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Els comptes públics, sanejats

4,8%

4,8 % DE DEUTE MUNICIPAL 
EN EL 2022: UNA REDUCCIÓ 
HISTÒRICA

7ANYS

SENSE APUJAR L’IBI

33tipus

DE BONIFICACIÓ 
DIFERENTS ALS IMPOSTOS 
MUNICIPALS

Els comptes públics redueixen el deute alhora 
que assumeixen despeses imprevistes

Tot i que l’Ajuntament de Viladecavalls ha hagut de fer front a 
diversos imprevistos, com les nombroses reparacions derivades 
dels temporals o les actuacions relacionades amb la pandèmia, 
aquest mandat ha seguit la línia de reducció del deute marcada en 
els darrers anys: si l’endeutament municipal se situava fa deu anys, 
el 2013, en el límit legal establert (del 110 %), l’any passat, el 2022, 
començava amb una reducció històrica que el situava en el 4,8 %.

La congelació marca les taxes i els impostos municipals

Aquest 2023 arriba marcat per una nova congelació generalitzada en les 
taxes i els impostos municipals, una tònica establerta al llarg de la legislatura. 
La crisi econòmica provocada per l’aparició de la COVID-19 i els altres 
contratemps econòmics que l’han seguit, com l’actual inflació, han fet que 
es mantingui aquesta tònica en la contenció de la fiscalitat amb la voluntat 
de donar suport a les economies familiars. 

Les bonificacions i els ajuts marquen 
els comptes públics

Paral·lelament a la congelació de taxes i impostos, cal destacar les 
diverses bonificacions establertes per a facilitar-ne el pagament a les 
persones amb rendes més baixes. Enguany, són ja més d’una trentena les 
bonificacions de què es poden beneficiar les persones que compleixin 
els requisits establerts. A més, s’ha reforçat aquesta línia d’actuació amb 
l’establiment de nous ajuts i subvencions per a les persones en situació 
de vulnerabilitat (vegeu la pàgina 12).

ENDEUTAMENT  
MUNICIPAL

%ANY

ENDEUTAMENT 
MUNICIPAL

%ANY

ENDEUTAMENT  
MUNICIPAL

%ANY

ENDEUTAMENT 
MUNICIPAL

%ANY 4,8
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Ens preparem per a tancar un mandat que ha estat 
extraordinari en molts sentits. En primer lloc, perquè mai 
podíem haver previst que afrontaríem una situació tan 
excepcional com la que arribava de la mà de la pandèmia: 
l’aparició de la COVID-19, de la mateixa manera que 
per a tots/es i cadascun/a dels i les vilacavallenques i 
vilacavallencs, també ha marcat els darrers anys per a 
l’Administració. És just que en faci esment, en primer lloc, 
per a agrair l’esforç dut a terme per les persones que 
han estat al peu del canó des dels centres mèdics, els 
cossos de seguretat i, també, des de les administra-
cions com el nostre ajuntament.

Però aquest no ha estat, malauradament, l’únic imprevist 
que ens ha visitat al llarg d’aquest temps: també ens hem 
trobat amb fenòmens meteorològics extrems, com el 
temporal Glòria —que va deixar importants destrosses 
als nostres espais públics—, o amb les crisis de submi-
nistraments i energètica —conseqüència de la guerra a 
Ucraïna—, que han provocat una inflació que encara 
està molt present.

Endavant, per sobre   
de qualsevol dificultat

Podria semblar que atenent les emergències ja hauríem 
complert amb una part substancial de les nostres obliga-
cions, però des de l’Ajuntament ens hem esforçat en tot 
moment per tal de fer compatible l’atenció als impre-
vistos amb el desenvolupament de les prioritats que 
ens havíem marcat i havíem fet públiques a través del 
Pla d’Actuació Municipal (PAM).

En les pàgines següents, 
podreu constatar quins 
són els resultats obtin-
guts en aquest mandat. 
Han estat quatre anys en 
els quals el nostre muni-
cipi ha avançat —en tinc 
el convenciment— en 
àmbits tan importants 
per al nostre veïnat com 
la millora dels espais 
públics i de la mobilitat, 
les mesures de protecció 
mediambiental, l’atenció sanitària, l’atenció a les persones 
més vulnerables o el lleure cultural i esportiu, per esmen-
tar-ne només alguns.

Més enllà de les dificultats que ens hem trobat en el 
camí recorregut, crec que podem mirar enrere amb la 
certesa que avui es viu millor a Viladecavalls que fa quatre 
anys; encara més: que hem assentat les bases perquè 
d’aquí a quatre anys puguem incrementar novament 
la nostra qualitat de vida. Al cap i a la fi, aquest és el 
primer objectiu que ens marquem i que ens hem marcat 
sempre: aconseguir que el lloc del món que més ens 
estimem sigui també el lloc on millor puguem viure.

Hem assentat 
les bases perquè 
d’aquí a quatre 
anys puguem 
incrementar 
novament la 
nostra qualitat 
de vida

Cesca Berenguer
Alcaldessa de Viladecavalls
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L’Ajuntament adapta els 
seus sistemes de treball a les 
restriccions de mobilitat.

Es vetlla per mantenir  
mesures com el confinament  
i altres restriccions.

S’ofereixen ajuts a comerços  
i autònoms.

Lots d’aliments per a famílies 
vulnerables. 

Participació de les farmàcies  
en «JO DIC».

S’estableix una represa cultural 
per a donar suport al sector.

I, entre altres
actuacions

z Els Serveis Socials Municipals 
incrementen la seva activitat 
amb actuacions com les 1.200 
trucades realitzades a persones 
grans entre els mesos de maig i 
juny del 2020

z 7.800 mascaretes repartides 
entre els domicilis de la  
nostra població

Fent front als efectes sanitaris, 
socials i econòmics de la pandèmia

96.000
96.000 EUROS DESTINATS, 
A CAUSA DE L’APARICIÓ 
DE LA PANDÈMIA, A LES 
PERSONES QUE VIUEN A 
VILADECAVALLS EN SITUACIÓ 
DE VULNERABILITAT

El dia a dia s’adapta 
a la realitat de la 
pandèmia

l Es manté i reforça el   
bus a l’entrada i sortida  
de l’institut.
l S’estableix una campanya 
per a posar en relleu el 
paper del comerç local.
l Esdeveniments com la 
Festa Major o la Cavalcada 
de Reis s’adapten a les 
diferents realitats sanitàries.

6.465 hores

DE TREBALLS DE 
DESINFECCIÓ EN ESCOLES, 
EDIFICIS I ESPAIS 
MUNICIPALS (CARRERS 
I PLACES)

€

38.000
PER A L’ADQUISICIÓ 
DE MASCARETES PER A 
LA CIUTADANIA I 
TREBALLADORS/ES 
MUNICIPALS

€
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Un ajuntament a la recerca de   
la transparència i el bon govern

100%

ASSOLIT EL 100 % DELS 
CRITERIS PER A L’OBTENCIÓ 
DEL SEGELL INFOPARTICIPA, 
ATORGAT PER LA UAB A 
LA TRANSPARÈNCIA I LA 
QUALITAT DELS CONTINGUTS 
DEL WEB MUNICIPAL

Participació en el Congrés   
de Govern Digital. 

Creació de la Regidoria 
de Coordinació i Gestió 
d’Emergències i Protecció Civil. 

S’impulsen nombrosos 
processos de participació 
ciutadana:

l per al Reglament municipal 
de prestacions econòmiques
l enquesta per a l’elaboració 
del Pla Local de Joventut
l consulta pública per a 
l’elaboració de l’Ordenança 
reguladora de males olors

l trobades veïnals
l consulta sobre el recàrrec 
als pisos buits

Establiment de punts d’accés 
TIC als equipaments.

Entrada en vigor del Codi de 
conducta dels alts càrrecs.

I, entre altres
actuacions

z La legislatura ha estat 
marcada per l’elaboració i el 
seguiment del Pla d’Actuació 
Municipal (PAM), el document 
públic presentat l’any 2020 amb 
les línies principals de l’acció 
municipal per al mandat

z L’acció municipal ha 
seguit els 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
que guien la implementació 
de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides per al 
Desenvolupament Sostenible

z Comença l’activitat del 
Consell Municipal de la 
Infància
z Es crea un nou jutjat de pau.
z Es redueix la taxa de 
temporalitat dels empleats 
públics
z La plantilla municipal es 
forma per a potenciar el servei 
a la ciutadania
z L’Ajuntament participa en 
la Formació Professional Dual 
acollint alumnes

Biosphere 
Sustainable 
Lifestyle 
OBTENCIÓ DE LA 
CERTIFICACIÓ BIOSPHERE 
SUSTAINABLE LIFESTYLE PER 
LES ACTUACIONS EN MATÈRIA 
DE SOSTENIBILITAT 
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Vetllant pels espais que són   
de totes i tots: la via pública    
i els equipaments

L’AJUNTAMENT INVERTIA, 
FINS AL 2021, PROP DE 
TRES MILIONS D’EUROS 
PER A SOLUCIONAR ELS 
IMPREVISTOS OCASIONATS 
PER FENÒMENS 
METEOROLÒGICS COM EL 
TEMPORAL GLÒRIA

3milions
€

z Assolit un acord amb el Casal Familiar per a crear el futur 
equipament d’arts escèniques a l’espai cedit en el carrer Antoni 
Soler i Hospital

z Els carrers Major i Sant Martí, remodelats per a potenciar-hi la 
mobilitat de vianants i l’accessibilitat

Vetllant per la mobilitat
Actuacions per a facilitar els 
desplaçaments pel municipi:

l Arranjament de l’aparcament del carrer Pau Claris 
l Asfaltatge del carrer de la Riba
l Arranjament de la rotonda de la B-245

l Arranjament i millora de l’aparcament   
de la plaça Comerç
l Enderrocament i millora de l’espai del camí   
de la Plana
l Construcció de passos elevats al carrer Pau Picasso. 
l Asfaltatge de la rampa d’accés a l’aparcament  
de l’institut
l Pavimentació de l’accés a la Planassa

128
ESCOSSELLS D’ARBRES,  
ANIVELLATS A LES 
VORERES AMB PAVIMENT 
CONTINU

1.286 
NOVES LLUMENERES ALS 
FANALS DEL MUNICIPI PER 
A ESTENDRE L’ÚS DE LA 
TECNOLOGIA LED
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z La carretera B-120 es fa més segura amb nous 
passos de vianants, un semàfor i la instal·lació  
de tanques de protecció

z En marxa un pla per a l’actualització i millora 
dels parcs infantils amb actuacions com 
les desenvolupades a la plaça de la Vila, la 
transformació de l’antic skate park o els treballs 
a la plaça de les Travesses

Un millor enllumenat públic
S’ha instal·lat enllumenat públic 
convencional i solar a:

l el camí dels Ocells
l l’avinguda Ferrocarril
l el Camí Romeu de Montserrat
l el camí de l’Institut

Per la convivència i el civisme

l Es col·labora amb el centre Help Guau per   
a l’adopció d’animals.
l S’instal·len cartells per a evitar els excrements   
a la via pública. 
l Es col·loquen rètols per al foment de la  
convivència a les places.

Millores als centres cívics

La vida social i associativa del municipi gira, en 
bona part, al voltant dels centres cívics amb què 
compten els diversos nuclis de població. Al llarg de la 
legislatura, aquests equipaments han estat, en la seva 
totalitat, objecte de diferents actuacions de millora 
per a fer-hi més còmoda l’estada de les persones 
usuàries i potenciar les activitats que s’hi realitzen.

Treballant en places, rieres, 
carrers i camins  
Al llarg del mandat, s’ha actuat, 
entre d’altres:

l a la plaça de la Font de Can Turu 
l en la millora de l’enllumenat a l’avinguda Terrassa  
i al carrer Pintor Picasso
l en la reparació de l’esvoranc del carrer Joan XXIII 
l en reparacions al camí Vell d’Ullastrell
l al talús de la Bòbila
l a la riera Gaià
l en la reparació de l’aparcament del carrer Orenetes 
l en la millora del paviment de la plaça del Comerç 
l en l’espai d’esbarjo per a gossos del camí de Can Boada
l en reparacions al torrent del Llor
l en la millora del tractament d’aigües residuals a Sant 
Miquel de Guanteres
l al carrer Torrent
l en la urbanització del carrer de la Riba 
l en la millora de l’accessibilitat del cementiri
l en l’arranjament del paviment de la plaça Alzinar
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Una aposta per l’habitatge públic

1.570 m2

LA SUPERFÍCIE TOTAL 
QUE TINDRÀ EL SOSTRE 
DE L’EDIFICI D’HABITATGE 
PROTEGIT QUE ESTÀ 
PREVIST CONSTRUIR A 
CAN TRIAS

Tenint cura de l’estat de la llar

L’Ajuntament ha desenvolupat diverses actuacions per a facilitar les 
reformes i millores que calgui fer a la llar. Entre aquestes accions trobem 
xerrades informatives sobre rehabilitacions i ajuts o la gestió, des dels 
Serveis Socials Municipals, perquè la gent gran pugui beneficiar-se dels 
ajuts de la Diputació de Barcelona per a obres d’accessibilitat.

I, entre altres
actuacions

Una promoció municipal amb 36 habitatges 
públics de lloguer
z L’Ajuntament de Viladecavalls ha iniciat al llarg d’aquest mandat 
els tràmits previs a la creació, a Can Trias, d’un edifici amb 36 
habitatges que es destinaran al lloguer protegit. Entre els darrers 
treballs duts a terme destaca la delimitació dels paràmetres 
urbanístics bàsics i l’ordenació volumètrica per a poder avançar en 
la tramitació. L’edifici tindrà un sostre total aproximat de 1.570 m2.

ALTRES
z Paral·lelament a la creació 
de la promoció, durant el 
mandat s’han adquirit des 
de l’Ajuntament diversos 
habitatges per a l’ús 
protegit:
l cinc pisos al carrer 
Orenetes;
l un habitatge al camí de 
Can Boada de les Parentes
l cinc habitatges al carrer 
Llevant

ADQUIRITS PER A SER 
DESTINATS A LLOGUER 
SOCIAL

8habitatges
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A la recerca d’una manera diferent 
de desplaçar-nos

3,4
quilòmetres
ES CREARÀ UN ITINERARI 
DE 3,4 QUILÒMETRES PER A 
VIANANTS I CICLISTES (AL 
LATERAL DE LA C-58) QUE 
UNIRÀ LA NOSTRA POBLACIÓ 
AMB LA DE TERRASSA

S’han dut a terme treballs   
de pintura viària a Can Trias.

El camí forestal de l’Alzinar  
ha estat reparat.

S’ha creat una nova zona 
d’aparcament al polígon de 
Can Mitjans. 

L’Ajuntament ha sol·licitat 
més parades de tren al terme 
municipal.

S’ha millorat el camí a l’Institut.

Els escocells de l’avinguda 
Terrassa, ara, són més segurs.

S’ha millorat l’accés al Molinot. 

S’organitzen activitats entorn 
de la Setmana Europea de la 
Mobilitat.

S’ha reforçat la seguretat amb 
baranes en un tram de 200 
metres de la B-120.

S’estableix un nou aparcament 
municipal a l’entorn de la zona 
esportiva del nucli urbà. 

Es creen noves places 
d’aparcament per a persones 
amb mobilitat reduïda. 

El camí de Can Garriga a Can 
Coromines es fa més segur.

I, entre altres
actuacions

z Ampliat el servei de bus amb més dies i parades a la població: 
noves parades de l’M6 a Sant Miquel de Guanteres i Can Trias; el 
bus ja està disponible tots els caps de setmana de l’any; ampliació 
d’horaris de l’N67; reforç del servei per a facilitar l’entrada de 
l’alumnat a l’institut, i establiment d’un servei de llançadora entre 
Viladecavalls i l’estació Terrassa Rambla). A més, s’han instal·lat 
noves marquesines al traçat de la línia de bus interurbà.

z Elaboració de l’Estudi de 
mobilitat urbana sostenible 
(EMUS) per caminar cap a un 
model més respectuós amb 
el medi ambient

z Culminen els treballs de 
reparació de la carretera de 
Sant Llorenç 
z El camí de l’Estació es fa més 
segur per al trànsit de vianants
z Es modifiquen els horaris de la 
línia M6 per a facilitar l’entrada 
a l’institut

z L’Ajuntament intensifica 
les reclamacions a les 
administracions competents 
per al compliment dels 
terminis i condicions establerts 
en les obres del IV Cinturó.
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Viladecavalls, per la preservació  
del medi ambient i en lluita contra 
el canvi climàtic842TONES

A PARTIR D’AQUEST 2023, EN 
EL MARC DEL PROGRAMA 
«VILADECAVALLS CLIMA», EL 
MUNICIPI PREVEU EMETRE 842 
TONES MENYS DE CO2 GRÀCIES 
A L’APLICACIÓ DE SISTEMES PER 
A L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES 
I PER A L’ESTALVI ENERGÈTIC ALS 
ESPAIS PÚBLICS

z Instal·lació de plaques solars 
a l’ajuntament, a la biblioteca, 
a la piscina i al Centre Cívic de 
Can Corbera

z Renovació de l’enllumenat 
públic amb la instal·lació de 
tecnologia de LED en 1.286 
punts de llum

z Instal·lació d’una caldera  
de biomassa per a abastir 
l’Escola Rosella i l’escola 
municipal de música

z Entrada en vigor d’una 
ordenança creada per a 
controlar i actuar davant la 
possible aparició de males olors

z Realització constant de tasques 
d’obertura i manteniment de les 
franges perimetrals de protecció 
contra incendis
z Instal·lació de dos punts de 
recàrrega per a vehicles elèctrics 
al carrer de Baix i a l’avinguda 
Barcelona
z Desenvolupament d’una 
plataforma de monitorització 
energètica municipal que es pot 
consultar en línia
z El municipi compta amb 
un gestor energètic per a 
l’assessorament en matèria 
d’estalvi
z El municipi aprova el 
Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible i el Clima (PAESC)

El municipi s’ha sumat   
al Banc de Terres del Parc  
Rural del Montserrat.

Es reclama incrementar el 
perímetre del Parc Natural   
de Sant Llorenç.

Viladecavalls s’adhereix a 
l’Associació de Municipis i 
Entitats per l’Energia Pública 
(AMEP).  

S’estableixen sistemes   
de monitorització dels  
quadres elèctrics.

El reciclatge per fraccions arriba 
també als patis de primària.

La Deixalleria incrementa  
en un 38 % la seva 
disponibilitat horària.

S’estableix una ordenança per 
a prevenir la presència del 
mosquit tigre.

Tractaments contra la 
processionària.

Cartells per a recordar   
les actituds cíviques   
a la natura.

L’Ajuntament promou tallers 
i seminaris web per a l’estalvi 
d’energia a la llar.

Manteniment de les basses 
de Can Baiona i Can Buixeras 
contra els incendis. 

Participació activa en  
iniciatives com la Setmana   
de l’Energia o el programa  
Let’s Clean Europe!

I, entre altres
actuacions
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Una aposta per la salut i la sanitat

1.321.575,96 €
EL MUNICIPI INVERTIRÀ 
1.321.575,96 EUROS —DELS 
QUALS 553.652,80 ESTAN 
SUBVENCIONATS PER LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA— 
EN LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU 
CONSULTORI

En marxa la creació d’un nou consultori
z Al passat mes de desembre començaven els treballs per a la 
construcció d’un consultori mèdic destinat a potenciar l’atenció 
primària a la població. L’edifici, d’una sola planta, totalment 
sostenible i que es trobarà entre el carrer de Francesc Macià, el 
camí de Can Sanahuja, el carrer del Cardener i l’avinguda de Lluís 
Companys, acollirà una consulta d’infermeria, una altra dedicada als 
tractaments d’urgència o programats i dues consultes mèdiques. A 
més, hi haurà un vestíbul, una sala d’espera de més de cent metres 
quadrats, dos banys d’ús públic i les zones destinades al personal.

Atenció primària

l L’Ajuntament ha promogut obres de condicionament de l’actual 
consultori del nucli urbà.
l A més de les millores en les instal·lacions, s’ha treballat per a aconseguir 
una ampliació el servei amb la incorporació de les figures de la infermera 
gestora i l’adminis¬tratiu de salut, així com d’un metge de família els 
dimecres al matí i els dijous a la tarda.

Un paquet de mesures per a evitar la presència  
de plagues

En aquests anys, s’han desenvolupat diverses mesures destinades a reduir 
l’acció de diferents animals sobre el dia a dia de les persones:

l Control de coloms a Can Trias
l Arranjament del torrent de Sant Miquel per minimitzar-hi l’aparició   
de mosquit tigre
l Campanyes de control i eliminació de rosegadors i insectes
l Actuacions de recollida d’animals abandonats i control de les   
colònies de gats
l Especial atenció a l’aparició de la vespa velutina

Musicoteràpia per  
a infants i gent gran

El programa de musicoteràpia 
«Musiquem!», impulsat 
per l’Escola Municipal de 
Música Pau Casals (EMMPC) i 
l’Ajuntament de Viladecavalls, 
s’ha estès a les escoles, a les 
llars d’infants i als espais de  
la gent gran.
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Es reforça l’atenció a les   
persones vulnerables davant    
les reiterades crisis

S’incrementen els ajuts amb l’aparició   
de la pandèmia
Davant la crisi provocada per la COVID-19 i la posterior inflació, 
que actualment afecta les economies familiars, l’Ajuntament ha 
promogut diferents línies d’ajuts, com ara:
z Subvencions als casals i a les activitats extraescolars
z Ajuts per al transport adaptat  
z Es subvenciona el transport públic a les persones de més de 
seixanta-cinc anys, a les de menys d’aquesta edat que tinguin 
reconeguda una pensió de discapacitat i a les que tinguin un grau 
de discapacitat del 33 % o superior.
z S’incrementen les bonificacions del principal impost municipal, 
l’IBI, que inclouen famílies monoparentals i persones pensionistes, 
vídues i que tinguin més de seixanta-cinc anys.
z Es fomenten els ajuts escolars.
z Ajuts per a despeses bàsiques de la llar
z Ajuts per a completar beques menjador

Arranjaments d’habitatges   
de gent gran i persones  
amb discapacitat. 

Diagnosi de persones de  
més de setanta anys per a 
avaluar-ne la situació personal. 

Auditories energètiques   
en llars amb pocs recursos. 

S’han ofert ajuts de menjador 
del 100 % per a famílies amb 
beques durant els dos anys de 
pandèmia.

Represa del projecte CRAJEC, 
l’esplai dels dissabtes. 

S’ofereixen targetes moneder 
per a garantir el dret bàsic   
a l’alimentació.

S’impulsen grups de suport 
emocional per a les persones 
cuidadores no professionals.

Es treballa des dels Serveis 
Socials en la derivació de 
persones al Servei Local 
d’Ocupació i el seu seguiment.

S’estableixen convenis per a 
desenvolupar el programa 
«Temps per a Cures» amb 
entitats municipals.

Incorporat un estand 
d’Energy Control a la 
programació de la Festa 
Major per a la prevenció 
de drogodependències.

I, entre altres
actuacions

LES PERSONES DE MÉS 
DE VUITANTA ANYS 
PODEN DISPOSAR DE 
TELEASSISTÈNCIA GRATUÏTA 
AMB L’OBJECTIU DE 
GARANTIR-NE EL BENESTAR 
A LA PRÒPIA LLAR

80 anys

I LÍNIES D’ATENCIÓ 
SOCIAL PER A LES 
PERSONES EN SITUACIÓ 
DE VULNERABILITAT

41programes
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El consistori ha promogut 
diverses càpsules formatives.

S’impulsava la jornada 
empresarial «Ens coneixem?» 
o el programa «Anem per 
feina» per al foment de 
l’ocupació.

Amb l’aparició de la 
pandèmia:

l Es feia difusió dels serveis 
de menjar per a 
emportar-se 
l S’establia una línia d’ajuts 
directes a bars, restaurants 
i centres d’estètica
l Es creava una subvenció 
per a negocis en general 
del municipi
l El Servei Local d’Ocupació 
va atendre més de 
cinc-centes persones durant 
l’estat d’alarma

S’ha promogut l’emprenedoria 
a través de projectes com 
les Jornades d’Emprenedoria
a l’IES Viladecavalls i el 
programa CuEmE 
(d’emprenedoria a l’escola).

Han tingut lloc campanyes 
periòdiques al voltant de 
Nadal, Sant Martí o Santa 
Llúcia.

S’ha realitzat una diagnosi i 
valoració del potencial turístic 
del municipi.

I, entre altres
actuacions

Fomentant l’ocupació, el comerç   
de proximitat i el sector industrial

L’ATUR, A VILADECAVALLS, 
SE SITUAVA EN EL 8 % AL 
GENER DEL 2023, DOS PUNTS 
PER SOTA DE LA MITJANA 
COMARCAL I UN PUNT I MIG 
PER SOTA DE LA MITJANA DEL 
CONJUNT DE CATALUNYA

z L’Ajuntament ha contractat al 
llarg del mandat 38 persones 
del municipi a través de plans 
d’ocupació

z A través del Pla per a la 
Modernització dels Polígons 
Industrials, s’han dut a terme 
actuacions com la creació de 
carrils bici o la instal·lació de 
LED a l’enllumenat públic, 
i actualment es treballa en 
la implantació d’energia 
fotovoltaica en onze empreses.

z S’ha desenvolupat una campanya per a identificar i posar en valor 
el comerç local a través de la seva senyalització.
z Viladecavalls s’ha sumat al programa «Activitat local i de serveis  
a persones i ciutadania» per a la transformació digital del comerç  
de proximitat.
z L’Ajuntament ha bonificat el 25 % de la taxa de gestió deresidus.
z S’ha incorporat al web municipal un nou apartat del Servei Local 
d’Ocupació.

SUBVENCIONS ATORGADES  
A AUTÒNOMS I EMPRESES  
DEL MUNICIPI

62

8 d’atur
%
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Els equipaments esportius 
potencien les seves instal·lacions

410NOUS 
SEIENTS 

PER A MILLORAR LES 
GRADERIES DEL CAMP DE 
FUTBOL JAUME COLLADO I DEL 
PAVELLÓ MUNICIPAL SEBASTIÀ 
HOMS

z Entre les diverses 
millores als 
equipaments 
destaquen el nou 
parquet del Pavelló 
Sebastià Homs i el 
nou enllumenat del 
Camp de Futbol de 
Can Trias.

Es posa en marxa la 
campanya «A l’esport, 
el respecte guanya», a favor 
de les actituds cíviques 
en l’àmbit esportiu. 

Treballs de condicionament 
dels tancaments perimetrals 
dels equipaments esportius.

Es programen activitats 
esportives periòdiques 
com la Cursa Popular del 
Casal Familiar, la Pujada 
al Ros o el Torneig 3x3 
de bàsquet.

La piscina municipal és objecte 
de diferents obres de millora.

S’adequa la façana de   
la Zona Esportiva Municipal  
del Nucli Urbà.

El municipi reconeix el treball 
d’esportistes i clubs amb la Gala 
de l’Esport. 

I, entre altres
actuacions

Més recursos a disposició 
del jovent del nostre municipi

Punt Jove 
UN COP A LA SETMANA,
EL PUNT JOVE ES TRASLLADA  
A L’INSTITUT PER TAL DE PODER 
ATENDRE-HI ELS I LES JOVES  
QUE HI ASSISTEIXEN

z L’Altell 
incrementa la 
seva oferta, a 
mesura que 
ho permet la 
pandèmia, per 
a potenciar el 
lleure jove.

Es realitza una enquesta sobre 
els «punts joves».

Actualitzat el Pla Local   
de Joventut.

Creació de la revista jove   
Tu la Fas.

En marxa el servei «Parlem-ne» 
per a l’acompanyament 
emocional del jovent.

Es duplica el nombre   
de dinamitzadors   
d’activitats juvenils.

Es programen periòdicament 
el festival de curtmetratges, 
el concurs de fotografies 
de la Zona Jove i els cursets 
d’esquí.

Es posa en servei un tercer parc 
de barres al nucli urbà, que se 
suma als de Can Trias i Sant 
Miquel de Guanteres.

I, entre altres
actuacions
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S’amplia l’oferta cultural 
per a totes les edats

L’ESPAI CEDIT PEL CASAL 
FAMILIAR PER A LA CREACIÓ 
DE L’EQUIPAMENT D’ARTS 
ESCÈNIQUES TÉ UNA 
SUPERFÍCIE DE 315 M2

315 m2

z Es posa en marxa una 
programació estable 
d’espectacles familiars 

z La Biblioteca Pere Calders 
és objecte d’un paquet de 
millores entre les quals es 
troben la renovació de la 
façana o el canvi del sistema  
de climatització

z La música és protagonista amb 
els cicles de concerts Viu la Veu, 
Capvespres a la Plaça, Juliol Km 0 
o el Festival de Jazz de Terrassa
z S’ha col·laborat activament en 
potenciar el treball que realitzen 
les entitats dedicades a la cultura 
popular com  les caramelles, el 
cant coral o les gralles entre altres

z Programació de la Tardor Cultural
z Suport a les obres de conservació 
del campanar de Sant Martí de Sorbet
z Arranjament de l’entorn de 
l’ermita romànica de Sant Miquel 
de Toudell 
z Programació de pel·lícules 
produïdes en català gràcies a la 
participació en el Cicle Gaudí

Col·laboració amb les entitats 
en esdeveniments com el desè 
aniversari dels Petits Dracs. 

Digitalització de 18.000 imatges 
per a l’Arxiu Municipal. 

Organització de celebracions 
com ara:

l Festa Major de San Martí
l Festes majors dels barris
l Revetlla de Sant Joan

l Onze de Setembre
l Activitats de Nadal
l Carnestoltes
l Sant Jordi 

Celebrada enguany la primera 
festa de Cap d’Any popular.

I, entre altres
actuacions

7.491 
LLIBRES ADQUIRITS 
PER A LA BIBLIOTECA 
PERE CALDERS

contractes39
A ARTISTES I GRUPS 
LOCALS PER A ACTUACIONS 
CULTURALS
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Acompanyant la gent gran    
en un envelliment actiu

L’AJUNTAMENT TREBALLA 
EN LA CREACIÓ, AL MUNICIPI, 
D’UN CENTRE RESIDENCIAL 
PÚBLIC DE 5.675 M2 DE 
SUPERFÍCIE

5.675 m2

z Entra en funcionament el Racó de l’Experiència, l’espai per a la 
gent gran situat al nucli urbà

z En marxa el projecte d’acompanyament de gent gran en la  
gestió emocional

z Es proposen sortides culturals mensuals per a la gent gran

z Es dinamitzen els dos espais de gent gran del municipi amb 
activitats culturals, lúdiques i saludables

Dinars de germanor 
de gent gran a les 
festes majors.

Incorporació al Cicle de 
Caminades de Marxa 
Nòrdica de la Diputació   
de Barcelona.

El Nordic Walking arriba   
a Viladecavalls.

I, entre altres
actuacions

23
ACTIVITATS SETMANALS 
PROGRAMADES PER A LA 
GENT GRAN

150
PERSONES USUÀRIES 
REGISTRADES EN LES 
DIFERENTS ACTIVITATS 
MUNICIPALS PER A LA 
GENT GRAN
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z Digitalització de l’Escola Municipal de Música Pau Casals 
amb la implementació de Microsoft Teams Educa365, 
amb monitors interactius de gran format i equips portàtils 
de processos d’informació

z Projectes de climatització d’espais exteriors dels centres 
educatius a través de nous sistemes d’ombreig als patis i la 
instal·lació de nous tendals retràctils

Viladecavalls s’adhereix al 
Consell de l’FP de Terrassa. 

Es posa a disposició  
dels estudiants l’aula 
d’estudi nocturn.

Se celebren diverses jornades 
d’educació viària.

Es promou el Vilasona, el 
projecte de música 
extraescolar per a infants.

S’enregistren i difonen les 
representacions del batxillerat 
d’arts escèniques.

Treballs d’insonorització   
a l’EMM Pau Casals.

Es programa un taller  
per a evitar l’incivisme   
i el vandalisme.

S’instal·len nous jocs infantils  
a les llars d’infants.

Es renova la pista de l’Escola 
Roc Blanc (febrer 2023).

Es posa en marxa el 
programa intergeneracional 
de «Parelles TIC».

L’alumnat s’apropa al 
funcionament de l’Ajuntament 
a través del programa «Coneix 
Viladecavalls».

I, entre altres
actuacions

Els centres educatius milloren 
les seves instal·lacions i equips

escola
ROC BLANC
A TOTES LES AULES 
D’EDUCACIÓ INFANTIL I DEL 
CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA 
DE L’ESCOLA ROC BLANC 
S’HI HAN INSTAL·LAT NOVES 
SURERES I NOUS PAVIMENTS 
DE PARQUET LAMINAT, I 
TAMBÉ HAN ESTAT TOTES 
PINTADES.

900
ALUMNES D’INFANTIL I 
PRIMÀRIA ALS CENTRES 
ESCOLARS DE VILADECAVALLS

alumnes

40
EN ELS CENTRES EDUCATIUS 
DEL MUNICIPI

actuacions  
i projectes 
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Més seguretat als espais públics 
i a la llar

34 PUNTS DE 
VIDEOVIGILÀNCIA

8 EQUIPAMENTS

PER A COMPLETAR ELS 32 QUE 
FINS AL MOMENT EXISTIEN AL 
MUNICIPI

z S’ha treballat al llarg 
de tot el mandat 
per a l’obertura i el 
manteniment de les 
franges de seguretat 
contra incendis i en 
el condicionament 
de camins forestals 
que puguin facilitar 
el desplaçament dels 
vehicles d’emergència

S’ha sol·licitat a la Conselleria 
d’Interior un increment de 
la presència dels Mossos 
d’Esquadra.

Viladecavalls compta amb   
un nou pla de seguretat   
des del 2020.

La Policia Local ha creat el 
Grup Comunitari i de 
Proximitat, que treballa:

l en la formació i creació 
del GAV (Grup d’Atenció 
a la Víctima)
l en la relació amb la 
comunitat, associacions 
de comerciants, entitats 
esportives, entitats culturals 
i altres entitats i 
associacions

l en la relació amb centres 
escolars
l en l’assistència i auxili a 
gent gran i dependent

S’ha activitat, davant de 
situacions meteorològiques 
extremes, el Centre de 
Coordinació Operativa 
Municipal (CECOPAL).

I, entre altres
actuacions

Creixen els recursos per a evitar 
les actituds sexistes al municipi

FORMEN PART DE LA XARXA DE 
PUNTS LILES ESTABLERTA PER 
A INFORMAR, SENSIBILITZAR, 
PREVENIR I ATENDRE LES 
ACTITUDS MASCLISTES

100%

LA TOTALITAT DE LA PLANTILLA 
MUNICIPAL HA REBUT FORMACIÓ 
EN IGUALTAT

La ciutadania té a la seva 
disposició el Servei d’Atenció  
a la Diversitat Afectiva, Sexual  
i de Gènere.

L’Ajuntament redacta i aprova 
el Pla Local d’Igualtat Intern.

S’intensifica la feina de 
prevenció i acompanyament 
de víctimes de violència   
de gènere.

S’ofereix la «tornada segura  
a casa» dins la Festa Major.

Es treballa per a disposar del 
distintiu «SG City 50/50», en 
favor de la igualtat de gènere.

S’impulsen accions de 
conscienciació a través de 
la commemoració de dates 
com el Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones (25 de 
novembre), el Dia Internacional 
de les Dones (8 de març) o el 
Dia Internacional de l’Orgull 
LGBT (28 de juny).

I, entre altres
actuacions



842
TONES MENYS 

DE CO2 
PRODUÏDES 
AL MUNICIPI

410
NOUS SEIENTS AL 
CAMP DE FUTBOL I 

AL PAVELLÓ

23
ACTIVITATS 

SETMANALS PER A 
LA GENT GRAN

1,9
MILIONS 

D’EUROS PER 
A EDUCACIÓ

62
SUBVENCIONS 
ATORGADES A 
AUTÒNOMS I 
EMPRESES

7.491
LLIBRES 

ADQUIRITS

46
ACTUACIONS 

PER AL FOMENT 
DE LA IGUALTATKM DE PATRULLATGE 

PER PART DE LA 
POLICIA LOCAL

98.000

1,7
MILIONS DE M2 

DE NETEJA 
FORESTAL8

HABITATGES 
ADQUIRITS PER A 
LLOGUER SOCIAL

PERSONES 
USUÀRIES A LES 

ZONES ESPORTIVES 
SETMANALMENT

4.100

1.286
LLUMENERES 

MÉS 
EFICIENTS 

ALS FANALS

41
PROGRAMES I AJUTS 

PER A PERSONES 
EN SITUACIÓ 
VULNERABLE

HORES INVERTIDES 
EN TASQUES DE 

DESINFECCIÓ PER LA 
PANDÈMIA

6.465

DE CRITERIS ASSOLITS
EN EL SEGELL 

INFOPARTICIPA A LA 
TRANSPARÈNCIA

100%



Estem treballant per...
Comptarem amb 
un nou consultori mèdic

Es crearà el Centre 
d’Arts Escèniques 
de Viladecavalls

Disposarem d’un centre 
residencial per a 
la gent gran

Es crearan 36 
habitatges protegits

S’ampliarà el projecte 
de videovigilància


