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PAM

PRIORITZACIÓ I ESTAT
D'EXECUCIÓ

• MESURES PRIORITÀRIES FINALITZADES: actuacions finalitzades que poden tenir
continuïtat
• MESURES PRIORITÀRIES INICIADES
• MESURES PRIORITÀRIES NO INICIADES
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PAM

01. Combatre l’exclusió social

Compromisos
001 Reforçar i millorar l’atenció social a la infància i l’adolescència i llurs
famílies.
002 Implantar un nou sistema de tarifació social en tributs locals.
003 Impulsar mesures preventives per combatre la pobresa energètica.
004 Impulsar projectes per respondre a les necessitats d’habitatge de
persones i col·lectius vulnerables.
005 Millorar la mobilitat de col·lectius amb risc d'exclusió social.
006 Millorar l'acollida de les persones nouvingudes al municipi.
007 Potenciar i donar suport a les propostes esportives dins els conceptes
d'esport solidari i inclusiu.
008 Reforçar els equips de professionals i els recursos dels serveis socials
municipals.
081 Incorporar la perspectiva de les persones amb diversitat funcional a les
polítiques municipals.

Execució
prevista
63%

Execució
real
62%



84%
39%

80%
39%




62%

62%



86%
77%
53%

81%
47%
0%





46%

43%



14%

14%
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PAM

01. Combatre l’exclusió social
• Relació amb les entitats que fan treball social i voluntariat
• Desenvolupament i millora del CDA La Sitja
• Increment doblat de la partida d'ajuts socials
• Suport als casals d'estiu
• Ampliació ajuts IBI i renovació convocatòria d'ajuts al lloguer
• Servei d’intervenció socioeducativa per infants i adolescents en risc (SIS) i millores Centre Obert Maricel
• Sistema de tarifació social EBM
• Protocol d'actuació en casos d'emergència habitacional
• Projecte Radars Festa inici OCTUBRE

• Taxi a demanda Reglament JUNY i inici prova pilot OCTUBRE
• Recurs sense llar 360 JULIOL
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PAM

01. Combatre l’exclusió social

• Introducció de canvis en el SAD GENER 2022

• Pla d’acció contra l'abús sexual vers els infants Diagnosi ABRIL
• Pla d'accessibilitat universal Inici diagnosi 2021
• Implantació agent energètic Pla d’ocupació GENER 2022
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• Mapa del col·lectiu de persones amb discapacitat al municipi i
desenvolupar un programa específic d'atenció i suport

PAM

02. Treballar pel dret a un habitatge digne

Compromisos
009 Finalitzar i desenvolupar el Pla Local d'Habitatge.
010 Disposar de més habitatges de titularitat pública a l'abast dels veïns i
veïnes de la vila.
011 Dur a terme accions per afavorir que els habitatges del municipi es
destinin a usos residencials.
012 Reforçar i impulsar l'Oficina Local d'Habitatge.

Execució
prevista
46%

Execució
real
47%

49%

62%




65%

31%



63%

38%



6

PAM

02. Treballar pel dret a un habitatge digne

• Mediació comunitària i els serveis d'assessorament jurídic en matèria d'habitatge
• Pla Local d’Habitatge
• Modificar el PGOU per restringir l’oferta d’habitatges d’ús turístic
• Impuls de l’Oficina Local d’Habitatge
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• Recàrrec IBI als habitatges buits que són propietat de grans tenidors Inici tramitació

4t

TRIMESTRE
• Promocions d’habitatge públic (HPO) (més sòl i públic): Pl. Nova i Caserna Previsió inici OCTUBRE
• Solució amb l'Agència Catalana de l'Habitatge en relació a la gestió deficient dels seus habitatges
de protecció oficial presents al municipi JUNY I JULIOL

PAM

03. Garantir la igualtat per raó de gènere o
d’orientació sexual
Execució
prevista
45%

Execució
real
40%

014 Crear un programa coeducacional per la igualtat en l'àmbit educatiu.

50%

55%




015 Potenciar l'actual Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD).

83%

50%



016 Impulsar el Servei d'Atenció Integral (SAI) per al col·lectiu LGTBI.

44%

44%

017 Redactar un Pla Local LGTBI 2019 - 2023, implementar-ne les accions
definides i sensibilitzar la població sobre els seus drets.
018 Actualitzar el protocol d'actuació davant de les violències masclistes i
promoure accions de sensibilització sobre aquesta problemàtica.

47%

43%




75%

70%



Compromisos
013 Promoure activitats per la igualtat de gènere entre la ciutadania.
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PAM

03. Garantir la igualtat per raó de gènere o
d’orientació sexual
• Sensibilització a l'entorn de la violència masclista
• Activitats per l’apoderament i la visibilització de les aportacions de les dones i LGTBI
• Redactar i aprovar el protocol integral d'actuació davant de les violències masclistes
• Incorporar la perspectiva de gènere a l'espai públic

9
• Pla Local LGTBI 2019-2023 Diagnosi OCTUBRE

• Crear un programa coeducació i dur a terme la prova pilot Inici GENER 2022
• Servei d'Atenció Integral (SAI) Pilot iniciat al 2021

• Actualització Pla d’Igualtat

PAM

04. Garantir una vida saludable i promoure el
benestar de les persones
Execució
previst
42%

Execució
real
19%



58%

48%



021 Convertir el Masnou en un municipi cardioprotegit.

49%

49%

022 Actuar amb efectivitat en la prevenció i resposta a les
drogodependències.
023 Vetllar per un medi ambient urbà saludable.

52%

25%




100%

10%



Compromisos
019 Impulsar projectes d'atenció per millorar la qualitat de vida de la gent
gran.
020 Impulsar un programa integral de promoció de la salut comunitària.
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PAM

04. Garantir una vida saludable i promoure el
benestar de les persones
• Garantir materials de protecció de la salut (població vulnerable)
• Vetllar pels serveis d'atenció primària d'urgències del municipi i coordinació amb Sanitat pública i atenció primària
• Vincle estable entre polítiques de la salut i les polítiques socials

• Campanyes per a l’acompliment noves recomanacions sanitàries
• Introducció de la perspectiva de gènere en les polítiques de la salut
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• Promoure la Taula de salut comunitària (TASAC)

• Nou impuls de la Taula de Salut Mental
• Bus sanitari que proporcioni una connexió dels municipis de la regió sanitària del Barcelonès nord

• Programes d'acompanyament al final de la vida i a la gent gran (taller de suport i altres) Programacions

TARDOR
• Pla de prevenció i atenció en drogodependències Iniciat 2021

PRIMAVERA I

PAM

05. Consolidar una oferta cultural, d’esport i de
lleure diversa i de qualitat
Execució
prevista
42%

Execució
real
19%

75%

75%

026 Continuar treballant i fent les passes necessàries per obtenir i rehabilitar
el teatre del Casino del Masnou.
027 Recuperar "La Fabriqueta" i reconvertir-la en un espai vinculat a la
creació d'arts visuals i al pensament contemporani.
028 Promocionar i difondre el coneixement del patrimoni cultural local.

100%

50%

029 Incrementar i millorar les propostes culturals, de lleure i d'oci per al
jovent.
030 Consolidar el grup d'artistes locals muralistes per fer cicles anuals de
street art, implicant adolescents.
031 Ampliar l'oferta d'espais i equipaments per a la pràctica de l'esport.
082 Mantenir i impulsar l'activitat cultural en temps de COVID.

Compromisos
024 Establir un programa d'actuació per la gent gran activa.
025 Consolidar la programació de l'Espai Escènic Ca n'Humet.





100%

38%



63%

63%



55%

56%



49%

49%



53%

47%



46%

54%
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PAM

05. Consolidar una oferta cultural, d’esport i de
lleure diversa i de qualitat
• Continuar amb el calendari festiu i amb la programació cultural i preservació del patrimoni cultural local.
• Mantenir els programes de suport als agents culturals i les produccions locals i activitats d’impuls a artistes i creadors locals
• Enfortir teixit associatiu i activitats de barri
• Pla de joventut local
• Ca n'Humet d'un espai d'assaig per a grups amateurs locals
• Nom de Iago Pericot a l’Espai Escènic de Ca n’Humet
• Street art (activitat anual)
• Millorar l'espai de l'skatepark com a punt de trobada de joves
• Dotar la platja del Masnou de noves infraestructures esportives i promoure els usos esportius AGOST I SETEMBRE
• Activitats destinades a oferir un oci alternatiu per al jovent PROGRAMACIONS ESTIU I TARDOR
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PAM

05. Consolidar una oferta cultural, d’esport i de
lleure diversa i de qualitat
• Proposar un conveni per la cessió del teatre de Casino Reunions periòdiques amb l’entitat
• Fabriqueta en un equipament públic Jornada participativa usos OCTUBRE
• Pista esportiva al parc Vallmora Licitació NOVEMBRE Inici 1r TRIMESTRE 2022
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• Creació d'una ciutat esportiva vinculada al futbol
• Pla de millora dels espais esportius
• Ampliació i millora del Complex Esportiu (gimnàs) INICI PROJECTE
2022

PAM

06. Construir una vila educadora al llarg de la vida

Compromisos
032 Subvencionar el transport al jovent que s'han de desplaçar fora del
municipi per estudiar.
033 Fer el Projecte Educatiu del Municipi, com a instrument que vinculi
diferents aspectes de la vida municipal al concepte d'educació
permanent.
034 Continuar amb la millora dels equipaments educatius de la Vila.

Execució
prevista
75%

Execució
real
75%



36%

36%



035 Potenciar i redefinir l'actual Centre de Formació de Persones Adultes i
apostar per la formació professional dual.
036 Potenciar la formació no reglada, especialment en els àmbits de les arts
visuals i les arts escèniques.
037 Lluitar contra l'assetjament escolar, en totes les seves formes.

31%

46%




49%

49%



62%

33%

038 Educació 360o

50%

33%

083 Reforçar els serveis educatius del municipi.

49%

42%





75%

75%
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PAM

06. Construir una vila educadora al llarg de la vida
• Programa d'inversions anuals en els centres educatius
• Programes de Garantia Juvenil
• Potenciar els centres de formació d'arts visuals i d'arts escèniques
de la vila, amb acords de col·laboració.
• Subvencions al transport per a joves
• Potenciar l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
• Ampliació de l'equipament de l'Escola Bressol Municipal Sol Solet
• Programa de Formació i inserció (PFI) I FP Dual Impuls FEBRER
• Defensa de l'escola pública, amb les ràtios i recursos adequats
Acord d’escolarització GENER i institut escola SETEMBRE
• Garantir els ajuts al servei de menjador i llibres i activitats
extraescolar Convocatòria ajuts i esport Blau SETEMBRE

• Estudiar i iniciar gestió directa EBM

CURS

2022– 2023
• Pla Educatiu del Municipi (PEM) Fòrum
educatiu OCTUBRE

16

PAM

07. Afavorir el desenvolupament econòmic sostenible, la
creació d'ocupació digna i la promoció del municipi
Compromisos
039 Impulsar iniciatives de promoció i impuls de l'economica local amb
criteris de sostenibilitat, cooperació i sensibilitat social.
040 Rellançar el Mercat Municipal com a referent del comerç local de
qualitat.
041 Promocionar activament el comerç local.
042 Enfortir la col·laboració amb els ajuntaments d'Alella, Mongat, Tiana i
Teià per impulsar projectes vinculats al comerç, l'ocupació i la promoció
econòmica.
043 Fomentar la contractació de veïns i veïnes del municipi per les empreses
locals.
044 Impulsar iniciatives de turisme sostenible que identifiquin el Masnou
amb un espai de qualitat ambiental i saludable.

Execució
prevista
33%

Execució
real
24%



53%

20%



22%

11%

68%

50%




37%

20%



75%

32%
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PAM

07. Afavorir el desenvolupament econòmic sostenible, la
creació d'ocupació digna i la promoció del municipi
• Col·laboració amb els ajuntaments d'Alella, Montgat, Tiana i Teià
per impulsar el comerç, l'ocupació i la promoció econòmica
• Convenis amb empreses per la contractació persones del municipi
• Potenciar "Promoció Econòmic respon" i "Ocupació respon“
• Convocatòries d’ajut al comerç i l’emprenedoria local
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• Jornades talent Femení NOVEMBRE
• Reformar el Mercat Municipal Iniciat 2021

• Organitzar activitats de «speed networking» represa

3r TRIM.

2021
• Promoure economia circular, sostenible i verda i el foment de
cooperativisme Jornades a la TARDOR

• Projecte d’ocupació juvenil amb les empreses
masnovines mitjançant contractes d’aprenentatge i
formació
• Potenciar l'actual sector industrial
• Millorar il·luminació i senyalització eixos comercials

PAM

08. Millorar l'espai públic pensant en les
persones i comptant amb la seva
participació
Compromisos
045 Treballar per tal que el pati del Casino esdevingui un espai obert al públic.

Execució
prevista
87%

Execució real
75%

046

Impulsar el planejament urbanístic pendent de desenvolupar.

72%

39%

047

59%

45%

049

Repensar zones d'espais verds i jardins per adaptar-los i arranjar-los segons les
necessitats socials i veïnals, amb nous elements urbans.
Millorar o reurbanitzar els carrers de la vila de forma planificada i segons les
necessitats detectades.
Condicionar i millorar les vies públiques per afavorir la mobilitat de vianants.

050





45%

36%



32%

28%

Millorar la qualitat dels espais públics del municipi.

43%

19%

051

Repensar la façana litoral del municipi i recuperar espais per al seu gaudi públic.

66%

39%

052

Fer del parc Vallmora un parc cívic i intel·ligent que esdevingui el pulmó verd i un
centre d'activitat clau a la vila.

43%

21%






048
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PAM

08. Millorar l'espai públic pensant en les persones i
comptant amb la seva participació
• Voreres i calçades
• Licitació de les guinguetes

• Camins i entorns escolars: Escolàpies GENER
Ferrer i Guàrdia MAIG
• Reurbanitzar carrers de la vila: M. Ferrer Mosset SETEMBRE

• Reurbanitzar carrers de la vila: Montevideo JULIOL
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PAM

08. Millorar l'espai públic pensant en les persones i
comptant amb la seva participació
• Planejament urbanístic pendent: Casino Aprovació inicial JULIOL
Can Bernades Aprovació inicial SETEMBRE
Camil Fabra TARDOR
Colomina Aprovació inicial JUNY
Pla especial del Port Aprovació inicial JUNY
• Inici obres urbanització: Can Montals 2022
• Dignificació dels punts de recollida de residus
• Millorar els espais verds del municipi Estudi Caramar JUNY
• Millorar o reurbanitzar carrers de la vila: Navarra 4t TRIM. 2021
Uruguai, Brasil 4t TRIM. 2021
Selva i Pallars SETEMBRE

• Transformació de la carretera NII i façana litoral Acords amb altres administracions
• Millorar i condicionar progressivament tots els passos soterrats SETEMBRE
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• Itinerari verd

• Planejament urbanístic pendent:
Camí del Mig
• Naturalització de la platja
• Camins i entorns
Marinada i Bergantí

escolars:

PAM

09. Utilitzar i promocionar l'ús d'energia segura,
assequible i no contaminant
Compromisos
053 Incrementar la utilització de vehicles elèctrics, especialment pel propi
Ajuntament.
054 Dur a terme un pla local de foment de les energies renovables i
d'eficiència energètica.
055 Millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat de les vies públiques i dels
equipaments municipals.

Execució
prevista
60%

Execució
real
19%



74%

61%



27%

28%
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PAM

09. Utilitzar i promocionar l'ús d'energia segura,
assequible i no contaminant
• Reforçar la fiscalitat municipal en un sentit ecològic
• Impuls comunitats energètiques Estudi i pla JUNY
• Instal·lació fotovoltaiques a edificis públics 1r TRIMESTRE 2022
• Impulsar la mobilitat sostenible Iniciat pacificació
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• Il·luminació amb leds Iniciat 3r TRIMESTRE 2021
• Il·luminació de tot el Passeig Marítim (energia solar) Inici
TARDOR (permisos pendents)

licitació

• Punts de recàrrega de vehicles elèctrics petició subvencions iniciades

• Impulsar la utilització de vehicles elèctrics

PAM

10. Combatre el canvi climàtic i els seus efectes i
promoure la mobilitat sostenible
Execució
prevista
59%

Execució
real
34%



45%

23%



52%

68%

059 Donar continuïtat als projectes d'horts urbans.

72%

60%




060 Crear una Via Verda que uneixi Alella, Teià i el Masnou.

0%

0%

Compromisos
056 Impulsar la mobilitat sostenible prioritzant l'ús del transport públic i la
que es realitzi a peu, en bicicleta o en patinet.
057 Desenvolupar un pla local d'adaptació i mitigació dels efectes del canvi
climàtic.
058 Desenvolupar l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.
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PAM

10. Combatre el canvi climàtic i els seus efectes i
promoure la mobilitat sostenible
• Sensibilització sobre el medi ambient i el canvi climàtic
• Nous eixos de vianants
• Reividicar una entrada a l'autopista C32, entre Teià i Ocata JUNY - SETEMBRE

• Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible (PACES) Taller participatiu SETEMBRE
• Treballar per millorar les instal·lacions de l'estació d'Ocata Inici DESEMBRE
• Àrea verda d'estacionament (estudi i implantació) Implantació ABRIL 2022

• Pla de Millora de l'accessibilitat a les vies públiques Iniciat amb la reurbanització de carrers
• Estudiar la definició d'una via verda que uneixi Masnou amb Teià i Alella

• Canvi en el recorregut de l'autobús C-15 per adequar-la als canvis de mobilitat del municipi
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PAM

11. Pensar i desenvolupar la vila amb la participació
i el compromís cívic dels masnovins i masnovines
Compromisos
061 Crear nous espais de participació sectorial i territorial de la ciutadana i
millorar-ne els existents.
062 Fer accions de reconeixement i difusió de persones i entitats, pel seu
compromís cívic amb la vila.
063 Millorar la dotació d'equipaments cívics i de recursos materials per les
entitats.
064 Vetllar per la convivència, el civisme i el bon ús dels espais públics.

065 Implementar una proposta de pressupostos participatius per a tot el
mandat.
066 Revisar i actualitzar el pla de participació ciutadana per al període 20202023.
067 Incrementar la transparència i millorar la comunicació amb la
ciutadania.
068 Millorar el funcionament de les colònies de gats.
069 Incrementar la seguretat ciutadana al municipi, especialment des de la
prevenció.

Execució
prevista
47%

Execució
real
15%



51%

75%



73%

13%



69%

7%



49%

49%



100%

75%



51%

56%



38%

23%

0%

8%
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PAM

11. Pensar i desenvolupar la vila amb la participació
i el compromís cívic dels masnovins i masnovines
• Incrementar la presència vigilants cívics Pla d’ocupació local JUNY
• Canal de missatgeria per a millorar la relació amb la ciutadania Whatsapp implantat al SETEMBRE

• Masnou Vila jugable Juguem als barris i patis oberts OCTUBRE
• Masovers Inici OCTUBRE
• Pressupostos participatius 22-23 Inici OCTUBRE
• Pla de participació ciutadana Revisió finalitzada TARDOR

• Pla de dinamització dels equipaments cívics
• Pla Director de Seguretat del municipi Pendent recurs DIBA
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PAM

12. Impulsar una administració intel·ligent, oberta,
àgil, eficient i de qualitat

Compromisos
070
Col·laborar amb les entitats de la vila en la gestió d'equipaments.

Execució
prevista
50%

Execució real
13%




071

Definir un nou model de gestió de la neteja viària i de la recollida de residus.

41%

29%

072

Continuar amb les millores al cementiri i al tanatori municipal.

0%

0%

073

Revisar les formes de gestió i prestació dels serveis públics locals.

87%

86%



074

Simplificar els tràmits administratius i els processos de treball i avançar en la digitalització.

57%

43%



075

Millorar la qualitat de l'atenció a la ciutadania.

52%

52%



076

Impulsar iniciatives que permetin la implementació de la reforma horària.

27%

0%



077

Revisar els ingressos municipals de caràcter tributari i millorar-ne la gestió.

100%

95%



078

Millorar els sistemes de gestió del personal de l'Ajuntament per adequar-los a les necessitats
dels serveis i de la ciutadania.

57%

17%



079

Desenvolupar una estratègia de ciutat intel·ligent (smart city) per la recollida de dades, la presa
de decisions i la millora de la gestió.

57%

67%



080

Aprofundir amb el funcionament de la Mancomunitat amb Alella i Teià.

72%

25%



084

Adaptar l'administració municipal a la situació derivada de la pandèmia de COVID-19.

50%

49%
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PAM

12. Impulsar una administració intel·ligent, oberta,
àgil, eficient i de qualitat
• Cita prèvia
• Pressupost crisi
• Ordenances fiscals de l’Ajuntament

• Digitalitzar i potenciar OAC Diverses mesures 2021
• Mancomunitat amb Alella i Teià Inici estudi 2021

• Cartes de serveis

• Estudiar un nou sistema de gestió del servei d'abastament d'aigua
Inici estudi 2021

• Empresa municipal

• WiFI gratuït Inici estudi 2021

• Tributs diputació

• Definir un nou model de gestió de la neteja viària i de la recollida
de residus
• Dades en format obert
• Pla de qualitat municipal d’atenció ciutadana
• Reforma horària
• Smart city
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30

PAM

