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Us presentem el Pla d’Acció Municipal 2019-2023 de la ciutat de Cambrils, el
full de ruta que ha de guiar l’acció de govern dels propers quatre anys i posar
les bases d’un Cambrils millor.
En aquest document, amb una visió global i transversal, s’hi reflecteixen els
objectius i les polítiques d’actuació del govern municipal que es pretenen desenvolupar durant aquest mandat (2019-2023) i els passos que hem de fer per
aconseguir-los.
Volem treballar amb una visió del futur a curt, mig i llarg termini, sota els reptes
de treballar amb honestedat, proximitat i transparència política.
El Pla d’Acció Municipal 2019-2023 s’estructura en quatre eixos estratègics: el
benestar de les persones, el progrés econòmic, la ciutat amable i el Cambrils
proper amb les persones que hi viuen. Aquests eixos han d’incidir en la millora
de la qualitat de vida dels ciutadans i de les ciutadanes del nostre municipi
i la millora dels serveis públics, un futur centrat en les persones i en els espais
públics.
La voluntat del govern és la de continuar i millorar les polítiques de transparència iniciades en el passat mandat. Amb l’aprovació de l’Ordenança de la
Transparència i el Bon Govern i la posada en funcionament i desenvolupament
del Portal de la Transparència, el Portal de Dades Obertes i el Portal de Pressupost Obert volem anar més enllà amb una política que vetlli per la qualitat dels serveis, l’ètica en el funcionament de l’Administració, el bon govern, la
gestió dels recursos públics i el rendiment de comptes. Es tracta d’un exercici
de compromís i transparència democràtica per aconseguir una Administració
local més moderna i més propera a la ciutadania.
Aquest Pla d’Acció Municipal es fonamenta en el rendiment de comptes, la
transparència i la participació ciutadana, principals pilars del Govern Obert.
Volem que l’Ajuntament de Cambrils sigui un model de transparència i de govern obert. Volem obrir-nos a la ciutadania, obrir-nos a la participació i a la
col·laboració ciutadanes. Aquest gran pas requerirà un canvi en la forma de
treballar i de relacionar-se, un canvi en la cultura política i organitzativa de
l’Ajuntament però ha de servir per fer un govern local responsable, més obert
i eficaç.
Aquest és el compromís del govern municipal, un document que permetrà
avaluar el compliment de les actuacions amb les quals ens hem compromès
amb les veïnes i els veïns de Cambrils.
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Volem un Cambrils inclusiu, cohesionat i just, una ciutat de tothom
i per a tothom, una ciutat orientada a les persones, on es tinguin en
compte les necessitats de totes i tots garantint el benestar en cada
època de la vida.
Per aconseguir-ho cal vetllar per la igualtat de drets i oportunitats
impulsant aspectes claus de polítiques socials com l’educació, la
salut, de l’habitatge, de la igualtat de gènere, de la inclusió, de la
ciutadania, de la diversitat i la cohesió social.

UNA CIUTAT
ENFOCADA AL
BENESTAR DE LES
PERSONES
EIX ESTRATÈGIC 1
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DRETS
SOCIALS I
IGUALTAT
OBJECTIUS OPERATIUS
01 COHESIÓ I INCLUSIÓ SOCIAL
02 IGUALTAT EFECTIVA DE DONES I HOMES
03 GARANTIA DELS DRETS LGBTI
04 PROMOCIÓ D’HABITATGE
05 MILLORAR LA RESPOSTA A L’EMERGÈNCIA
SOCIAL

01
COHESIÓ I
INCLUSIÓ SOCIAL
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06 GARANTIR LA DISPONIBILITAT, L’ACCÉS
I LA QUALITAT DELS SERVEIS BÀSICS
D’ATENCIÓ SOCIAL DESTINATS A INFANTS I
ADOLESCENTS I ELS RECURSOS ADEQUATS
A LES NECESSITATS DE LES FAMÍLIES
07 MILLORAR LA PREVENCIÓ I ATENCIÓ DELS
INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE
RISC I VULNERABILITAT
08 REFORÇAR LES ACTUACIONS ORIENTADES
A MILLORAR L’ATENCIÓ DELS INFANTS
I ADOLESCENTS AMB DIVERSITAT
FUNCIONAL O MALALTIA MENTAL
09 ANALITZAR I PLANIFICAR LA DOTACIÓ DE
RECURSOS DIRIGITS A INFÀNCIA I FAMÍLIA
EN EL MUNICIPI
10 REFORÇ DELS SERVEIS SOCIALS

> Implantar un sistema de centralització i recollida de dades socials de Cambrils
> Implementar el projecte comunitari d’horts urbans i espai social al Barri de
La Llosa
> Implantar a la web municipal un cercador de serveis i recursos socials adreçats a la ciutadania
> Aprovar unes bases per a donar suport a campanyes socials proposades
per les entitats i la ciutadania
> Aprovar i implementar el protocol municipal d’actuació en les ocupacions
irregulars d’habitatges
> Desenvolupar el projecte de dinamització comunitària i de suport a les comunitats de veïns per previndre i reduir els conflictes veïnals
> Implantar el Projecte de la Nevera Solidària per evitar el malbaratament
alimentari
> Promoure accions per al reaprofitament d’excedents alimentaris i canalitzar-los cap a col·lectius vulnerables
> Aprovar el pacte local per a la inclusió social a l’Ajuntament de Cambrils
> Promoure accions sorgides del treball en xarxa entre els diferents agents del
territori
> Donar suport a les entitats que distribueixen l’ajuda alimentària al municipi
per al desenvolupament de les seves accions
> Ampliar el sistema de tarifació social a més serveis municipals tenint en
compte la renda i les unitats familiars
> Elaborar el Pla d’Acció Comunitària i Inclusiva de Cambrils
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02
IGUALTAT
EFECTIVA
DE DONES I
HOMES

> Assessorar al departament responsable de la implantació de mecanismes
d’allotjament i acollida per a dones i infants víctimes de violència masclista
> Assessorar en perspectiva de gènere al departament responsable d’adequar l’oferta escolar (escoles bressol 0-3 anys) amb integració tarifació social
> Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de les
polítiques municipals de diversos àmbits
> Assessorar en matèria de perspectiva de gènere als departaments responsables del disseny d’una mirada específica adreçada a les dones grans
> Lluitar en l’erradicació de la violència masclista
> Reforçar el Programa d’Activitats en Matèria de Salut i Igualtat als centres
educatius del municipi
> Impulsar i reforçar el Consell Municipal de les Dones
> Assessorar en perspectiva de gènere al departament responsable de fer un
acompanyament a les dones reagrupades
> Commemorar dates assenyalades per a les dones: 8 de març, 25 de novembre
> Assessorar en perspectiva de gènere al departament responsable de promoure el coneixement i l’ús de la llengua catalana entre dones migrades
> Ampliar el fons documental i material sobre coeducació, feminismes i masculinitats cuidadores de la Biblioteca Josep Salceda i Castells
> Elaborar proposta transversal amb el departament responsable per establir
una paritat en els noms dels premis i reconeixements públics amb nom de
done
> Adhesió a les campanyes supramunicipals de visibilització i empoderament
de les dones, mitjançant mocions de suport i actuacions locals
> Dissenyar un pla municipal per a la prevenció i abordatge de les violències
sexuals en espais d’oci nocturn
> Implantar les mesures del Pla d’Igualtat d’Oportunitats amb l’horitzó del
2022
> Elaborar proposta transversal per incrementar espais públics amb nom de
dones
> Formar nous/ves agents escolars en igualtat i violència masclista perquè
puguin sensibilitzar i prevenir la violència masclista entre el jovent
> Promoure l’ús d’un llenguatge no sexista
> Vetllar per la implementació del Pla d’igualtat de l’Ajuntament
> Ampliar el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
> Assessorar en perspectiva de gènere al departament responsable del foment, visibilització i reconeixement institucional de l’esport de base femení
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03
GARANTIA DELS
DRETS LGBTI
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> Garantir una política comunicativa local inclusiva amb la diversitat sexual i la
identitat gènere- comunicació corporativa i mitjans públics i privats
> Incorporar la perspectiva LGTBI als principals plans i programes municipals, per
tal de garantir la transversalitat d’aquestes polítiques
> Ampliar el fons documental i material sobre diversitat sexual i de gènere de la
Biblioteca Josep Salceda i Castells
> Assessorar al departament responsable de dur a terme actuacions per prevenir i
combatre l’homofòbia i el bullying LGTBIfòbic als centres educatius
> Garantir que la informació municipal (formularis i registres) s’adeqüi a la diversitat
familiar i d’identitat de gènere
> Impulsar actuacions de formació i sensibilització del personal municipal en matèria LGTBI
> Desenvolupar el Pla local LGTBI de Cambrils i constituir una comissió interdepartamental municipal per garantir-ne la implementació i avaluació
> Impulsar les polítiques locals en matèria de diversitat sexual i de gènere (LGTBI)
> Commemorar des de l’ajuntament, diades relacionades amb el col·lectiu LGTBI
> Realitzar actuacions orientades a combatre la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere en l’àmbit laboral
> Disposar d’un Servei d’Atenció de referència per a les persones que hagin patit
discriminació per motius d’orientació sexual o identitat de genère
> Assessorar al departament responsable de realitzar actuacions per prevenir l’homofòbia en l’àmbit esportiu (formacions, materials de sensibilització)

04
PROMOCIÓ
D’HABITATGE

> Impulsar convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de Cambrils i l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya
> Assessorar en l’establiment de mesures d’estalvi energètic a les llars, amb especial
atenció a les famílies en situació de risc de pobresa energètica
> Implantar el servei OFIDEUTE per oferir assessorament i mediació sobre el deute
hipotecari a les famílies amb dificultats
> Aplicar mesures per minimitzar l’impacte emocional i socioeconòmic de les famílies
desnonades
> Activar mecanismes de reallotjament en habitatges socials per a famílies desnonades del seu habitatge habitual
> Impulsar accions de col·laboració entre l’Ajuntament de Cambrils i la Càtedra
UNESCO d’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili
> Elaborar un cens d’habitatges buits de Cambrils
> Coordinar i donar informació sobre els programes i ajuts públics de lloguer social
> Posada en marxa de l’Oficina Local d’Habitatge
> Impulsar mesures per a facilitar l’accés a l’habitatge, fent incidència en col·lectius
especialment vulnerables
> Afavorir habitatges compartits entre gent gran i estudiants
> Promoure fórmules innovadores de tinença d’habitatge compartit
> Coordinar i donar informació sobre els programes i ajuts de rehabilitació d’habitatges
> Activar els mecanismes de gravamen pels habitatges desocupats previstos a la
normativa amb la finalitat d’incetivar l’oferta de lloguer al municipi
> Impulsar mesures per incrementar l’oferta d’habitatge social i assequible al municipi
> Elaborar el Pla Local d’Habitatge de Cambrils
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05
MILLORAR LA
RESPOSTA A
L’EMERGÈNCIA
SOCIAL

06
GARANTIR LA
DISPONIBILITAT,
L’ACCÉS I LA
QUALITAT DELS
SERVEIS BÀSICS
D’ATENCIÓ SOCIAL
DESTINATS
A INFANTS I
ADOLESCENTS I
ELS RECURSOS
ADEQUATS A LES
NECESSITATS DE
LES FAMÍLIES

07
MILLORAR LA
PREVENCIÓ I
ATENCIÓ DELS
INFANTS I
ADOLESCENTS EN
SITUACIÓ DE RISC I
VULNERABILITAT

> Garantir la cobertura dels ajuts d’urgència social per a cobrir necessitats
bàsiques i pobresa energètica.
> Crear un servei d’urgències socials: detecció proactiva, resposta immediata, acompanyada d’un seguiment i actuació posterior
> Continuar mantenint en la cartera municipal de serveis socials un pis
d’emergència social.
> Integració en la Taula de Pobresa energètica del Camp de Tarragona.

> Continuar amb les actuacions de conciliació familiar dirigides a famílies
amb infants a càrrec.
> Desenvolupar accions orientades a la inclusió i participació activa dels infants en situació de risc i/o exclusió i/o diversitat funcional.
> Reforçar el programa d’atenció a la infància i a la família amb la dedicació
d’un tècnic de l’àmbit social
> Mantenir els ajuts per a despeses bàsiques per a la llar destinat a famílies
en situació de vulnerabilitat econòmica.
> Mantenir la convocatòria d’ajuts per l’adquisició de llibres i material escolar
amb dotació pressupostària suficient

> Mantenir el projecte Reforça’t amb nosaltres, orientat a donar suport a l’estudi a infants d’entorns vulnerables i en risc de fracàs escolar.
> Reforçar la intervenció familiar en el servei d’atenció diürna per a infants en
situació de risc (SADI)
> Reforçar la intervenció familiar en el servei d’atenció a adolescents, implementat programes socioeducatius per als progenitors o tutors.
> Ajustar la cobertura del Servei d’atenció terapèutica i educativa (SATEC) a
les necessitats detectades
> Reforçar la intervenció familiar en el servei d’atenció a famílies amb infants
de 0 a 3 anys en situació de risc (Saltirons)
> Prevenció de l’ablació o la mutilació genital de les nenes i les adolescents.
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08
REFORÇAR LES
ACTUACIONS
ORIENTADES
A MILLORAR
L’ATENCIÓ
DELS INFANTS I
ADOLESCENTS
AMB DIVERSITAT
FUNCIONAL O
MALALTIA MENTAL

09
ANALITZAR I
PLANIFICAR
LA DOTACIÓ
DE RECURSOS
DIRIGITS A
INFÀNCIA I
FAMÍLIA EN EL
MUNICIPI

10
REFORÇ DELS
SERVEIS SOCIALS
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> Col·laborar amb el Departament de Treball, Afers socials i famílies en les
accions de promoció de l’Acolliment familiar (mínim 1 acció anual)
> Ajustar la cobertura del servei de Transport escolar a centres d’educació
especial i el transport adaptat a centres especialitzats de serveis social
> Incloure la difusió i captació d’usuaris del servei de lleure especialitzat per
infants i adolescents amb diversitat funcional.

> Registre unificat d’actuacions vinculades a situacions de problemàtiques
detectades en l’àmbit d’infants en situació de risc.
> Elaborar i difondre un mapa de recursos.

> Potenciar actuacions grupals o comunitàries.
> Incidir en la qualitat de la intervenció dels professionals d’intervenció social,
dotant-los d’un espai de supervisió.
> Creació d’un espai de discussió ètica.
> Integració al sistema d’informació HESTIA impulsat pel Departament de
Treball, Afers socials i Famílies.
> Difusió i actualització la Cartera de Serveis Socials.
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GENT GRAN,
ENVELLIMENT
ACTIU

OBJECTIUS OPERATIUS
01 PROMOURE LA PARTICIPACIÓ ACTIVA
D’AQUEST COL·LECTIU I GARANTIR LA
QUALITAT DE VIDA I DIGNITAT EN EL
PROCÉS D’ENVELLIMENT
02 FOMENT DE LA SALUT I QUALITAT DE VIDA
DE LES PERSONES GRANS
03 REDUÏR LA BRETXA DIGITAL
04 FOMENTAR LA FORMACIÓ CONTINUADA
05 FOMENT DE LES RELACIONS
INTERGENERACIONALS
06 BUSCAR UNA ESTRATÈGIA COMUNITÀRIA
CONTRA LA SOL·LITUD NO DESITJADA
07 FER VISIBLE LA GENT GRAN DEL MUNICIPI
08 AVALAR LES ENTITATS QUE TREBALLEN
ÍNTEGRAMENT O PARCIALMENT AMB LA
GENT GRAN
09 REFORÇAR LES PRESTACIONS DE
SERVEI DIRIGIDES A PERSONES AMB
DISCAPACITAT I/O DEPENDÈNCIA

01
PROMOURE LA
PARTICIPACIÓ
ACTIVA D’AQUEST
COL·LECTIU I
GARANTIR LA
QUALITAT DE
VIDA I DIGNITAT
EN EL PROCÉS
D’ENVELLIMENT

> Remodelació dels wc’s de la planta baixa del Casal
> Substituïr les portes corredisses de la cafeteria, sala de joc del tercer pis i
gimnàs del primer pis
> Vetllar pel bon funcionament del Casal Municipal de la Gent Gran
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02
FOMENT DE LA
SALUT I QUALITAT
DE VIDA DE LES
PERSONES GRANS

03
REDUÏR LA
BRETXA DIGITAL
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> Vetllar pel bon funcionament del servei de Cafeteria-Menjador del Casal
> Revisar i millorar el programa d’activitats esportives i de lleure ofertades des
del Casal
> Continuar ofertant el servei de podologia del Casal a la gent gran del municipi
> Revisar l’OF 17 reguladora del preu públic de les activitats del Casal Mpal
Gent Gran

> Crear un perfil de Facebook del Casal Municipal de la Gent Gran on s’informi de totes les novetats
> Tallers de formació en l’ús de telèfons intel·ligents i tauletes
> Instal·lació de WIFI a tot el Casal Municipal de la Gent Gran
> Actualització i millora de la Web www.cambrils.cat/gent gran, ubicat al
portal web de l’Ajuntament de Cambrils

04
FOMENTAR
LA FORMACIÓ
CONTINUADA

05

> Continuar col·laborant amb les Aules d’Extensió Universitària de la Gent
Gran de Cambrils

> Activitats conjuntes amb els alumnes d’escoles del municipi: continuar col·
laborant amb l’esc. Vidal i Barraquer amb els projectes amb gent gran.

FOMENT DE
>
LES RELACIONS
INTERGENERACIONALS

06
BUSCAR UNA
ESTRATÈGIA
COMUNITÀRIA
CONTRA LA
SOL·LITUD NO
DESITJADA

Jornades d’intercanvi generacional i teatre social a Cambrils

> Revisar i millorar el conveni amb la Fundació Privada Amics de la Gent Gran
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07
FER VISIBLE LA
GENT GRAN DEL
MUNICIPI

08
AVALAR LES
ENTITATS QUE
TREBALLEN
ÍNTEGRAMENT O
PARCIALMENT AMB
LA GENT GRAN

09
REFORÇAR LES
PRESTACIONS DE
SERVEI DIRIGIDES
A PERSONES AMB
DISCAPACITAT I/O
DEPENDÈNCIA

> Celebrar/Commemorar el Dia Internacional de la Gent Gran a Cambrils(1
d’octubre)
> Editar un butlletí semestral de les novetats del casal, actes celebrats, així
com articles d’interés que puguin aportar els usuaris/àries del centre

> Brindar espais i col·laboració activa amb les entitats amb seu social al Casal Municipal Gent Gran

> Difusió per a prevenir el maltractament envers les persones grans i les persones amb discapacitat.
> Ampliar la cobertura del Servei d’atenció domiciliària: horari nocturn de
20:00-22:00h, els caps de setmana i festius.
> Ampliar les places del Servei “Tardes al Casal”: de 10 a 20 places.
> Oferir menjar a domicili a les persones grans que ho sol·licitin. Incrementar
en un 50% més els menús.
> Ampliar la cobertura dels sistemes perifèrics (alarmes, passivitat), complementaris al servei de Teleassistència Domiciliària.
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ADOLESCÈNCIA,
JOVENTUT
I IGUALTAT
D’OPORTUNITATS
OBJECTIUS OPERATIUS
01 FACILITAR LA FORMACIÓ EN EL LLEURE A
PREUS ASSEQUIBLES PER A JOVES
02 DESENVOLUPAR POLÍTIQUES DE
JOVENTUT MUNICIPALS ESTRATÈGIQUES I
ADEQUADES A LA REALITAT I NECESSITATS
DELS JOVES DE CAMBRILS
03 FACILITAR LA FORMACIÓ DE JOVES EN
TEMÀTIQUES DEL SEU INTERÈS

15

09 INCREMENTAR LA PROGRAMACIÓ D’OCI
JUVENIL A LA SALA DE CONCERTS DE
L’ATENEU
10 FACILITAR RECURSOS ALS JOVES PER A
L’ASSAIG AMB INSTRUMENTS
11 GENERAR COL·LABORACIONS AMB
CULTURA
12 REVISAR EL PROJECTE DE GALERIA
URBANA
13 MANTENIR EL SUPORT A PRODUCCIONS
ARTÍSTIQUES JOVES
14 PROGRAMAR ACTIVITATS CULTURALS
ADREÇADES A JOVES
15 POTENCIAR EL SERVEI D’INFORMACIÓ
JUVENIL
16 AMPLIAR COMERÇOS I ESTABLIMENTS DE
CAMBRILS ADHERITS ALS DESCOMPTES
PER A JOVES DEL CARNET JOVE

04 FACILITAR LA MOBILITAT INTERNACIONAL
DE JOVES PER A PRÀCTIQUES LABORALS I
FORMATIVESS

17 REVISAR EL SERVEI DE TRANSPORT
PÚBLIC NOCTURN QUE FAN ÚS ELS JOVES

05 FACILITAR QUE JOVES AMB INICIATIVES
EMPRENEDORES PUGUIN FER-LES
REALITAT

19 CONTINUAR DONANT SUPORT TÈCNIC I
ECONÒMIC A ENTITATS JUVENILS AIXÍ COM
COL·LECTIUS DE JOVES NO CONSTITUÏTS

06 FACILITAR RECURSOS PER A L’ESTUDI
DELS JOVES

20 ESTUDIAR LES OPCIONS PER POTENCIAR
LA OFERTA D’HABITATGE PER A
JOVES QUE ES VULGUIN EMANCIPAR
CONJUNTAMENT AMB EL DEPARTAMENT
D’INCLUSIÓ SOCIAL

07 POTENCIAR EL TREBALL PREVENTIU DE
SALUT JOVE
08 PROMOURE FORMACIONS PER A PARES/
MARES DE JOVES ADOLESCENTS

01
FACILITAR LA
FORMACIÓ EN EL
LLEURE A PREUS
ASSEQUIBLES PER
A JOVES

18 CREAR ESPAIS DE PARTICIPACIÓ JUVENIL

> Formentar una programació de cursos de lleure de premonitori, de monitor
i director, alguns intensius subvencionats
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02

> Dissenyar i aprovant el que serà el nou Pla municipal de Joventut de Cambrils 2021-2024

DESENVOLUPAR
> Desenvolupar el Pla de Joventut municipal de Cambrils 2017-2020 vigent
POLÍTIQUES DE
JOVENTUT MUNICIPALS
ESTRATÈGIQUES I
ADEQUADES A LA
REALITAT I NECESSITATS
DELS JOVES DE CAMBRILS

03

> Programes formatius com: Estenedor, CIM, Guia formativa

FACILITAR LA
FORMACIÓ
DE JOVES EN
TEMÀTIQUES DEL
SEU INTERÈS

04
FACILITAR LA
MOBILITAT
INTERNACIONAL
DE JOVES PER A
PRÀCTIQUES LABORALS
I FORMATIVES

05
FACILITAR QUE JOVES
AMB INICIATIVES
EMPRENEDORES
PUGUIN FER-LES
REALITAT

06
FACILITAR
RECURSOS PER
A L’ESTUDI DELS
JOVES

> Difusió de recursos disponibles concrets de mobilitat internacional
> Creació del servei d’assessorament especialitzat a l’Ateneu

> Formació especialitzada del NIU project conjuntament amb Cambrils Emprèn
> Cessió d’ un espai gratuït a l’espai Niu a la Fira Multisectorial
> Col·laboració en la realització de la jornada d’emprenedoria dels Instituts
de Cambrils
> Col·laboracions amb Cambrils Emprèn
> Executar el Projecte Societat de Recerca

> Cedir espais de l’Ateneu tant de treballs en grup com de “Colzes pelats”
> Programar classes de tècniques d’estudi subvencionades
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07
POTENCIAR
EL TREBALL
PREVENTIU DE
SALUT JOVE
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> Mantenir el servei del Punt de Salut Jove a l’Ateneu els dimarts a la tarda
> Formar en esports i alimentació en el programa formatiu de l’Estenedor i casals
esportius amb el departament d’Esports
> Realitzar programacions conjuntes esports i joventut
> Realitzar formació en educació emocional gratuïta pera joves de 12 a 23 anys.
Programa Endolla’t i Akadèmia
> Realitzar els Punt Sexe Sentit en oci nocturn en més espais
> Ampliar el projecte d’Agents de Salut

08
PROMOURE
FORMACIONS
PER A PARES/
MARES DE JOVES
ADOLESCENTS

09
INCREMENTAR LA
PROGRAMACIÓ
D’OCI JUVENIL A LA
SALA DE CONCERTS
DE L’ATENEU

10

> Programació de formacions conjuntes en format curs per a pares/mares
conjuntament amb el Pla Educatiu d’Entorn
> Detecció de necessitats expressades pels joves

> Instal·lació d’un equip de so i llums a la sala de concerts
> Gestionar activitats musicals recreatives amb col·laboracions externes

> Equipar els bucs d’assaig

FACILITAR RECURSOS
ALS JOVES PER
A L’ASSAIG AMB
INSTRUMENTS

11
GENERAR
COL·LABORACIONS
AMB CULTURA

> Definir punts de contacte i col·laboracions

18
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12
REVISAR EL
PROJECTE DE
GALERIA URBANA

13
MANTENIR
EL SUPORT A
PRODUCCIONS
ARTÍSTIQUES JOVES

14
PROGRAMAR
ACTIVITATS
CULTURALS
ADREÇADES A
JOVES

15
POTENCIAR
EL SERVEI
D’INFORMACIÓ
JUVENIL

16
AMPLIAR
COMERÇOS I
ESTABLIMENTS
DE CAMBRILS
ADHERITS ALS
DESCOMPTES
PER A JOVES DEL
CARNET JOVE

> Realitzar una redefinició del projecte amb les joves participants i establint
col·laboracions comarcals

> Subvencionar formacions artístiques en tallers de cambrils a joves
> Convocar les beques de producció artística

> Millorar la programació de la festa de cap d’any
> Millorar la progració del concert de la fira
> Millorar la programació de la revetlla jove de sant pere
> Millorar la programació de la festa de final de curs dels Instituts de forma
col·laborativa amb els corresponsals

> Accions presencials de l’informador/a juvenil al pati dels instituts un cop al
mes
> Visites guiades dels Instituts a l’Ateneu per conèixer els serveis de Joventut
> Crear la nova web de joventut amb la informació i recursos més accessible
i intuïtiva
> Aplicatiu de registre de consultes unit a la web que permeti fer un recull de
dades

> Mantenir el conveni de col·laboració
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17
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> Anàlisi i detecció de la necessitat per fer propostes

REVISAR EL SERVEI
DE TRANSPORT
PÚBLIC NOCTURN
QUE FAN ÚS ELS
JOVES

18
CREAR ESPAIS
DE PARTICIPACIÓ
JUVENIL

19
CONTINUAR
DONANT SUPORT
TÈCNIC I ECONÒMIC
A ENTITATS
JUVENILS AIXÍ
COM COL·LECTIUS
DE JOVES NO
CONSTITUÏTS

20
ESTUDIAR LES
OPCIONS PER
POTENCIAR LA
OFERTA D’HABITATGE
PER A JOVES
QUE ES VULGUIN
EMANCIPAR
CONJUNTAMENT
AMB EL
DEPARTAMENT
D’INCLUSIÓ SOCIAL

> Impusls del Projecte Atenewers
> Impuls del Projecte Agents de Salut

> Cedir espais municipals per a l’ús de les entitats i grups de joves
> Crear els espais d’interlocució amb joves per escoltar, acompanyar i assessorar
> Convocar les subvencions i beques per a projectes per a joves

> Establir una coordinació amb la Oficina d’habitatge local

20
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EDUCACIÓ
COM A EINA
INTEGRAL
DE VIDA I
DE COHESIÓ
SOCIAL

OBJECTIUS OPERATIUS
01 FER DE CAMBRILS UNA CIUTAT
EDUCADORA. CONSOLIDAR I AMPLIAR EL
PLA EDUCATIU D’ENTORN EN XARXA AMB
ALTRES PLANS SOCIOCOMUNTARIS
02 IMPULSAR L’EDUCACIÓ 360. EDUCACIÓ A
TEMPS COMPLERT
03 CONSOLIDAR I AMPLIAR L’OFERTA DE
FORMACIÓ PERMANENT DEL MUNICIPI
04 CONSOLIDAR I AMPLIAR EL SOEP PER
TAL DE GARANTIR LA TRANSICIÓ ESCOLATREBALL AMB ÈXIT I L’ACOMPANYAMENT
AL LLARG DE LA VIDA
05 IMPLANTAR EL PACTE CONTRA LA
SEGREGACIÓ ESCOLAR
06 CONSOLIDAR I AMPLIAR L’OFERTA
D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DEL
MUNICIPI

01
FER DE CAMBRILS
UNA CIUTAT
EDUCADORA.
CONSOLIDAR I
AMPLIAR EL PLA
EDUCATIU D’ENTORN
EN XARXA AMB
ALTRES PLANS
SOCIOCOMUNTARIS

> Consolidar el Consell Escolar Municipal, CEM, de Cambrils com un espai de
participació i debat ciutadà sobre educació, dotant-lo de les eines necessà
> Articular i coordinar la disponibilitat de voluntariat en el municipi per col·laborar en activitats educatives complementàries
> Potenciar col·laboració i la implicació de les associacions juvenils de l’educació en el lleure, i de les associacions culturals en el PEC
> Consolidar i potenciar el Pla Educatiu d’Entorn com un verdader Projecte
Educatiu de Ciutat,
> Recuperar el Consell d’Infants com un espai de participació i educació cívica dels infants en col·laboració amb els centres educatius
> Desenvolupament de Projectes d’Intervenció Comunitària Intercultural que
afavoreixin el treball educatiu d’entorn
> Ampliar el Pla Educatiu d’Entorn, cada curs acadèmic amb una nova activitat i/o programa PEE per contribuir a donar una resposta en xarxa
> Consolidar i potenciar la coordinació dels centres i serveis d’atenció a la
petita infància (0-3 anys) i el lligam amb l’etapa 3-6 anys
> Ampliació de l’oferta de l’Escola de Famílies
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02
IMPULSAR
L’EDUCACIÓ 360.
EDUCACIÓ A TEMPS
COMPLERT

03
CONSOLIDAR
I AMPLIAR
L’OFERTA DE
FORMACIÓ
PERMANENT DEL
MUNICIPI
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> Acompanyar a la comunitat educativa en les decisions que es prenguin en
base a l’anàlisi per la implantació de la jornada intensiva
> Impulsar l’Educació 360. ‘L’Educació360.
> Racionalització calendari i horaris d’apertura dels centres escolars que
obrin des de l’1 de setembre fins al 31 de juliol
> Estudiar la possibilitat d’implementar el servei de menjador escolar als Instituts de Cambrils

> Adaptar l’oferta de Formació Professionalitzadora Municipal a les necessitats dels diferents sectors econòmics i productius de Cambrils
> Potenciar programes de Formació per a l’Ocupació en Àrees Prioritàries
(FOAP) de més fàcil ocupabilitat en el nostre context.
> Promoció de l’oferta de Formació Professionalitzadora en nous perfils d’alta
demanda (programadors, robòtica, energies renovables, dissenys 3D...
> Ampliar la col·laboració amb la URV per tal que Cambrils esdevingui seu
d’estudis de pregrau i/o formació continuada
> Consolidar el funcionament i l’oferta formativa on-line de d’Aula Mentor
> Consolidar i ampliar l’oferta de cursos de l’Escola d’Adults “Rosa dels Vents”
> Sol·licitar al Dep. Educació l’ampliació de l’oferta de Plans de Formació Inicial, PFI en modalitat PTT, de CFGM i CFGS
> Ampliació de l’oferta formació ocupacional amb CP per tal de donar noves
oportunitats d’inserció laboral, tant del SOC com del propi Ajuntament.
> Impulsar convenis amb entitats formadores reconegudes pel SOC
> Impulsar conjuntament amb la URV I l’Escola d’Hoteleria la formació i la recerca al voltant de la nutrició, la dietètica, la salut

04
CONSOLIDAR
I AMPLIAR EL
SOEP PER TAL
DE GARANTIR LA
TRANSICIÓ ESCOLATREBALL AMB ÈXIT I
L’ACOMPANYAMENT
AL LLARG DE LA
VIDA

> Consolidar i ampliar info/coord. amb els intituts, amb el SOC i famílies perquè l’alumnat disposi d’informació per poder prendre decisions
> Millorar coordinació amb altres programes, serveis d’orientació i G.J./comunitaris del municipi per arribar als joves que ho necessitin
> Reforçar línies i programes d’Orientació, acompanyament i formació de joves menors de 16 anys

22
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05
IMPLANTAR EL
PACTE CONTRA
LA SEGREGACIÓ
ESCOLAR

> Estudiar la disponibilitat econòmica d’establir un sistema d’ajudes/beques
de transport per a l’alumnat amb baixos recursos econòmics
> Consolidar el servei externalitzat de la Unitat d’Escolarització Compartida
> Cooperar amb el departament d’Educació de la Gencat per atendre i
acompanyar amb els recursos necessaris l’alumnat d’educació especial
> Aconseguir una escolarització més equilibrada de l’alumnat
> Col·laborar activament amb els Instituts d’educació secundària obligatòria
del municipi en la cogestió i la implementació de programes de diversitat
> Reforçar el programa de Suport a l’Escolarització ( atenció de l’absentisme
i de l’abandonament escolar)
> Estudiar el cost i la implementació d’un sistema d’ajuts i/o tarificació social
que garanteixi l’accés dels infants a les activitats extraescolars
> Analitzar el sistema actual de tarificació social

06
CONSOLIDAR
I AMPLIAR
L’OFERTA
D’ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS DEL
MUNICIPI

> Impulsar una mostra de teatre infantil als centres escolars del municipi
> Consolidar el desenvolupament del Projecte Educatiu de l’Escola Municipal
de Música
> Estudiar la possibilitat d’iniciar uns estudis d’arts escèniques, dansa i d’altres
disciplines artístiques
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LA CULTURA
COM A
INVERSIÓ
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OBJECTIUS OPERATIUS
01 CULTURA COM ELEMENT DE COHESIÓ I
IDENTITAT
02 CULTURA COM A EIX DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
03 CULTURA COM MOTOR ECONÒMIC DE LA
SOCIETAT I EL TERRITORI
04 FOMENT DE LA CREACIÓ I DIFUSIÓ
CULTURAL
05 AMPLIAR I MANTENIR EL PATRIMONI
CULTURAL

01
CULTURA COM
ELEMENT DE
COHESIÓ I
IDENTITAT

> Fomentar el coneixement de la llengua catalana a travès del Consorci de
Normalització Lingüística
> Configurar la Biblioteca i el Centre Cultural com a equipaments culturals de
proximitat i oberts a la ciutadania
> Impulsar la implicació dels més joves en les festes municipals a través de
projectes amb les escoles i les entitats festives
> Potenciar que les activitats culturals i festives de Cambrils que accedeixin a
les escoles, entenent les escoles com el primer vehicle de foment de la
> Facilitar l’accés a la cultura al conjunt de la ciutadania per assolir una ciutat
el màxim de cohesionada i participativa
> Enfortir la promoció de la llengua catalana i la cultura pròpia per reforçar la
identitat i el sentit de pertinença
> Garantir la presència de l’element cultural com a eix transversal en totes les
polítiques municipals

24
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02
CULTURA
COM A EIX DE
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

> Dotar d’un local a les entitats festives i culturals per tal que disposin d’un
espai propi
> Reforç del teixit associatiu en els diferents sectors de la cultura i les festes de
manera que es garanteixi la seva activitat
> Fomentar i donar suport, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, a
les manifestacions de la cultura popular i tradicional
> Fomentar l’ús de Radio Cambrils per tal que les associacions culturals i festives de Cambrils tinguin un altaveu sobre el seu funcionament
> Impulsar Taules de treball de Cultura amb representació de l’Ajuntament, les
entitats i els agents culturals locals
> Dotar d’una proposta formativa, amb el suport d’altres regidories, per les
associacions i entitats culturals i festives
> Fomentar la participació de la ciutadania en les entitats i les associacions
de caràcter cultural i festiu

03

CULTURA COM
MOTOR ECONÒMIC
DE LA SOCIETAT I EL
TERRITORI

> Estudiar la viabilitat i la forma d’execució de l’Auditori
> Treballar en la millora de l’agenda cultural d’actes a través de les noves tecnologies per tal d’incrementar la difusió de la programació cultural
> Potenciar les mostres musicals més enllà del Festival Internacional de Música de
Cambrils (FIMC) per tal d’oferir una àmplia diversitat musical
> Treballar en ampliar la programació cultura estable durant tot l’any tan amb promotors privats com amb entitats
> Treballar per tal que els nostres esdeveniments culturals actuïn com a pol d’atracció per artistes i creadors
> Proposar l’establiment d’exempcions fiscals per als comerços i les indústries relacionades amb l’activitat cultural

04

FOMENT DE LA
CREACIÓ I DIFUSIÓ
CULTURAL

> Garantir la renovació dels fons bibliogràfic per adequar-lo als indicadors recomanats internacionalment, garantint així la quantitat i la qualitat
> Treballar en un Pla Municipal de Lectura en col·laboració amb educadors i el Pla
Educatiu d’Entorn
> Treballar per assolir la presència equilibrada de dones i homes en l’oferta artística
i cultural pública
> Desenvolupar les directrius del Mapa de Lectura Pública potenciant la Biblioteca
Josep Salceda i Castells
> Potenciar els Premis Vila de Cambrils i creació d’altres convocatòries per donar
suport als creadors
> Reactivar en el posicionament del Centre Cultural com espai de referència en la
formació i la creació i producció cultural
> Promoció de cicles d’actuacions al carrer de les diferents expressions artístiques
que actuïn com a pol de creació i promoció
> Potenciar l’organització d’actes per difondre la cultura catalana en tots els àmbits
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05

AMPLIAR I
MANTENIR EL
PATRIMONI
CULTURAL
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> Continuar impulsant la valorització del patrimoni marítim
> Treballar en la recuperació del patrimoni documental del municipi
> Inversió en la protecció i recuperació del patrimoni històric -arquitectònic, arqueològic, artístic, etnogràfic, etc
> Posar en valor el patrimoni immaterial amb la recuperació d’elements, tradicions i
amb itineraris de divulgació de les activitats tradicionals
> Impuls de la digitalització de documents d’interès local per preservar i difondre la
memòria històrica de Cambrils
> Dotar a l’Arxiu Municipal de Cambrils (AMCAM) d’una plataforma de continguts
digitals
> Gestionar l’adquisició de l’edifici de l’antic celler de la Cooperativa Agrícola
> Donar suport i informació a les entitats per instruir-les en les bones pràctiques de
gestió de la seva documentació
> Ampliar els recursos del Museu d’Història de Cambrils per a la recuperació del
patrimoni i la investigació i coneixement de la historia local
> Garantir la conservació dels fons documentals de Arxiu Municipal de Cambrils per
a preservar i difondre la memòria del territori
> Ampliar els centres d’interpretació com el refugi i rutes pel municipi per tal de
donar a conèixer la nostra història recent
> Finançar noves campanyes d’excavacions als jaciments del Cavet i de la Vila
Romana de la Llosa, entre altres
> Potenciar els contactes amb el teixit associatiu i el sector educatiu per implicar-los en la recuperació documental
> Establir un Pla de Millora i Ampliació dels Espais Museístics

26
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ESPORT COM
A EINA DE
MILLORA DE
VIDA

01
PROMOCIÓ DE
L’ACTIVITAT FÍSICA I
L’ESPORT

OBJECTIUS OPERATIUS
01 PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT FÍSICA I
L’ESPORT
02 MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
03 L’ESPORT GENERADOR DE NOVES
OPORTUNITATS

> Promoció dels programes de Vela Escolar i Atletisme a l’Escola.
> Dinamització de la zona esportiva de platja durant l’estiu
> Promoció d’activitats vinculades al Dia Mundial de l’Activitat Física(portes
obertes) i Dia de la Violència de Gènere: Cursa de la Dona.
> Impulsar l’organització dels jocs esportius escolars, que implica la participació de tots els centres educatius públics de primària
> Donar suport al programa Trobades d’Ensenyament del Baix Camp,
> Reconèixer la tasca d’esportistes i entitats a través de la Festa de l’Esport
> Promocionar la pràctica esportiva de la gent gran, ja sigui en els centres
esportius municipals com als diferents casals
> Promoure entre els centres escolars el projecte de natació escolar i pre-escolar a la piscina municipal.
> Donar suport als diferents programes d’esport accessible, vela, rem, tir amb
arc i altres.
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02
MILLORA DE LES
INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
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> Estudi de viabilitat per la construcció d’una piscina exterior amb coberta
retràctil.
> Millora de les instal·lacions dedicades als esports nàutics.
> Arranjament de les platges de Cambrils per fer activitat física tot l’any i
mantenir els servei d’abalisament per practicar natació en aigües obertes.
> Unir el mar amb la zona la zona esportiva del Pinaret amb recorreguts que
facilitin la pràctica de l’esport: carril bici i peatonal.
> Programa de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions esportives municipals, vetllant per la seva sostenibilitat
> Projecte de Construcció d’un poliesportiu
> Creació de nous circuits esportius a la vora del mar: circuit calistènia (platja
ponent i platja llevant)
> Crear un pla de millores de les instal·lacions esportives municipals i els seus
equipaments. (cronograma i pressupost

03
L’ESPORT
GENERADOR
DE NOVES
OPORTUNITATS

> Consolidar i potenciar els esdeveniments d’impacte significatiu (supramunicipals i d’alt nivell) per promocionar la marca de Turisme Esportiu
> Promoure l’esponsorització dels esportistes i entitats per part d’empreses
privades que tinguin relació amb el municipi.
> Establir sinergies de col·laboració públic-privat en el disseny de les polítiques esportives municipals
> Dinamitzar el Consell Municipal de l’Esport per escoltar de primera mà les
sensibilitats dels agents esportius

28
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INTERCULTURALITAT.
DIVERSITAT ENTESA
COM UN MODEL
DE CONVIVÈNCIA:
IGUALTAT,
CONEIXEMENT I
RECONEIXEMENT
DE LA DIVERSITAT I
INTERACCIÓ POSITIVA
OBJECTIUS OPERATIUS
01 ELABORAR EL SEGON PLA DE DIVERSITAT,
CIUTADANIA I COHESIÓ, TENINT EN
COMPTE ELS TREBALLS DEL FUTUR PACTE
NACIONAL PER A LA INTERCULTURALITAT
02 FACILITAR ALS NOUVINGUTS UN ITINERARI
D’ACOLLIDA, ACOMODACIÓ I ACCÉS A
LA CIUTADANIA, D’ACORD AMB LA LLEI
D’ACOLLIDA
03 CONÈIXER I RECONÈIXER LA DIVERSITAT.
POSAREM EN VALOR LA DIVERSITAT DEL
NOSTRE MUNICIPI I LA RECONEIXEREM EN
L’ÀMBIT PÚBLIC
04 CREAR ESTRATÈGIES ESPECÍFIQUES PER
COMBATRE EL RACISME, LA XENOFÒBIA,
L’ISLAMOFÒBIA I L’ANTIGITANISME
05 FOMENTAR EL CONEIXEMENT MUTU, EL
DIÀLEG I LA COL·LABORACIÓ ENTRE TOTA
LA CIUTADANIA PER TAL DE GENERAR
SENTIMENT DE PERTINENÇA
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01
ELABORAR EL
SEGON PLA DE
DIVERSITAT,
CIUTADANIA I
COHESIÓ, TENINT
EN COMPTE ELS
TREBALLS DEL
FUTUR PACTE
NACIONAL PER A LA
INTERCULTURALITAT

02
FACILITAR ALS
NOUVINGUTS
UN ITINERARI
D’ACOLLIDA,
ACOMODACIÓ
I ACCÉS A LA
CIUTADANIA,
D’ACORD AMB LA
LLEI D’ACOLLIDA
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> Redacció, aprovació i presentació pública del II Pla de Diversitat, Ciutadania i cohesió social.
> Avaluar el l Pla de Ciutadania, diversitat i cohesió social.
> Elaborar el II Pla Ciutadania, diversitat i cohesió social mitjançant un procés
participatiu dels diferents agents implicats.

> Adaptar el servei d’Acollida municipal al model de Servei d’Acollida de la
Generalitat
> Oferir eines informatives/formatives als professionals d’atenció directe per
tal que facilitin la inclusió de les persones nouvingudes al municipi.
> Implementar programes de mentoria, integrats per a persones de diferents
origen, que reforçaran les actuacions d’acollida
> Reforçar la xarxa d’acollida participada per aquells serveis públics i entitats.
> Realitzar com a mínim una sessió de benvinguda a les persones empadronades.
> Mantenir el servei d’atenció jurídica garantint que totes les persones que ho
sol·licitin tinguin garantit un assessorament jurídic d’estrangeria.
> Acompanyar a les dones reagrupades en el seu itinerari d’inserció
> Oferir eines informatives i formatives a les persones nouvingudes per afavorir la seva inclusió en la societat catalana (mínim 4 tallers/any)
> Mantinir el servei d’acollida municipal, dotat amb 2 Agents d’acollida amb
coneixement de les principals llengües dels nouvinguts.

03
CONÈIXER I
RECONÈIXER
LA DIVERSITAT.
POSAREM EN VALOR
LA DIVERSITAT DEL
NOSTRE MUNICIPI I
LA RECONEIXEREM
EN L’ÀMBIT PÚBLIC

> Generar dinàmiques de reconeixement de la diversitat a través de les Festes de Barri.
> Publicar el calendari de les Festes religioses de les comunitats religioses i
conviccionals presents en el municipi.
> Promoure el coneixement en matèria d’interculturalitat, igualtat i no discriminació.
> Donar suport a la creació de grups de diàleg interreligiós per ajudar a bastir una cultura pública comuna, des de la laïcitat de les institucions.
> Crear l’ observatori de la diversitat de Cambrils.
> Estimular les entitats i comunitats religioses i els seus fidels a la participació
com a agents socials dels municipis

30
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04
CREAR ESTRATÈGIES
ESPECÍFIQUES
PER COMBATRE
EL RACISME,
LA XENOFÒBIA,
L’ISLAMOFÒBIA I
L’ANTIGITANISME

05
FOMENTAR EL
CONEIXEMENT
MUTU, EL DIÀLEG I
LA COL·LABORACIÓ
ENTRE TOTA LA
CIUTADANIA PER
TAL DE GENERAR
SENTIMENT DE
PERTINENÇA

> Crear els mecanismes per recollir dades a l’àmbit municipal.
> Donar visibilitat al fenòmen a través d’una campanya de comunicació que
mostri la racisme, la xenofòbia, l’islamofòbia i l’antigitanisme.
> Oferir formació als treballadors municipals sobre discriminació per delictes i
discursos d’odi (mínim 4h/any)

> Reforçar la mediació comunitària intercultural orientada a la prevenció de
conflictes i a fomentar la interacció i col·laboració.
> Promoure l’acció comunitària intercultural en alguns territoris de la Ciutat,
ampliant el seu abast a nous barris.
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ACCIÓ
CÍVICA I
VOLUNTARIAT
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OBJECTIUS OPERATIUS
01 IMPULSAR CAMPANYES
D’APROFUNDIMENT EN VALORS CÍVISC,
ESPECIALMENT ENTRE INFANTS I JOVES
02 MILLORAR LA XARXA DE CENTRES CÍVICS
COM ESPAIS DE PARTICIPACIÓ, FORMACIÓ
I IMPULS DE VALORS CÍVICS
03 POTENCIAR EL VOLUNTARIAT I
L’ASSOCIACIONISME COM UNA DE LES
MILLORS FORMES DE PARTICIPACIÓ
SOCIAL I EXERCICI DE CIVISME
04 IMPULSAR MESURES DE FOMENT
ASSOCIATIU EN ASPECTES ORGANITZATIUS
COM EL RELLEU GENERACIONAL

01
IMPULSAR
CAMPANYES
D’APROFUNDIMENT
EN VALORS CÍVISC,
ESPECIALMENT
ENTRE INFANTS I
JOVES

02
MILLORAR LA
XARXA DE CENTRES
CÍVICS COM ESPAIS
DE PARTICIPACIÓ,
FORMACIÓ I IMPULS
DE VALORS CÍVICS

> Desplegament dels Objectius de Desenvolupament sostenible que de manera trasnversal afecti als valors del jovent
> Fer el seguiment de les mesures del Consell Nacional de la infancia i l’adolescència de Catalunya

> Campanya informativa i de comunicació desplegada als barris
> Avancarem per a la corresponsabilitat en la gestió de la cosa pública, a
través de models de gestió col·laborativa: entre l’Admin. i la societat
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03

POTENCIAR EL
VOLUNTARIAT I
L’ASSOCIACIONISME
COM UNA DE LES
MILLORS FORMES
DE PARTICIPACIÓ
SOCIAL I EXERCICI
DE CIVISME

04

IMPULSAR
MESURES DE
FOMENT ASSOCIATIU
EN ASPECTES
ORGANITZATIUS
COM EL RELLEU
GENERACIONAL

> Desplegar campanyes informatives a la ràdio i a els escoles
> Ampliar serveis del Punt de Voluntariat
> Revisió i redacció del nou Pla de dinamització del teixit associatiu

>

Ampliació i especialització del Servei d’Assessorament a Entitats
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UN SISTEMA
INTEGRAL
DE SALUT
UNIVERSAL
01
PROMOCIÓ DE LA
SALUT
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OBJECTIUS OPERATIUS
01 PROMOCIÓ DE LA SALUT
02 IMPULS DE PROGRAMES PREVENCIÓ DE
LA MALALTIA I SENSIBILITZACIÓ
03 MILLORA SALUT PÚBLICA: PROTECCIÓ DE
LA SALUT

> Impulsar l’estratègia de promoció de la salut i prevenció en el sistema nacional
de la salut (EPSP), i la mesa de coordinació intersectorial de Salut.
> Promoure el treball transversal implantant, en tots els àmbits, els plantejaments
de “Salut a totes les polítiques”.
> Desenvolupar el pla de salut municipal amb la participació de la ciutadania i
dels actors socials del territori amb objectius i actuacions concretes .
> Fomentar la salut de la població, estimulant l’adopció d’estils de vida i hàbits
saludables.
> Donar suport a processos de salut comunitària.
> Donar suport a les associacions de salut per la commemoració dels dies internacionals que impulsin.
> Fomentar el projecte cambrils sense fum emmarcat en la xarxa de prevenció i
control de tabaquisme.
> Promoure, coordinar i avaluar el programa d’activitats en matèria de salut i
igualtat als centres educatius.

02
IMPULS DE
PROGRAMES
PREVENCIÓ DE
LA MALALTIA I
SENSIBILITZACIÓ

> Reforçar els programes que afecten més especialment la salut i la qualitat de
vida d’adolescents i joves.
> Reforçar el programa AMED, de promoció de l’alimentació mediterrània adreçat
a la restauració.
> Promoure l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la salut.
> Reforçar els programes de prevenció i informació sobre la drogodependència,
l’alcoholisme i el tabaquisme i altres hàbits no saludables.
> Donar suport a xarxes d’entitats promotores de salut.
> Donar suport a entitats i associacions en el camp social de la igualtat i de la
salut, dona/home.

03
MILLORA SALUT
PÚBLICA:
PROTECCIÓ DE
LA SALUT

> Reforçar l’assessorament i atenció de consultes en relació amb la protecció de la
salut.
> Potenciar la vigilància i control sanitari del aliments i els establiments alimentaris.
> Potenciar l’educació en RCP( Reanimació Cardiopulmonar) en l’àmbit educatiu.
> Avaluar els riscos sanitaris relacionats amb el medi mitjançant el control i la prevenció: aigua de l’aixeta, legionel·la...
> Ampliar la xarxa d’aparells desfibril·ladors en equipaments connectats al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) .
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El govern municipal ha de contribuir al desenvolupament econòmic
de Cambrils oferint eines que dinamitzin els sectors econòmics
clau: el turisme, el comerç, el sector primari (pagesia i pesca),
l’emprenedoria i la indústria.
Per aconseguir-ho, cal implementar serveis que millorin la
competitivitat, l’ocupació, la projecció de ciutat i que donin un
impuls al sector primari promovent l’economia blava i l’agricultura
autòctona. En aquest sentit, és necessària la col·laboració públicoprivada per a fer de Cambrils una ciutat atractiva, propera,
emprenedora, responsable i respectuosa amb els recursos, el
patrimoni i els nostres trets diferencials.

UNA CIUTAT AMB
UNA ECONOMIA
EMPRENEDORA I
RESPONSABLE
EIX ESTRATÈGIC 2
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TURISME DE
QUALITAT I
SOSTENIBLE
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OBJECTIUS OPERATIUS
01 POTENCIAR I TREBALLAR AMB CRITERIS
DE COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVAT
02 POTENCIAR LA PROMOCIÓ TURÍSTICA
EXTERIOR DE CAMBRILS
03 TREBALLAR SOTA CRITERIS DE
CONEIXEMENT BIGDATA EN LA
PLANIFICACIÓ I DIGITALITZAR LA
INFORMACIÓ
04 TREBALLAR A FAVOR DE
L’ESPECIALITZACIÓ
05 REFORÇAR LES ACCIONS TURÍSTIQUES I
PROMOCIONALS EN DESTÍ
06 TREBALLAR A FAVOR DE LA
DESESTACIONALITZACIÓ
07 POTENCIAR CRITERIS DE SOSTENIBILITAT
EN EL TURISME

01
POTENCIAR I
TREBALLAR AMB
CRITERIS DE
COL·LABORACIÓ
PÚBLIC-PRIVAT

> Posar encara més en valor els trets diferencials de Cambrils com a factors turístics d’actracció
> De la ma del sector privat seguir treballant a favor del posicionament de Cambrils com veritable capital gastronòmica de la Costa Daurada
> Col·laborar amb les empreses turístiques de Cambrils per dissenyar una oferta
formativa que s’adapti a les necessitats ocupacionals del sector
> Consensuar i desenvolupar amb els operadors turístics estratègies per aprofitar
el nostre patrimoni com a factor diferencial
> Vetllar per la regularització i promoció dels càmpings de Cambrils.
> Continuar treballant de la mà del sector en l’estratègia turística present i futura
> Potenciar taules de treball per incidir en la col·laboració público-privada en el
disseny de les polítiques turístiques i de promoció
> Col·laborar amb la resta d’administracions en la promoció turística del municipi
com a via d’optimització dels recursos

02
POTENCIAR
LA PROMOCIÓ
TURÍSTICA EXTERIOR
DE CAMBRILS

> Col·laborar amb la resta d’administracions en la promoció turística del municipi
com a via d’optimització dels recursos
> Potenciar paquets turístics que incloguin allotjament, restauració, accés als
equipaments culturals locals i que continguin productes de km0
> Treballar per consolidar el turisme, amb la promoció a fires d’àmbit nacional i
internacional
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03
TREBALLAR SOTA
CRITERIS DE
CONEIXEMENT
BIGDATA EN LA
PLANIFICACIÓ I
DIGITALITZAR LA
INFORMACIÓ

04
TREBALLAR
A FAVOR DE
L’ESPECIALITZACIÓ

> Captar nous perfils de demanda vinculats a la qualitat de l’oferta, mitjançant
sistemes de gestió, anàlisi i monitorització de dades turístiques
> Prioritzar la promoció i el posicionament web de l’oferta turística de Cambrils, en
webs turístics especialitzats, xarxes socials, etc. i geoportals
> Impulsar les tecnologies digitals per facilitar la informació vinculada als continguts turístics de Cambrils i el territori
> Difondre els productes i paquests turístics promoguts pels empresa cambrilencs
en portals web i a AAVV nacionals i internacionals

> Reforçar les certificacions de qualitat del turisme: Agència Catalana de Turisme,
Destinació Turisme Familiar i Destinació Turisme Esportiu
> Treballar per aconseguir la certificació de Viles Marineres
> Aprofitar la xarxa d’equipaments esportius municipals i les condicions per a la
pràctica dels esports nàutics tot l’any
> De la ma del sector privat seguir treballant a favor del posicionament de Cambrils com veritable capital gastronòmica de la Costa Daurada

05
REFORÇAR
LES ACCIONS
TURÍSTIQUES I
PROMOCIONALS EN
DESTÍ

> Ampliar el catàleg de visites guiades i teatralitzades per tal de donar a conèixer
el patrimoni històric, humà i cultural de Cambrils
> Fer difusió de rutes en bicicleta i a peu pel terme i tot l’entorn del territori
> Seguir treballant a favor de la Fira del Vi i la Gastronomia, Cambrils Entrada al
País del Vi
> Continuar sent seu d’esdeveniments d’interès nacional i internacional
> Impulsar la creació d’una nova ruta turística on s’inclouen les diferents torres de
guaita que hi ha al municipi, posant en valor el Turisme Cultura
> A nivell local, fer, mantenir, i ampliar la senyalització de camins en col·laboració
també amb altres administracions

06
TREBALLAR A
FAVOR DE LA
DESESTACIONALITZACIÓ

07
POTENCIAR
CRITERIS DE
SOSTENIBILITAT
EN EL TURISME

> Potenciar el calendari anual d’actes comercials, gastronòmics i culturals amb
l’objectiu de donar a conèixer Cambrils durant tot l’any
> Promoure la desestacionalitat apostant per la segmentació i diversificació de
l’oferta: turisme familiar, gastronòmic, esportiu i MICE

> Vetllar per la qualitat de vida dels residents, de l’ocupació i la gestió dels impactes de l’activitat turística
> Treballar per un model de desenvolupament turístic fonamentat en la innovació,
la competitivitat i la sostenibilitat

PAM CAMBRILS 2019-2023 PLA ACCIÓ MUNICIPAL

IMPULS
SECTOR
PRIMARI

01
PROMOURE
L’ECONOMIA BLAVA
I UN SECTOR NÀUTIC
SOSTENIBLE,
MODERN I
COMPETITIU
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OBJECTIUS OPERATIUS
01 PROMOURE L’ECONOMIA BLAVA I UN
SECTOR NÀUTIC SOSTENIBLE, MODERN I
COMPETITIU
02 PROMOURE L’AGRICULTURA AUTÒCTONA

> Fer campanyes de difusió de la qualitat i dels valors nutritius del peix fresc de
proximitat per tal d’augmentar-ne el consum dins de Cambrils
> Promoure la relació entre el port pesquer i el port nàutic
> Potenciar dinàmiques empresarials per afavorir el sector nàutic
> Crear taules de treball municipals amb tots els actors (pescadors, peixaters, restauradors, comercialitzadors, Confraria, Ajuntament, universitat...)
> Participar activament en la implementació de les estratègies de desenvolupament local participatiu dels GALPs
> Donar suport a la implementació de les 89 Línies Estratègiques d’Actuació del
Pla Multianual 2018-2021 de l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030
> Fer del port una aula oberta per tal de conèixer la nostra història local, el nostre
patrimoni, donar visibilitat al món de la mar

02
PROMOURE
L’AGRICULTURA
AUTÒCTONA

> Far programes de formació, amb col·laboració amb d’altres administracions en
relació al cultiu ecològic i la seva transformació
> Vetllar per la protecció de les zones de conreu davant la urbanització excessiva
del territori
> Facilitar el transport fins a l’Escola d’Horticultura i orientarem laboralment als
nostres joves en el coneixement del sector agrari
> Facilitar la implantació d’establiments i activitats que combinen el turisme-agricultura o la turisme-pesca
> Col·laborar amb el Banc de Terres i en models de cooperativa per tal d’incorporar als joves a l’economia agrària
> Acompanyar, promourem i facilitarem nous projectes de producció agrària de
proximitat, ecològica i de temporada
> Vetllar per la supervivència de les petites explotacions familiars de caràcter agrícola i pesquer, i potenciarem el relleu generacional
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UNA
FISCALITAT
ENFOCADA A
LA JUSTICIA
DISTRIBUTIVA

01
ASSOLIR UNA
FISCALITAT
PROGRESSIVA

OBJECTIUS OPERATIUS
01 ASSOLIR UNA FISCALITAT PROGRESSIVA

> Establiment d’incentius a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) vinculats a la
nova implantació d’activitats al municipi
> Ampliar la tarificació social a nous serveis municipals
> Ampliació de la tarificació social a nous serveis municipals
> Rebaixar l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres quan siguin per a
incorporar sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric
> Dinamitzar comercialment el barri antic de la vila amb excepcions fiscals a nous
emprenedors
> Establir tot un paquet de mesures i incentius fiscals per afavorir la implantació de
noves empreses
> Facilitar el fraccionament en el pagament d’impostos i sancions.
> Continuar amb les bonificacions a l’IBI per famílies nombroses i ampliar per a
immobles amb sistemes d’aprofitament d’energia sostenible
> Establir ajuts per cobrir la quota de l’IBI a habitatges buits posats a disposició de
la borsa de lloguer social
> Continuar amb els beneficis fiscals de l’impost de circulació (IVTM) i en les zones
aparcament tarifat per als vehicles menys contaminants (elèctrics)
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INSERCIÓ
LABORAL
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OBJECTIUS OPERATIUS
01 AMPLIAR I REFORÇAR TOTS ELS SERVEIS I
PROGRAMES QUE FACILITEN LA INSERCIÓ
SOCIOLABORAL I ESPECIALMENT PER ALS
COL·LECTIUS AMB MÉS DIFICULTATS.
02 IMPLEMENTAR EL TREBALL EN XARXA I
LA COORDINACIÓ INTERNA AMB ALTRES
ADMINISTRACIONS QUE DESENVOLUPEN
PAO EN EL TERRITORI

01
AMPLIAR I
REFORÇAR TOTS
ELS SERVEIS
I PROGRAMES
QUE FACILITEN
LA INSERCIÓ
SOCIOLABORAL I
ESPECIALMENT PER
ALS COL·LECTIUS
AMB MÉS
DIFICULTATS

02
IMPLEMENTAR EL
TREBALL EN XARXA
I LA COORDINACIÓ
INTERNA
AMB ALTRES
ADMINISTRACIONS
QUE DESENVOLUPEN
PAO EN EL
TERRITORI

> Participar activament amb els Dept de Promoció Econòmica, Benestar per elaborar Pacte Local d’Ocupació i òrgan de seguiment que es determini
> Millorar el servei BTM reduint espera, coordinant-se amb altres borses i serveis de
mediació i en especial amb els d’empresa i emprenedoria
> Modificar servei Club de Feina, espai interactiu d’ajuda a la recerca de feina per
donar resposta a diferents tipologies d’usuaris
> Consolidar i ampliar, si es convoquen, programes inserció del SOc: TIF, 30 PLUS,
JENP, UBICAT, SINGULARS...
> Ampliar oferta dels Plans d’Ocupació Municipal, finançats per l’Ajuntament com
política d’activació d’ocupació

> Apostar per projectes conjunts amb altres admons locals i/o entitats del territori
que també desenvolupen PAO, com IDETSA, Mas Carandell, ...
> Impulsar la creació del Consell Territorial de la FP Baix Camp, espai governança
planificació entre les diferents administracions del territori
> Col·laborar i participar en accions en el territori com el Pacte de la Cessetània, el
Pla Estratègic de PAO de Dip Tgna. 2018-23
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CONSUM DE
PROXIMITAT
I INCENTIU
DEL COMERÇ
LOCAL
01
DEFENSA D’
UN MODEL DE
COMERÇ URBÀ DE
PROXIMITAT COM
A MECANISME
PER A AFAVORIR
LA DINAMITZACIÓ
I LA VITALITAT DE
CAMBRILS

OBJECTIUS OPERATIUS
01 DEFENSA D’ UN MODEL DE COMERÇ
URBÀ DE PROXIMITAT COM A MECANISME
PER A AFAVORIR LA DINAMITZACIÓ I LA
VITALITAT DE CAMBRILS
02 EMPRENEDORIA COM A MOTOR ECONÒMIC

> Ampliació dels serveis de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)
a Cambrils, així com els horaris d’atenció
> Redacció d’un pla comercial estratègic per a Cambrils, que identifiqui i potenciï
els eixos comercials existents
> Estudi la bonificació de l’aparcament de la zona blava pels clients dels eixos
comercials locals
> Promoció de productes agraris i manufacturers autòctons mitjançant els comerços locals, i desenvolupament de l’ecogastronomia (slow food)
> Promoció de l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà. retolació, atenció al
client...
> Establir excepcions fiscals a nous emprenedors
> Realització de tallers i xerrades al mercat municipal posant en valor l’alimentació
segura i saludable
> Estudi de l’ampliació dels dies de mercat ambulant per la dinamització de Cambrils.
> Impulsar la dinamització, la modernització i la viabilitat econòmica del mercat
municipal
> Implantació de plans específics de dinamització comercial per a diverses zones
de Cambrils: Barri antic, Mercat municipal, l’Eixample Vila i Platja
> Creació d’una taula de treball entre ajuntament i sector empresarial que planifiqui les estratègies econòmiques de futur

02
EMPRENEDORIA
COM A MOTOR
ECONÒMIC

> Promocionar el voluntariat entre sèniors prejubilats i jubilats, per a fer tutories per
a persones emprenedores i recercadores de treball
> Creació de l’espai de Noves Experiències Empresarials
> Promocioó dels espais de coworking
> Promoció la contractació responsable al teixit empresarial i comercial amb possibles bonificacions fiscals
> Establir ajudes fiscals a la contractació a les empreses que facin contractacions
a col·lectius amb dificultat d’accés al món laboral
> Promoció de la contractació responsable del propi Ajuntament
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Els canvis i les noves oportunitats que se’ns presenten com
a ciutat fan que l’espai públic i l’urbanisme siguin claus, fent
necessària la definició de nous eixos com l’avinguda de l’Esport o
el desmantellament de la via de l’antiga via del tren; així com la
remodelació de dues zones importants com el barri del port i la
Rambla Jaume I, l’avinguda Diputació i l’establiment de mesures de
pacificació del trànsit.
Volem una ciutat respectuosa amb el medi ambient, per això, cal
seguir promovent campanyes de sensibilització per fomentar el
reciclatge i apostar per la mobilitat sostenible i el transport públic.

UNA CIUTAT
SEGURA,
EQUILIBRADA,
ENDREÇADA I
SOSTENIBLE
EIX ESTRATÈGIC 3
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UNA CIUTAT
SEGURA
01
MILLORAR LA
SEGURETAT
CIUTADANA

OBJECTIUS OPERATIUS
01 MILLORAR LA SEGURETAT CIUTADANA

> Augmentar la dotació d’agents interins que es contracten durant la temporada
estival (de Setmana Santa a 30 de setembre)
> Aprovar i informar els Plants d’Autoprotecció Municipals per esdeveniments i empreses privades, segons normativa
> Revisar i adequar a les necessitats actuals les Ordenances de Convivència Ciutadana i la de Tinença d’animals per aconseguir la seva efectivitat
> Organitzar xerrades informatives periòdiques, per l’actualització de la legislació
vigent als diversos col·lectius
> Intervencions comunitàries als barris on hi ha índex més elevats de multiculturalitat
> Impulsarem programes educatius a les escoles en els quals la policia introdueixi
valors relacionats amb l’aprenentatge dels valors cívics
> Mantenir l’Oficina d’atenció al pagès, així com els contactes periòdics amb la pagesia.
> Impulsar la contractació d’un tècnic de Protecció Civil, segons estableix la Relació
de Llocs de Treball
> Formar als agents, mitjançant ponències interadministratives i reunions, per afrontar el fenomen “Top Manta”
> Renovació continuada del parc mòbil amb criteris de sostenibilitat i eficiència
energètica
> Reforçar les relacions amb la ciutadania amb la presència de la Policia Local, optimitzant les Oficines d’Atenció al Barri
> Impulsar polítiques i actuacions de sensibilització per fomentar la cultura del respecte a les persones i a l’espai públic
> Instal·lació de pilones automàtiques en llocs estratègics amb gran concentració
de persones per tal de garantir la seguretat
> Dotar de més recursos la Patrulla Verda Municipal
> Realitzar intervencions comunitàries als barris on hi ha índex més elevat de multiculturalitat
> Ampliar la formació als escolars d’educació primària i secundària, afegint els àmbits de la seguretat interpersonal (assetjament i ús segur d’internet
> Revisar i actualitzar periòdicament els Plans d’emergències Municipals d’una manera més exhaustiva
> Renovació dels dispositius de control, videovigilància i eines de suport informàtic,
pel que fa a les noves tecnologies.
> Col·laborar i facilitar tots els mitjans als cossos policials, per minimitzar/erradicar la
venda ambulant il·legal al municipi i protegir el comerç lo
> Estudi de l’ampliació de la xarxa de càmeres de lectura de matricules a les entrades de Cambrils per millorar la seguretat
> Atendre conflictes veïnals i malentesos amb l’objectiu d’evitar processos judicials i
afavorir els acords amistosos
> Organitzar xerrades informatives a col·lectius de nouvinguts, de caçadors, pescadors de canya, etc
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UNA CIUTAT
SOSTENIBLE

43

OBJECTIUS OPERATIUS
01 MANTENIMENT, RECUPERACIÓ I MILLORA
DE L’ESPAI PÚBLIC DEL TERME
02 ÚS EFICIENTS DELS RECURSOS
03 MILLORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS I
LA SEVA MINIMITZACIÓ
04 MILLORA DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR
05 PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT
06 MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC
07 MOBILITAT ELÈCTRICA

01
MANTENIMENT,
RECUPERACIÓ
I MILLORA DE
L’ESPAI PÚBLIC
DEL TERME

> Redactar estudi sobre l’estat i propostes de millora dels carrers
> Dotar de parcs de calistènia a les platges de Cambrils
> Dotar als parcs de jocs infantis adaptats per a infants amb necessitats especials
> Creació i renovació de nous Parcs Infantils i de jocs pel municipi
> Reclamar a l’ACA que realitzi la neteja i manteniment de rieres i barrancs, de
forma habitual i efectiva per evitar situacions de risc
> Impulsar la creació de noves zones amb aparells de gimnàsia per gent gran
> Pavimentar nous trams de la xarxa de camins rurals
> Augmentar el manteniment de les platges per tenir-les en òptimes condicions. Dotació de més espais adaptats i més nombre de cabines sanitàries
> Dotar de conserges els Parcs perquè vetllin pel bon estat i el seu bon ús
> Realizar accions per la millora de l’accesibilitat de la via pública (rebaixos
de vorera)
> Renovació d’equipaments i creació de nous parcs infantils i de jocs a Vilafortuny
> Augmentar el manteniment dels camins rurals
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02
ÚS EFICIENTS DELS
RECURSOS

> Implantació d’un sistema de gestió energètica municipal
> Redactar el llibre amb els programes de manteniment dels equipaments i
infrastructures municipals
> Creació de la figura del controlador energètic
> Participar amb altres administracions en l’execució d’un Pla de reutilització
d’aigües depurades per a recàrrega d’aqüífers.
> Instal·lació de comptadors intel·ligents als domicilis
> Realitzar actuacions de millora d’eficicìència energètica en equipaments
municipals segons el PAES
> Compra d’energia verda certificada per l’ajuntament

03
MILLORA DE LA
GESTIÓ DELS
RESIDUS I LA SEVA
MINIMITZACIÓ

> Campanyes de promoció d’hàbits de consum responsable amb criteris de
disminució de generació de residus i d’incentiu de la recollida selectiva
> Ampliar ajuts per la gestió interna de residus als establiments
> Actuacions de coordinació amb empreses i establiments per una gestió
adequada dels residus
> Incorporar noves tecnologies al sistema de recollida de residus
> Dotar els equipaments públics de papereres selectives
> Realitzar activitats i campanyes de sensibilització en l’àmbit dels residus a
les escoles, així com també a la ciutadania (Capgira i Bonabrossa)

04
MILLORA DE
L’ENLLUMENAT
EXTERIOR

05
PROTECCIÓ DEL
MEDI AMBIENT

> Realitzar projectes d’enllumenat exterior ajustat a les necessitats dels barris
> Implantació d’un sistema de gestió energètica municipal
> Adquirir i substituir progressivament totes les llumeneres existents per les de
tecnologia LED
> Desenvolupament del Pla de Millora de l’Enllumenat públic recollit al PAES

> Treballar per la incorporació del nostre municipi al projecte “Viles Florides”
> Promoure nous projectes de re-generació de l’arbrat per tot el municipi
> Creació grup voluntaris protecció fauna marina
> Seguiment de l’estat de la praderia de posidònia
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06
MOBILITAT I
TRANSPORT PÚBLIC
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> Estudiar l’ampliació de les línies municipals a les noves demandes (p,e: Nova
estació, linia de costa...)
> Dur a terme mesures de pacificació del trànsit, especialment en els eixos
principals de circulació de vehicles i els punts i trams d’alta concentració
> Sincronitzar les línies de transport urbà amb els horaris d’entrada i sortida
dels centres educatius
> Adaptar les mesures de control i sanció a la normativa que implementi la
Direcció General de Trànsit, respecte als VMP
> Incrementar el nombre quilòmetres de carril bici, procurant sempre que sigui
possible la connexió amb els existents
> Millorarem la senyalització i ubicació de les parades de taxi al municipi
> Dotar de bancs i marquesines a parades d’autobús
> Impulsar la renovació de tots els parquímetres per adequar-los a les necessitats actuals
> Fomentar i regular l’ús de la bicicleta i altres vehicles de mobilitat personal
(VMP) amb mesures que atorguin respecte per als vianants
> Línies interurbanes. Requerir la millora de senyalització de les parades
> Senyalitzar la prioritat dels vianants sobre les bicicletes i VMP en els espais
que siguin compartits
> Augmentar les zones d’aparca-bicis per tot el municipi
> Impulsar la separació de les vies ciclistes dels espais destinats als vianants,
quan sigui possible
> Estudiar conjuntament amb el sector del taxi la viabilitat de normes corporatives i singulars
> Potenciar els aparcaments alternatius i dissuasius
> Promoure, amb l’empresa concessionària, la instal·lació de panells informatius a les parades de transport públic i la disposició d’informació horària
> Millora de la qualitat i accessibilitat del transport públic urbà
> Impulsar el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
> Fomentar la intermodalitat. Millorarem les interconnexions entre diferents
modes de transport (cotxe-bus, bici-bus, bici-a peu, bus-tren, etc)
> Instal·lació d’aparca bicis segurs en l’entorn d’estacions de bus i de tren
> Línies interurbanes. Requerir l’ampliació de freqüències directes amb la URV,
l’ Hospital de St Joan i el CET

07
MOBILITAT
ELÈCTRICA

> Informar i facilitar tràmits per la instal·lació de punts de recàrrega en aparcaments particulars
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UNA CIUTAT
INTEL·LIGENT

OBJECTIUS OPERATIUS
01 IMPULSAR DESPLEGAMENT
INFRAESTRUCTURES DE
TELECOMUNICACIONS
02 MODERNITZAR I AUGMENTAR LA
CAPACITAT DELS SISTEMES DE
TELECOMUNICACIONS ACTUALS
03 DESPLEGAR EL PROJECTE I-CAMBRILS

01
IMPULSAR
DESPLEGAMENT
INFRAESTRUCTURES
DE TELECOMUNICACIONS

02
MODERNITZAR I
AUGMENTAR LA
CAPACITAT DELS
SISTEMES DE
TELECOMUNICACIONS
ACTUALS

03
DESPLEGAR
EL PROJECTE
I-CAMBRILS

> Promoure la implantació de tecnologia mòbil 5G
> Renovar la xarxa Wifi pública augmentant les zones de recepció

> Canvi centraleta telefònica Ajuntament
> Automatització del sistema telefònic d’emergència municipal

> Ampliació dels pasos de vianants intel·ligents
> Ampliar les zones de realitat virtual en punts d’interès històric i turístic
> Ampliació capacitats App Cambrils 24h
> Participació al Clúster TIC Sud
> Gestió intel·ligent dels accessos a zones de prioritat per a vinanats
> Renovació servidors ajuntament i manteniment del CPD per una millor
eficiencia
> Instal·lació de wiffi en tots els equipaments municipals
> Implantació d’un “car sharing” de la flota de vehicles municipal
> Monitoratge de consums elèctrics en edificis municipals
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UNA CIUTAT
ENDREÇADA
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OBJECTIUS OPERATIUS
01 ACTUACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE
02 ACTUACIONS EN ESPAIS URBANS PER
DESENVOLUPAR
03 ACTUACIONS EN SÒL URBÀ
04 ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES
05 ACTUACIONS RELACIONADES AMB ELS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS
06 ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ I
RENOVACIÓ URBANAA
07 TRAMITACIÓ
08 ACTUACIONS RELACIONADES AMB L’ESPAI
URBÀ

01
ACTUACIONS
EN SÒL NO
URBANITZABLE

02
ACTUACIONS
EN ESPAIS
URBANS PER
DESENVOLUPAR

>

Promoure la modificació puntual del POUM per poder autoritzar els usos de
càmping en diferents modalitats

> Finalitzar el Pla Especial de Catàleg de Masies

> Modificació puntual del POUM Sector 2 La Cava per promocionar la construcció d’habitatge protegit
> Divisió en subsectors Sector 5 Belianes Sud per facilitat la seva gestió
> Modificació puntual a l’àmbit PA-6 El Pinaret
> Desenvolupar la modificació puntual del POUM i divisió en subsectors del
Sector 12 Camí del Corralet Sud per facilitar la seva gestió i promocionar i
> Promoure ajudes a l’adeqüació de les naus industrials del Polígon Belianes
> Finalitzar el tràmit de gestió urbanística PA-10 Belianes est
> Desenvolupament PMU-1 Riera d’Alforja i consolidar l’Av. Nova Augusta com
a eix cívic i comercial
> Incorporar l’ús esportiu i recreatiu en els sectors industrials
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03
ACTUACIONS EN
SÒL URBÀ

> Urbanització del vial al nord de la nova estació de tren, discontinu del PA-11
> Desenvolupar el Sector 1 de les Comes en subsectors
> Millorarem i ampliarem els equipaments de jardins i zones verdes a tots els
barris
> Crear més zones esbarjo per gossos
> Reordenament dels parcs de Vilafortuny i condicionament de zones d’esbarjo per animals domèstics
> Estudi i projecte per a la reordenació de l’Av. Diputació des del club nàutic
al Pi Rodó
> Mantenir la vigència de la modificació puntual 7 del POUM per promocionar
la construcció d’habitatge protegit en l’àmbit de la Bòbila
> Incrementa la dotació de lavabos i fonts públiques municipals
> Actuacions puntuals en sòl urbà d’integració de l’antiga infraestructura ferroviària
> Millorar l’ordenança municipal de qualitat de les obres de domini públic
> Millorar l’Ordenança municipal de via pública

04
ACTUACIONS EN
INFRAESTRUCTURES

> Impulsar l’Avinguda de l’Esport que connectarà Cambrils i la nova estació
amb l’A7 i l’AP7
> Desmantellament de la via de tren i transformació en via de comunicació
adaptada en el territori
> Estudi de la construcció d’una passarel·la de connexió amb Montroig del
Camp superant la Riera de Riudecanyes
> Redactar el projecte de la nova estació d’autobusos
> Projecte i construcció de rotonda entre la T-312 i l’Avinguda de l’Esport
> Reclamarem l’execució del tram de passeig i de la passarel·la de la riera
d’Alforja per a donar continuïtat al passeig Marítim

05
ACTUACIONS
RELACIONADES AMB
ELS EQUIPAMENTS
MUNICIPALS

> Estudi de la viabilitat i posterior execució del Teatre Auditori
> Recerca de sòl d’equipaments destinats a la construccions d’habitatge dotacional per a gent gran
> Recerca de sòl urbà destinat a equipaments per la construcció d’una nova
Llar d’Avis
> Projecte i construcció del Poliesportiu Lleuger
> Projectes d’estalvi energètic. Aplicació del Pla d’Acció d’Energia Sostenible
(PAES)
> Projecte i construcció de l’Espai Social i Horts Urbans a la Llosa
> Projectes Smart City. Relacionades amb l’aplicació del Pla d’Acció d’Energia
Sostenible (PAES).
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06
ACTUACIONS DE
REHABILITACIÓ
I RENOVACIÓ
URBANA

49

> Modificació puntual del POUM per facilitar la supressió de barreres arquitectòniques als edificis extistents
> Rehabilitació del bar i serveis al Parc del Pescador
> Introduir bonificacions en l’ordenança fiscal en les tramitacions de llicències
en edificis amb ITE
> Introduir bonificacions en l’ordenança fiscal per la tramitació d’instal·lacions
d’energies renovables
> Rehabilitació del Mercat Municipal de la Vila
> Rehabilitació al Museu Molí de les Tres Eres

07
TRAMITACIÓ

08
ACTUACIONS
RELACIONADES
AMB L’ESPAI URBÀ

> Millorar l’operativa telemàtica per l’obtenció de llicències urbanístiques i comunicacions prèvies
> Desenvolupament de l’Ordenança municipal de comunicació prèvia d’obres

> Urbanització del carrer Barques, de plaça Aragó al carrer Pau Casals
> Projecte per la finalització de la urbanització de l’Avinguda Baix Camp (tram
ermita)
> Projectes d’estalvi energètic. Aplicació del Pla d’Acció d’Energia Sostenible
(PAES)
> Estudiar la viabilitat per finalitzar la 2a i 3a fase del barri de La Llosa
> Avantprojecte de les noves guinguetes de les platges
> Projectes Smart City. Aplicació del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES)
> Urbanització de la vorera i construcció de la tanca perimetral al Museu Molí
de les Tres Eres
> Projecte i Urbanització de la Rambla Jaume I, fase 1
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L’Ajuntament de Cambrils ha de ser un model de transparència, govern
obert i bon govern, d’ètica en el funcionament de l’Administració i de
rendiment de comptes amb la ciutadania.
Per primera vegada es podran consultar les accions d’aquest Pla
d’Acció Municipal i l’estat d’execució en temps real al portal de
transparència de l’Ajuntament de Cambrils, des d’on també es podran
exportar fitxers de dades obertes.

UNA CIUTAT
PROPERA AMB EL
CIUTADÀ
EIX ESTRATÈGIC 4
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GOVERN
OBERT
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OBJECTIUS OPERATIUS
01 ATENCIÓ CIUTADANA
02 GOVERN DIGITAL
03 ADMINISTRACIÓN BASADA EN LES DADES
04 RENDIMENT DE COMPTES
05 COMUNICACIÓ
06 ORGANITZACIÓ INTERNA

01
ATENCIÓ
CIUTADANA

> Planificació normativa. Iniciativa reglamentària per proposar de determinar
com a subjectes obligats a tramitar electrònicament
> Implementació del sistema de cita prèvia accessible des d’internet i presencial, amb la inclusió de la gestió digital de les agendes.
> Renovació del maquinari dels treballadors de l’atenció presencial i de la
gestió telemàtica
> Reedició de la carta de serveis en format digital.
> Actualitzar la informació per fer-la accessible al sistema OAC 360 des de
l’OAC o des dels departaments
> Renovació de la infraestructura del gestor de cues
> No requerir als interessats dades o documents ja aportats
> Establir models i sistemes de presentació massiva de forma simultània de
diverses sol·licituds
> Remodelar l’espai de l’oficina per adaptar-la a la redifinició de tasques
> Redefinir les tasques a assumir des de l’OAC, les que sigui convenient externalitzar i les que s’hagin de derivar als departaments municipals.
> Posar en funcionament el preceptiu registre electrònic d’apoderaments
> Externalitzar la gestió de la centraleta municipal i de l’atenció telefònica
ciutadana.
> Tenir publicats i actualitzats permanentment models de declaració responsable i de comunicació.Treballar-ho de forma coordina
> APP per recollida de peticions, queixes, suggeriments, recollida d’andròmines, reparacions a la via pública o d’arbrat, neteja, etc.
> Assistència als ciutadans en l’ús de mitjans electrònics
> Seguiment de la satisfacció del ciutadà. Analitzar les aportacions ciutadanes. Proposar les accions de millora escaients
> Implementar sistema OAC 360.
> Oficina d’assistència en matèria de registres
> Presència a les xarxes socials com a mitjà de comunicació immediat i col·
lectiu.
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02
GOVERN
DIGITAL

> Posada en marxa del portasignatures extern
> Millorar el catàleg de tràmits
> Millorar la Seu electrònica: adequació d’accessibilitat
> Renovar el web municipal i el portal de transparència
> Publicació de 5 nous tràmits telemàtics anuals
> Millorar la carpeta ciutadana
> Dotar la seu electrònica dels mitjans per fer-la més intuïtiva
> Ampliar els serveis i tràmits online

03
ADMINISTRACIÓN
BASADA EN LES
DADES

> Centralitzar les fonts de dades per evitar dades duplicades i desactualitzades, principalment aquelles orientades al públic
> Posar a disposició de la ciutadania un sistema d’informació geogràfica com
a eina de Transparència
> Implantar una governança de la dada transversal
> Portal de dades obertes: automatitzar la publicació de dades per reduir
tasques administratives

04
RENDIMENT DE
COMPTES

> Confecció de cartes de serveis
> Implantació de l’ordenança de Transparència i Bon Govern
> Implantació d’un quadre de comandament integral per fer el seguiment del
PAM
> Avaluar-nos externament en transparència i bon govern

05
COMUNICACIÓ

> Posada en marxa una agenda unificada que reculli tots els actes i activitats
de la ciutat.
> Definició d’ un nou Pla de Comunicació alineat amb els objectius definits pel
Govern Municipal en la seva planificació estratègica i un Pla de comunic
> Estructurar un sistema fàcil i àgil d’informació d’agendes dels regidors i regidores
> Potenciarla comunicació institucional i de servei a través de les xarxes de
comunicació
> Fomentar i impulsar el funcionament de Ràdio Cambrils
> Redaccció d’un Pla de Comunicació Interna de l’ajuntament

06
ORGANITZACIÓ
INTERNA

> Desplegar el catàleg de llocs de treball
> Redacció d’un Pla de Formació
> Establir les bases per la negociació per la renocació de les condicions laborals
> Redactar el Pla de Carrera Professional
> Implantar la Relació de Llocs de Treball
> Confeccionar un Pla de Relleu de Personal
> Proveïr les places estratègiques que contempla la RLT
> Redacció d’un Pla de Comunicació Interna
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PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
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OBJECTIUS OPERATIUS
01 AUGMENTAR LA DOTACIÓ ECONÒMICA
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE
CAMBRILS
02 IMPULS DE L’OMIC I RECUPERACIÓ DEL
DEFENSOR DE LA CIUTADANIA
03 INCREMENT DE L’OFERTA D’ACTIVITATS A
LA XARXA DE CENTRES CÍVIC
04 VINCULAR ELS CONSELLS CONSULTIUS
SECTORIALS I DE BARRI A UNA REUNIÓ
ANUAL DEL CONSELL DE CIUTAT
05 PROMOURE UN GRAN PROJECTE
PARTICIPATIU A TOT EL MUNICIPI
06 REVISAR EL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ
PER TAL DE PERMETRE LA INTERVENCIÓ
CIUTADANA EN ELS ESPAIS DE PRESA DE
DECISIÓ
07 FINANÇAR PROJECTES DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT

01
AUGMENTAR
LA DOTACIÓ
ECONÒMICA DELS
PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS DE
CAMBRILS

02
IMPULS DE L’OMIC
I RECUPERACIÓ
DEL DEFENSOR DE
LA CIUTADANIA

> Recerca de finançament en xarxa
> Desenvolupament del pla local de cooperació anual

> Pla de comunicació dels serveis
> Campanyes formatives i de sensibilització
> Concertació d’aliances amb el FORUMSD
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03
INCREMENT
DE L’OFERTA
D’ACTIVITATS A
LA XARXA DE
CENTRES CÍVIC

04
VINCULAR ELS
CONSELLS
CONSULTIUS
SECTORIALS I
DE BARRI A UNA
REUNIÓ ANUAL DEL
CONSELL DE CIUTAT

05

> Redacció d’informes de necessitats i programació d’activitats i serveis
> Professionaliztació dels models de gestió
> Participaicó en la xarxa de centres cívics impulsada per Diputació de Tarragona

> Afavorir la implicació de la ciutadania en la presa de decisions sobre els
afers públic empoderar-la per a la dinamització comunitària
> Estudi del funcionament dels òrgans de participació ciutadana
> Desenvolupament d’eines metodològiques en cada barri

> Desenvolupament de l’Altaveu ciutadà

PROMOURE UN GRAN
PROJECTE PARTICIPATIU
A TOT EL MUNICIPI

06
REVISAR EL
REGLAMENT DE
PARTICIPACIÓ PER
TAL DE PERMETRE
LA INTERVENCIÓ
CIUTADANA EN ELS
ESPAIS DE PRESA
DE DECISIÓ

07
FINANÇAR
PROJECTES DE
COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT

> Estudiar propostes per al desplegament de Pressupostos Participatius en
diferents polítiques municipals
> Participació en al comissió d’administració electrònica de l’ajuntament
> Desenvolupament procés participaitu en la revisió del reglament

> Desenvolupament de els eines de la xarxa Cat Sud
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