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És el full de ruta que marca els
objectius, les línies estratègiques i les
accions que l’Ajuntament es compromet
a dur a terme durant el mandat, en
aquest cas, 2023-2027.

I la participació ciutadana ha de ser una
eina clau en l’elaboració del PAM que
permeti tenir en compte i incorporar la
visió dels veïns i veïnes del municipi.

A més, aquest PAM haurà de tenir en
compte i estar totalment vinculat a
l’estratègia

Pla d’Actuació Municipal
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Procés d’elaboració
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CANAL DE PARTICIPACIÓ TEMPORALITZACIÓ PERSONES PARTICIPANTS

CONSULTA CIUTADANA Del 14 de juliol al 15 de setembre de 
2021

172

SESSIONS DEBAT
1 – ENERGIA, MEDI AMBIENT, SERVEIS 
URBANS I MOBILITAT

23/09/2021 6

SESSIONS DEBAT
2 – SOCIETAT I CIUTADANIA

11/10/2021 11

SESSIONS DEBAT
3 – GOVERNANÇA, TRANSPARÈNCIA I 
RESILIÈNCIA URBANA

13/10/2021 13

SESSIONS DEBAT
4 – ECONOMIA

28/10/2021 10

Participació
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Aportacions recollides

296 propostes d’accions
187 a través de la consulta 109 a través de les sessions

143 propostes finals

56 consulta 61 sessions
26 consulta i 

sessions
19 Mobilitat

14 Comunicació 10 Convivència

9 
Promoci
ó ciutat

8 
Benestar 

social

8 Medi 
ambient

8 Residus 
i neteja

8 
Seguretat

7 Ocupació 6 Comerç 6 Esports 6 Formació

SEGONS FONT SEGONS ÀMBIT

Després d’agrupar les similars

5 Educació 5 Via pública 4 Organització

3 Empresa 3 Salut 3 Turisme

2 Cultura 2 Participació 2 Urbanisme

1 
Agricultura

1 Energia
1 

Habitatge
1 Igualtat 1 Altres
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Resultats de l’anàlisi municipal

143 
propostes 
d’accions 

finals

19 a incloure en el PAM

33 a incloure en el PAM amb modificacions

36 que ja s’estan realitzant i es mantenen

46 que no es poden incloure en el PAM

9 en estudi
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Proposta d’estructura del Pla d’Acció Municipal 2023-2027

CALAFELL

Ciutat oberta, participativa i connectada

Ciutat per viure i conviure

Ciutat accessible i equipadaPromoció de la ciutat

Ciutat ecològica
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Les accions del Pla d’Acció Municipal 2023-2027

• Posar tòtems a totes les urbanitzacions per difondre 
les activitats que es fan

• Major difusió de la informació municipal i l'oferta 
d'activitats.

• Consolidar l'Oficina d'Atenció a les Entitats.

• Ampliar el personal d’atenció municipal per donar 
suport a les persones que necessiten ajuda per fer 
tràmits electrònics. Utilitzar els equipaments existents 
(biblioteca, centres cívics, casals d’avis, centres de 
dia) per oferir informació municipal escrita, però 
també per oferir suport per a la realització de tràmits 
telemàtics.

• Agilitar els tràmits i potenciar l'administració online.

• Fer que el SAC ofereixi informació sobre qualsevol 
tràmit i informació bàsica a les persones nouvingudes. 
En el cas que ja ho fes, donar a conèixer tots aquests 
serveis

Ciutat oberta, participativa i connectada

• Modificar el reglament de Participació Ciutadana per 
a millorar els processos de participació ciutadana, 
ajustant-los a les demandes veïnals.

• Promocionar Calafell Ràdio

• Fer cursos de competència digital per acabar amb 
l’escletxa digital

• Fer pressió per a que millori la cobertura de televisió 
a tot el municipi

• Millorar el servei postal a les urbanitzacions

• Millorar la cobertura de la fibra òptica a tot el 
municipi
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Les accions del Pla d’Acció Municipal 2023-2027

Ciutat per viure i conviure

• Seguir amb el Pla contra la Pobresa iniciat

• Tallers per a famílies monoparentals per al 
desenvolupament d’habilitats domèstiques

• Afavorir la creació d’associacions juvenils

• Campanyes de foment del voluntariat dirigides a la 
joventut per conscienciar-los entorn les realitats 
existents al municipi

• Campanya municipal per a que la població conegui els 
beneficis d’empadronar-se

• Promocionar que la gent censi als animals de 
companyia

• Municipalització del servei de neteja viària, amb un 
increment de freqüència de pas pels carrers i major 
número d'efectius.

• Crear una App per informar de delictes

• Fomentar l'ús de l'aplicació de la Línia Verda.

• Treballar contra l'okupació conflictiva

• Combatre l'incivisme amb major conscienciació i 
aplicant sancions

• Fer pressió per a que es facin visites odontològiques al 
CAP de Calafell

• Consolidació de l'Oficina Municipal d'Esports.

• Facilitar les activitats nàutiques

• Espais cívics a les diferents urbanitzacions

• Augmentar l'oferta cultural

• Remodelació dels centres escolars

• Creació de l'EMAC (Escola de Música i Arts de Calafell).

• Reforçar la presència policial a Segur i a les 
urbanitzacions

• Millorar la seguretat de l'espai públic, amb una millor 
il·luminació

• Increment dels efectius policials i d'agents cívics

• Ampliar el servei de videovigilància i control d'accessos

• Prevenció de catàstrofes naturals

• Més coordinació entre cossos de policia

• Crear un Parc d'habitatge públic.

• Fomentar la igualtat de gènere i la inclusió social.
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Les accions del Pla d’Acció Municipal 2023-2027

• Fer accessible el pas d’Alorda a la platja

• Convertir la C-31 en una travessera urbana.

• Fer un pla d'adequació de voreres a Segur

• Fer un pla d'adequació de voreres a les 
urbanitzacions.

• Fer transitable el camí de Valldemar a Calafell Park
(no caldria asfaltar)

• Millora de la seguretat en l'accés pel coll del Vendrell.

• Ampliar l'horari del transport públic urbà. 

• Accessibilitat del transport públic

• Instal·lar marquesines a les parades de bus urbà.

• Millorar la connexió amb el Camp de Tarragona

• Millorar comunicacions dins de la comarca

• Millorar la connexió amb el Vendrell

• Promoure targetes de transport per joves

Ciutat accessible i equipada

• Continuar amb la permeabilització de la via del 
ferrocarril

• Construir nous parcs: Av. Espanya al costat de Sant 
Miquel (torrent de la casa nova), parc fluvial al torrent 
de la cobertera, parc la bòbila del Castell

• Fer un parc infantil a las Brisas, Valdemar

• Cessió d’espais municipals per a que els bancs hi 
instal·lin caixers automàtics

• Remodelar el Camp de Futbol de Segur i construir un 
camp de futbol 7 a Calafell.

• Implantar les accions del Pla d'Instal·lacions 
Esportives Municipal, construint els equipaments que 
es preveuen necessaris.

• Urbanitzar l'antiga Via Àpia.

• Posar bancs i papereres a les urbanitzacions.

• Residència per gent gran

• Instal·lar aparells de gimnàstica per a la gent gran.
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Les accions del Pla d’Acció Municipal 2023-2027

• Facilitar la implantació de noves empreses en el Parc 
Empresarial, bonificant els impostos i les taxes.

• Incentivar la contractació laboral en empreses del 
municipi.

• Augmentar els espais per a emprenedors i mantenir el 
suport a la creació de noves empreses, des del 
Vilarenc Zènit.

• Augmentar els espais formatius del Vilarenc Zènit

• Nova Escola d'Adults a Cal Bolavà.

• Pla Especial sobre els eixos comercials del municipi.

• Fer una campanya de conscienciació entorn el 
consum de proximitat.

• Convertir l'illa de vianants en un centre comercial a 
cel obert, el Vilamar Centre.

Promoció de la ciutat

• Seguir potenciant el Port de Segur, amb nous usos, 
més espai públic i un millor manteniment.

• Implantar les accions del nou Pla Director del 
Patrimoni, en fase de redacció.

• Promocionar el nucli històric.

• Activar i promocionar el turisme de muntanya, 
fomentant les rutes existents, creant zones de 
barbacoes, etc.

• Realitzar ofertes turístiques fora de temporada 
(tercera edat, esportives, etc.).

• L'ajuntament està tramitant la marca de Turisme 
Sostenible.

• C32 gratuïta
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Les accions del Pla d’Acció Municipal 2023-2027

• Passejades per descobrir el medi ambient

• Fomentar la instal·lació de plaques solars en els 
edificis públics i privats.

• Fomentar l'ús del vehicle elèctric.

• Preservar les franges de protecció d'incendis.

• Condicionar els espais naturals (rieres i parcs 
naturals).

• Aplicar les directrius del nou Pla de l'arbrat viari i fer 
un Pla de vegetació de l'espai públic.

• Municipalització del servei de jardineria i incorporació 
de la neteja i condicionament de les rieres i els espais 
naturals.

Ciutat ecològica

• Implantar les accions del Pla de Mobilitat Sostenible 
(vianants, bicicleta, transport públic i privat).

• Construir una deixalleria municipal i fomentar el 
reciclatge i la reutilització.

• Implantació de la recollida porta a porta, en les 
urbanitzacions, i dels contenidors intel·ligents en els 
nuclis de més població.

• Neteja platja / Manteniment platges

• Completar la xarxa d'enllumenat LED.




