
TERRITORI 2019 2020 2021 2022 2023

Fomentarem la sostenibilitat com a principi rector de forma transversal en totes les 

regidories de l'Ajuntament.
x x x x x

Calcularem la petjada de carboni de l'Ajuntament amb l’objectiu de valorar la 

implementació de mesures de lluita contra el canvi climàtic i l’impacte de l’aplicació del 

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible del municipi.

x x x

Fomentarem l’ús d’energies renovables, analitzant la viabilitat d’instal·lar sistemes 

d’autoconsum en equipaments municipals.
x x x

Estudiarem l'aprofitament de les restes d’esporga de les vinyes, de les franges de 

prevenció d'incendis i de l’arbrat municipal per alimentar les calderes de biomassa dels 

equipaments municipals.

x x

Redactarem un programa d’impuls al món agrari, i en particular del vitivinícola, amb 

especial èmfasi al futur de la Vall de Rials. 
x x

Augmentarem la freqüència del manteniment de les franges de prevenció d’incendis, 

passant a fer-les totes anualment.
x x x x x

Fomentarem la minimització de la producció de residus des de l'educació i la 

sensibilització ambiental, posant especial èmfasi en la reducció dels residus plàstics.
x x x x x

Seguirem treballant per millorar el sistema de recollida selectiva de residus del municipi. x x x

Fomentarem pràctiques per allargar la vida útil dels objectes, com la reutilització dels 

materials del servei de recollida de voluminosos. 
x x x

Implementarem millores per potenciar la mobilitat sostenible. x x

Posarem en valor la biodiversitat del municipi en col·laboració amb Parc Serralada Litoral. x x

Crear un banc de terres per incentivar l’activitat agrícola, la sobirania alimentària i la 

vocació pagesa.
x

Continuarem millorant l’espai públic destinant més d'un milió d'euros en quatre anys a la 

pavimentació, les voreres i l'accessibilitat dels nostres carrers.
x x x x x

Estudiarem la redacció d’un projecte per connectar el passeig de la riera fins al mar, 

juntament amb l’Ajuntament del Masnou.
x x

Millorarem les eines ciutadanes de detecció de problemàtiques a la via. x x x

Establirem la funció d’inspecció de via pública que ens permeti una ràpida detecció de 

problemàtiques
x x x

Continuarem promovent el servei de taxi a demanda i estudiarem la millora de la 

connectivitat en transport públic fins a l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti).
x x x x x

Treballarem perquè la Generalitat aprovi el projecte de millora d'accés al barri de Can 

Magarola.
x

Treballarem per trobar el finançament per a la construcció del projecte de millora d'accés 

al barri de Can Magarola.
x

Estudiarem la viabilitat de millores de la seguretat en la connexió de Maria Estrada amb la 

carretera BP5002.
x x

Executarem la connexió peatonal amb el barri d’Alella Parc. x

Executarem la connexió peatonal amb el barri de Can Comulada. x

Redactarem el projecte executiu del tram de la riera entre Can Lleonart i l'autopista. x x

Aprovarem l’ordenança de paisatge urbà, per protegir i garantir la continuïtat del model de 

poble.
x x x

Realitzarem una auditoria de l'impacte aeri del cablejat i plantejarem un pla de millores. x x x

Elaborarem el Pla Director del Clavegueram. x

Elaborarem el Pla Director d'Aigua. x
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