
PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2019 – 
2023 

     
 

 
El nou govern de Sentmenat sorgit del pacte entre l’Assemblea Ciutadana de 

Sentmenat (ACS), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i la Candidatura 

d’Unitat Popular - Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) s’ha compromès abans 

d’iniciar el mandat a elaborar un Pla d'Actuació Municipal (PAM) que estableix els eixos 

prioritaris, els objectius i les actuacions de l’acció de govern. És, per tant, el full de ruta 

municipal que orienta les polítiques que s’han de dur a terme i que posa les bases del 

model de creixement que volem per a la nostra vila. 

 
La proposta de PAM 2019-2023 recull una sèrie d’accions a curt i mitjà termini que seran 

abordades amb la màxima celeritat. El nou govern es compromet a complir el màxim 

d’actuacions possibles durant el mandat, comptant amb la col·laboració de la ciutadania. 

Aquest PAM ha de ser viu, revisable i per tant modulable a qualsevol necessitat i/o 

oportunitat que es consideri positiva a l’hora de ser incorporada. 

 
Per promoure el retiment de comptes de l’acció de govern de manera continuada a partir 

dels compromisos assolits, es detallarà anualment l’estat d’execució de cada actuació, 

les accions desenvolupades, el cost i les despeses derivades, els enllaços i la 

documentació associada. 



 
 
 

 

Els eixos sobre els quals se sustenta el pacte de govern són els següents: 

 
 

❖ Participació i transparència: aposta per una cultura del diàleg, l’aprofundiment 

en la radicalitat democràtica i l’aproximació de l’administració al veïnat. 

 

❖ Drets socials: l’esforç i la solidaritat de tots i totes en fer una vila de Sentmenat 

més justa i solidària. 

 

❖ Desenvolupament cultural, educatiu, social i esportiu: la convicció de tot un 

poble per posar en valor la formació, l’educació i el lleure. 

 

❖ Hisenda pública i economia local: els recursos públics, la seva generació, el 

seu destí com a debat permanentment obert. La promoció econòmica com a 

instrument de cohesió i construcció del poble. 

 
❖ Territori i medi ambient: l’ordenació i el planejament urbanístic al servei del bé 

comú i la sostenibilitat. 

 

❖ Serveis, equipaments i infraestructures: les nostres necessitats com a poble 

prestades i dotades amb qualitat i eficiència. 

 

❖ El teu Ajuntament: l’administració més propera ha de ser la més visible, 

agradable i fàcil d’accedir. 



 
 

Objectius immediats: 

 

❏ Generarem activitats a la plaça de la Vila i tallarem la circulació del passeig Anselm 

Clavé els diumenges. 

❏ Impulsarem una policia de proximitat, a peu i activa, que faci respectar les zones 

blaves, de càrrega i descàrrega i de minusvàlids, i la convivència entre les 

persones. 

❏ Enllestirem la millora de la plaça Lluís Companys. 

❏ Reorganitzarem la pàgina web perquè sigui més intuïtiva i funcional. 

❏ Senyalitzarem zones d'aparcament de camions i no permetrem que aparquin a 

qualsevol lloc. 

 
 

Objectius de mandat per regidories: 

 
 

ACCIÓ SOCIAL 

❏ Revisarem els convenis amb les entitats socials. 

❏ Buscarem un espai adequat per al banc d’aliments. 

❏ Augmentarem el pressupost dels serveis socials i millorarem l’atenció a les 

persones. 

❏ Potenciarem la inclusió de les persones nouvingudes a través de les 

associacions socials i culturals del municipi. 

 

ADMINISTRACIÓ 

❏ Posarem al dia l’administració electrònica de l’Ajuntament i donarem resposta 

més ràpida a les instàncies de la ciutadania. 



 
 

BENESTAR ANIMAL 

❏ Farem complir l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals. 

❏ Revisarem el contracte amb l’empresa encarregada de la recollida d’animals 

abandonats i estudiarem la creació d’una àrea de primers auxilis per als animals 

malalts i abandonats. 

 

COMUNICACIÓ: 

❏ Elaborarem una agenda d’activitats trimestral on la informació sigui clara i tingui 

en compte totes les activitats de les entitats. 

❏ Impulsarem una nova revista d’informació municipal de periodicitat bimensual. 

 
 
CULTURA: 

❏ Potenciarem el festival d’Arpa com a element catalitzador del comerç local i el 

turisme al municipi. N’incrementarem la promoció als pobles veïns i als mitjans 

de comunicació. N’aprofitarem la inversió per ampliar l’agenda cultural durant el 

mes de juliol a Cal Milionari. 

❏ Tractarem a totes les entitats per igual en drets i deures i crearem un Consell de 

la Cultura per coordinar millor les activitats que promouen les entitats. 

❏ Donarem suport a la recuperació de festes populars dels barris, com per exemple 

la festa dels llums. 

❏ Convertirem la nau de Can Vall en un espai per a les entitats i hi farem una sala 

auditori polivalent. 

❏ Seguirem adequant el Castell com a espai cultural (sala polivalent i d’exposicions) 

i de difusió de la memòria històrica. 

❏ Dinamitzarem la plaça de la vila fent propostes d’oci els caps de setmana i posant 

a disposició de les entitats tota la infraestructura necessària per fer-hi activitats. 



 
 

EDUCACIÓ: 

❏ Vetllarem per la no massificació del centres educatius públics del municipi i 

pressionarem la Generalitat per a la construcció d’un nou centre públic. 

❏ Elaborarem un projecte educatiu de poble que permeti conèixer la realitat 

educativa del municipi, assenyalar-ne les mancances i les potencialitats i tots 

aquells elements que poden convertir la nostra població en un poble educador i 

que inclogui tota la ciutadania. 

❏ Destinarem una partida econòmica a promoure projectes de millora educativa als 

centres públics (Sentmenuts, Escola Can Sorts, Institut de Sentmenat i la futura 

nova escola). 

❏ Establirem un calendari de reunions periòdiques entre la regidoria d’educació, 

tècnica d’educació i les direccions dels centres públics del municipi. 

❏ Habilitarem camins escolars segurs perquè els infants i joves puguin desplaçar-

se autònomament cap als centres educatius. 

❏ Revisarem el protocol d’actuació davant de l'assetjament entre iguals i impulsarem 

activitats de sensibilització i prevenció de les violències. 

❏ Revisarem el reglament de la concessió de l’Escola d’Estiu perquè cap infant es 

quedi sense poder-ne gaudir. 

 

EQUIPAMENTS MUNICIPALS: 

❏ Realitzarem un Pla Director d’Equipaments Locals amb la voluntat de definir i 

preveure els equipaments i dotacions públiques que necessita el poble. 

❏ Realitzarem les obres urgents que necessiten els edificis municipals, com la 

coberta de Can Sorts i la sala ECUS. 

❏ Ampliarem les dependències municipals situant-les a l’antic Centre d’Entitats de 

la plaça de la Vila. 

❏ Legalitzarem l’espai públic de Can Canyameres, inclòs el local. 



 
 
 

 

GENT GRAN 

❏ Crearem una “Casa de la Gent Gran”. 

❏ Impulsarem tallers per a la gent gran per ajudar-los a tenir una vida activa i 

saludable mitjançant activitats físiques guiades. 

❏ Augmentarem l’activitat lúdica i cultural per a les persones grans. 

❏ Analitzarem la viabilitat de crear una residència i un centre de dia al municipi. 

 
 
HABITATGE 

❏ Realitzarem un Pla Local d’Habitatge per conèixer l’estat del parc d’habitatges de 

Sentmenat i que proposi fórmules per facilitar el dret a l’habitatge de la ciutadania. 

En aquest sentit, fomentarem polítiques fiscals per evitar els habitatges buits. 

❏ Adquirirem pisos amb dret a tanteig per posar-los a disposició de famílies amb 

necessitat de lloguer assequible. 

 

HISENDA 

❏ Valorarem la necessitat de realitzar una auditoria de l’Ajuntament. 

❏ Presentarem públicament el pressupost 2020. 

❏ Implementarem un pressupost participatiu per a l’any 2021, dotant la partida 

participada d’un valor econòmic més elevat i que tingui en compte les 

urbanitzacions amb una partida econòmica específica. 

❏ Revertirem l’infrafinançament de les regidories de cultura i joventut, puntals d’una 

societat lliure i amb futur. 



 
 

IGUALTAT 

❏ Posarem en marxa el Pla d’Igualtat. 

❏ Garantirem la paritat i l’accés de les dones a tot els àmbits de representació i 

presa de decisions polítiques. 

❏ Formarem personal municipal en matèria d’igualtat. 

❏ Potenciarem el Servei d’Informació i Atenció a les Dones. Disposarem de recursos 

per a l’assistència, acompanyament i acolliment de dones i infants víctimes de 

violència masclista. 

❏ Crearem una xarxa de jovent format en temes d’igualtat i violència masclista 

perquè puguin impartir tallers destinats a la gent jove per sensibilitzar i prevenir 

la violència masclista entre el col·lectiu. 

❏ Garantirem l’equiparació de sous entre homes i dones dins de l’Ajuntament. 

❏ Crearem un protocol contra les agressions sexistes en espais de festa (Punt Lila). 

 

JOVENTUT 

❏ Crearem un consell de la joventut 

❏ Seguirem donant tot el suport necessari als col·lectius ja organitzats, com 

l’associació Festa Major Jove de Sentmenat, i a tots els col·lectius que es vulguin 

formar. 

 

MEDI AMBIENT 

❏ Posarem en marxa la recollida selectiva de residus porta a porta, amb un estudi 

previ de municipalització del servei. 

❏ Potenciarem la figura de l’Agent Cívic i seguirem impulsant campanyes de civisme 

que arribin a tota la població, des de les escoles fins a les entitats esportives, 

socials i culturals. 



 
 

❏ Valorarem la necessitat de tenir un tècnic de medi ambient. 

❏ Potenciarem les energies fotovoltaiques en les instal·lacions municipals. 

❏ Estudiarem la creació de punts de càrrega per a cotxes elèctrics. 

 
 
MOBILITAT 

❏ Vetllarem per la millora de la freqüència de les línies d’autobusos que passen per 

les urbanitzacions (Sentmenat-Sabadell i Sentmenat-Castellar). 

❏ Apostarem pel Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV): millora de les vies 

actuals i creació d’una nova xarxa d’autobusos llançadora que connecti els pobles 

i ciutats del Vallès amb el transport ferroviari. 

❏ Millorar i incrementar zones d’aparcament. 

 
 
PARCS, JARDINS i HORTS: 

❏ Optimitzarem el servei de neteja de les zones verdes, els parcs i els carrers 

fent-ne una planificació eficaç. 

❏ Crearem nous horts urbans de titularitat municipal adaptats a la normativa. 

❏ Crearem noves zones infantils i millorarem el manteniment dels espais actuals. 

❏ Elaborarem el projecte d’espai lúdic al parc de la Riera nord. 

❏ Continuarem obrint l’espai verd de Cal Milionari per poder-hi anar a reposar, 

llegir i passejar. 

❏ Incrementarem el nombre de papereres i bancs als carrers, detectant punts on 

fan més falta. 

❏ Habilitarem espais de descans (àrea de pícnic) per a les treballadores dels 

polígons industrials. 

❏ Arranjarem el jardí del solar de darrere de la rectoria. 

❏ Projectarem una plaça amb fonts d’aigua i jocs infantils. 



 
 

PARTICIPACIÓ: 

❏ Obrirem nous canals de participació: consell de cultura, consell de joventut, consell 

de la gent gran, consell d’esports i seguirem impulsant el consell d’infància. 

❏ Facilitarem la relació de la ciutadania amb les regidores i tècniques de 

l’Ajuntament, complint l’horari dels càrrecs electes per a l’atenció a les ciutadanes 

i organitzant assemblees municipals anuals. 

❏ Apostem per un model participatiu en què les persones i les entitats siguin 

protagonistes en la creació, organització i desenvolupament de les activitats 

locals. Potenciarem l’empoderament dels diferents col·lectius socials: pares i 

mares, infants, joves i gent gran, dotant-los de més recursos per fer activitats 

autogestionades. 

 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 

❏ Potenciarem els Plans d’Ocupació Locals (POL) com a mesura integradora al 

món laboral. 

❏ Seguirem treballant perquè la Fira del Cargol i la resta de fires dels comerciants 

siguin un èxit. 

❏ Crearem un viver d’empreses i comerç a la zona industrial. 

❏ Canviarem de lloc el mercat setmanal i facilitarem que hi hagi més punts de 

venda. 

 

RECURSOS HUMANS 

❏ Analitzarem i regularem el cobrament dels diferents plusos que cobren les 

treballadores de l’Ajuntament. 

❏ Reorganitzarem les àrees de l’Ajuntament i definirem la Relació de Llocs de 

Treball (RLT). 



 
 

SALUT 

❏ Iniciarem la retirada del fibrociment dels equipaments municipals. 

❏ Reubicarem les màquines de fitness al aire lliure perquè se’n faci més ús i les 

ampliarem. 

❏ Farem recorreguts saludables controlats per temps. 

 
 
SERVEIS PÚBLICS 

❏ Analitzarem si s’estan complint els contractes amb les empreses que proveeixen 

els serveis públics externalitzats i n’exigirem el compliment en cas que no s’estigui 

fent. 

❏ Estudiarem la municipalització del servei de neteja dels edificis municipals, el 

servei de recollida d'escombraries i la recollida d’animals. 

 

TRANSPARÈNCIA: 

❏ Ens comprometem a complir amb la Llei de transparència catalana i assolir un 

10 en l’indicador de qualitat i transparència de la comunicació pública dels 

ajuntaments realitzat per “Infoparticipa” (UAB). 

❏ Disposarem tota la informació pública municipal a l’abast de qualsevol persona i 

que aquesta sigui de fàcil accés mitjançant el web de l’Ajuntament i el Portal de 

Transparència. 

 
URBANISME, OBRES I ESPAI PÚBLIC: 

❏ Farem més eficient el procés per a l’obtenció de llicències d’obres. 

❏ Urbanitzarem Can Fargues. 

❏ Farem millores arquitectòniques per permetre l’accessibilitat a les persones amb 

mobilitat reduïda als espais públics. 

❏ Farem una millora de l’asfaltat dels carrers. 



 
 

❏ Pressionarem on calgui per aconseguir fer el projecte de la variant sud, que 

permetrà la pacificació del trànsit que passa pel centre del poble. 

❏ Continuarem amb el Pla General. 

❏ Vetllarem pel bon estat del cablejat que penja de les cases i carrers i que presenten 

un perill. 

❏ Iniciarem la peatonalització del casc antic. 

❏ Tirarem endavant el projecte d’asfaltat del camí de la Serra Barona cap a Palau-

Solità i Plegamans amb la subvenció de la Diputació que ja tenim otorgada. 

❏ Posarem indicadors de reducció de velocitat a les entrades del poble venint de 

Caldes, Castellar i Sabadell. 

 

URBANITZACIONS 

❏ Dignificarem les urbanitzacions de Sentmenat. 

 
 
 
 
 

Acord del pacte: 

- La quota de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) serà pagada 

anualment per l’Ajuntament de Sentmenat com a membre que n’és. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Signen i es comprometen a complir el Codi Ètic del Govern i el Pla d’Actuació Municipal 

les regidores de l’Assemblea Ciutadana de Sentmenat, Esquerra Republicana de 

Catalunya i la Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa Municipalista. 

 
 
 
 
 
 

A Sentmenat, el dia 14 de juny de 2019. 
 


