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PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2019-2023
Il·lusió, esforç, compromís, responsabilitat i perseverança defineixen l’equip de
govern municipal, que treballa de manera incansable per aconseguir un Canyelles
amb més qualitat de vida i ple d’oportunitats. Un Canyelles viu i amb futur. Un tarannà que queda reflectit en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) del govern corresponent al mandat 2019-2023.
El document constitueix el full de ruta del govern municipal, que marca clarament
les prioritats d’actuació. És el camí a seguir, una declaració d’intencions del que és
el compromís d’acció amb els ciutadans de Canyelles en els diversos àmbits d’actuació municipal. El recorregut que orienta l’acció política i de gestió de l’Ajuntament de Canyelles, en tots els àmbits d’actuació municipal, des de les grans línies
estratègiques al dia a dia de la població. El Pla de Mandat posa les bases per a
executar nous projectes i accions però també per seguir amb el treball iniciat l’anterior legislatura i fer realitat algunes de les iniciatives que estan en procés.
La transversalitat també marca aquest Pla d’Actuació Municipal per donar resposta
de manera coordinada i global a les necessitats del municipi, com també per definir projectes i accions per al màxim nombre de persones possible. Tot plegat, prioritzant l’atenció a les persones, el benestar social, la dotació de serveis i la millora
de tots els sectors del municipi I de la via pública, les polítiques d’igualtat i la gestió
econòmica responsable i transparent.
Aquest pla de mandat té la prioritat en el benestar de les persones, i encara més
tenint en compte que es desenvoluparà en una situació especial, marcada per la
crisi sanitària de la Covid-19.

BENESTAR DE LES PERSONES I DE LA GENT GRAN
-Posar en marxa el Centre de Dia i seguir oferint tots els serveis de suport.
Obrir el Centre de Dia a persones amb discapacitats i dependents
Crear un espai de residència per a usuaris
-Implementar les bonificacions socials i seguir cuidant de les famílies i els infants
-Crear la Targeta Família, que ofereix ajuts i subvencions a les famílies nombroses i monoparentals i amb fills amb diversitat funcional.
-Adaptar el calendari de pagament d'impostos i taxes a les necessitats dels veïns i veïnes
de Canyelles, incloent-hi la possibilitat del fraccionament en casos de vulnerabilitat i greus
dificultats econòmiques
-Ampliar els serveis del Dispensari Mèdic amb noves especialitats de medicina alternativa i
natural, nutrició, fisioteràpia…

PLA D’ACCESSIBILITAT
-Creació del primer parc infantil adaptat
-Voreres i equipaments sense barreres arquitectòniques.
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CIUTAT ESPORTIVA I SALUDABLE
-El nou pavelló com a equipament esportiu de l’Escola Sant Nicolau i l’Institut Pla del
Bosc. Ha d’acollir també noves activitats extraescolars.
-Dinamitzar el nou Pavelló amb noves disciplines esportives i esports federats.
-Dotar els clubs esportius d’espais al nou Pavelló
-El pavelló serà un nou espai que acollirà esdeveniments culturals i socials.
-Adhesió a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables que gestiona la FEMP.
-Promoció d’activitats familiars, esportives, de natura i saludables
Rutes de senderisme, cavall i BTT
Coneixement i respecte de l’entorn

SOSTENIBILITAT
-Adhesió al distintiu Biosphere de turisme sostenible.
-Promoure l’ús d’energies renovables amb la instal·lació d’una marquesina fotovoltaica en
espais públics.

SEGURETAT I CIVISME
-Implementar mesures de pacificació del trànsit i control de velocitat.
-Reforç de la lluita contra les okupacions il·legals.
-Dotar de més càmeres de vigilància per garantir la seguretat al municipi.
-Continuar endavant amb la creació de nous grups especials de voluntariat, com el ja existent Grup de Cendres, com podria ser la creació d’una associació de voluntaris de Protecció Civil de Canyelles especialment dedicada als espais de natura.

RESPECTE AMB L’ENTORN
-Dinamitzar el nou centre Canyelles Espai Natura (CEN)
Ha d’acollir i permetre:
• Cicles de Formació Professional de la Família Agrària:
- Activitats eqüestres
- Producció Agropecuària
- Ramaderia i Assistència en Salut Animal
- Gestió Forestal i del Medi Natural
- Paisatgisme i Medi Natural
- Agroramaderia
• Desenvolupament d’Horts Urbans Ecològics
• Espai de recuperació de l’energia solar
• Centre de Recuperació de Papallones i Basses de Recuperació d’amfibis, amb
l'objectiu de protegir l'entorn més proper i afavorir el desenvolupament de la
biodiversitat autòctona.
• Centre Excursionista de Canyelles
• Centre Operatiu de Prevenció d’Incendis forestals.
-Intensificar la neteja de parcel·les i franges forestals.
-Protegir les construccions de Pedra Seca i el patrimoni natural
-Defensar l’estima i respecte als animals.
-Impuls de projectes de recuperació de la fauna com:
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Recuperació i Protecció Nius Orenetes
Protecció Ratpenats
Reintroducció d’òlibes
-Incrementar les accions de respecte i protecció del medi ambient i identificar rutes d’espècies protegides i arbres catalogats.
- Foment dels sistemes de producció ecològica
- Promoure els productes de Km 0 I proximitat.
- Recuperació de la vinya i els espais de conreu.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
-Impulsar l’emprenedoria amb assessorament jurídic, amb iniciatives empresarials d’artesans i amb la creació d’un viver de microempreses.
-Creació del nou Espai de Formació i Ocupació.
Per fomentar i donar suport a l’emprenedoria
-Reforçar la projecció del municipi com a Capital del Nadal amb la Fira de Santa Llúcia
com a eix vertebrador de les activitats nadalenques.
-Seguir apostant per fires I festes de qualitat, que atreguin turisme familiar i potenciïn el
comerç i la restauració local.
-Impulsar nous models firals o esdeveniments.
-Impulsar el projecte Nadal Canyelles.
-Suport al comerç i la restauració local i als petits empresaris I autònoms
Bonificacions
Suport i assessorament
-Impulsar accions de forma regular per atraure visitants I afavorir comerços I restaurants
locals.
-Reforçar el lideratge de projectes europeus per part de l’Ajuntament de Canyelles per ajudar a la promoció econòmica del municipi.

OBRA PÚBLICA i PATRIMONI
-Iniciar la reordenació del nucli antic.
-Seguir desenvolupant I millorant el pla urbanístic de les diverses urbanitzacions.
-Integrar al municipi l’antiga C-15 al seu pas per Canyelles.
-Seguir accions millora de la via pública.

ENTITATS
-Construir nous espais i mantenir el suport econòmic, logístic i de serveis a les entitats,
que són el motor cultural i de cohesió social de Canyelles.

MOBILITAT
- Treballar per l’augment del transport públic a Canyelles, especialment els caps de setmana.
- Seguir impulsant un servei de taxi porta a porta bonificat.
- Seguir impulsant les bonificacions del transport públic en el marc del Projecte T3G.
- Seguir impulsant el projecte Joves en Moviment amb bonificacions per al transport públic als joves que han d’estudiar fora del municipi.
- Millorar la connectivitat del municipi
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JOVENTUT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
-Dinamitzar les activitats per als joves.
-Impulsar la ràdio online.
-Tenir cicles formatius de grau mitjà i superior.
-Dotar l’Artífex amb més oferta formativa d’oficis retrobats.
Per promoure l’autoocupació i obtenció de titulació oficial
-Prioritzar la formació i l’ocupació per a joves i desocupats.
-Crear un estudi de gravació i producció musical professional.
-Promoció de l’Ocupació des del SERLOC.
-Crear Consell de Joves, nou ens de participació ciutadana.
-Reforçar els projectes europeus per al jovent que ja estan en marxa, impulsant la interculturalitat amb altres països d’Europa i l’intercanvi de ciutadans.
-Reforçar l’aprenentatge d’idiomes a través de l’intercanvi de joves entre municipis que
aporta la participació en els projectes europeus en què estem inscrits.

ENSENYAMENT
-Crear biblioteca virtual I espai de formació
-Crear el Consell d’Infants, un nou ens de participació ciutadana a l’escola Sant Nicolau
- Impulsar l’estudi d’idiomes

CULTURA, PATRIMONI I TRADICIÓ
-Posar en marxa l’Espai Foc i el Centre d’Interpretació dels Minerals MICA.
-Seguir impulsant i donant suport a l’art i la cultura des de la nova Comissió de Patrimoni i
Cultura.
Creació del I Festival Literari Castell de Canyelles
Impuls de la Literatura Jove
- Reforçar els projectes d’Agermanament en marxa amb Don Benito, Adeschlag i Castellvecchio per aprofundir en l’enriquiment cultural i social del municipi. I buscar-ne de nous
que aportin aquesta riquesa cultural i econòmica al municipi.
- Establir una bona promoció i difusió de les arts.
- Establir una temporada o cicles d'espectacles professionals de Teatre, Circ, Dansa i Música a través del Programa.Cat.
- Promoure exposicions itinerants. Arts plàstiques i visuals.
- Impulsar festivals diversos.
- Impulsar programes de suport a la creació.
• Aules de creació artística.
• Crear o desenvolupar un espai de creació i producció de les arts aquí a Canyelles
perquè els creadors disposin dels mitjans necessaris per desplegar tot el seu potencial.
- Preservar el Patrimoni i la Memòria Històrica. Potenciar l’Arxiu (digitalitzar documents
per poder mantenir viva aquesta memòria històrica).
Un poble es mesura pel seu llegat, per la seva vàlua històrica, i per la seva
gent. El patrimoni d'un poble és el que dóna sentit a l'existència d’aquest.
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INTEGRACIÓ I SOLIDARITAT
-Seguir facilitant la tasca del voluntariat de Canyelles.
-Reforçar l’ajut a iniciatives solidàries i a la recerca mèdica.
DONA I IGUALTAT
-Continuar donant suport a tots els col·lectius sensibles i fomentar la igualtat de les dones i
del col·lectiu LGTBIQ
Creació de la Regidoria d’Igualtat a la Dona i la igualtat LGTBIQ)
Oferir defensa jurídica, assessorament i acompanyament a aquests col·lectius

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
-Seguir fent una gestió econòmica i política responsable i transparent.
-Continuar amb la reducció del deute, tot i mantenir la inversió per millorar els serveis i els
equipaments.
-Potenciar la participació ciutadana per impulsar nous projectes.

CONSUM
-Mantenir i impulsar les vies actuals per fer els tràmits de reclamacions/denúncies mitjançant l'OCU des de l'Ajuntament i des de la Unitat Mòbil de la Diputació de Barcelona.

