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1. Participació i comunicació

2019

1. Seguir desplegant les accions previstes en el Pla de Participació Ciutadana, dinamitzant els espais, els
processos i els mecanismes de participació ciutadana definits en el Reglament de Participació (audiències
públiques prèvies al Ple i pressupostos participatius).
2. Crear la figura dels Regidors delegats de barri i urbanitzacions i impulsarem els Consells de barris i
regidors barri
urbanitzacions.

2020

2021

consells de barri

3. Elaborar un protocol d’acollida adreçat als nous residents del municipi.
4. Dissenyar un reglament de nomenclàtor de carrers, d’equipaments i espais públics, amb el suport d'una
comissió específica vetllant-ne per la feminització.
5. Seguir potenciant la comunicació com a eina de transparència i coneixença de l’activitat municipal des
d’una perspectiva objectiva i professional.
6. Elaborar el Pla de comunicació

creació comisió nomenclàtor

2022

2023

2019
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2. Hisenda
7. Vetllar per mantenir la contenció de la pressió fiscal.
8. Impulsar mesures per disminuir la pressió fiscal a col·lectius d’especial vulnerabilitat social (famílies
monoparentals, famílies nombroses de categoria especial i altres col·lectius en risc d’exclusió social).
9. Mantenir els nivells de tresoreria que permetin una gestió sense tensions i garanteixin els terminis de
pagament a proveïdors.
10. Continuar reduint el deute municipal fins a un nivell sostenible i adequat a la inversió necessària al
municipi.
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2021

2022

2023

2019

2023

PAM

Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2019-2023 - Ajuntament de Teià
3. Gestió municipal
11. Crear la Regidoria d'Igualtat i drets civils per tal de treballar polítiques no discriminatòries per raó de
sexe, origen, orientació sexual, diversitat funcional, religió i ideologia.
12. Crear la Regidoria de Cicles de vida, que englobarà la Infància, Joventut i Gent Gran, per donar
continuïtat a polítiques d’atenció a les persones i afavorir la cohesió entre les diferents franges d’edat.
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4. Civisme i seguretat ciutadana
13. Fomentar la col·laboració ciutadana com a eina de prevenció.
14. Continuar desplegant mesures de seguretat ciutadana amb la instal·lació de més càmeres de
seguretat i reforçant les mesures dissuasives.
15. Apostar per un nou model de policia local de proximitat.
16. Elaborar projecte de les noves dependències de la Policia Local i calendaritzar-ne l'execució
17. Promour mesures de millora en el civisme per tenir cura de l'entorn natural, la via pública i la
convivència.
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5. Cultura i turisme

2019

2020

2021

18. Redactar un Pla Local de Cultura
19. Garantir la preservació del patrimoni històric (1): manteniment del celler romà de Vallmora
20. Garantir la preservació del patrimoni històric (2): restauració del Sagrat Cor
21. Garantir la preservació del patrimoni històric (3): bassa de la masia de can Llaurador
22. Garantir la preservació del patrimoni històric (4): altres punts del municipi
23. Millora de les instalacions de l'espai expositiu de la Unió.
24. Continuar treballant per l’organització de l’Arxiu Municipal de Can Llaurador i altres punts.
25. Posar en valor els atractius turístics del municipi: celler romà, Centre Enoturístic i Arqueològic de
Vallmora, Fons Batllori Jofré, Catedral de la Costa, Fons Gerard Rosés, rutes patrimonials i de l'entorn
natural.
26. Nova concesió administrativa del Centre Enoturistic i Arqueològic de Vallmora
27. Crear o dotar la figura de guia turístic local

PUOSC

2022

2023

2019

2023
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6. Vida saludable
28. Treballar per la igualtat de gènere en totes les disciplines esportives.
29. Seguir programant activitats destinades a l'envelliment actiu.
30. Fomentar accions que promoguin hàbits saludables i l’esport inclusiu.
31. Promoure una política municipal d’esports i donar suport a les entitats esportives del municipi.
32. Dinamitzar els espais esportius municipals: poliesportiu municipal El Cim, Complex Esportiu de Sant
Berger i la pista de l’AE Teià.
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7. Cicles de vida (infància, joventut i gent gran)
33. Elaborar el pla local d'infància seguint les orientacions del programa Ciutat Amiga de la Infància i
l'Adolescència d’UNICEF.
34. Promoure la participació infantil en les activitats del municipi des del Consell d'infants.
35. Adequar els espais municipals de lleure a totes les franges d’edat.
36. Continuar treballant amb els espais familiars a l'escola bressol municipal.
37. Dissenyar polítiques de joventut a través de la participació directa dels joves.
38. Elaborar el nou Pla Local de Joventut
39. Desenvolupar el Pla Local de Joventut incidint especialment en les polítiques emancipatòries.
40. Treballar per un model d'oci alternatiu.
41. Promoure el primer habitatge a la població juvenil del poble amb la rehabilitació dels pisos de mestres.
42. Seguir desenvolupant l'atenció domiciliària i la teleassistència.
43. Continuar impulsant el Dia internacional de la Gent Gran com a acte de referència de l’envelliment
actiu, ampliant-ne les activitats i la durada.
44. Promourem la dinamització sociocultural des del Casal de la Gent Gran com un espai de trobada i
participació.
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8. Educació
45. Seguir avançant cap a un projecte educatiu integrador del municipi a través d’un Pla educatiu d’entorn.
46. Vetllar per accions educatives lliures de sexisme.
47. Continuar vetllant per impulsar l’oferta formativa mitjançant la creació d'un grau mitjà de cicles
formatius en l'àmbit de la perfumeria.
48. Seguirem impulsant l’Aula d’estudi a l’Espai Can Llaurador.
49. Mantenir el suport a les entitats del lleure del Cau i de l’Esplai en el desenvolupament de la seva
activitat.
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9. Activitat econòmica
50. Aprofitar l’impuls del Maridatge dels Sentits per establir Teià com un centre de negocis i producció del
món de la perfumeria i la cosmètica.
51. Mantenir una interlocució permanent amb els negocis locals amb l’objectiu de desenvolupar accions
conjuntes de promoció i millora.
52. Aconseguir la declaració de Teià com a Municipi turístic per tal de modificar el règim horari del Mercat
municipal i altres comerços locals.
53. Donar suport a les persones emprenedores i crearem espais de Coworking per fomentar el treball
cooperatiu.
54. Potenciar l’activitat econòmica agrícola i ecològica i la recuperació del conreu de la vinya.
55. Impulsar i dinamitzar el polígon industrial de Buvisa, amb conveni amb Premià de Dalt i altres mesures.
56. Convocar nova concessió administrativa per dinamitzar el bar del Complex Esportiu de Sant Berger.
57. Adequar l'espai per a la instal·lació de guingueta al parc de Vallbellida.
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10. Igualtat

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

58. Redactarem un Pla local d’igualtat.
59. Treballar activament per la conscienciació dels valors democràtics i no-discriminatoris.
60. Elaborar protocols per evitar qualsevol tipus de violència (xenòfoba, homòfoba, masclista i col·lectius
vulnerables).
11. Habitatge
61. Planificar la construcció i promoció d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer

2019

2023

PAM
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12. Medi ambient i sostenibilitat
62. Desplegar i garantir polítiques mediambientals per l’eficiència energètica i la sostenibilitat
63. Adaptar-se al Pacte d'acció per l'energia i la sostenibilitat i al canvi climàtic (PAESC).
64. Continuar treballant en l’obertura i manteniment de franges de protecció d’incendis forestals a les
urbanitzacions (Delícies, Gran Vista, Assumpció-Paradís-Santa Fe, la Molassa, Pi de l’Indià i Sant Berger).
65. Planificar i posar en marxa els camins escolars dins un pla de mobilitat sostenible a través del Consell
d'Infants.
66. Impulsarem els carrils bici al municipi.
67. Estudiar la viabilitat de noves formes de mobilitat compartida i sostenible (bus a demanda…)
68. Instal·lar noves marquesines de parades d'autobús al municipi
69. Redactar el Pla director de gestió del verd urbà (manteniment i creació de zones verdes, catàleg
d’arbrat monumental i protegit, etc.), en harmonia amb el projecte de Viles Florides.
70. Participar activament en la gestió del Consorci del Parc de la Serralada Litoral i vetllar per l’ampliació i
la preservació de l’Espai d’Interès Natural de la Conreria, Sant Mateu i Céllecs.
71. Seguir donant suport a les tasques de prevenció de l’ADF de Teià i als Plans de Prevenció d’Incendis
Forestals de la Diputació de Barcelona.
72. Potenciar i millorar la gestió de la recollida selectiva de residus urbans i comercials, d’acord amb la
nova normativa catalana i europea.
73. Executar el col·lector sobreeixidor del torrent de Sant Berger
74. Ampliar les bonificacions per a la instal·lació d’energies renovables als habitatges (ICIO, IBI).
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13. Espai públic

2019

2020

2021

2022

75. Fomentar mesures d’eficiència energètica als equipaments municipals.
76. Pavimentar el tram sud de les Delícies, amb un tractament efectiu per al trànsit rodat i integrat a
l’entorn.
77. Pavimentar el camí de la Serra des de la Molassa a la cruïlla amb el carrer Puigoriol, amb un
tractament efectiu per al trànsit rodat i integrat a l’entorn.
78. Continuar executant la millora d'urbanització de carrers del municipi (pavimentació i voreres).
79. Continuar donant suport als plans de millora urbana dels sectors de les Delícies, Gran Vista,
Assumpció-Paradís-Santa Fe, per tal que aquests sectors puguin tenir els serveis necessaris
80. Redactar un pla d'espais i equipaments municipals per optimitzar-ne l’ús (Can Llaurador, Magatzem
Municipal, Cal Senyorcinto, Escorxador, Sant Berger, etc.).
81. Encarregar una diagnosi i el projecte de rehabilitació la masia de Cal Senyorcinto.
82. Seguir apostant per la millora i condicionament del complex esportiu de Sant Berger i la piscina
municipal.
83. Executar la rehabilitació de la pista de l’AE Teià prevista al conveni subscrit amb l’entitat.
84. Planificar l’adequació del parc de can Llaurador (zona infantil i de lleure, skate park, accessibilitat,
etc.)
85. Elaborar un Pla de manteniment d'equipaments municipals
86. Signar el conveni amb l'ACA de concessió de la planta de tractament de fangs per a usos municipals
87. Encarregar projecte i executar les obres de condicionament de la nau de serveis de manteniment a la
planta de l'ACA
88. Executar obres de reurbanització del torrent de les Monges
89. Executar les millores d'urbanització al tram sud del carrer Fivaller
90. Planificar i executar millores de reurbanització del sector de la Molassa
91. Encàrrec del projecte executiu de connexió del carrers Pins i Puigoriol
92. Adequació del magatzem municipal d'acord amb el pla d'usos d'equipaments.
93. Continuar millorant voreres i escocells del passeig de la Riera
94. Execució dels pressupostos participatius bianuals

1a i 2a fases
PUOSC

PUOSC

2023

2019
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14. Mobilitat

2019

95. Redacció i aprovació del Pla Municipal de Mobilitat
96. Estudiar amb la Generalitat de Catalunya la viabilitat per a la construcció d’una carretera d’accés
directe entre la carretera de Teià i el polígon Buvisa.
97. Consolidar bosses d’aparcament municipal gratuït al nucli urbà: Can Bruguera, torrent del Dr. Barrera,
parc de can Llaurador i altres.
98. Continuar treballant per millorar el transport públic de les línies actuals C8, C15, N81 i N80 i el servei
de taxi a demanda.
99. Estudiar la viabilitat d'implantació de noves línies de transport (urbà interurbanitzacions, connexió amb
Can Ruti, etc.).
100. Negociarem amb la Generalitat la millora de la connexió de la carretera de Teià amb la N-II.
101. Reclamar a la Generalitat la connexió directa de Teià amb la C32.
102. No renunciar al soterrament del tram urbà del passeig de la Riera, reclamant-ne el finançament
públic i aprovar-ne el projecte executiu encarregat a l’Agència Catalana de l’Aigua.

encàrrec
projecte

2020

2021

2022

2023

