. 
Acció 
3.1.2.2. Promoure l’intercanvi i la reutilització d’articles (de la llar, 
electrodomèstics, etc.) 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament, entitats i empreses. 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
 

3.2. MEDI NATURAL 
Objectiu 
3.2.1. Ordenar les vies de l’entorn natural per concretar els itineraris d’accés al 
patrimoni natural. 
Acció  
3.2.1.1. Ordenar i aprofitar els espais naturals  
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament, Diputació, propietaris privats, entitats 
Col·lectiu diana: Total a ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
Observacions: turisme vol dir pernocatar i a Castellar no hi ha aquesta 
possibilitat. Cal fer convenis amb els propietaris. 
Acció  
3.2.1.2. Realitzar un pla d’usos dels camins forestals i creació de rutes que 
connectin el patrimoni arquitectònic rural. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
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Responsables: Ajuntament, propietaris i entitats. 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA (sense projecte) 
Acció  
3.2.1.3. Fer possible que el camí del riu sigui ciclable i caminable des del seu 
naixement fins a la desembocura.  
Desplegament (intern/mixt):  Mixt 
Responsables: Propietaris, administració i agents del territori 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
Observacions: hi ha un camí projectat. És viable en part ja que hi ha altres 
administracions que també han d’estar involucrades en el projecte.  
Acció  
3.2.1.4. Crear un camí al llarg del torrent de Colobrers que connecti amb el tram 
de Sabadell. 
Desplegament (intern/mixt):  Mixt 
Responsables: Ajuntament, propietaris, ACA 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA (projecte redactat) 
Observacions: el projecte està redactat però manquen recursos econòmics. 
 

Objectiu 
3.2.2. Afavorir la viabilitat de les finques agrícoles i forestals per garantir el 
manteniment del patrimoni i el paisatge. 
Acció  
3.2.2.1. Millorar els accessos al medi natural per optimitzar la viabilitat 
econòmica de les finques. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament (Medi natural) i propietaris. 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania i propietaris forestals 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
Observacions: difícil d’executar. 
Acció  
3.2.2.2. Potenciar la reutilització de masies de forma viable per a propietaris i 
masovers. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament (Medi Natural) 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
Observacions: cal modificar les ordenances municipals per diversificar les 
activitats que es podent realitzar. 
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Objectiu 
3.2.3. Potenciar l’educació en els valors del medi natural per reduir l’incivisme i 
millorar el coneixement de l’entorn. 
Acció  
3.2.3.1. Educació al món forestal. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament (Medi natural, educació-guia didàctica), escoles, 
centre estudis. 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
Observacions: introduir com a activitat de la guia didàctica i del centre d’estudis. 
Acció  
3.2.3.2. Pla de manteniment i vigilància dels espais naturals d’ús públic. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Agents de l’entorn, ciutadania, administració 
Col·lectiu diana: Població en general 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
Observacions: és necessària una brigada específica i una policia específica 
forestal. 
 

 

3.3. MOBILITAT I ACCESSIBILITAT 
Objectiu 
3.3.1. Afavorir la mobilitat tova al nucli urbà per reduir la presència del vehicle 
privat a l’espai públic. 
Acció  
3.3.1.1. Ampliar les voreres del nucli urbà per adequar-les al pas de persones 
amb mobilitat reduïda i/o cotxets d’infants. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): VIGENT (en desenvolupament) 
Acció  
3.3.1.2. Estudiar la viabilitat del transport urbà gratuït o semigratuït o amb més 
freqüència 
Desplegament (intern/mixt):  Mixt 
Responsables: Ajuntament, Generalitat i empreses de transport 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA (no desenvolupada) 
Acció  
3.3.1.3. Afavorir àrees d’estacionament a les zones perifèriques del nucli urbà per 
dissuadir d’accedir al centre amb cotxe. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
Observacions: cal incidir més en l’entrada a Sant Feliu del Racó. 
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Acció  
3.3.1.4. Facilitar l’aparcament al pàrquing subterrani de la plaça Major. 
Desplegament (intern/mixt):  Mixt 
Responsables: Ajuntament i empresa SABA 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
Observacions: més diversitat, i en especial col·lectiu comerç, escoles properes i 
gent que treballa en el centre del municipi . En curs estudi de viabilitat d’obertura 
24 hores. 
Acció  
3.3.1.5. Incrementar l’espai de vianants als carrer urbanitzant els carrers en 
plataforma única. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): VIGENT.  
Observacions: en els casos adients. S’estan fent carrers de plataforma única en 
l’illa del centre 
Acció  
3.3.1.6. Repensar la circulació de vehicles per evitar recorreguts innecessaris 
(per resoldre alguns circuits d’accés a equipaments (ex. Pavelló Puigverd) 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
Acció  
3.3.1.7. Mantenir l’oferta de places de zona blava 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables:  Ajuntament 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): VIGENT 
Acció  
3.3.1.8. Creació d’itinerari de vianants a les urbanitzacions i nucli disseminat. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament , Generalitat 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
Observacions: en funció del tram la competència és d’Ajuntament o de 
Generalitat. Actualment en desenvolupament les zones de Sant Feliu de Racó i 
Airesol C. 
Acció  
3.3.1.9. Completar la xarxa de carril bici al nucli urbà i també en direcció a Sant 
Feliu del Racó. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables:  Ajuntament 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
Observacions: A Sant Feliu del Racó ja existeix. Manca el nucli urbà i polígon per 
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la dificultat d’obtenir inversió. 
Acció  
3.3.1.10. Ordenar el sentit únic els carrers de les urbanitzacions. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania. 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
Notes addicionals: resoldre alguns circuits d’accés a equipaments (ex. pavelló 
Puigvert) 
Acció  
3.3.1.11. Actualitzar el pla d’accessibilitat i preveure les inversions necessàries 
per executar-lo. 
Desplegament (intern/mixt):  
Responsables:  
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania que viuen a urbanitzacions, nucli antic i 
camins estrets. 
Estat de l’acció (vigent/nova): VIGENT (iniciat) 
 

Objectiu 
3.3.2. Treballar per millorar la connectivitat amb les vies ràpides i els sistemes de 
transport d’alta capacitat. 
Acció  
3.3.2.1. Exigir a les administracions superiors la priorització del desdoblament de 
la carretera de Sabadell sempre que connecti amb el traçat de la ronda Nord 
(connexió B-124 amb C-58). 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament Castellar, altres ajuntaments zones afectades i 
administracions supramunicipals 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
Acció  
3.3.2.2. Creació d’un carril segregat per al transport públic autònom intel·ligent  i 
demanar continuïtat dins de Sabadell. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament i altres ajuntament afectats. 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
Acció  
3.3.2.3. Aconseguir que Castellar estigui dins de la segona zona de transport 
públics de la regió metropolitana. Abaratir costos de desplegament a Sabadell, 
Terrassa i altres poblacions de la comarca (UAB Cerdanyola) en transport públic 
Desplegament (intern/mixt): Extern 
Responsables: Administracions supramunicipals  i Àrea Transports Metropolitans. 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
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3.4. ESPAI PÚBLIC   
Objectiu 
3.4.1. Millorar el manteniment dels espais públics per incrementar-ne la qualitat. 
Acció  
3.4.1.1. Repensar les espècies d’arbrat viari. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament  
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
Observacions: en base al Pla director de l’arbrat viari municipal. Amb empreses 
externes subcontractades. 
Acció  
3.4.1.2. Realitzar un inventari de parets i mitgeres susceptibles de fer murals 
artístics. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament i entitats. 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova):  Vigent 
Observacions: accions puntuals (projectes participatius) 
Acció  
3.4.1.3. Projectes d’art urbà a parets mitgeres o grans superfícies (exemple: 
Penelles). 
Desplegament (intern/mixt): Mixt 
Responsables: Ajuntament i entitats 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
Observacions: accions puntuals (projectes participatius) 
Acció  
3.4.1.4. Afegir al contracte de neteja viària la neteja dels carrers amb aigua 
pressió. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament  
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): vigent 
Acció  
3.4.1.5. Contractació d’empresa dedicada al manteniment de places i parcs per 
controlar diàriament els elements de mobiliari urbà i jocs infantils i detectar-ne 
deficiències i el seu arranjament amb la màxima rapidesa. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament  
Any d’execució: 2019 
Col·lectiu diana: Infants  
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
Observacions: previst concursar el servei a principis de l’any 2019 
Acció  
3.4.1.6. Disposar d’un programa de manteniment del patrimoni municipal. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament 
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Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): nova 
Acció  
3.4.1.7. Millorar la neteja dels espais públics i sancionar o controlar els 
propietaris d’animals de companyia. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament: via pública i policia 
Col·lectiu diana: Població en general (especialment, propietaris d’animals) 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
 

Acció  
3.4.1.8. Introduir espècies vegetals per incrementar la biodiversitat en espais 
públics. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent ( Pla director de l’arbrat viàri) 
Acció  
3.4.1.9. Crear un pla integral de manteniment d’espais públics. 
Desplegament (intern/mixt):  Intern 
Responsables: Ajuntament 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA (previsió de partida pressupostària 
específica) 
Acció  
3.4.1.10. Creació d’una piscina municipal d’estiu pública adequada per a la 
població 
Desplegament (intern/mixt):  Intern 
Responsables: Ajuntament 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA (en curs). 
 

Objectiu 
3.4.2. Educar en el civisme per fomentar el bon ús de l’espai públic i el sentiment 
de bé col·lectiu. 
Acció  
3.4.2.1. Instaurar un dia per tal de plantar i podar els espais públics. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament 
Col·lectiu diana: Població escolaritzada 
 

Objectiu 
3.4.3. Posar en valor el patrimoni arquitectònic per incrementar la qualitat de 
l’espai públic. 
Acció  
3.4.3.1. Promoure la rehabilitació de les façanes singulars o amb interès 
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arquitectònic. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament (Urbanisme-taula de patrimoni) 
Col·lectiu diana: Ajuntament i propietaris 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA 
Acció  
3.4.3.2. Fomentar les rutes per tal de posar en valor el patrimoni  
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables:  Ajuntament (cultura i urbanisme) 
Col·lectiu diana:  
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent (estan senyalitzats alguns elements) però 
cal incidir. 
 

3.5. HABITATGE 
Objectiu 
3.5.1. Ampliar l’oferta d’habitatge protegit per facilitar el desenvolupament de les 
persones amb més dificultats.  
Acció  
3.5.1.1. Incrementar habitatges públics de lloguer. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt o extern o intern, en funció del desplegament. 
Responsables: en funció del desplegament. 
Col·lectiu diana: en funció de l’estudi i col·lectius que es determinin. 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA (en desenvolupament). 
Acció  
3.5.1.2. Intervenció de l’administració pública en el mercat d’habitatge a través 
de la creació de més habitatges de protecció oficial, tenint en compte l’ús 
d’energies alternatives i renovables. 
Desplegament (intern/mixt): Mixt o extern o intern, en funció del desplegament 
Responsables: En funció del desplegament. 
Col·lectiu diana: en funció de l’estudi i col·lectius que es determinin. 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA (el POUM marca les directrius a seguir) 
Acció  
3.5.1.3. Mantenir la pressió sobre els grans tenedors d’habitatges perquè els 
posin a lloguer, en la mesura que sigui possible legalment 
Desplegament (intern/mixt): Mixt o intern, en funció del desplegament 
Responsables: En funció del desplegament. 
Col·lectiu diana: Propietaris habitatges buits. 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA  
Observacions: cal fer un estudi sobre els pisos buits i qui són els propietaris 
Acció  
3.5.1.4. Incentivar els petits tenedors d’habitatges perquè els posin al mercat de 
lloguer amb garanties. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament (Habitatge) 
Col·lectiu diana: propietaris habitatges 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA  
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Objectiu 

3.5.2. Difondre les mesures establertes al plantejament per permetre diversificar 
l’oferta d’habitatge.  

Acció  
3.5.2.1. Difusió de les possibilitats de reforma i usos dels habitatges. 
Desplegament (intern/mixt): Intern  
Responsables: Ajuntament 
Col·lectiu diana: Propietaris d’habitatges antics 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
Observacions: Auditories energètiques, captació pisos per a la borsa de lloguer 
social, ajudes rehabilitació habitatge (en projecte), difusió intensiva de 
convocatòries de Generalitat, DIBA, i altres organismes. 
Objectiu 

3.5.3. Afavorir la millora del parc d’habitatge per aconseguir més eficiència 
energètica i frenar-ne l’envelliment.  

Acció  
3.5.3.1. Incrementar les auditories energètiques i incentivar les actuacions a 
portar a terme. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament 
Col·lectiu diana: Població que viu en habitatges poc eficients i antics (llogaters i 
propietaris) 
Estat de l’acció (vigent/nova): Vigent 
Acció  
3.5.3.2. Crear una oficina d’habitatge per gestionar ajuts i informació dels 
habitatges.  
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament 
Col·lectiu diana: Tota la ciutadania 
Estat de l’acció (vigent/nova): vigent (en desenvolupament9. 
Acció  
3.5.3.3. Crear una línia d’ajuts a la rehabilitació del parc existent d’habitatge, que 
tingui en compte la millora de l’eficiència energètica. 
Desplegament (intern/mixt): Intern 
Responsables: Ajuntament 
Col·lectiu diana: Propietaris habitatges. 
Estat de l’acció (vigent/nova): NOVA  
Observacions: en estudi (habitatges socials). 
 

DESPLEGAMENT, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ DEL 
PE20/20 

El Pla defineix, mitjançant eixos estratègics, objectius i accions, un marc d’actuació 
que es desenvoluparà mitjançant plans anuals que prioritzaran eixos estratègics i 
accions en funció de les necessitats del territori i els recursos existents. És en 
aquest sentit que aquest apartat pretén emmarcar la manera a través de la qual es 
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realitzarà el desplegament i el sistema de seguiment i avaluació que permetrà 
conèixer el grau de desenvolupament del pla i facilitarà la incorporació d’elements 
de millora contínua del procés. 

Desplegament                

Un cop elaborat i aprovat el Pla pel Ple municipal, cal garantir un procés de 
desplegament, constant i basat en: 

� La priorització d’accions, amb l’objectiu de traslladar les directrius estratègiques 
del Pla a la realitat local.  

� El desenvolupament del projecte basat en la transversalitat (entre àrees 
municipals) i el treball en xarxa (amb els agents locals implicats en l’àmbit de la 
inclusió social). 

� El foment de les relacions i el coneixement entre els diversos agents del 
municipi, facilitant així una forma de treballar basada en la coresponsabilitat i el 
treball compartit.  

� La garantia de les funcions d’avaluació i seguiment durant el procés de 
desplegament. 

� El treball ordenat a partir del disseny d’una estructura orgànica clara. 
� La garantia d’una visió global del procés de desplegament. Es tracta d’evitar el 

desenvolupament d’actuacions de forma aïllada, i de fer convergir el seguit 
d’accions que es desenvolupin en un mateix comú denominador. 

 

S’ha de garantir un desplegament transversal i en xarxa dels diversos principis, 
eixos estratègics, objectius, i, finalment, actuacions previstes incloses al Pla.  

Estructura orgànica i funcions en el desplegament, avaluació i seguiment 

L’estructura orgànica del Pla estarà constituïda per:  

 Equip tècnic del Pla (Oficina tècnica del Pla)  
 Comissió Tècnica 
 Comitè Impulsor  

 

Equip tècnic del Pla (Oficina tècnica del Pla): 

S’encarrega de garantir operativament el procés d’implementació del Pla. Està 
format pel referent tècnic, i amb la col·laboració i suport d’altres tècnics i tècniques 
en funció dels diversos processos que es duen a terme a cada moment.  

Funcions: 

• Actualització de la diagnosi del municipi  
• Dinamització i coordinació dels espais participatius 
• Coordinació del procés d’implementació i seguiment de l’execució dels plans 

d’actuació anuals. Aquesta coordinació implica reunions amb els diversos 
departaments de l’ajuntament per tal d’analitzar les possibles actuacions a 
portar a terme o  la incorporació de nous elements en accions ja existents 

 

Comissió Tècnica: 

Té la funció de liderar l’elaboració i l’execució del Pla en totes les fases, de 
dinamització, coordinació i promoció del treball transversal interdepartamental, 
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seguint les línies estratègiques acordades. Es suggereix que es reuneixi amb 
periodicitat quadrimestral. 

 

Durant la fase de desplegament del Pla, la Comissió Tècnica esdevé l’espai tècnic 
interdepartamental que garanteix un desplegament transversal eficaç i útil. Així, 
l’estructura orgànica és flexible i dinàmica i permet la participació als seus òrgans 
dels actors necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.  

 

Aquesta Comissió, doncs, pretén garantir les lògiques imprescindibles de 
transversalitat durant el desplegament del Pla d’acció i, sobretot, esdevenir un 
espai on definir i desenvolupar les accions d’avaluació i seguiment de les actuacions 
emmarcades al Pla. 

Funcions: 

• Liderar el procés d’elaboració i execució del Pla 
• Garantir l’execució de totes les fases del Pla 
• Dinamitzar, coordinar i promoure el treball transversal i en xarxa 
• Realitzar la proposta de priorització anuals de línies estratègiques i d’accions. Es 

prioritzaran actuacions tenint en compte les necessitats del territori, els 
recursos, instruments i oportunitats existents, considerant criteris com impacte 
previst, garanties d’èxit, o que coincideixin en el temps amb d’altres accions 
promogudes per l’Ajuntament o d’altres agents que puguin generar sinergies 
que augmentin els seus resultats positius. En tot cas, l’objectiu és garantir el 
desplegament equilibrat d’accions de cadascun dels eixos d’actuació, per tal de 
mantenir el seu caràcter integral 

• Definir exhaustivament les accions prioritzades (objectius específics, fases, 
pressupost, accions de visualització, elements d’avaluació, etc.) i iniciar-ne el 
desplegament. La coordinació amb altres agents del territori ha de ser un 
principi rector del Pla i, per tant, en les accions es potenciarà la participació 
d’altres actors del territori en el disseny, desenvolupament i avaluació dels 
projectes.  

• Crear, si s’escau, comissions de treball sectorials, que garanteixin trobades 
periòdiques i que serveixin per a fer les prioritzacions, definir les accions, 
delegar responsabilitats, i fer-ne l’avaluació i seguiment (particular i integral) 
del desplegament, etcètera 

• Acordar les línies estratègiques de comunicació del Pla 
• Garantir el procés de seguiment permanent i l’avaluació del pla 
 

Comitè Impulsor:  

Té com funcions liderar i impulsar el Pla i garantir-ne el funcionament orgànic que 
haurà d’executar, seguir i avaluar-lo. Se suggereix que estigui format, com a 
mínim, per l’alcalde, el comissionat del PEC20/20, així com per els referents tècnics 
del Pla, i que es reuneixi amb periodicitat semestral. 

Funcions:  

• Liderar i impulsar, des d’una mirada politicotècnica, l’elaboració, l’execució, el 
seguiment i l’avaluació del Pla 

• Acordar la priorització anual de les línies estratègiques, els objectius i les 
accions a desenvolupar 
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• Promoure el treball transversal en l’organització municipal 
• Garantir l’execució del pla, el seguiment i l’avaluació 
• Garantir una estratègia de comunicació del Pla 
• Promoure el treball transversal en l’organització municipal 

Seguiment i avaluació 

El seguiment de l’execució del Pla no és un fi en si mateix, sinó un instrument per 
prendre decisions que millorin el desplegament de les accions i del pla mateix. El 
procés de seguiment, per tant, es constitueix com una fase integrada en l’etapa 
d’implementació del Pla, i ha de permetre conèixer sistemàticament l’efectivitat i 
l’eficiència de les accions desenvolupades d’acord amb les finalitats, els objectius i 
els recursos definits per a cadascuna de les accions, com també conèixer els 
avenços que en l’àmbit de les persones grans al municipi.  

El seguiment que es faci de les diferents accions pot resultar de gran utilitat a l’hora 
de l’avaluació. Per això, caldrà documentar de forma sistemàtica els problemes que 
sorgeixin, els aspectes a millorar o, senzillament, com està funcionant i quins 
resultats està donant una determinada acció. I, alhora, serà important diferenciar 
sobre quines dimensions de les accions voldrem fem el seguiment del Pla, a més de 
conèixer i mesurar els resultats immediats de les accions i els impactes que, en 
termes d’inclusió, generen aquestes intervencions a mig i llarg termini. 

Amb aquest model de fitxa de seguiment següent –aplicada a cada acció– es 
garanteix que el seguiment es fa de manera correcta i sistemàtica: 

 

Taula X.X 

Fitxa de seguiment de l’acció 

Descripció i codi de l’acció  
Ex. Eix 1. A.1.1 

Definició Acabar de matisar i adaptar la definició 
de l’acció exposada al Pla d’acció. 

Data d’inici Previsió del temps en què es farà el 
desplegament i períodes, si s’escau, que 
es preveuen. Data prevista final de l’acció 

Persones destinatàries Públic objectiu de l’acció. 

Responsables de la implantació Agents implicats i/o àrea responsable. 

Accions de difusió  

Accions d’avaluació i seguiment  

Cost  

Abast 
Impacte previst del desplegament de 
l’actuació. 

Resultats Valoració final de resultats. 
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Aspectes a destacar  

Suggeriments de millora  

 

Avaluació 

L’avaluació de les actuacions del Pla té com a objectiu valorar si les accions 
dissenyades i executades són adequades i ofereixen els resultats previstos i, en 
aquest sentit, és un instrument que ha de permetre l’anàlisi, el seguiment i la 
millora del Pla i, en conseqüència, ha de facilitar informació per saber com s’està 
executant la política d’inclusió al municipi.  

En aquest sentit, es vol encetar un procés que permeti definir un model d’avaluació 
a partir de participació de tots els agents implicats. Així mateix, cadascuna de les 
accions que s’implementi tindrà la seva avaluació, més enllà de l’informe anual 
previst. 

En l’avaluació del Pla, es prendrà en consideració els següents elements clau de 
l’avaluació de polítiques públiques, en tant que principis orientadors: 

1. Tenir clars els motius pels quals s’avaluarà.  

Es parteix del principi que el primer pas per a una avaluació útil ha de passar per 
tenir clars els motius pels quals s’avalua. És en aquest sentit que cal tenir clar per 
què ens facilitarà la tasca avaluadora. 

2. Definir objectius clars del que serà avaluable. 

Existeix el compromís que cal definir objectius realistes i adaptats a la realitat. És 
en aquest sentit que una definició clara dels objectius haurà de facilitar la tasca 
avaluadora d’aquest Pla. 

3. Comptar amb una informació actualitzada per avaluar. 

Es garantirà que la informació que es generi –informació quantitativa (dades 
d’informació) i qualitativa (de valoracions i opinions)– esdevingui imprescindible per 
poder avaluar amb criteris d’eficiència. 

4. Comptar amb els procediments i els recursos necessaris per avaluar. 

Es parteix de la premissa que el cost de l’avaluació no superarà en cap cas el cost 
del projecte avaluat i, en aquest sentit,  existirà un criteris estàndard que calculà el 
cost per a l’avaluació al voltant del 10% (temps i diners) dels recursos destinats al 
projecte.  

En relació als procediments, i amb la voluntat de l’Ajuntament que aquests 
processos no siguin inassolibles tècnicament, es garantirà eines d’avaluació interna 
i externa, a partir del sentit comú i la creativitat.  

L’avaluació del Pla d’acció permetrà, doncs, retre comptes del que es fa, per tal de 
poder prendre decisions de reorientació de les pràctiques, prioritats i impactes, i 
justificar la feina feta i els seus rendiments, i és per això que s’assumeix el 
compromís d’aprendre i poder millorar les noves formes i estratègies de treball, 
reconduint-les i perfeccionant-les de manera periòdica. 
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Les qüestions clau que es tindran en compte a l’hora d’avaluar seran les següents:  

• les accions que s’han executat són adequades per assolir els objectius marcats 
o els resultats esperats? 

• són suficients els recursos que s’havien previst per a la posada en marxa de 
les accions? 

• justifiquen la inversió realitzada els resultats obtinguts fins al moment de 
l’avaluació? 

 

 

En aquest sentit, per tal de treballar l’avaluació, es disposarà de la taula anterior 
com fitxa de treball que recollirà els aspectes a avaluar i que permetrà de 

Taula X.X. Aspectes a avaluar 

Fitxa d’avaluació de l’acció 

Descripció i codi de l’acció  Ex. Eix 1. Objectiu 1.1. Acció 1.1.1 

Planificació 
de l’acció 

L’acció executada 
és adequada per 
assolir els 
objectius marcats 
o els resultats 
esperats? 

L’acció és aplicable a la realitat de la 
institució? 

Els objectius o els resultats esperats 
proposats són els adequats? 

Les accions previstes són coherents amb els 
mitjans i els objectius marcats? 

Gestió de 
l’acció 

Els recursos que 
s’havien previst 
per a l’execució de 
l’acció són 
suficients? 

S’ha fet l’acció segons el calendari previst? 

L’assignació de recursos ha estat l’adient? 

Els mètodes utilitzats han estat correctes? 

 

 

Resultats de 
l’acció 

Els resultats 
obtinguts fins al 
moment 
justifiquen la 
inversió 
realitzada? 

S’han assolit els objectius i els resultats 
previstos? 

Les persones que han participat en les 
accions estan satisfetes? 

Les persones destinatàries de les accions 
estan satisfetes? 
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sistematitzar-ne periòdicament cadascuna de les actuacions vinculades a objectius 
específics i eixos estratègics concrets definits pel Pla. 

Finalment, fóra convenient que, amb caràcter anual, es redactés un informe basat 
en els resultats de les tasques de seguiment i avaluació desenvolupades, el qual 
recollís el resum de les actuacions realitzades, el calendari d’execució, el 
pressupost, l’avaluació i les accions futures, i hauria de ser tramès i presentat a 
l’equip de govern. 
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