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PAM | Pla d’Actuació Municipal 

El document recull les principals accions que el consistori té 

previst desenvolupar en els propers quatre anys. 

 

1.- GOVERN 

Un model de governança al servei de la ciutadania 
 

1.1.- NOVES TECNOLOGIES 

1.1.1 Dotar de contingut el Portal de Transparència.  

1.1.2 Crear la Carpeta Ciutadana per facilitar les gestions amb l’administració 

pública podent accedir a diferents dades personals. 

1.1.3 Digitalitzar els Plens Municipals. 

1.1.4 Crear zones WIFI en equipaments i zones públiques. 

1.1.5 Crear una APP de denúncies ciutadanes. 

1.1.6 Treballar per una administració electrònica més eficaç. 

1.2.- HISENDA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

1.2.1 Elaborar el Pla Estratègic de Subvencions. 

1.2.2 Augmentar al màxim la bonificació IAE per contractacions noves. 

1.2.3 Implementar la taxa del recàrrec de l’IBI pels habitatges buits i la 

bonificació per aquells que es posin a disposició de lloguer social. 

1.2.4 Implementar el nou ROM. 

1.2.5 Actualitzar les taxes actuals del consistori. 

1.2.6 Bonificar IBI per fomentar les energies renovables i ICIO al 50% per les 

instal·lacions que es realitzin.  

1.2.7 Bonificar ICIO al 90% si són obres per facilitar la mobilitat reduïda. 

1.2.8 Elaborar el Pressupost Municipal de manera participativa amb la 

ciutadania. 

 



2 

 

2.- TERRITORI 

Model urbà i promoció de la vila 
 

2.1.- URBANISME 

2.1.1 Remodelar la Plaça de la Creu i la Plaça de l’Església. 

2.1.2 Urbanitzar el carrer Abadesses i carrer Planters. 

2.1.3 Millorar l’enllumenat de l’Avinguda Carretera d’Igualada, col·locació 

d’enllumenat clàssic al c/Sant Bonifaci, i col·locació d’enllumenat 

antivandàlic al Parc del Gall Mullat. 

2.1.4 Pressionar per la implementació del desdoblament de la B-224. 

2.1.5 Millorar els parcs de la vila, revisant i substituint parcs infantils. 

2.1.6 Urbanitzar la zona de la Nau de la Brigada. 

2.1.7 Remodelar la zona skate de La Plana i crear una pista polivalent per 

esdeveniments lúdicofestius fora del nucli de la vila. 

2.1.8 Implementar el Pla d’Asfaltat, on cada 12 anys s’actuarà a les vies 

principals, cada 15 anys a les vies secundàries, i cada 20 anys a totes les 

de la vila. 

2.1.9 Crear una oficina OAC (Oficina d’Atenció a la Ciutadania). 

2.1.10 Finalitzar la segona fase del projecte que connecta la rotonda de l’Esclat 

fins a la carretera d’accés a Ca n’Aguilera, on es preveu construir una 

nova rotonda. Aquesta fase, inclou la construcció d’una vorera per 

vianants i un carril per a bicicletes que passarà per sota del pont de la via 

dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).  

 

2.2.- TRANSPORTS 

2.2.1 Fer el transport més eficient impulsant el transport a demanda (TAD). 

2.2.2 Revisar contínuament les línees de servei. 

2.2.3 Millorar contínuament les marquesines. 

2.2.4 Crear una APP de seguiment del Transport Urbà, en la que es podrà 

saber la ubicació del bus que s’està esperant i el temps estimat en 

arribar.  
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2.3.- MEDI AMBIENT 

2.3.1 Seguir implementant el servei de recollida de voluminosos amb saques 

als barris i pobles de la vila i renovar els contenidors. 

2.3.2 Treballar per la municipalització del servei d’aigua i residus. 

2.3.3 Canviar estructuralment la gestió de residus: estudi per implementar el 

servei de porta a porta. 

2.3.4 Executar millores del PDA (Pla Director de l'Aigua). 

2.3.5 Fer seguiment del Pla d'Alcaldes (PAES) i de l’Agenda 21 Local i actuar 

sent coherents amb el desenvolupament sostenible d’aquests programes. 

2.3.6 Construir una area d’autocaravanes. 

2.3.7 Crear un centre de transferència i una nova deixalleria. 

2.3.8 Finalitzar i millorar el Passeig del Torrent del Gall Mullat. 

 

2.4.- PROTECCIÓ CIVIL  

2.4.1 Creació del mapa de delimitació de zones vulnerables. 

2.4.2 Executar franges perimetrals contra incendis i de zones verdes 

municipals. 

2.4.3 Redactar plans de Protecció Civil (DUPROCIM) i els PAU (Plans 

d'Autoprotecció) necessaris. 

2.4.4 Executar els Plans de Previsió d'Incendis (PPI). 

2.4.5 Continuar col·laborant amb els ADF i Bombers per tal de garantir les 

seves funcions. 

 

2.5.- TURISME 

2.5.1 Crear la xarxa de camins a l'entorn natural de Piera (Camí Ral, Can 

Flaquer, Camí Ramader, etc.), impulsar les vies verdes com a espais 

d'esport i lleure, i potenciar les vies blaves (passeig fluvial). 

2.5.2 Crear la via verda d’Hostalets de Pierola i la de Ca N’Aguilera, El Bosc de 

l’Àliga i Can Martí, inclosa en el projecte de les Vies Verdes que han de 

connectar tots els barris i pobles del municipi a través de camins. 
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2.5.3 Fomentar un turisme alternatiu i familiar, que generi activitat econòmica 

en el nostre territori, i promoure activitats relacionades amb un turisme 

de qualitat, responsable i sostenible. 

2.5.4 Fer del nostre patrimoni un element de projecció exterior de qualitat que 

refermi la nostra identitat com a municipi. 

2.5.5 Crear la marca Visita Piera per posar en valor els recursos locals 

existents: cellers, gastronomia, natura, allotjaments, patrimoni històric i 

cultural. 

2.5.6 Enfortir els elements de publicitat per afavorir el turisme a la vila; editant 

una nova guia i reforçant la senyalització turística del municipi. 

2.5.7 Ubicar un punt d’informació amb una màquina d’informació turística.  

2.5.8 Elaborar un inventari de recursos turístics.  

 

2.6.- FIRES 

2.6.1 Impulsar l’activitat econòmica del municipi mantenint la Fira del Sant 

Crist de Piera, la Festa de la Rosta, la Fira de Nadal i la mostra 

gastronòmica Pieradegusta. 

2.7.- MERCATS 

2.7.1 Ampliar i millorar el mercat municipal. 

2.7.2 Crear una nova ordenança del mercat municipal. 

 

2.8.- COMUNICACIÓ  

2.8.1 Vetllar pel manteniment de la infraestructura tècnica de Ràdio Piera i 

Televisió de Piera, així com la col·laboració dels seus voluntaris. 

2.8.2 Potenciar les xarxes municipals d'informació i participació. 

2.8.3 Millorar els canals de comunicació municipal. 

2.8.4 Implementar punts d'informació a la vila per tal que les associacions i 

Ajuntament puguin informar als vilatans. 
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2.9.- COMERÇ 

2.9.1 Elaborar un pla estratègic de comerç a Piera. 

2.9.2 Dotar de subvencions als comerços per adaptar-ne l’accés pels que tenen 

mobilitat reduïda. 

2.9.3 Reeditar la Guia Comercial de Piera. 

2.9.4 Dinamitzar el comerç i la restauració local. 

2.9.5 Oferir als comerciants suport i formació. 

2.9.6 Impulsar el comerç local a partir de la revitalització de l'associació de 

botiguers i impulsar la col·laboració publicoprivada per crear un eix 

comercial. 

2.9.7 Promoure l'eix comercial pierenc transformant els carrers i fent-los espais 

més amigables. 

2.9.8 Col·laborar amb el Consell Comarcal de l'Anoia en les campanyes de 

promoció comercial i de producte local. 

 

2.10.- FESTES 

2.10.1 Crear una Comissió de Festes formada per un representant de cadascuna 

de les entitats de Piera, així com les regidories de Cultura i de Festes, per 

seguir potenciant i donant veu a les entitats del municipi. 

2.10.2 Donar continuïtat a les hores de Festes sense soroll al Saló de la Infància 

i la Joventut. 

2.10.3 Potenciar la Festa Major com a referent divers en activitats i públics.  

2.10.4 Mantenir les Festes Majors dels barris i pobles de Piera, per tal de donar 

continuïtat a la bona tasca que es fa des de les AAVV per afavorir la 

cohesió veïnal i social. 

2.10.5 Realitzar una planificació anual de les diferents activitats que duen a 

terme les entitats amb l’objectiu de millorar l’organització dels 

esdeveniments a la vila.  

2.10.6 Donar continuïtat a la Festa del Sant Crist (el cap de setmana següent de 

la Fira del Sant Crist). 

2.10.7 Promoure una trobada de tambors de colles petites de diables d’arreu de 

Catalunya, amb el suport de la Colla Infantil dels Diables de Piera. 
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2.10.8 Commemorar els aniversaris especials de les entitats, com és el 40è 

Aniversari de la Colla de Diables de Piera. 

2.10.9 Donar continuïtat a esdeveniments com la Festa de la Diversitat, la Festa 

del Sant Crist, i trobades de colles de Diables. 

 

2.11.- BARRIS I POBLES  

2.11.1 Construir locals socials als barris i pobles que no en tenen i mantenir en 

bones condicions els ja existents. 

2.11.2 Dotar d’una nova il·luminació el carrer Noguera de Can Claramunt. 

2.11.3 Urbanitzar, col·locar la xarxa de clavegueram i asfaltar a Can Mussarro i 

El Portell. 

2.11.4 Substituir les línies elèctriques de Can Claramunt. 

2.11.5 Posar en funcionament la xarxa en baixa de sanejament d’aigües fecals a 

Vallbonica. 

2.11.6 Millorar la neteja de carrers i dotar de més recursos els serveis de neteja 

amb un nou sistema de neteja que inclou una nova escombradora i 

brigada mòbil pels barris, dividida en cinc blocs. 

2.11.7 Elaborar un pla de manteniment per cada barri, on s’especifiqui la neteja 

dels carrers, poda, escombraries, etc., i que els locals socials 

esdevinguin, també, punts d’informació pels veïns en aquests temes. 
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3.- PERSONES 

Drets, oportunitats i qualitat de vida. 
 

3.1.- JOVENTUT  

3.1.1 Construir un Espai Jove, amb un projecte sociocultural ferm amb 

activitats i programes. 

3.1.2 Crear la figura del tècnic de Joventut. 

3.1.3 Vetllar per la continuïtat del Dinamitzador cívic d’emancipació juvenil, de 

la Referent d’ocupació juvenil, i de la tècnica especialista en 

drogodependències i conductes de risc. 

3.1.4 Continuar treballant amb les entitats juvenils en l’organització 

d’esdeveniments festius i culturals. 

3.1.5 Donar suport i acompanyament a les entitats juvenils existents i 

promocionar-ne de noves. 

3.1.6 Mantenir el transport públic gratuït quan hi ha festes nocturnes a la vila. 

3.1.7 Ampliar els equipaments per la pràctica de cal·listènia (gimnàs a l'aire 

lliure). 

3.1.8 Continuar treballant les polítiques de joventut del Pla Local de Joventut 

2018-2021, i realitzar el diagnòstic, elaboració i implementació del Pla 

Local de Joventut 2022-2025. 

3.1.9 Potenciar la implicació i participació dels joves en els diferents 

organismes locals. 

3.1.10 Donar continuïtat a les actuacions del PIDCES al institut Guinovarda, així 

com el punt GPS durant les festes joves de la Festa del Sant Crist o la 

Festa Major. 

3.1.11 Aglutinar totes les àrees que pengen de joventut en un mateix punt al 

que serà l’Espai Jove. 

3.1.12 Donar continuïtat a esdeveniments com el Saló de la Infància i la 

Joventut i seguir donant suport a projectes com la Setmana Jove de 

l’Eixam de Piera.  
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3.2.- CULTURA 

3.2.1 Redactar el projecte per construir un nou Centre Cultural, ubicat al 

pàrquing del Sanahuja i estudiar la viabilitat d'ubicar-hi una nova 

Biblioteca, un Auditori o un centre Cívic. 

3.2.2 Destinar un espai propi dins el nou Centre Cultural per les diferents 

entitats de la vila. 

3.2.3 Invertir en la climatització i il·luminació del Teatre Foment per garantir la 

comoditat dels assistents  en tots els actes que acull: teatre per adults i 

infantil, ball, concerts, xerrades, etc. 

3.2.4 Promoure una programació de cinema i teatre estable al Teatre Foment 

per tots els públics. 

3.2.5 Iniciar el Consell de Cultura com a espai participatiu amb les entitats de 

la vila, on es puguin reunir de formar regular per treballar en la millora 

de l’oferta cultural a la nostra vila. 

3.2.6 Continuar apostant per les activitats organitzades per la Biblioteca (cicles 

de debat, tallers i grups de lectura, activitats de lleure, formació i difusió, 

presentacions de llibres, etc.). 

3.2.7 Remodelar la climatització de la Biblioteca per garantir la confortabilitat 

del tots els seus usuaris. 

3.2.8 Preservar i potenciar la cultura i les tradicions. 

3.2.9 Descentralitzar l’oferta cultural fent arribar les activitats també als barris i 

pobles, col·laborant amb les entitats veïnals per l’organització 

d’esdeveniments festivo-culturals als barris i pobles. 

3.2.10 Continuar organitzant exposicions i donant suport a artistes pierencs i de 

la comarca.  

3.2.11 Seguir amb la política d’ajuts a les activitats organitzades per entitats 

pierenques, incrementant-los en la mesura del possible. 

 

3.3.- GENT GRAN 

3.3.1 Finalitzar els Pisos Tutelats situats al carrer Jaume I i reubicar el centre 

de dia a la planta baixa d’aquests. 

3.3.2 Ampliar el Casal, fent-lo únicament per a Gent Gran. 
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3.3.3 Seguir donant suport a l’Associació de la Gent Gran i organitzant la 

Setmana de la Gent Gran. 

3.3.4 Continuar amb les trobades intergeneracionals entre centres educatius, 

centres residencials i gent gran. 

3.3.5 Fomentar la presencia dels vilatans de més de 60 anys al Consell de la 

Gent Gran de l’Anoia. 

3.3.6 Realitzar diversos tallers sobre prevenció d’abusos econòmics a la gent 

gran i altres cursos de formació. 

 

3.4.- IGUALTAT DE GÈNERE 

3.4.1 Prevenir situacions de violència de gènere amb tallers formatius i de 

sensibilització a escoles, instituts i a la ciutadania en general. 

3.4.2 Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de les 

polítiques municipals: urbanisme, mobilitat, accessibilitat, seguretat, 

participació, serveis socials, atenció a la diversitat, coeducació, gestió 

d'equipaments culturals, entre d'altres. 

3.4.3 Reconèixer i visibilitzar les experiències i la contribució de les dones als 

municipis mitjançant el nomenclàtor, l'atorgament de premis o qualsevol 

altre reconeixement públic. 

3.4.4 Promoure l'ús d'un llenguatge no sexista, tenint cura del llenguatge que 

s'utilitza en les comunicacions internes i externes de l'Ajuntament, evitant 

l'ús sexista del llenguatge, fomentant accions formatives per a la població 

i els treballadors i treballadores municipals. 

3.4.5 Elaborar un Protocol de prevenció d'agressions sexistes a les festes locals 

i consolidar la presència de punts liles a les festes per garantir unes 

festes lliures de sexismes. 

3.4.6 Realitzar activitats relacionades amb diades internacionals de 

conscienciació envers la ciutadania (violència de gènere, dona, 

homofòbia, LGTBI...).  
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3.5.- SERVEIS SOCIALS 

3.5.1 Reubicar els Serveis Socials a l’antic CAP. 

3.5.2 Donar suport al banc d’aliments, de roba i recollida de joguines, així com 

totes les tasques fetes per cobrir les necessitats bàsiques de les famílies 

de la vila. 

3.5.3 Implementar un Servei d’Intervenció Socioeducativa no residencial per a 

infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies (espai SIS). 

3.5.4 Reforçar el programa d’ajudes a persones i famílies en risc d’exclusió 

social i dedicar recursos per evitar situacions de pobresa energètica.  

3.5.5 Adaptar i actualitzar el reglament de concessió d’ajuts socials a la realitat 

del municipi. 

3.5.6 Continuar col·laborant amb tots els agents de la Taula del Tercer Sector 

de Piera. 

3.5.7 Crear un servei de voluntariat per donar suport a persones vulnerables. 

3.5.8 Augmentar el parc de pisos de lloguer social i crear un reglament per 

l’adjudicació,  seguiment i gestió. 

3.5.9 Consolidar el projecte de Targetes Moneder. 

3.5.10 Donar continuïtat en el desenvolupament d’accions de formació i suport a 

les persones que tenen cura de persones dependents. 

3.5.11 Crear protocols d’actuació en cas de diferents situacions de risc, en 

especial a la infància, dona, gent gran. 

3.5.12 Continuar amb el servei d’atenció domiciliària per aquelles persones que 

tenen greus problemes d’autonomia. 

3.5.13 Impulsar un programa de mentoria per als joves nouvinguts no 

acompanyats. 

3.5.14 Crear convenis amb els menjadors escolars per cobrir les necessitats dels 

infants amb risc de malnutrició durant l’estiu. 

3.5.15 Assumir la gestió directa dels Serveis Socials. 

3.5.16 Cedir un solar a APINAS per l’obertura d’una residència per a persones 

amb discapacitat psíquica. 

3.5.17 Signar un conveni amb l’Hospital d’Igualada per tal de bonificar 

l’aparcament al pàrquing soterrat.  
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3.6.- EDUCACIÓ 

3.6.1 Continuar amb el pla d'inversions per al manteniment i la millora dels 

centres educatius públics. 

3.6.2 Donar suport als centres educatius i AMPAs potenciant les subvencions. 

3.6.3 Treballar per la construcció del nou institut-escola. 

3.6.4 Consolidar la Guia de Recursos Educatius de Piera (Educaentorn). 

3.6.5 Crear una normativa de cessió de material per a escoles i AMPAs i 

potenciar la reutilització de llibres. 

3.6.6 Garantir les places de llars d’infants municipals i reforçar els serveis. 

3.6.7 Promoure els ensenyaments artístics; consolidant el finançament i la 

gestió de l'Escola de Música i l'Escola de Teatre, i incloent activitats 

artístiques i musicals diversificades al currículum escolar. 

3.6.8 Mantenir els ajuts en transport escolar no obligatori i crear ajuts per al 

transport d'estudiants universitaris o de cicles fora de Piera. 

3.6.9 Iniciar el projecte de «Camí Escolar» a Flandes/Apiària i Salvador 

Claramunt. 

3.6.10 Promoure el Pla d’impuls de l’hàbit lector.  

3.6.11 Crear l'Escola de Pares i Mares. 

3.6.12 Consolidar el programa «Un nen, un instrument», l'«Ajuntament dels 

Infants» (Consell d'infants i adolescents), el projecte «Obesitat Infantil», 

i el programa de natació escolar gratuït per als centres educatius. 

3.6.13 Obrir els patis escolars als nens i nenes perquè puguin utilitzar-los com a 

espai de joc també després de la jornada lectiva. 

3.6.14 Augmentar l'oferta dels cicles formatius de grau mitjà i superior i del PFI-

PTT, consolidant els ja oferts.  

3.6.15 Unificar tota l'oferta formativa municipal en un sol edifici (La Nau). 

3.6.16 Vetllar per l’èxit escolar i l’increment d’alumnat que continua els estudis 

postobligatoris. 

3.6.17 Mantenir l'aula d'estudi en època d'exàmens a la Biblioteca de Piera. 

3.6.18 Mantenir el projecte POPET de col·laboració entre escoles i empreses. 

3.6.19 Mantenir els tallers d'estudi assistit a primària i secundària. 
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3.6.20 Promoure espais de reflexió, debat i coordinació a l’entorn de les 

polítiques educatives; potenciant l’activitat del Consell Escolar Municipal, 

la participació en els consells escolars de centre i continuant amb el 

desplegament del Pla Educatiu d'Entorn i les seves activitats. 

 

3.7.- SEGURETAT I CIVISME 

3.7.1 Potenciar la col·laboració amb els diferents operadors de seguretat 

destinats al territori. 

3.7.2 Modernitzar el parc mòbil de la Policia Local.  

3.7.3 Millorar les condicions d’atenció al públic i seguretat de la Comissaria. 

3.7.4 Millorar els recursos tecnològics de la Policia Local.  

3.7.5 Cobrir la plantilla de la Policia Local. 

3.7.6 Complementar l'equip de comandament. 

3.7.7 Pressionar per a la construcció de la comissaria de Mossos d'Esquadra. 

3.7.8 Realitzar la prova pilot per a la instal·lació de videocàmeres als accessos 

dels barris. 

3.7.9 Construir un dipòsit de vehicles municipal. 

3.7.10 Garantir la planificació conjunta dels esdeveniments al municipi entre els 

actors implicats per millorar la seguretat ciutadana. 

3.7.11 Impulsar el civisme com un element bàsic de la convivència ciutadana, a 

través de l’ordenança de convivència ciutadana i civisme i d’activitats 

educatives. 

3.7.12 Revisar l'ordenança de tinença d'animals. 

 

3.8.- ESPORTS 

3.8.1 Remodelar el camp de futbol: gespa, mur i bar. 

3.8.2 Sanejar la piscina petita de la Piscina de Piera. 

3.8.3 Remodelar l’entrada del Pavelló Esportiu El Prat per c/Calderón de la 

Barca creant una pista. 

3.8.4 Millorar i mantenir els equipaments esportius actuals. 

3.8.5 Construir un nou camp de futbol i un pavelló. 
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3.8.6 Donar rellevància institucional a la pròpia activitat esportiva dels clubs i 

esportistes de la vila mitjançant, per exemple, la Setmana de l'Esport. 

3.8.7 Impulsar nous programes per a integrar les persones amb discapacitat a 

la pràctica de l’esport i donar suport a  aquelles activitats que fomentin la 

inclusió social. 

3.8.8 Potenciar les zones esportives existents de Piera (centre urbà / pobles i 

barris) i potenciar les entitats esportives. 

3.8.9 Potenciar les subvencions d'ajuda als clubs per fomentar l'activitat 

esportiva. 

3.8.10 Continuar amb la línia de beques esportives per ajudar als joves amb risc 

d'exclusió social. 

3.9.- EMPRESA I OCUPACIÓ 

3.9.1 Crear programes de formació específics i promoure la contractació per a 

aturats de llarga durada i/o majors de 45 anys, a partir d’acords i 

convenis amb les empreses. 

3.9.2 Incrementar les ajudes i subvencions per a nous autònoms i per a la 

contractació de nous treballadors. 

3.9.3 Crear un viver d’empreses al Centre de Formació i Promoció Econòmica 

de La Nau. 

 

3.10.- SANITAT 

3.10.1 Continuar amb la instal·lació d’aparells desfibril·ladors autònoms a punts 

estratègics de la vila. 

3.10.2 Seguir promocionant hàbits saludables en infants i joves juntament amb 

el CAP. 

3.10.3 Garantir un servei d’emergències mèdiques de qualitat amb ambulàncies 

i helicòpter amb servei nocturn. 

3.10.4 Procurar augmentar les especialitats i serveis oferts al CAP. 

3.10.5 Creació d’un cementiri nou. 

 


