PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL DE VILADECAVALLS 2019-23
INTRODUCCIÓ:
Un pla d’actuació és un document estratègic on, de manera escrita, s’especifica quina és la
missió a aconseguir, per part d’una determinada corporació municipal, i a través de quines
accions s’intentarà dur-la a terme.
Per missió s’entén la definició del que es vol que sigui el futur del municipi i serà l'eix vertebrador
de la política de l'equip de govern. Les polítiques que es decideixin s’hauran de contrastar amb la
missió, prioritzant les que ajudin a aconseguir-la i descartant les que vagin en contra seva.
Els principals eixos d’actuació o estratègies són els grans camps on es concentraran els esforços
municipals. Aquests grans camps haurien de servir de base per realitzar una distribució de
competències entre l'equip de govern, és a dir, hauria d’haver-hi una coherència entre els
problemes a afrontar i com s’organitza l'equip de govern per resoldre’ls.
La metodologia de planificació estratègica també implica que ha d’existir una funció d’avaluació i
redisseny constant. D’una banda, s’han d’avaluar els resultats de les polítiques i de les actuacions
municipals, i la incidència que tenen en el progrés de la missió. D’altra banda, s’han de tenir
presents i avaluar les turbulències de l'entorn i l'impacte que tenen sobre la realitat municipal.
L’articulació de l’agenda política, mitjançant un pla, es fa especialment imprescindible per als
governs en coalició, no només per cohesionar la seva acció, sinó també per aconseguir la màxima
coherència ideològica i operativa en totes les adaptacions i correccions que sigui necessari
realitzar per mantenir-la actualitzada.
Un pla d’actuació ha d’incorporar els canvis produïts a l'entorn que afecten el seu
desenvolupament amb els redissenys necessaris per adequar-lo a la nova realitat. També s’han
d’incorporar els resultats de les avaluacions. És a dir, és necessari actualitzar-lo permanentment.

El pla d’actuació assegura una coherència entre la missió i les actuacions, dóna una estructura
que permet explicar el motiu pel qual es fan les coses i ,alhora, permet explicar per què no es fa
una determinada actuació i discutir-ho en termes més globals i objectius.
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Un cop realitzat el pla s’ha de comunicar als ciutadans, s’ha de fer que el màxim nombre de
persones el coneguin i l'adoptin.

Aquesta metodologia també dóna eines per influir en l'activitat d’altres institucions i
organitzacions. El futur del municipi depèn de l'actuació de molts agents, no només de la pròpia
activitat municipal.
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PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL DE VILADECAVALLS 2019-23
El Pla d’actuació municipal de Viladecavalls és un document que vol contenir alguns dels
principals objectius i accions a realitzar durant el període 2019-2023 per part de l’equip de
govern d’aquest consistori.
Aquest Pla és un compromís amb la ciutadania que neix de l’acord polític entre els socis de
Govern, on s’hi concreten les línies estratègiques, els objectius i les actuacions que es portaran a
terme. És al mateix temps una eina per a la transparència, la participació i el retiment de
comptes, per aconseguir una administració més moderna, més transparent i més propera a la
ciutadania.
El Pla és un document marc, viu i obert a les aportacions de tothom, que recull les necessitats i
els suggeriments de Viladecavallenques i Viladecavallencs podent fent modificacions del mateix
al llarg de la legislatura.
Amb la finalitat d’implementar el Programa de Govern de L’Ajuntament de Viladecavalls, es
desenvolupa un instrument de gestió que ha de permetre concretar el missatge fixat per la
direcció política, en Àrees i Línies Estratègiques.
Alhora, aquest instrument ha de permetre fer-ne el seguiment adequat per poder assegurar que
la implantació de l’estratègia sigui la desitjada.
En la redacció del Pla d’Actuació Municipal de Viladecavalls s’han integrat els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. Viladecavalls ha d’afrontar el seu futur
amb un projecte de poble integrador, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, eradicar la
pobresa, la salut, la igualtat de gènere, municipi sostenible i posar fre al canvi climàtic entre
altres. I aquest grans reptes no els pot fer d’esquena al món.
Tot i que els Objectius de Desenvolupament Sostenible estan adreçats directament als governs
dels estats, sense la implicació de governs regionals i locals no serà possible aconseguir aquests
objectius. En aquest sentit l’Ajuntament de Viladecavalls està duent a terme un procés
d’alineament de les polítiques municipals amb els 17 objectius establerts a l’Agenda 2030.
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VALORS I EIXOS TRANVERSALS DE L’ACCIÓ DE GOVERN PER UNA BONA GOVERNANÇA

Apostarem per una educació de qualitat .

La cultura i l'art a l'abast de tothom.

L'esport per a totes i les edats i com a font de salut.

Els ciutadans triaran les inversions més importants per
Viladecavalls

Treballarem per un serveis assistencials (Gent Gran, serveis
socials i Sanitat) de qualitat, eficients i de proximitat.

Foment de l’ocupació i millora dels nostres polígons industrials.

Transparència i eficiència en la gestió dels comptes públics.

Obres i serveis. Cuidarem els nostres carrers i equipaments.

El nostre territori s'ha de conservar i millorar. (urbanisme i medi
ambient)

Foment del Civisme. Millorarem la seguretat de Viladecavalls
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ÀREES ESTRATÈGIQUES

TERMINOLOGIA UTILITZADA:
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1.-ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA-ALCALDIA
1.1. LÍNIA ESTRATÈGICA GESTIÓ DE PERSONES I DESENVOLUPAMENT DEL TALENT (RRHH):
1.1.1. Reducció de la taxa de temporalitat del empleats públics de l’Ajuntament de
Viladecavalls.
1.1.2. Desenvolupar les competències dels treballadors municipals per oferir un bon
servei a la ciutadania (formació)
1.1.3. Anàlisi i millora de la plantilla
1.1.3.1. Necessitats de serveis municipals
1.1.3.2. Anàlisi de l’adequació de la relació de llocs de treball
1.1.3.3. Servei de policia
1.1.4 Foment de la conciliació familiar en l’àmbit de les persones que formen
l’organització laboral i política de l’Ajuntament de Viladecavalls.
1.1.5 Foment de la formació laboral amb el projecte de formació professional Dual.
1.1.6 Actualització de la gestió del Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

1.2. LÍNIA ESTRATÈGICA SEGURETAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA:
1.2.1. Desenvolupament del servei de videovigilància
1.2.2. Posta en marxa de la prova pilot del servei de vigilància privada per urbanitzacions
i esdeveniments.
1.2.3. Adquisició d’etilòmetre
1.2.4. Millora del protocol de recollida d’animals domèstics per part del servei de policia.
1.2.5. Redacció d’un pla d’acollida dels nous agents.
1.2.6. Desenvolupar línies de treball de dinamització del conjunt del agents per
aconseguir un treball homogeni i de millora de la visió del ciutadà vers al servei de
Policia Local.
1.2.7. Pla de mesures per al foment del civisme i la convivència a Viladecavalls
1.2.8. Foment del voluntariat i millora organitzativa de Protecció Civil
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1.3. LÍNIA ESTRATÈGICA COMUNICACIÓ, INNOVACIÓ DIGITAL I TRANSPARÈNCIA:
1.3.1. Redacció i aprovació del PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL i publicació a xarxes del seu
seguiment i assoliment. Implantació sistema de gestió del PAM i la seva
transparència pública
1.3.2. Projecte estratègic de gestió dades (metadades, interoperabilitat)
1.3.3. Adequació als requeriments del reglament i nova LOPD
1.3.4. Millora del web municipal
1.3.5. Continuació amb la millora d’eines de treball i transparència del Regidors de la
corporació (govern i oposició). Carpeta i agenda regidors.
1.3.6. Creació de guies per la ciutadania relacionades amb l’administració electrònica
1.3.7. Desplegament de xarxa WiFi gratuïta amb accés a Internet d’alta qualitat en espais
públics (supeditada a l’obtenció de la subvenció WiFi4eu)
1.3.8. Desenvolupament del sistemes de relació directa entre l’Ajuntament i la
ciutadania.
1.3.8.1. Foment de la tramitació a través de la carpeta del ciutadà
1.3.8.2. App incidències a via pública i informació serveis municipals
1.3.8.3. Desenvolupar servei de concertació de reunió ràpida
1.4. LÍNIA ESTRATÈGICA PARTICIPACIÓ I PROJECTES VEÏNALS:
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

Desenvolupament i millora de les subvencions a entitats sense ànim de lucre
Millora de l’estructura servei de l’oficina d’atenció al ciutadà al barri de Can Trias
Projecte de consulta ciutadana sobre les actuacions a realitzar en el municipi.
Reunions obertes a la ciutadania per escoltar, captar i atendre les diferents
necessitats dels veïns.
1.4.5. Elaboració del reglament de funcionament dels locals socials.
1.4.6. Estudi de la implantació del sistema OAC 360 en el suport al ciutadà en tramitació
electrònica i gestió d’atenció telefònica.
1.5. LÍNIA ESTRATÈGICA GENT GRAN I ENVELLIMENT ACTIU:
1.5.1. Desenvolupament del projecte Casal de Gent Gran activa i implementació del
projecte d’acompanyament de la gent gran per lluitar contra la soledat.
1.5.2. Creació d’una base de dades de voluntariat per gent gran.
1.5.3. Posada en marxa d’un servei de menjador per la gent gran al Centre Cívic Paco
Cano
1.5.4. Organització de cursos sobre tecnologies de la informació per a gent gran i
ampliació de l’oferta formativa.
1.5.5. Bonificacions de les taxes del servei de teleassistència per persones major de 80
anys.
1.5.6. Ampliació del ventall d’oci adreçat a la gent gran.
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2.- ÀMBIT DE SERVEIS I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA:
2.1 LÍNIA ESTRATÈGICA SALUT i ESPORT:
2.1.1. Desenvolupament del pla de prevenció de drogodependències.
2.1.2. Col·laboració amb campanyes de prevenció i promoció de la salut amb entitats
públiques del municipi.
2.1.3. Col·laboració en l’organització del grans esdeveniments esportius al municipi, com
cursa Casal, Torneig 3x3, Tornejos futbol, etc.
2.1.4. Projecte cobertura de la pista polivalent zona esportiva Can Trias.
2.1.5. Millora dels vestidors de les zones esportives municipals.
2.1.6. Organització Gala de l’esport

2.2 LÍNIA ESTRATÈGICA CULTURA I OCI
2.2.1 Negociacions amb l’entitat Casal Familiar per la possible municipalització de les
instal·lacions i espai del Casal Familiar.
2.2.2 Consulta popular quin tipus de centre d’arts escèniques necessita el nostre
municipi.
2.2.3 Organització de festa major d’estiu i hivern, mostres, fires i aplecs.
2.2.4 Millora de la biblioteca municipal i les seves activitats.
2.2.4.1 Millora de la climatització biblioteca municipal
2.2.4.2 Millora dels tancaments de la biblioteca
2.2.5 Actes d’aniversari del 20è aniversari biblioteca municipal Pere Calders
2.2.6 Creació d’un cicle de teatre
2.2.7 Projecte de memòria històrica de Viladecavalls.(fase II)
2.2.8 Refer Consell Municipal de la Cultura
2.2.9 Foment del cicle viu la veu.
2.2.10 Impuls de la cultura popular fomentant la participació dels centres escolars,
entitats i altres.

2.3 LÍNIA ESTRATÈGICA JOVENTUT
2.3.1 Creació una subvenció per joves que vulguin cursar estudis a l’estranger.
2.3.2 Impulsarem la creació de l’esplai implicant als nostres joves, entitats i a les AMPES
del municipi.
2.3.3 Foment del voluntariat en totes les festes i activitats del municipi.
2.3.4 Organització del curs de monitors de lleure.
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2.3.5 Dins del programa municipal d’habitatge desenvolupar línies de treball per facilitar
l’emancipació dels joves de Viladecavalls.
2.3.5.1 Ajuts de lloguer
2.3.5.2 Reserva de pisos dins del projecte d’adquisició d’habitatge destinat a ús social.
2.3.6 Potenciació dels Punts d’informació Joves (PIJ Altell i Can Trias) com espai
d’assessorament i consulta en temes de salut, sexualitat, drogues, trastorns
alimentaris, ensenyament, etc
2.3.7 Creació d’un consell de joventut per treballar projectes d’interès general.
2.3.8 Renovació i actualització del pla local de joventut
2.4 LÍNIA ESTRATÈGICA EDUCACIÓ
2.4.1 Elaboració del pla i memòries anuals de manteniments als centres escolars.
2.4.2 Millora de la mobilitat per l’accés als centres educatius.
2.4.3 Projecte parelles TIC
2.4.4 Estudi de l’equipament de l’escola de música en relació a l’eficiència en la
utilització i polivalència dels espais.
2.4.5 Millora dels tancaments de les Llar d’Infants Municipals
2.4.6 Adquisició de pantalles/pissarres interactives per l’EMMPC
2.4.7 Millora de l’accés al pàrquing de l’IES Viladecavalls
2.4.8 Projecte d’arranjament del mur perimetral de l’Escola Rosella
2.4.9 Millora dels patis d’educació Infantil
2.4.10 Renovació dels sistema de parallamps de les Escoles.
2.4.11 Estudi per la insonorització aula de música escola Rosella.
2.4.12 Millores gimnàs/sala actes escola Roc Blanc
2.4.13 Estudi de mesures per millora de l’eficiència tèrmica de les aules de l’escola Roc
Blanc
2.4.14 Creació de l’espai de treball per la consergeria escola Roc Blanc
2.4.15 Adequació aula dormitori Llar Can Trias

2.5 LÍNIA ESTRATÈGICA SERVEIS SOCIALS, INTEGRACIÓ I SOLIDARITAT
2.5.1 Dins del pla municipal d’habitatge desenvolupar línies d’actuació per la creació
d'habitatge social per als joves i persones que ho necessitin.
2.5.2 Posada en funcionament del programa “Fes drecera” adreçat a joves i famílies per
assessorament en drogodependències.
2.5.3 Reforçar la mediació i els ajuts al pagament del lloguer per facilitar l'accés i el
manteniment de l'habitatge.
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2.5.4 Atenció a les persones en procés de pèrdua de l’habitatge i a les que no poden
accedir a un habitatge digne.
2.5.5 Creació d’habitatge per a situacions d’emergència social per tal de donar suport
immediat a aquelles persones que pateixin d’una situació d’emergència que
provoqui la necessitat d’un espai vital fins que passi la situació o és pugui ubicar
en un altre emplaçament.
2.5.6 Programa d’arranjaments en habitatges de gent gran o amb persones amb
diversitat funcional.
2.5.7 Projecte de reforç per alumnes amb dificultats derivats des de serveis socials i
escoles municipals.
2.5.8 Servei d’orientació jurídica municipal.

2.6 LÍNIA ESTRATÈGICA POLÍTIQUES DE GÈNERE I DRETS HUMANS
2.6.1 Seguirem treballant en la prevenció i acompanyament de víctimes de violència de
gènere.
2.6.2 Millora de l’espai de recollida i repartiment d’aliments.
2.6.3 Creació d’una partida en el pressupost d’ajut a l’emergència humanitària.
2.6.4 Aplicació d’un pla LGTBIQ per tal de prevenir, eradicar i abordar situacions de
discriminació.
2.6.5 Implementació en tos els esdeveniments municipals, de gran format o adreçats a
joves, la presència de punts liles d’informació i assistència.
2.6.6 Establir instruments de coordinació entre les actuacions de les administracions
públiques i les de les entitats que actuïn dins l'àmbit d'acollida de les persones
demandants de protecció internacional o refugiades a Catalunya.
2.6.7 Foment de l’efectiva igualtat de gènere, vetllant per la inclusió de la igualtat de
gènere en totes les normatives i accions municipal.
2.6.8 Actualització del pla d’igualtat de gènere.
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3.- ÀMBIT DE GESTIÓ ECONÒMICA, PROMOCIÓ I INNOVACIÓ
3.1 LÍNIA ESTRATÈGICA SERVEIS ECONÒMICS I PATRIMONI:
3.2 LÍNIA ESTRATÈGICA OCUPACIÓ, EMPRESA, INDUSTRIA, POLÍGONS I PROJECCIÓ DEL
MUNICIPI:
3.2.1 Creació d’una bossa de treball municipal amb aturats de llarga durada i persones
en risc d’exclusió social per realitzar tasques de manteniment municipal.
3.2.2 Programa de foment d’emprenedoria a l’escola (CUEME o altres modalitats)
3.2.3 Línies de subvencions a les contractacions i altes noves d’autònoms.
3.2.4 Projecte de desenvolupament del nou polígon industrial del turó de Can Mitjans.
Potenciant empreses netes i sostenibles.
3.2.5 Millora integral del polígon de Can Mir.
3.2.6 Bossa de treball telemàtica de fàcil accés on pugin accedir ocupadors i demandants
d’ocupació.
3.2.7 Creació d’un padró d’empreses per treballar amb el sector públic i així poder
convidar a totes les empreses de Viladecavalls inscrites a oferir-se per treballar amb
l’Ajuntament. Posar en relleu les PIME de Viladecavalls per potenciar la proximitat.
3.2.8 Projecte de millora en els polígons d’activitats econòmica de Viladecavalls:
3.2.8.1 Projecte de millora de la mobilitat
3.2.8.2 Projecte de millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic.

3.3 LÍNIA ESTRATÈGICA COMERÇ I MERCATS:
3.3.1 Programació de fires i mercats temàtics:
3.3.1.1 Organització fira Sant Martí
3.3.1.2 Organització fira Santa Llúcia.
3.3.1.3 Estudi de viabilitat d’altres possibilitats i accions que incentivin l’activitat
comercial del municipi.
3.3.2 Desenvolupament del Pla dinamització del comerç.
3.3.3 Mercadal Municipal: viabilitat futura.
3.3.4 Accions de dinamització i promoció del comerç
3.3.5 Assessorament i acompanyament en el procés de creació de nou comerços.
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4.- ÀMBIT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT:
4.1 LÍNIA ESTRATÈGICA URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I HABITATGE:
4.1.1 Projecte d’enllaç del carrer Camí de Can Sanahuja i Carrer Cardener amb el carrer
Francesc Macià. El projecte consisteix en zones de passeig i lúdiques. Tot això en un
entorn natural per poder gaudir en família.
4.1.2 Redacció del pla director de paisatge urbà de Viladecavalls. Un treball pioner que
consisteix en millorar el paisatge natural i el paisatge urbà del poble.
4.1.3 Millores de l’accessibilitat, suprimint barreres arquitectòniques als nostres
equipament, carrers i places.
4.1.4 Desenvolupament del pla director de clavegueram de Viladecavalls.
4.1.5 Continuarem amb les fases del projecte de millora integral dels carrer de Can
Turu.
4.1.6 Projecte de Millora i arranjament de la zona de la Tendera.
4.1.7 Projecte d’urbanització i legalització de la zona de Can Pepet.
4.1.8 Estudis previs i redacció del POUM.
4.1.9 Treball de seguiment del Ministerio de Fomento i la Generalitat per la finalització
del IV Cinturó al seu pas per Viladecavalls, l’adequació de les plataformes a Can Trias i
l’execució de les Rotondes de la C-58.
4.1.10 Adequació de zones d’aparcament en el municipi.
4.1.11 Estudi soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió a Can Trias.
4.2 LÍNIA ESTRATÈGICA MANTENIMENT URBÀ I VIA PÚBLICA
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9

Millores d’asfaltat i voreres de tot el municipi.
Continuació del projecte de tancament estètic de les zones de contenidors.
2ona fase de la millora de l’enllumenat públic de Viladecavalls
Projecte de millora de la Plaça de Sant Jordi.
Projecte d’ampliació de la plataforma única del centre de poble al carrer de Dalt,
carrer Nou, carrer Major, carrer Sant Martí i altres carrers del centre.
Millora de la plaça i carrer Joan XXIII de Can Corbera
Projecte de millora de les voreres i els cablejats de companyia en els carrers de Sant
Miquel de Guanteres, Can Turu, La Planassa i Can Corbera.
Adequació d’una zona de passeig, marxa i/o córrer a l’avinguda Tramuntana i
Ferrocarril.
Millora dels talussos de la zona esportiva del casc urbà.
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4.3 LÍNIA ESTRATÈGICA MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC
4.3.1 Contractació de la redacció de l’estudi de mobilitat de les persones i les seves
necessitats reals de transport públic a Viladecavalls.
4.3.2 Estudi del transport a demanda amb l’AMTU.
4.3.3 Anàlisi i viabilitat d’un nou servei de bus llançadora Viladecavalls-Terrassa.
4.3.4 Continuar amb les millores del servei de reforç del bus, adaptant-la a l’evolució de
la demanda dels usuaris.
4.3.5 Continuació del projecte d’instal·lació de marquesines a les parades de bus.

4.4 LÍNIA ESTRATÈGICA MEDI AMBIENT, BOSCOS, SOSTENIBILITAT I LLUITA CONTRA EL CANVI
CLIMÀTIC:
4.4.1 Desenvolupar el pla local de prevenció i gestió dels residus municipals
4.4.1.1 Estudi (i prova pilot) de sistemes de recollida amb identificació d’usuari i per
obertura de contenidors. Estudi de pagament per generació de residus.
4.4.1.2 Estudi de la viabilitat d’implementació de sistemes de coresponsabilitat com el
porta a porta, allà on sigui viable a fi i efecte de millorar els resultats de la
recollida selectiva.
4.4.1.3 Realització i execució d’un pla de caracteritzacions de les fraccions FORM,
Envasos i Resta.
4.4.1.4 Realització de campanyes de comunicació constants en el temps, adreçades a
destinataris adequadament segmentats, per al foment de la separació en
origen i la reducció dels mateixos.
4.4.1.5 Ampliació de les prestacions i continguts web de l’Ajuntament en matèria de
comunicació de resultats de recollida i tractament, costos, recomanacions,
noticies, etc.
4.4.1.6 Incrementar horari obertura deixalleria i millorar instal·lacions (permetria, per
exemple, millorar reutilització i preparació per la reutilització)
4.4.1.7 Implantació sistema de saques de poda reutilitzables per la recollida porta a
porta amb concertació prèvia.
4.4.1.8 Implementació de la bonificació per l’ús de la deixalleria de forma automàtica
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4.4.2 Pla contra el canvi climàtic i energia
4.4.2.1 Adaptació l’actual Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Viladecavalls (PAES)
al Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) recollint també
compromisos de la Declaració d’emergència climàtica.
4.4.2.2 Projecte executiu fotovoltaica a l’edifici de la Biblioteca (atorgat DIBA i en
redacció) + Execució de la instal·lació.
4.4.2.3 Recerca de finançament i fer obra de la caldera de Biomassa per al complex
Escola Rosella+Escola de Música.
4.4.2.4 Renovació enllumenat públic fase 2
4.4.2.5 Millora continua en equipaments municipals (monitoratge, aïllaments,
certificacions energètiques...)
4.4.2.6 Millora en beneficis fiscals vinculats a estalvi energètic.
4.4.2.7 Licitació servei gestor energètic municipal

4.4.3 Prevenció d’incendis
4.4.3.1 Disposar de les franges perimetrals contra incendis adequades :
4.4.3.1.1 Obertura de la franja perimetral de la urbanització Can Corbera i Can
Turu.
4.4.3.1.2 Obertura de la franja perimetral del Molinot. Manteniment anual de la
franja ja oberta (adaptant cada any a les noves zones obertes).
4.4.3.1.3 Redacció del plànol de delimitació de tot el municipi actualitzat (recurs
DIBA)
4.4.3.1.4 Actualització dels plans de la DIBA en relació a franges perimetrals del
municipi.
4.4.4 Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI)
4.4.4.1 Arranjaments de camins, segons programa d’actuacions o necessitats
detectades entre ajuntament, DIBA i ADF
4.4.4.2 Arranjament esvoranc camí Alzinar (continuació c. Sant Isidre a Can Corbera)
4.4.4.3 Fer manteniment de basses d’aigua de l’ADF
4.4.5 Aigües residuals
4.4.5.1 Bombament c. Torrent a St. Miquel de Guanteres.
4.4.5.2 Millora de les instal·lacions de la EDAR Can Coromines
4.4.5.3 Integració pla d’explotació i manteniment dels bombaments, etc.
4.4.5.4 Reparació bombament c. Llor (OiS)
4.4.5.5 Reparació connexió col·lector torrent Can Corbera
4.4.5.6 Millora de les estacions de depuració del municipi. Remodelació integral de la
depuradora est
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4.4.6 Medi natural:
4.4.6.1 Investigació titularitat camins
4.4.6.2 Pla Especial Urbanístic i/o Ordenança Reguladora dels camins de
Viladecavalls.
4.4.6.3 Impulsar i dotar el projecte d’ADF
4.4.6.4 Estudi del pla de millora de les rieres per fer-les més netes i potenciar-les com
a zona de passeig.
4.4.6.5 Treballarem per desenvolupar un circuit de camins de ronda que comuniqui el
municipi entre el seus diferents barris.
4.4.7 Altres formes de contaminació
4.4.7.1 Aprovació Mapa Estratègic de Sorolls Aglomeració >100.000 hab “Vallès
Occidental II) 2017-2022
4.4.7.2 Actualització Pla Acció Sorolls (2019-2023)
4.4.7.3 Ordenança Reguladora Males Olors a Viladecavalls
4.4.8 Animals domèstics
4.4.8.1 Renovació contracte major de serveis per a la recollida i acollida dels animals
domèstics perduts o abandonats
4.4.8.2 Increment de la sensibilització i informació de la tinença responsable i
adopcions en xarxes i mitjans actuals de difusió
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