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De cara als propers quatre anys, Entesa per 
Calella hem volgut preparar un programa que 
sigui fruit de les necessitats i els anhels de la 
ciutat. Per això, hem escoltat la veu de tots 
aquells que estimen Calella, la coneixen, i volen 
situar-la al lloc que es mereix. 
Aquest programa és un conjunt de mesures i 
projectes clars, precisos i assolibles. 

És el que Calella necessita. 

HISENDA MUNICIPAL I FOMENT ECONÒMIC 

 Hisenda i finances 
 Mantenir l’IBI i les taxes actuals durant els propers dos anys. 
 Rebaixar un 10 % els sous de l’Alcalde i dels regidors. 
 Rebaixar un 20 % les aportacions als grups municipals.  

 Indústria 
 Desenvolupar la zona industrial de la Riera Capaspre de manera immediata. 
 Facilitar el trasllat de PIME a aquesta zona. 
 Foment de l’auto-ocupació i emprenadoria com a sortida a l’atur juvenil. 

 Comerç i consum 
 Donar suport a les campanyes de l’Associació de Comerciants. 
 Augmentar de manera immediata les places d’aparcament aprofitant els 

solars cèntrics que actualment no tenen cap ús.  
 Reclamar a la Generalitat el retorn de competències sobre horaris comercials. 
 Crear la Taula de Comerç, amb la participació l’Associació de Comerciants i els 

marxants del mercat, per recuperar-ne l’activitat . 

 Turisme 
 Construcció d’una terminal d’autobusos a la zona de l’escorxador.   
 Facilitar la construcció de nous hotels a la zona de la Riera Capaspre. 
 Recuperar activitats turístiques que s’han perdut: rockabilly, dards,... per 

allargar la temporada turística i dinamitzar les que encara hi ha, com 
oktoberfest, i cercar-ne de noves. 

 Ampliar l’oferta turística de proximitat: convencions, festivals, esport, etc. 
 Presència a fires: FITUR, SITC, MITT. 
 Màxima col·laboració amb els touroperadors o agències receptives que 

vulguin impulsar activitats a la ciutat. 

 Agricultura. 
 Col·laborar amb les iniciatives de l’entitat UMAC, i en totes 

aquelles que proposi la pagesia. 
 Foment del conreu ecològic. 
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ATENCIÓ CIUTADANA I ADMINISTRACIÓ LOCAL. 

Donar suport explícit a tots els processos de participació ciutadana. 

 Cultura 

 Revitalitzar les festes populars i tradicionals. 
 Incrementar les competències del Consell de Cultura. 
 Cedir nous locals de la Fàbrica Llobet a les entitats. 
 Proposar un PERI (pla especial de reforma interna) a l’antic edifici dels 

Sindicats, per disposar de nous espais per la ciutat. 
 Organitzar un festival musical i un de cinema. 

 Joventut 

 Elaborar un pla local de joventut en col·laboració amb el Consell de Joves. 
 Crear una Borsa de treball. 
 Crear una Borsa d’habitatge. 
 Implantar a tot el casc urbà zona WIFI. 

 Esports 

 Construir un nou camp de gespa artificial al Camp de Mar. 
 Redefinir els usos de la Muntanyeta. 
 Arranjar el circuit de Cros de la Muntanyeta. 
 Incentivar tota classe d’activitat esportiva. 
 Concessió d’un servei de bar a la Muntanyeta. 

 Ensenyament  

 Exigir a la Generalitat la construcció de la nova Escola Salicrú. 
 Ampliació dels estudis de la Escola d’Adults. 
 Iniciar la recuperació de l’Escola Universitària. 

 Relacions ciutadanes 
 Donar més capacitat de decisió als Consells Municipals. 
 Creació d’un sistema informatiu per M2TV, sobre tots els actes públics del 

Ajuntament i de les entitats. 
 Creació d’una Agenda Única Municipal d’activitats de les entitats.   

 Administració local 
 Ampliar l’horari de Registre i crear un servei d’ajut a les tramitacions. 
 Compromís de resposta ràpida. 
 Potenciar l’ús de les noves tecnologies com a eina de comunicació. 
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BENESTAR SOCIAL 

 Sanitat i hospital 
 Adaptar l’hospital als nous models sanitaris del futur. 
 Potenciar el sector socio-sanitari com a dinamitzador econòmic. 
 Increment de llits de llarga estada a l’Hospital de Sant Jaume. 
 Increment de les places d’Hospital de Dia. 
 Continuar les campanyes de prevenció i informació a les escoles. 
 Reforçar l’atenció domiciliaria. 

 Serveis socials 
 Creació d’una oficina d’atenció a la tercera edat a l’Ajuntament Vell. 
 Publicació amb periodicitat mensual amb el destí les ajudes. 
 Descompte a les persones amb rendes baixes en la taxa d’escombraries i de 

clavegueram. 
 Increment del servei d’alarmes per a les persones grans i les que viuen soles. 

 
URBANISME, OBRE PÚBLIQUES i MEDI AMBIENT 

 Planificació urbanística. 
 Adequar el Pla General a les necessitats actuals. 
 Pla específic de supressió de barreres arquitectòniques. 

 Gestió d’obres 
 Construir rampes d’accés als passos dels carrers Creus i Bartrina. 
 Millorar el seguiment i vigilància de les obres públiques.  
 Nou carril bici des del pas a nivell fins a la Riera Capaspre. 
 Nou enjardinament al Passeig Manuel Puigvert. 
 Reparar la barana del passeig Manuel Puigvert. 
 Instal·lar un escenari a l’estany de les oques, del Parc Dalmau. 
 Recuperar l’espai del Racó d’en Tano, al Parc Dalmau. 
 Instal·lar un quiosc de begudes i refrescos al Parc Dalmau. 
 Canalitzar les aigües de pluja dels carrers Sant Pere, Raval i Batlle. 

 Medi Ambient 
 Execució de l’Agenda 21. 
 Programa de poda regular. 
 Millora del sistema de reg del Passeig Manuel Puigvert. 
 Incorporar criteris mediambientals al Pla de Mobilitat. 
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SERVEIS PÚBLICS I GOVERNACIÓ 

 Seguretat ciutadana i circulació 
 Redactar Plans d’emergència (accidents, pluja, vent, neu, incendis, etc). 
 Redactar el Pla de Mobilitat. 
 Trasllat del dipòsit de vehicles de la Fàbrica Llobet a la zona de la Riera i 

habilitació d’aquest espai de la fàbrica com a nou pàrquing públic. 
 Formació al personal de Gestvia, per reforçar l’acció de la Policia Local. 
 Formació continuada a la Policia Local, orientada a la prevenció. 
 Implantació de panells informatius dinàmics i interactius. 
 Fomentar la col·laboració dels ciutadans amb la Policia Local.  
 Rebaixar un 25 % del preu de la grua. 

 Civisme 
 Augmentar el nombre i les funcions dels agents cívics. 
 Incrementar les sancions per actituds  incíviques. 
 Implantar nous espais per esbarjo d’animals domèstics. 

 Serveis públics i neteja 
 Renegociar dels contractes de neteja i fer-ne un seguiment exhaustiu. 
 Campanyes de foment per mantenir neta la ciutat. 

 Parcs i jardins 
 Reforma integral 

d’espais infantils i 
gronxadors. 

 Millora de  
l’enjardinament del 
Parc Dalmau. 

 Suprimir les jardineres 
elevades del carrer 
Jovara. 

 Cementiris 
 Revisió dels horaris. 
 Bus gratuït setmanal al 

Cementiri dels Pins de la 
Creu. 

 
www.entesacalella.cat apartat 189 08370 Calella 
Info@entesacalella.cat Tel. 669 90 31 27 
Twitter.com/entesacalella  
www.facebook.com/pages/Entesa-per-Calellla 
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