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PRESENTACIÓ 

 

El document que us presentem és el Pla Local de Salut i, en concret, el Pla d’Acció 2021-

2024. Aquest pla d’acció ha complementat el Diagnòstic de Salut realitzat l’any 2018 i volem 

que sigui el marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut que 

es desenvolupen a nivell de govern local i que es converteixi en l’instrument que ordeni el 

procés de millora de l’entorn per fer el nostre municipi més saludable, pensant en les persones 

i entenent que la salut és quelcom més que l’absència de malaltia. Que la salut també és 

benestar emocional, benestar social, educació, ocupació i habitatge dignes i de qualitat, i un 

entorn mediambientalment sostenible. En definitiva, estem convençuts i treballem perquè totes 

les polítiques tinguin com a objectiu final la salut de les persones, en el sentit més ampli. 

 

Aquest document, més enllà de la utilitat com a full de ruta, representa el compromís de dur a 

terme els objectius i les accions plantejades fruit del treball transversal i del consens de tots 

els agents que hi han participat. El Pla també ha de ser l’eina que ens ajudi a endreçar totes 

aquelles accions que ja s’han estat duent a terme i permetre’ns fer el seguiment i l’avaluació  

per tal que el proper Pla local de Salut que s’elabori tingui una base sòlida on fonamentar-se. 

És per aquest motiu que el Pla d’Acció 2021-2024 inclou diversos indicadors de seguiment i 

es preveu que sigui sotmès a seguiments periòdics per garantir-ne la correcta aplicació. 

 

El document també incorpora la descripció de cada un dels objectius plantejats i la seva relació 

amb el corresponent Objectiu de Desenvolupament Sostenible. Això ens permet veure com 

les nostres accions ajuden a fer realitat el que l’ONU va aprovar l’any 2015 com a Agenda 

2030 sobre el Desenvolupament Sostenible. En aquesta agenda, es van definir fins a 17 

Objectius de Desenvolupament Sostenible, que inclouen des de l’eliminació de la pobresa fins 

a la lluita contra el canvi climàtic, l’educació, la igualtat de la dona, la defensa del medi ambient 

o el disseny de ciutats i pobles, entre d’altres.   
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Per acabar volem posar de manifest que, malgrat la pandèmia de la Covid19, hem volgut tirar 

endavant aquest Pla local de Salut i, conscients de com ha afectat aquesta pandèmia a la 

salut de les persones i com ha agreujat les diferències socials, pensem que hem de continuar 

treballant per reduir les desigualtats socials, culturals i econòmiques, amb perspectiva de 

gènere i fomentant els hàbits saludables en totes les etapes de vida de les persones, des dels 

infants fins a la gent gran, fomentant un envelliment actiu, i millorant la qualitat de vida dels 

nostres veïns i veïnes.  

 

 

 

 

Oriol Lozano Rocabruna     Jordi Pujol Lozano  

Alcalde / Regidor d'Esports i Recursos Humans 5è Tinent d'Alcaldia - Àrea de Territori / 
Regidor de Salut Pública, Sanitat i Consum 
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1 - El Pla local de salut: contextualització 

 

El Pla Local de Salut (PLS) és el marc de referència per a totes les actuacions públiques en 

matèria de salut que es desenvolupen a nivell de govern local i és l’instrument que ordena el 

procés de millora de l’entorn per fer del municipi un context més saludable.  

 

El Pla Local de Salut que es desplega en dues grans fases: la fase diagnòstica, que permet 

identificar les necessitats, punts forts i dèbils i la situació general de l’estat de salut de les 

persones del municipi i del Pla d’acció, que recull les actuacions que s’han de dur a terme per 

donar-hi resposta. 

 

A Palau-solità i Plegamans, davant l’aposta política d’elaborar el Pla Local de Salut, es va 

realitzar el Diagnòstic de salut del municipi1 amb l’objectiu d’analitzar l’estat de salut de la 

població i els seus determinants, identificant les  principals necessitats de salut a partir de 

dades quantitatives, disponibles en diferents fonts d’informació públiques, i de dades 

qualitatives expressades per les persones veïnes del municipi i professionals de la salut, per 

tal de facilitar la presa de decisions i establir prioritats d’actuació. El diagnòstic es va elaborar 

en el marc de l’Estratègia de “Salut a totes les polítiques” i com a marc conceptual el model 

de determinants socials. 

Va ser com a fruit del treball polític, tècnic i de participació ciutadana que es van establir quatre 

línies estratègiques de treball: infants i joves, hàbits saludables, gent gran i benestar 

emocional, línies de treball que s’han incorporat a les diferents àrees de treball. En la 

priorització d’aquestes quatre línies de treball, mitjançant participació ciutadana i tècnica, es 

va prioritzar la realització d’intervencions relacionades amb l’augment del benestar emocional 

en totes les franges d’edat de la població de Palau-solità i Plegamans, amb una visió personal, 

familiar i comunitària. 

                                            
1 Agència de salut pública de Catalunya. Diagnòstic de salut de Palau-solità i Plegamans 2018. Disponible a: 
https://www.palauplegamans.cat/files/doc7500/informe-palau-solita-i-plegamans-def.pdf 
 

https://www.palauplegamans.cat/files/doc7500/informe-palau-solita-i-plegamans-def.pdf
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El treball d’elaboració del Pla d’acció es va iniciar el 2020,  coincidint amb la pandèmia de 

COVID-19, i és el que es presenta en aquest document. És el resultat del treball interdisciplinar 

entre les persones amb perfil tècnic de les diferents àrees de treball de l’Ajuntament, amb la 

col·laboració de l’EAP de Palau-solità i Plegamans i la revisió de les persones que assumeixen 

el lideratge polític en cada una de les diferents regidories per tal d’incorporar l’estratègia de 

“Salut a totes les polítiques” i la participació ciutadana i recull els objectius que han de guiar 

les actuacions  que es portaran a terme, estructurades segons el model de determinants 

socials. 
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2 - El pla d’acció  

El Pla d’Acció Local de Salut en el marc del Pla de Salut de Palau-solità i Plegamans és una 

aposta de l’Ajuntament per treballar en l’àmbit de proximitat de la ciutadania i per incidir en un 

escenari favorable per al treball sobre els determinants de la salut amb l’objectiu de reduir les 

desigualtats en salut. 

Tal com s’exposa en la Guia Metodològica de la Diputació de Barcelona (DIBA) (2013), l’Acció 

Local en Salut és assumir i implementar l’estratègia de salut en totes les polítiques del territori. 

Concretament, «es defineix com un conjunt d’actuacions liderades pels governs locals i 

orientades a situar la política i les accions de salut –prevenció, promoció i protecció– en 

l’escenari més proper a la població. D’aquesta manera possibiliten les sinergies de les 

polítiques públiques, la implicació del sector privat i de la ciutadania» (2013).  

Les línies generals del Pla d’Acció del Pla Local de Salut de Palau-solità i Plegamans 

s’estructuren en: 

1) els principis rectors intersectorials que regeixen el desplegament de tots els objectius i les 

actuacions;  

2) els resultats obtinguts de la participació ciutadana respecte les propostes d’accions;  

3) el Pla d’acció ordenat segons el model de determinants de la salut amb els corresponents 

objectius estratègics, operacionals, accions, agents clau i indicadors d’avaluació.  

 

Principis rectors intersectorials 

El Pla d’Acció de Palau-solità i Plegamans es regeix per un seguit de principis que tindran 

incidència transversal en la  forma en què es formulen els objectius estratègics, els objectius 

operacionals i les actuacions corresponents. 

El conjunt de principis que s’exposen a continuació responen a una aproximació de la Salut a 

totes les polítiques (STP) que permet ampliar i fer més complexa l’anàlisi sobre la producció 

de les desigualtats socials en determinats contextos. Aquesta aproximació teòrica posa la 

mirada en com diferents categories socials com son el gènere, la classe social, l’ètnia, la 
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diversitat funcional i/o l’edat, etc.) interaccionen entre si per influir en la salut i el benestar de 

les persones i en les desigualtats socials existents. 

Es tracta de tenir identificats els principis per tal d’incorporar-los, de manera integrada i 

transversal, a totes i cadascuna de les accions que es proposen en el Pla d’Acció. 

 

Perspectiva de gènere 

L’aproximació a la salut des d’una perspectiva de gènere implica planificar, dissenyar i 

executar polítiques en salut que reconeguin les diferències entre dones i homes en els 

resultats, experiències o riscos de la salut per tal de millorar l’eficiència, cobertura i equitat de 

les accions i reduir les desigualtats en salut.  

La perspectiva de gènere en salut requereix comprendre quins factors diferencials poden 

afectar homes i dones a l’hora d’accedir a la salut i dur un estil de vida saludable, així com 

identificar quins factors influeixen negativament en la seva salut, especialment de les dones. 

En síntesi, la perspectiva de gènere en salut s’orienta a conèixer i actuar sobre els processos 

de desigualtat i d’exclusió social que les dones poden patir pel fet de pertànyer a una categoria 

social que es troba jerarquitzada en relació amb la categoria social masculina. 

 

Perspectiva intercultural 

Un abordatge intercultural de la salut implica conèixer i valorar la diversitat social, cultural i 

biològica de les persones, per incorporar-la en  l’Estratègia de Salut a totes les polítiques 

(STP). Treballar en entorns d’alta diversitat cultural implica revisar la pròpia manera d’entendre 

la salut, les cures i les malalties per evitar que la identitat cultural d’una persona constitueixi 

un obstacle en l’accés i en les oportunitats de gaudir d’una salut adequada. 

Un abordatge intercultural de la salut implica prendre consciència del desconeixement 

respecte els sistemes de salut d’altres cultures, dels prejudicis i estereotips, així com dels 

processos d’exclusió i de desigualtat que es poden derivar d’una aproximació a la salut basada 

en una única mirada. 
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En el marc del Pla d’acció, cal dissenyar actuacions que tinguin en compte l’especificitat 

cultural, lingüística i religiosa. 

 

Perspectiva de la diversitat funcional 

Amb el terme diversitat funcional es proposa una nova visió que parla de persones que son 

diferents a la “norma” estadística i que, per aquest motiu, realitzen algunes de les seves 

funcions de manera diferent a la mitjana de la població. Sota la perspectiva de la diversitat 

funcional es considera essencial donar suport a la independència en tots els àmbits de la vida 

quotidiana proporcionant a cada persona les eines que necessita per desenvolupar-se en 

aquests àmbits, de manera que prengui  el control de la seva  pròpia vida i pugui gestionar la 

seva salut. 

 

Perspectiva de Classe social 

La classe social, mesurada a través de l’ocupació o posició socioeconòmica, segons nivell 

d’estudis o d’ingressos, té un elevat impacte en la salut de les persones i és un dels factors 

que contribueix a la creació de desigualtat socials. 

 

Perspectiva de Cicle vital 

Des de l’enfoc del cicle vital es promou la intervenció primerenca i la importància de l’atenció 

a la salut durant els canvis que es produeixen en el desenvolupament, així com es potencia la 

implementació d’accions dirigides a tot el conjunt de la població. 
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3 - Metodologia 

En aquest apartat s’exposen les metodologies que s’han dut a terme per elaborar el Pla d’Acció 

del Pla Local de Salut de Palau-solità i Plegamans,  

El Pla  s’ha elaborat a partir del treball i coordinació de diferents grups de treball:  

 El grup coordinador, equip encarregat de liderar l’elaboració del Pla d’acció, format 

per la tècnica de salut pública de l’Ajuntament i pel regidor de salut pública. Ha estat 

l’encarregat d’impulsar l’elaboració del Pla d’Acció, fomentant el treball conjunt entre 

les persones tècniques de diferents àrees, l’EAP de Palau-solità i Plegamans i les 

persones amb responsabilitats polítiques. 

 El grup motor, equip encarregat d’incorporar la perspectiva de salut des de les 

diferents àrees de treball de l’Ajuntament i els serveis de salut locals. 

 Participació ciutadana, amb la col·laboració de la ciutadania amb la participació en 

l’enquesta on-line i en butlletes distribuïdes en diferents espais del municipi: Ajuntament 

de Palau-solità i Plegamans, Masia de Can Cortès, Farmàcia de Can Cortès, Farmàcia 

Joaquim Beatobe, Farmàcia D. Lagarda, Farmàcia Muntada, Farmàcia Lacorzana.   

Per a l’elaboració del Pla s’ha dut a terme diferents sessions: 

 Tècniques. Es va enviar a totes les persones amb perfil tècnic amb les seves àrees de 

treball vinculades als determinants de la salut, la proposta de pla d’acció per tal de 

realitzar les consideracions oportunes. El mes d’octubre es va realitzar una sessió 

participativa conjunta per consensuar el Pla d’acció proposat i incorporar les 

aportacions corresponents. 

 Polítiques. Es van mantenir dues reunions a nivell polític. La primera d’elles amb les 

persones que conformen l’equip de govern actual i, una segona, amb tots els càrrec 

electes del municipi previ a la presentació del Pla de Salut al Ple de l’Ajuntament. 
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Resultats obtinguts de la participació ciutadana  

La participació ciutadana realitzada a partir d’un qüestionari on-line, i amb recollida de 

butlletes, tal com s’exposa a la metodologia, ha estat de 157 persones. 

Pel que fa a les zones, la més participativa ha estat la Zona Centre - Mas Pla - L’Alzina - Pla 

de l’Alzina - Can Cortès, amb una participació del 24,8%, seguida de Can Puigoriol, La Pineda, 

Carrer de Dalt i Sant Roc amb una participació del 15,3%, molt ajustada amb la participació 

del 14,6% de la zona de Pedra Llarga - Illa del Pla i Carrer de Baix i Plana de Can Maiol. La 

participació més baixa, amb un 5,1 % ha estat a la zona de Sagrera - Can Cladellas i Can 

Clapés (Taula 1). 

 

Taula 1 – Percentatge de participació segons zones de Palau-solità i Plegamans 

  

 

Respecte l’edat, el grup de persones amb participació més elevada és del de 36 a 45 anys amb un 

37,6%, seguit del de 46 a 55 anys amb un 21%, essent els menys participatius els de més de 80 anys i el 

de 15 a 18 anys (Taula 2). 
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Taula 2 - Participació segons grups d'edat 

 

Pel que fa  a la participació segons el sexe,  el 75% son dones i pel que fa al nivell d’estudis de les persones 

participants,  un 46,8%  té estudis universitaris i un 40,9% un cicle formatiu o Batxillerat (Taula 3).  

 

Taula 3 - Nivell d'estudis finalitzats de les persones participants 

 

L’estructura de presentació s’ha ordenat seguint el model de determinants de la salut i el 

principi de Salut en Totes les Polítiques (STP)2. En cada un d’ells s’han determinat uns 

objectius estratègics, operacionals i accions a portar a terme, la seva periodicitat, els 

                                            
2 Diputació de Barcelona. Salut a totes les polítiques al mon local. Disponible a: https://www.diba.cat/web/centre-documentacio-salut-
publica/salut-a-totes-les-politiques 
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https://www.diba.cat/web/centre-documentacio-salut-publica/salut-a-totes-les-politiques
https://www.diba.cat/web/centre-documentacio-salut-publica/salut-a-totes-les-politiques
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indicadors d’avaluació i agents clau implicats. Els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible3 queden emmarcats en cada un d’ells. 

Els objectius estratègics són les finalitats estratègiques que l’Ajuntament de Palau-solità i 

Plegamans pretén assolir a mig-llarg termini per a la millora de la salut i el benestar entre les 

persones del municipi. 

Els objectius operacionals són el conjunt d’objectius a curt termini que defineixen les accions 

a portar a terme, mentre que les accions són les activitats concretes que es portaran a terme 

per assolir les fites de cada objectiu. 

Les diferents propostes provenen de l’àmbit polític, quan es tracta d’accions que la màxima 

responsabilitat és política, del propi Ajuntament de Palau-solità i Plegamans; àmbit tècnic, 

quan es tracta d’accions que són competència municipal o son gestionades directament per 

les persones amb perfil tècnic de les diferents àrees o, de la ciutadania, sorgides de la 

participació ciutadana. 

Els indicadors d’avaluació són les variables qualitatives o quantitatives que permetran 

l’avaluació de les accions portades a terme, avaluant l’evolució del procés realitzat, tot i que 

s’elaborarà un document amb els indicadors concrets i els criteris específics d’avaluació. 

La coordinació del Pla d’Acció és responsabilitat de la Regidoria de Salut de l’Ajuntament 

de Palau-solità i Plegamans i és l’encarregada d’impulsar i/o coordinar les accions que es 

proposen així com la seva avaluació, en coordinació amb agents clau identificats en cada una 

de les accions del Pla d’acció. 

Seguint el model de determinants de la salut, la presentació del Pla d’acció s’estructura en 15 

àmbits que s’exposen a continuació: 

                                            
3 El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, 
amb els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda 
marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta 
d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible. És una agenda integral i 
multidimensional —referida a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació 
universal, i es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa abordar els 
grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats 
sostenibles.  

 

https://sustainabledevelopment.un.org/
https://www.diba.cat/web/ods/els-ods-i-les-agendes-globals
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condicions polítiques
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Habitatge

Serveis de salut i serveis socials

Aigua i higiene

Agricultura i productes d eproximitat

Treball i atur

Educació

Xarxes relacionals i comunitàries

Estils de vida:activitat física i esport

Estils de vida:alimentació

Estils de vida:salut sexual i reproductiva

Estils de vida:consum de substàncies

Estils de vida:seguretat de les persones

Benestar emocional i salut mental
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Àmbit 1 - Condicions polítiques, socioeconòmiques i mediambientals: condicions 

polítiques 

Objectius 
estratègics 

Objectius 
operacionals 

Accions Proposta Agents clau 
Objectius 

Desenvolupamen
t Sostenible 

Indicadors 
avaluació 

Periodicita
t 

Incorporar la salut 
a totes les 

polítiques com a 
iniciativa alienada 
amb l’Estratègia 
de Salut a Totes 

les Polítiques 

Treball 
intersectorial de 

les diferents 
regidories de 

l’Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

Aprovació del 
Pla Local de 

Salut 
Política 

Totes les 
regidories 

17 
Aliances per 
assolir els 
objectius 

 
Aprovació del 
Pla Local de 

Salut 
 

2021 
 

  

Avaluació del 
Pla i 

aprovació del 
Pla d’acció de 
l’any següent 

Política 
Totes les 
regidories 

17 
Aliances per 
assolir els 
objectius 

Avaluació i 
aprovació del 
Pla d’acció de 
l’any següent 

Anual 

  

Divulgació de 
l’avaluació 

anual del Pla 
mitjançant les 

memòries 
anuals 

Tècnica 

Comunicació i 
noves tecnologies  

Govern obert i 
participació  

Salut pública i 
Sanitat 

17 
Aliances per 
assolir els 
objectius 

Divulgació de 
la memòria 
realitzada 

Anual 
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Prioritzar les 
polítiques que 

generin beneficis 
per a la salut i el 

benestar 

Incorporar la 
visió de salut i 

benestar en tots 
els plans i plecs 

de clàusules 
elaborats per 
l’Ajuntament 

Portar a 
terme les 
accions 

vinculades a 
la salut i al 

benestar que 
formen part 

dels diferents 
plans 

elaborats per 
l’Ajuntament 

Política 

 
Totes les 
regidories 

 

17 
Aliances per 
assolir els 
objectius 

 
Nombre 

d’accions 
realitzades 

vinculades a 
la  salut i al 

benestar que 
formen part 

dels diferents 
plans 

elaborats per 
l’Ajuntament 

 
Anual 

  

Incloure als 
plecs de 

clàusules de 
contractació 

actuacions en 
la millora de 
la salut i el 
benestar 

Política 
Tècnica 

Totes les 
regidories 

17 
Aliances per 
assolir els 
objectius 

Nombre de 
plecs de 

clàusules de 
contractació 
amb accions 
vinculades a 
la salut i el 
benestar 

Anual 

Aplicar la legislació 
vigent en salut pública 
per a l’administració 
local per protegir la 
salut i promoure la 
salut i el benestar 

mitjançant polítiques 
públiques 

Mantenir la 
complementaci

ó de la 
legislació vigent 
en promoció de 

la salut i 
protecció de la 

salut i fer-la 
complir 

Realitzar les 
competències 
pròpies com a 
administració 

local 

Tècnica 

ASPCAT 
Diputació de 
Barcelona 

Salut pública i 
Sanitat 

17 
Aliances per 
assolir els 
objectius 

Realització de 
les 

competències 
pròpies en 
promoció i 

protecció de 
la salut 

 
Anual 

Incorporar la 
representació de 
la ciutadania en 

 
Donar 

continuïtat al 

 
Adequar els 
estatuts  del 

Política 
Tècnica 

ASPCAT 
CatSalut 

EAP Palau-solità i 
Plegamans 

17 
Adequació 

dels Estatuts 
del Consell 

2022 
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l’assessorament i 
consultoria en 
temes de salut 

municipal i agents 
implicats en salut 

Consell 
Municipal de 

Salut 
 
 

Consell 
Municipal de 

Salut 
 
 

Entitats/Associacions 
Govern obert i 

participació 
Salut pública i Sanitat 

Secretaria  
Serveis sanitaris i 

socials de referència 

Aliances per 
assolir els 
objectius 

Municipal de 
salut 

  

Convocar el 
Consell 

Municipal de 
salut 

trimestralmen
t segons els 

estatuts 
 

Tècnica 

ASPCAT 
CatSalut 

EAP Palau-solità i 
Plegamans 

Entitats/Associacion
s 

Govern obert i 
participació 

Salut pública i 
Sanitat 

Secretaria  
Serveis sanitaris i 

socials de referència 

17 
Aliances per 
assolir els 
objectius 

Consell 
Municipal de 

salut 
convocat 

trimestralmen
t 

Anual 

 

Donar 
continuïtat al 
projecte de  

Consell 
d’Infants 

Constituir-lo 
anualment i 

fer les 
sessions 
plenàries 

programades 
durant el curs 

escolar   

Tècnica 
Educació 

Govern obert i 
participació 

17 
Aliances pels 

objectius 

Constitució 
anual del 
Consell 
d’Infants 

Anual Nombre de 
sessions del 

Consell 
d’infants 

realitzades 
anualment 

Fomentar la 
igualtat de gènere 

al municipi 

Desenvolupar el 
Pla d’igualtat de 
gènere per a la 

ciutadania 
2021-2024 

Portar a 
terme les 
accions 

definides al 
Pla 

Tècnica/ Política 

 
Igualtat, 

Feminisme i 
Polítiques 
LGTBIQ+ 

 

5 
Igualtat de gènere 

 
10 

Reducció de les 
desigualtats 

Avaluació del 
Pla d’igualtat 
de gènere per 

a la 
ciutadania 

Anual 
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17 
Aliances per 
assolir els 
objectius 

Fomentar  les 
polítiques de 

joventut al 
municipi 

Desenvolupar el 
Pla de Joventut 

2018-2021 

Portar a 
terme les 
accions 

definides al 
Pla 

Tècnica/ Política Joventut 

17 
Aliances per 
assolir els 
objectius 

Avaluació del 
Pla de 

Joventut 
2018-2021 

Anual 

Fomentar la 
cultura entre la 

població 

Promoure 
activitats 
culturals 

Organitzar 
activitats 
culturals 
segons 

etapes de 
cicle vital i 

amb 
perspectiva 
de gènere 

Ciutadana 

Cultura i Patrimoni  
Festes populars 
Fires i Mercats 

Joventut 

10 
Reducció de les 

desigualtats 

Nombre 
d’activitats 
culturals 

organitzades 

Anual 

 

Potenciar la 
Biblioteca com 

a espai de 
cultura 

Programar 
activitats a la 

Biblioteca 
com a espai 
de cultura 

Tècnica 
Cultura i Patrimoni 

 Educació 
 

4 
Educació de 

qualitat 
 

10 
Reducció de les 

desigualtats 

Nombre 
d’activitats 
culturals 

programades 
a la Biblioteca 

Anual 
 

Millorar les 
telecomunicacion

s al municipi 

Desplegar la 
iniciativa 

Wifi4EU de la 
Comissió 
europea 

Ampliar els 
punts d’accés 
wifi gratuïts 
en espais 

públics 

Ciutadana/Polític
a 

Comunicació i 
noves tecnologies  

10 
Reducció de les 

desigualtats 

Percentatge 
d’increment 
dels punts 
d’accés wifi 

respecte l’any 
anterior 

2022 

 
Millorar 

cobertura 
telefònica 

Contactar 
amb les 

empreses de 
Ciutadana 

Comunicació i 
noves tecnologies 

10 
Reducció de les 

desigualtats  

Nombre de 
contactes 
amb les 

2022 
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telefonia per 
a la millora de 
la cobertura 
telefònica 

 empreses de 
telefonia 

mòbil 
realitzats 

Afavorir la 
comunicació entre 

la ciutadania i 
l’Ajuntament 

Fomentar la 
difusió, a la 

pàgina web i a 
les xarxes 

socials, de les 
activitats 

públiques i/o 
privades que 

s’organitzen al 
municipi 

Difondre les 
activitats 

públiques i/o 
privades que 
s’organitzen 
al municipi 

Ciutadana 
 

Comunicació i 
noves tecnologies 

Govern obert i 
participació 

10 
Reducció de les 

desigualtats 

Nombre 
d’activitats 

difoses 
Anual 

  

Crear xarxa 
de venda on-

line de 
productes de 

proximitat 

Ciutadana Comerç i Turisme  

11 
Ciutats i comunitats 

sostenibles 
 

12 

Producció i 
consum 

responsables 

Xarxa de 
venda on-line 

creada 
2021 

 

Mantenir la 
qualitat i la 

transparència 
informativa 

Mantenir els 
diferents 
canals de 

comunicació 
amb la 

ciutadania 
(xarxes, 

revista, web) 

Ciutadana 

Comunicació i 
noves tecnologies 

Govern obert i 
participació 

 

17 
Aliances per 
assolir els 
objectius 

Nombre de 
publicacions 
realitzades 
als diferents 
canals de 

comunicació 
del municipi 

Anual 
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Àmbit 2 - Condicions polítiques, socioeconòmiques i mediambientals: condicions 

mediambientals 

Objectius 
estratègics 

Objectius 
operacionals 

Accions Proposta Agents clau Objectius 
Desenvolupament 

Sostenible 

Indicadors 
avaluació 

Periodicitat 

Adherir-se al Pacte 
d’Alcaldes i 

Alcaldesses per 
l’energia sostenible i 

el clima (PAESC 
2030) 

Mantenir el 
compromís amb 
el Pla d’acció per 

a l’energia 
sostenible i el 

clima 

Portar a 
terme els 

compromisos 
descrits al 
Pla d’acció 

per a 
l’energia 

sostenible 

Política 

Medi natural, 
Gestió 

ambiental i 
Pagesia 

Urbanisme 
 

11 
Ciutats i 

comunitats 
sostenibles 

 
13 

Acció pel clima 

 
Avaluació de 
les accions 
portades a 
terme en el 

marc del 
PAESC 

2022-2024 

Promoure la 
sostenibilitat 

mediambiental a 
Palau-solità i 
Plegamans 

Naturalitzar 
l’entorn urbà 

utilitzant 
vegetació 

autòctona per 
millorar-ne la 
sostenibilitat 

Incorporar 
vegetació 

autòctona en 
les noves 

plantacions 

Tècnica 

Diputació de 
Barcelona 

Medi natural, 
Gestió 

ambiental i 
Pagesia 

Salut pública 
i Sanitat  

Via pública, 
Espais i 
Jardins, 

11 
Ciutats i 

comunitats 
sostenibles 

 
13 

Acció pel clima 

 
Percentatge 
de vegetació 

autòctona 
incorporada 

respecte 
l’any anterior 

 
Anual 

 

Ampliar la 
instal·lació del 
rec gota a gota 
en les noves 

Instal·lació 
del rec gota 

a gota 
Tècnica 

Diputació de 
Barcelona 

Medi natural, 
Gestió 

11 
Ciutats i 

comunitats 
sostenibles 

 
Percentatge 
d’increment 
d’instal·lació 

 
Anual 
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instal·lacions i/o 
modificar 

instal·lacions 
existents 

ambiental i 
Pagesia 

Salut pública 
i Sanitat 

Via pública, 
Espais i 
Jardins 

 
13 

Acció pel clima 

del rec gota 
a gota 

respecte 
l’any anterior 

 

Incorporar 
vegetació més 

sostenible 
coincidint amb els 
canvis de gespa 
que es realitzin al 

municipi 

Col·locació 
de vegetació 

més 
sostenible 

Tècnica 

Diputació de 
Barcelona 

Medi natural, 
Gestió 

ambiental i 
Pagesia 

Salut pública 
i Sanitat 

Via pública, 
Espais i 
Jardins 

              11 
Ciutats i 

comunitats 
sostenibles 

 
13 

Acció pel clima 
 
 

 

 
Percentatge 
d’increment 
de vegetació 

sostenible 
col·locada 
respecte 

l’any anterior 

 
Anual 

Millorar la mobilitat 
urbana 

Afavorir la 
reducció de  l’ús 
del vehicle privat 

Promoure 
camins escolars 

segurs i 
amables, fer-los 

atractius per 
fomentar-ne l’ús 

i millorar la 
percepció de 

seguretat. 

Tècnica 

Diputació de 
Barcelona 
Educació 

Medi natural, 
Gestió 

ambiental i 
Pagesia 

Govern obert i 
participació 

Salut pública i 
Sanitat 

Seguretat 
ciutadana 

Via pública, 
Espais i 
Jardins 

11 
Ciutats i comunitats 

sostenibles 
 

13 
Acció pel clima 

Nombre 
d’accions de 

promoció 
dels camins 

escolars 
realitzades 

 
Anual 
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Adequar la 
legislació vigent a 

nivell de 
circulació 

Aprovar 
l’Ordenança 
de circulació 

Ciutadania 

Diputació de 
Barcelona 
Educació 

Medi natural, 
Gestió 

ambiental i 
Pagesia 

Govern obert i 
participació 

Salut pública i 
Sanitat 

Seguretat 
Ciutadana 
Urbanisme 

11 
Ciutats i 

comunitats 
sostenibles 

 
13 

Acció pel clima 

Ordenança 
de circulació 

aprovada 
2022 

  

Adequar els 
vials del 

municipi a la 
nova 

ordenança 
per garantir 
la circulació 
compartida 

Ciutadana/Tècnica 

Seguretat 
Ciutadana 
Urbanisme 
Via pública, 

Espais i 
Jardins 

11 
Ciutats i 

comunitats 
sostenibles 

 
13 

Acció pel clima 

Percentatge 
de vials del 

municipi 
adaptats a la 

nova 
ordenança 

Anual 

 

Millorar el 
transport públic, 

la seva 
freqüència i les 

connexions 
interurbanes 
properes i al 

municipi 

Reunions de 
coordinació 

amb mobilitat 
per 

Incrementar 
la freqüència 

i les 
connexions 
interurbanes 

i urbanes 

Ciutadana 

Diputació de 
Barcelona 

Medi natural, 
Gestió 

ambiental i 
Pagesia 

Salut pública 
i Sanitat  

Seguretat 
ciutadana 
Urbanisme 
Via pública, 

Espais i 
Jardins 

11 
Ciutats i 

comunitats 
sostenibles 

 

Percentatge 
d’increment 

de la 
freqüència 

de transport 
públic i les 
connexions 
interurbanes 

respecte 
l’any anterior 

2023 
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Fomentar el 
reciclatge 

Incrementar la 
recollida selectiva 

al municipi 

Incorporar el 
sistema de 

recollida 
porta a porta 
a totes les 
fraccions 

Ciutadana 
Tècnica 

Diputació de 
Barcelona 

Comunicació 
i noves 

tecnologies 
Medi natural, 

Gestió 
ambiental i 

Pagesia 
Govern 
obert i 

participació 
Salut pública 

i Sanitat 

6 
Aigua neta i 
sanejament 

 
11 

Ciutats i 
comunitats 
sostenibles 

 
13 

Acció pel clima 

Sistema 
porta a porta 

incorporat 

 
2021 

Adequar l’entorn urbà 
i natural per facilitar 
que la població de 

Palau-solità i 
Plegamans  porti a 

terme una vida activa 

Millorar i facilitar 
l’accés a les rutes 

de muntanya, 
urbanes i fluvials 

Adequar els 
camins 

fluvials al Pla 
Director 
d’espais 

fluvials de la 
Conca del 

Besòs 

Ciutadana/Tècnica 

Agència Catalana 
de l’Aigua 

Diputació de 
Barcelona 

EAP  Palau-solità 
i Plegamans 
Medi natural, 

Gestió ambiental i 
Pagesia 

Salut pública i 
Sanitat 

Urbanisme 

3 
Salut i Benestar 

 
6 

Aigua neta i 
sanejament 

 
11 

Ciutats i comunitats 
sostenibles 

 
13 

Acció pel clima 

Percentatge 
d’adequació 
dels camins 

fluvials al 
Pla director 

respecte 
l’any anterior 

Anual 

 

Facilitar la 
utilització de 

lavabos públics a 
l’espai urbà 

Instal·lar un 
lavabo públic 
a la Plaça 1 
d’Octubre 

Ciutadana 
 

Urbanisme 
 

3 
Salut i benestar 

Lavabo 
públic 

instal·lat a la 
Plaça 1 

d’octubre 

2021 

  

Difondre 
l’accés als 

lavabos 
públics en 

Ciutadana 

Comunicació 
i noves 

tecnologies 
Urbanisme 

3 
Salut i benestar 

Nombre 
d’accions de 

difusió de 
l’accés a 

2022-2024 
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equipaments 
municipals 

lavabos 
públics en 

equipaments 
municipals 
realitzada 

 
Neteja dels 

espais verds 

Millorar la 
neteja dels 

espais verds 
Ciutadana 

Medi natural, 
Gestió 

ambiental i 
Pagesia 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua neta i 
sanejament 

 
13 

Acció pel clima 
 

Nombre 
d’hores 
anuals 

destinades a 
la neteja 

dels espais 
verds 

Anual 

 

Realitzar accions 
d’adequació de la 

infraestructura 
urbana 

Coordinació 
amb Urbanisme 
per adequació 

de la 
infraestructura 

Ciutadana 
Tècnica 

Diputació de 
Barcelona 

Salut pública i 
Sanitat 

Urbanisme 
Via pública, 

Espais i Jardins 

11 
Ciutats i 

comunitats 
sostenibles 

 
Reunions de 
coordinació 

amb 
urbanisme 
realitzades 

 

 
Anual 

 
Feminitzar l’espai 

públic 

Dur a terme 
accions per 
feminitzar 

l’espai públic 

Ciutadana 
Tècnica 

Igualtat, 
Feminisme i 
Polítiques 
LGTBIQ+ 
Govern 
obert i 

Participació 
Urbanisme 

5 
Igualtat de gènere 

Nombre 
d’accions 
portades a 

terme 

Anual 

 

Adequar i ampliar 
el mobiliari urbà 
per afavorir una 

vida activa 

Coordinar 
reunions entre 
Via Pública, 
Servei de 

Planejament i 
Urbanisme  i 

Tècnica 

Diputació de 
Barcelona 

Salut pública i 
Sanitat 

3 
Salut i benestar 

 
 

 
Nombre de 

mobiliari 

 
Anual 



  

Sanitat i Salut pública 
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  Departament de 
salut per 
detectar 

necessitats i 
dotar de 

mobiliari les 
rutes de les 
caminades 

Servei de 
Planejament i 

Urbanisme 
Via pública, 

Espais i 
Jardins 

11 
Ciutats i 

comunitats 
sostenibles 

urbà 
incorporat 

 
Adequar els 

Parcs infantils 

Coordinar 
reunions 
entre Via 
pública, 
Espais i 
Jardins, 

Urbanisme, 
Salut pública 
i Sanitat per 
a l’adequació 

dels Parcs 
infantils 

Tècnica 

Diputació de 
Barcelona 

Salut pública 
i Sanitat 

Urbanisme 
Via pública, 

Espais i 
Jardins 

11 
Ciutats i 

comunitats 
sostenibles 

Nombre de 
parcs 

adequats 
per al joc 

infantil 

Anual 

 

Redactar el 
projecte de 

creació d’una 
zona esportiva 
amb gimnàs i 

piscina pública 

Realitzar 
estudi de 
viabilitat 

Ciutadana Esports 

11 
Ciutats i 

comunitats 
sostenibles 

Estudi de 
viabilitat 
realitzat 

2021-2024 

Promoure la 
seguretat de les 

persones en temes 
de mobilitat 

Adaptar 
l’Ordenança de 

civisme i 
convivència 
ciutadana  

 
 

Realitzar els 
controls 
definits a 

l’Ordenança 
de civisme i 
convivència 
ciutadana 

Ciutadania 
Política  
Tècnica 

 

Govern 
Obert i 

Participació  
Seguretat 
Ciutadana 
Urbanisme 
Via pública, 

Espais i 
Jardins 

11 
Ciutats i 

comunitats 
sostenibles 

Nombre de 
controls 
realitzats 

2022 



  

Sanitat i Salut pública 
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Àmbit 3 – Habitatge  
 

Objectius 
estratègics 

Objectius 
operacionals 

Accions Proposta Agents 
clau 

Objectius 
Desenvolupament 

Sostenible 

Indicadors 
avaluació 

Periodicitat 

Treballar per a un 
habitatge digne 

Desenvolupar el Pla 
Local d’habitatge 

Portar a terme les 
accions definides 

al Pla Local 
d’habitatge 

Política 
Tècnica 

Urbanisme 

 
10 

Reducció de les 
desigualtats 

 
11 

Ciutats i comunitats 
sostenibles 

Avaluar el Pla Local 
d’Habitatge 

Anual 

 

Intervenció 
municipal en matèria 

d’insalubritat 
d’habitatges 

Controlar a nivell 
sanitari els 

edificis, 
habitatges i llocs 
de convivència 

humana 

Tècnica 

ASPCAT 
Diputació de 
Barcelona 
Habitatge 

Acció social 
Salut 

pública i 
Sanitat 

Seguretat 
ciutadana 
Urbanisme 

 

11 
Ciutats i comunitats 

sostenibles 

 
Nombre d’edificis, 

habitatges i llocs de 
convivència 
controlats 

 
Anual 

 

Detectar persones 
amb risc de 
vulnerabilitat 

socioeconòmica 

Coordinació de 
Serveis socials  

amb l’EAP Palau-
solità i 

Plegamans 

Tècnica 

EAP 
Palau-
solità i 

Plegamans 
Acció 
social 

10 
Reducció de 
desigualtats 

Nombre de 
reunions realitzades 
per a la detecció de 

persones amb 
vulnerabilitat 

socioeconòmica 
entre Serveis 

 
 

Anual 
 
 
 

Anual 



  

Sanitat i Salut pública 
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Salut 
pública i 
Sanitat 

 

socials de 
l’Ajuntament de 

Palau-solità i 
Plegamans  i EAP 

Palau-solità i 
Plegamans 
Nombre de 
persones 

detectades 

Treballar per 
garantir unes 
condicions 
òptimes de 

l’habitatge i reduir 
la pobresa 

energètica de les 
persones amb 

dificultats 
socioeconòmiques 

Coresponsabilització 
de persones i 

famílies per garantir 
condicions òptimes 

de l’habitatge i 
reducció de la 

pobresa energètica 

Crear 
ajuts/subvencions 

per habitatges 
per millorar 
l’eficiència 
energètica 

Política 
Tècnica 

Innovació i 
Eficiència 
Energètica 
Diputació 

de 
Barcelona 
Habitatge 
Empresa i 
Ocupació 

Urbanisme 
 

10 
Reducció de 
desigualtats 

 

Nombre d’ajuts 
creats 

Nombre d’auditories 
realitzades 

Nombre de tallers 
realitzats 

 

Anual 

  

Realitzar tallers 
d’estalvi 

energètic i 
assessorament 
individualitzat a 

persones/famílies 

Tècnica 

Innovació i 
Eficiència 
Energètica 

 

11 
Ciutats i comunitats 

sostenibles 

Nombre de tallers 
realitzats 

Anual 

  

Creació de pisos 
d’emergència 

social i 
manteniment dels 

existents 

Ciutadana 

Acció 
social 

Habitatge 
 

Urbanisme 

10 
Reducció de les 

desigualtats 

Nombre de pisos 
d’emergència social 

creats 
2022 

 

  



  

Sanitat i Salut pública 
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Àmbit 4 - Serveis de salut i Serveis socials   
 

Objectius 
estratègics 

Objectius 
operacionals 

Accions Proposta Agents clau Objectius 
Desenvolupament 

Sostenible 

Indicadors avaluació Periodicitat 

Garantir 
l’accés a 

uns serveis 
de salut de 

qualitat 

Vetllar per 
ajustar l’oferta 
de serveis de 
salut de l’EAP 
Palau-solità i 
Plegamans  a 
les necessitats 
de la població 

Realitzar la 
petició de 

les 
necessitats 

a les 
reunions 

amb 
CatSalut i 
fer-ho per 

escrit 

Tècnica 

CatSalut 
EAP Palau-

solità i 
Plegamans 

Salut pública i 
Sanitat 

3 
Salut i benestar 

 
10 

Reducció de les 
desigualtats 

Petició escrita a CatSalut 
de les necessitats 

detectades 
Anual 

 

Millorar la 
coordinació 

entre serveis 
de salut 

Realitzar 
reunions de 
coordinació 

entre serveis 
de salut 

Tècnica 

CatSalut 
EAP Palau-

solità i 
Plegamans 

Salut pública i 
Sanitat 

3 
Salut i benestar 

Nombre de reunions 
realitzades 

Anual 

Prevenir les 
malalties amb 
prevalences 

més elevades 
entre la 

població de 
Palau-solità i 
Plegamans 

Donar a conèixer 
a la ciutadania 
les pràctiques 
preventives de 
les malalties 
amb major 
prevalença 

Difondre guies 
preventives de 
les malalties 

entre la 
ciutadania 

Tècnica 

Comunicació i noves 
tecnologies  

 
EAP Palau-solità i 

Plegamans 
 

Salut pública i 
Sanitat 

3 
Salut i benestar 

5 
Igualtat de gènere 

10 
Reducció de desigualtats 

 

Nombre de guies difoses Anual 

Garantir la 
informació 

a la 

Oferir 
informació a 
la ciutadania 

Mantenir 
actualitzada 

la pàgina 
Tècnica 

ASPCAT 
CatSalut 

3 
Salut i benestar 

 

Nombre d’actualitzacions 
de la pàgina web 

Anual 



  

Sanitat i Salut pública 
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ciutadania 
respecte 

els serveis 
de salut i 
els drets i 

deures dels 
ciutadans 
en relació 

amb la 
salut 

respecte els 
serveis de 
salut i els 

drets i deures 
de la 

ciutadania en 
relació amb 

la salut 

web de Salut 
pública i 

Sanitat de la 
web de 

l’Ajuntament 
de Palau-

solità i 
Plegamans 

EAP Palau-
solità i 

Plegamans 
Comunicació i 

noves 
tecnologies  

Salut pública i 
Sanitat 

Serveis sanitaris 
de referència 

10 
Reducció de desigualtats 

Garantir la 
coordinació 

entre els 
centres 

educatius  i 
els serveis 

de salut 

Donar suport 
a la 

coordinació 
entre el 

Programa 
Salut i Escola 

Mantenir la 
coordinació 

amb el 
Programa 

Salut i 
Escola i el 

Departament 
de Salut 

Tècnica 

ASPCAT 
CatSalut 
Centres 
escolars  

EAP Palau-
solità i 

Plegamans 
Educació 
Joventut 

Salut pública i 
Sanitat 

3 
Salut i benestar 

 
4 

Educació de qualitat 
 

10 
Reducció de les 

desigualtats 

Nombre de reunions de 
coordinació realitzades 

Anual 

 

  



  

Sanitat i Salut pública 
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Àmbit 5 - Aigua i higiene 
 

Objectius 
estratègics 

Objectius 
operacionals 

Accions Proposta Agents clau 
Objectius 

Desenvolupament 
Sostenible 

Indicadors 
avaluació 

Periodicitat 

Garantir la 
qualitat del cicle 

de l’aigua  

Assegurar que 
l’aigua 

subministrada a 
través de qualsevol 
xarxa de distribució, 
cisterna o dispositiu 

mòbil en el seu 
àmbit territorial sigui 
apta per al consum 

en el punt de 
lliurament de les 

persones 
consumidores 

Controlar les 
empreses 

gestores i/o 
municipals de les 

aigües de 
consum 

 

Tècnica 

ASPCAT 
Innovació i 
Eficiència 
Energètica 

Salut 
Publica i 
Sanitat  

Urbanisme 
 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

Nombre de controls 
realitzats a les 

empreses gestores 
Anual 

  

Control dels 
indicadors de 

l’aigua de consum 
humà en 

equipaments 
municipals 

Tècnica 

ASPCAT 
Salut pública 

i Sanitat 
Urbanisme 

3 
Salut i benestar 

6 
Aigua i sanejament 

13 
Acció per al clima 

Nombre de controls 
dels indicadors de  
l’aigua de consum 

humà realitzats 

Anual 

 
Mantenir i millorar 

la xarxa de 
clavegueram  

Seguiment del 
conveni amb el 

Consorci Besòs-
Tordera 

Tècnica 

Consorci 
Besòs-
Tordera 

Urbanisme 

3 
Salut i benestar 

6 
Aigua i sanejament 

13 
Acció per al clima 

Nombre d’accions 
de seguiment 

realitzades 
Anual 

 
Controlar la 

garantia sanitària 
Realitzar els 
controls de la 

Tècnica 
Salut pública 

i Sanitat 

3 
Salut i benestar 

 

Nombre de controls 
realitzats 

Anual 



  

Sanitat i Salut pública 
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del l’aigua de les 
fonts naturals 

garantia sanitària 
de l’aigua 

6 
Aigua i sanejament 

 
13 

Acció per al clima 

 

Identificar i 
recomanar el 

registre dels pous 
a l’Agència 
Catalana de 

l’Aigua 

Portar a terme la 
identificació i 

controls dels pous 
Tècnica Urbanisme 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

Nombre de pous 
identificats i 
controlats 

Anual 

Control sanitari 
de les piscines 

d’ús públic i dels 
poliesportius per 

avaluar les 
condicions 

higiènic sanitàries 
d’aquests 

establiments d’us 
públic 

Vigilar les 
condicions 

sanitàries de les 
piscines i les 

superfícies de les 
instal·lacions 
esportives. 

Mantenir el 
control de les 

condicions 
sanitàries de les 

piscines i les 
instal·lacions 
esportives. 

Tècnica 

Diputació de 
Barcelona 
Esports 

Salut pública 
i Sanitat 

 

               
                     3 

Salut i benestar 
 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

 
 
 
 
 

Nombre de controls 
realitzats a les 
piscines i les 
instal·lacions 

esportives 

Anual 

 

Autoritzar les 
piscines de 

temporada per al 
seu inici 

Tramitar les 
autoritzacions 

d’inici de 
temporada de les 

piscines de 
temporada 

Tècnica  

Diputació de 
Barcelona 

Salut pública 
i Sanitat 

 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 

Nombre 
d’autoritzacions 

tramitades  
Anual  



  

Sanitat i Salut pública 
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Acció per al clima 

Avaluar les 
condicions 

higiènic sanitàries 
de les sorreres 

municipals 
destinades a 
àrees de jocs 
infantils, molt 

especialment en 
escoles bressol i 
de primària i en 
els parcs públics 

Inspeccionar 
totes les sorreres 

municipals 
destinades a 
àrees de joc 

 

Control de les 
sorreres 

municipals 
Tècnica 

Educació 
Manteniment 
i Via pública, 

Espais i 
Jardins 

Salut pública 
i Sanitat 

 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

Nombre de sorreres 
inspeccionades 

Anual 

Garantir el control 
de la població de 

coloms al 
municipi 

Controlar la 
població de 

coloms 

Mantenir els 
controls de la 
població de 
coloms al 
municipi 

Tècnica 

Diputació de 
Barcelona 

Salut pública 
i Sanitat 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

 
 

 
 

Nombre de controls 
de la població de 
coloms realitzats 

Anual 

  

Realitzar activitats 
de sensibilització 
vers la població 

de coloms 

Tècnica 

Comunicació 
i noves 

tecnologies 
Diputació de 
Barcelona 

Salut pública 
i Sanitat 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

Nombre d’activitats 
de sensibilització 

vers la població de 
coloms realitzades 

Anual 



  

Sanitat i Salut pública 
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Actualitzar la 
base de dades de 

solars buits i 
edificis buits no 

acabats 

Tècnica 

Salut pública 
i Sanitat 

Urbanisme 
Via pública, 

Espais i 
Jardins 

 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

Actualització de la 
base de dades de 

solars buits i edificis 
buits no acabats 

Anual 

Promoure el cens 
dels animals de 
companyia del 
municipi i reduir 

les queixes 
ciutadanes per 

animals de 
companyia 

Intensificar el 
control dels 
animals de 

companyia en 
relació amb la 
documentació 
administrativa 

(cens d’animals 
de companyia, 

llicències per a la 
tinença d’animals 

potencialment 
perillosos) 

Controlar els 
animals de 

companyia en 
relació amb la 
documentació 
administrativa 

Tècnica 

Diputació de 
Barcelona 

Salut publica 
i sanitat 

Seguretat 
ciutadana 

 
 
3 

Salut i benestar 
 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

 
 
 
 
 

Nombre d’animals 
de companyia 

controlats/ 
documentació 
administrativa 

 
Nombre de queixes 
ciutadanes rebudes 

Anual 
 
 
 

Anual 

 

Realitzar 
campanyes de 

sensibilització en 
matèria de 

tinença 
responsable 
d’animals de 
companyia 

Realitzar una 
campanya 
biennal de 

tinença 
responsable 
d’animals de 
companyia 

 

Tècnica 

Comunicació 
i noves 

tecnologies  
Govern 
Obert i 

participació 
Salut pública 

i Sanitat 
Seguretat 
ciutadana 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

Campanya de 
sensibilització de 

tinença responsable 
d’animals de 
companyia 

Biennal 



  

Sanitat i Salut pública 
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Gestionar les  
queixes derivades 

de la tinença 
d’animals 

Tècnica 

Salut pública 
i Sanitat 

Seguretat 
ciutadana 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

 
Nombre de queixes 

ciutadanes 
gestionades vs el 

nombre de queixes 
rebudes 

Anual 

Controlar les 
plagues 

d’insectes i 
rosegadors al 

medi urbà 

Intensificar el 
control sanitari de 

les plagues i 
rosegadors a les 

instal·lacions 
municipals i a la 

via pública. 

Control de les 
accions de 
l’empresa 

contractada per al 
control de 
plagues i 

rosegadors 

Tècnica 

Diputació de 
Barcelona 

Salut pública 
i Sanitat 

 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

Nombre de controls 
a l’empresa 
contractada 

Anual 

  
Gestió de queixes 
derivades de les 

plagues 
Tècnica 

Salut pública 
i Sanitat 

 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

Nombre de queixes 
gestionades vs 

nombre de queixes 
ciutadanes rebudes 

Anual 

 

Control i 
prevenció del 

mosquit tigre i de 
les abelles i 

vespes velutines 
al municipi 

Control dels 
mosquits i 

intensificació dels 
controls en 

període de més 
incidència 

Tècnica 

Diputació de 
Barcelona 

Salut pública 
i Sanitat 

 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

Nombre 
d’intervencions de 

control de mosquits 
realitzades  

Anual 



  

Sanitat i Salut pública 
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Gestió de queixes 

derivades dels 
mosquits tigre 

Tècnica 
Salut pública 

i Sanitat 
 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

Nombre de queixes 
gestionades vs 

nombre de queixes 
ciutadanes rebudes 

Anual 

  

Control i 
monitorització de 
les abelles, vespa 
velutina i control 
de les vespes  

Tècnica 

Diputació de 
Barcelona 

Salut pública 
i Sanitat 

3 
Salut i benestar 

6 
Aigua i sanejament 

13 
Acció per al clima 

Monitoreig de la 
vespa velutina 

realitzat 
Controls de les 

vespres realitzats 

Anual 

Incrementar el grau de 
compliment de la 

legislació vigent en 
matèria de seguretat 

alimentària dels 
establiments 
minoristes 

d’alimentació del 
municipi 

Intensificar el 
control sanitari 

dels establiments 
d’alimentació per 

part de 
l’Ajuntament 

Actualitzar el cens  
dels establiments 

minoristes 
d’alimentació del 

municipi 

Tècnica 

ASPCAT 
Diputació de 
Barcelona 

Salut pública 
i Sanitat 

Urbanisme 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

Nombre 
d’establiments 

minoristes 
d’alimentació 

censats/establiments 
minoristes del 

municipi 

Anual 

  

Control sanitari 
dels establiments 

minoristes 
d’alimentació 

Tècnica 

ASPCAT 
Diputació de 
Barcelona 
Comerç i 
Turisme 

Salut pública 
i Sanitat 

Urbanisme  

 
 

                     3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

 
 

 

Nombre de controls 
sanitaris 

d’establiments 
minoristes realitzats 

Anual 



  

Sanitat i Salut pública 
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Classificar segons 
el risc sanitari 
totes les noves 

titularitats i canvis 
de titularitat 

d’establiments 
d’alimentació 

Tècnica 

ASPCAT 
Diputació de 
Barcelona 

Salut pública 
i Sanitat 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

Classificació del risc 
sanitari/noves 

titularitats i canvis de 
titularitat 

d’establiments 
d’alimentació 

Anual 

  

Elaborar el programa 
de vigilància dels 

establiments 
minoristes 

d’alimentació en 
funció de la 

classificació de risc 
sanitari per verificar el 

compliment de la 
normativa aplicable 

Tècnica 

ASPCAT 
Diputació de 
Barcelona 

Salut pública 
i Sanitat 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

Elaboració del 
programa de 
vigilància dels 
establiments 
minoristes 

d’alimentació 

Anual 

 

Incrementar el nivell 
de coneixement de 
les normes sobre 

seguretat 
alimentària i de les 

guies de bones 
pràctiques d’higiene 

oficials, dels 
establiments 

alimentaris sota 
control municipal 

Realitzar activitats 
formatives anuals 
sobre seguretat 

alimentària 
específica per al 

sector de 
l’alimentació que es 
consideri prioritari al 

municipi 

Tècnica 

ASPCAT 
Diputació de 
Barcelona 
Empresa i 
ocupació 

Salut pública 
i Sanitat 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

 
 

Nombre d’activitats 
formatives 

realitzades sobre 
seguretat alimentària 

Anual 

 
Incrementar el 

nivell de 
Realitzar activitats 

formatives 
Tècnica 

ASPCAT 
 

3 
Salut i benestar 

Nombre d’activitats 
formatives sobre 

Anual 



  

Sanitat i Salut pública 
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coneixement de 
la ciutadania 

sobre seguretat 
alimentària 

adreçades a la 
ciutadania sobre 

manipulació 
bàsica d’aliments 

Comunicació 
i  Noves 

tecnologies 
 

Govern 
obert i 

Participació 
 

Diputació de 
Barcelona 

 
Salut pública 

i Sanitat 
 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

manipulació bàsica 
d’aliments 
realitzades 

  

Difondre la guia 
d’aplicació 

d’autocontrols per 
als establiments 

minoristes 
d’alimentació 

Tècnica 

ASPCAT 
 

Diputació de 
Barcelona 

 
Empresa i 
ocupació  

 
Comerç i 
Turisme 

 
Salut pública 

i Sanitat 
 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

 
 
 

Nombre de guies 
difoses 

 
 

Anual 
 
 

Anual 

  

Acreditació 
d’establiments 

minoristes 
d’alimentació 
autocontrolats 

Tècnica 

ASPCAT 
Diputació de 
Barcelona 

Salut pública 
i Sanitat 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

Nombre 
d’acreditacions 

atorgades 
Anual 



  

Sanitat i Salut pública 
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13 
Acció per al clima 

Control sanitari 
dels establiments 

de tatuatge, 
micropigmentació, 
pírcing i centres 

d’estètica 

Tenir el cens 
actualitzat dels 
establiments de 

tatuatge, 
micropigmentació, 
pírcing i centres 

d’estètica 

Atorgar als 
establiments on 

es realitzen 
pràctiques de 

tatuatge, 
micropigmentació, 
pírcing i centres 

d’estètica les 
autoritzacions 
sanitàries de 
funcionament 

Tècnica 

ASPCAT 
Diputació de 
Barcelona 

Salut pública 
i Sanitat  

Urbanisme 
 
 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 

Nombre 
d’autoritzacions 

sanitàries atorgades 
a establiments de 

tatuatge, 
micropigmentació i 

pírcing i centres 
d’estètica 

Anual 

Prevenció i 
control de la 

legionel·losi en 
aquelles 

instal·lacions en 
què la legionel.la 

pot proliferar i 
disseminar-se 

Manteniment i 
control de les 

instal·lacions amb 
risc de proliferació 

de legionel·la 
 

Adjudicar el 
contracte per al 

control de la 
legionel·losi a les 

instal·lacions 
municipals 

Tècnica 

ASPCAT 
 

Diputació de 
Barcelona 

 
Innovació i 
Eficiència 
Energètica  

 
Salut pública i 

Sanitat 
 

Via pública, 
Espais i Jardins 

 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

Contracte per al 
control de la 

legionel·losi a les 
instal·lacions 

municipals adjudicat 

Anual 

  

Control i 
seguiment de la 
legionel·losi en 
instal·lacions 

municipals i en el 
reg per aspersió 

Tècnica 

ASPCAT 
 

Diputació de 
Barcelona 

 
Innovació i 
Eficiència 
Energètica  

 
Salut pública i 

Sanitat 
 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

Nombre de controls 
realitzats per al 
seguiment de la 
legionel·losi en 
instal·lacions 

municipals i reg per 
aspersió 

Anual 



  

Sanitat i Salut pública 
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Via pública, 
Espais i Jardins 

  

Funció inspectora 
de les 

instal·lacions de 
baix risc 

Tècnica 

ASPCAT 
Diputació de 
Barcelona 

Salut pública 
i Sanitat 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

Nombre 
d’inspeccions 
realitzades a 

instal·lacions de baix 
risc/instal·lacions de 

baix risc 

Anual 

  

Mantenir el cens 
actualitzat de les 

torres de 
refrigeració del 

municipi 

Tècnica 

ASPCAT 
Salut pública 

i Sanitat 
Urbanisme 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

 

Cens de les torres 
de refrigeració 

actualitzat 
Anual 

 

Seguiment de tots 
els brots 

ocasionats per 
malalties 

infeccioses que 
es notifiquin al 

municipi 

Coordinar amb 
ASPCAT el 

seguiment de tots 
els brots de 

malalties 
infeccioses que 
es notifiquin al 

municipi 

Tècnica 

ASPCAT 
Diputació de 
Barcelona 

Salut pública 
i Sanitat 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

Nombre de reunions 
de coordinació 

realitzades 
Anual 

Vigilància i 
prevenció dels 
problemes de 

salut causats pel 
pol·len, onades 
de fred i calor i 

contaminació de 
l’aire per PM10 

Proporcionar 
recomanacions a 

la ciutadania 

Difondre 
recomanacions a 

la ciutadania 
sobre al·lèrgies, 
onades de fred i 

calor i 
contaminació per 

PM10 

Tècnica 

ASPCAT 
Comunicació 

i noves 
tecnologies 
Diputació de 
Barcelona 

Salut pública 
i Sanitat 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

Nombre de 
recomanacions 

realitzades sobre 
al·lèrgies i onades 

de fred i calor 
dirigides a la 
ciutadania 

Anual 



  

Sanitat i Salut pública 
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Gestió de la 
Policia sanitària 

mortuòria 

Control sanitari 
del cementiris 

municipals 

Regular les 
pràctiques 

sanitàries sobre 
cadàvers i restes 

cadavèriques 
(tanatopràxia) 

Tècnica 

ASPCAT 
Diputació de 
Barcelona 
Secretaria 

Salut 
Publica i 
Sanitat 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

Control de regulació 
de les pràctiques 
sanitàries amb 

l’empresa 
contractada realitzat 

Anual 

Promoure la 
salubritat als 
carrers del 
municipi 

Mantenir la 
salubritat dels 

carrers del 
municipi 

Continuar portant 
a terme la neteja 

dels carrers 
Ciutadana 

ASPCAT 
Medi ambient, 

Gestió 
ambiental i 

Pagesia 
Salut pública i 

Sanitat 
Via pública, 

Espais i Jardins 

3 
Salut i benestar 

 
6 

Aigua i sanejament 
 

13 
Acció per al clima 

Nombre d’hores 
dedicades a la 

neteja dels carrers 
del municipi 

Anual 

 

  



  

Sanitat i Salut pública 
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Àmbit 6 - Agricultura i productes de proximitat 
 

Objectius 
estratègics 

Objectius 
operacionals 

Accions Proposta Agents clau Objectius 
Desenvolupament 

Sostenible 

Indicadors avaluació Periodicit
at 

Impulsar la 
producció 

agroalimentàr
ia i la 

comercialitza
ció de 

productes de 
proximitat 

Ajudar al 
col·lectiu de 
pagesia local   

Dotar 
d’ajudes al 
col·lectiu de 

pagesia 
local 

Ciutadana 

Medi ambient, 
Gestió ambiental 

i Pagesia 
 

12 
Producció i consum 

responsables 

Nombre d’ajudes 
atorgades 

2022 

 

Potenciar l’ús 
d’horts 

municipals per 
facilitar l’accés 

a productes 
ecològics i de 

proximitat 
entre les 

persones amb 
pocs recursos 

Mantenir els 
horts 

municipals 
per facilitar el 

consum de 
productes de 
proximitat. 

 

Ciutadania 

Acció social 
Diputació de 
Barcelona 

Medi ambient, 
Gestió ambiental 

i Pagesia 
 
 
 

10 
Reducció de les 

desigualtats 
 

12 
Producció i consum 

responsables 

Nombre d’horts 
municipals existents 

 
Anual 

 

Incentivar la 
producció i 

comercialització 
de productes 

locals de 
qualitat 

(agricultura 
agroecològica) 

Promoure la 
venda de 
productes 

de 
temporada i 
Km0 amb la 
Campanya 

Ciutadania
/ Tècnica 

Comerç i 
Turisme 

 
Diputació de 
Barcelona 

 
Empresa i 
ocupació 

12 
Producció i consum 

responsables 
 

Nombre d’activitats de 
promoció realitzades 

Anual 



  

Sanitat i Salut pública 
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de “Bons 
consums” 

 Medi ambient, 
Gestió ambiental 

i Pagesia 
 

  



  

Sanitat i Salut pública 
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Àmbit 7 - Treball i atur 
 

Objectius 
estratègics 

Objectius 
operacionals 

Accions Proposta Agents clau Objectius 
Desenvolupament 

Sostenible 

Indicadors avaluació Periodicitat 

Potenciar la 
borsa de 

treball 
municipal 

Millorar 
l’accessibilitat 
i visibilitat de 
la borsa de 

treball 

Difondre la 
borsa de 

treball 
mitjançant 
les xarxes 
socials i la 
pàgina web 

Ciutadana 

 
Empresa i 
Ocupació 

 
 

8 
Feina decent i creixement 

econòmic 
 

10 
Reducció de les 

desigualtats 

Difusió realitzada a les 
diferents xarxes socials i 

web 
Anual 

Potenciar la 
formació i 

contractació 
entre les 
persones 
que es 

troben a 
l’atur 

Mantenir la 
formació 

específica per 
a persones a 

l’atur 

Programar 
cursos de 
formació 

ocupacional 

Ciutadana 

Diputació de 
Barcelona 
Igualtat, 

Feminisme i 
Polítiques 
LGTBI+ 
Joventut 

Empresa i 
Ocupació 

 Acció social 

4 
Educació de qualitat 

 
8 

Feina decent i creixement 
econòmic 

 
10 

Reducció de les 
desigualtats 

 

Nombre de cursos de 
formació ocupacional 

programats 
Anual 

 

Facilitar la 
incorporació 

de les 
persones del 
municipi als 

Plans 
d’ocupació 

Prioritzar 
persones del 

municipi a 
les ofertes 
de Plans 

d’ocupació 

Ciutadana 

Acció social 
Igualtat, 

Feminisme i 
Polítiques 
LGTBI+ 

Empresa i 
Ocupació 

8 
Feina decent i creixement 

econòmic 
 

10 
Reducció de les desigualtats 

Nombre de persones de 
Palau-solità i Plegamans 
incorporades als Plans 

d’ocupació ofertats 

Anuals 



  

Sanitat i Salut pública 
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Fomentar 
contractes de 
pràctiques a 

joves 

Facilitar 
contractes 

de 
pràctiques 
per a joves 

Ciutadania 

Diputació de 
Barcelona 
Empresa i 
Ocupació 
Igualtat, 

Feminisme i 
Polítiques 
LGTBI+ 
Joventut 

8 
Feina decent i creixement 

econòmic 
 

10 
Reducció de les 

desigualtats 

Nombre de contractes de 
pràctiques realitzats per a 

joves 
Anual 

  

Facilitar 
contractació 

de 
persones 
de Palau-

solità i 
Plegamans  

amb risc 
d’exclusió 

social 

Ciutadania 

Acció social 
Diputació de 
Barcelona 

 
Empresa i 
Ocupació 

8 
Feina decent i creixement 

econòmic 
 

10 
Reducció de les 

desigualtats 

Nombre de contractes 
realitzats per a persones 
amb risc d’exclusió social 

 

Anual 

 Facilitar el 
suport a  les 

persones 
emprenedores 

Oferir serveis 
de suport per  

persones           
emprenedores 

del municipi 

Ciutadania 

Diputació de 
Barcelona 
Empresa i 
Ocupació 

8 
Feina decent i creixement 

econòmic 

Nombre de persones que 
han rebut suport per 

iniciar un projecte 
d’emprenedoria 

Anual 

Mantenir la 
salut i el 

benestar de 
les 

persones 
en l’àmbit 

laboral 

Potenciar 
accions de 

millora de la 
salut laboral a 
Palau-solità i 
Plegamans 

Programar 
formació 

específica, 
en l’àmbit 

laboral, per 
a la millora 
de la salut i 
el benestar 

Tècnica 

AMERC 
ASPCAT 

Diputació de 
Barcelona 
Empresa i 
Ocupació 

Salut pública i 
Sanitat 

4 
Educació de qualitat 

 
8 

Feina decent i creixement 
econòmic 

 
10 

Reducció de les 
desigualtats 

Nombre d’accions de 
formació en l’àmbit laboral 

programades 
Anual 



  

Sanitat i Salut pública 
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Fomentar 
les 

empreses 
locals 

Facilitar la 
contractació 

pública de les 
empreses 

locals 

Prioritzar la 
contractació 

pública a 
les 

empreses 
locals 

Ciutadana 
Empresa i 
Ocupació 

8 
Feina decent i creixement 

econòmic 
 

10 
Reducció de les 

desigualtats 

Nombre d’empreses 
locals contractades en 

l’oferta pública 
Anual 

 
Promoure el 
comerç local 

Realitzar 
activitats 

per a 
potenciar el 

comerç 
local 

Ciutadana 
Comerç i 
Turisme 

8 
Feina decent i creixement 

econòmic 
 

11 
Ciutats i comunitats 

sostenibles 

Nombre d’activitats 
realitzades 

Anual 

  

 

  



  

Sanitat i Salut pública 
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Àmbit 8 – Educació 
 

Objectius 
estratègics 

Objectius 
operacionals 

Accions Proposta Agents clau Objectius 
Desenvolupament 

Sostenible 

Indicadors 
avaluació 

Periodicitat 

Garantir una 
educació de 

qualitat al 
municipi 

Desenvolupar el 
Pla educatiu de 

Palau-solità i 
Plegamans 
#educa16 

Portar a terme 
les accions 

planificades al 
Pla educatiu 

de Palau-
solità i 

Plegamans 

Tècnica/Política 

Centres 
educatius 

Diputació de 
Barcelona 
Educació 

 

4 
Educació de qualitat 

 
11 

Ciutats i comunitats 
sostenibles 

Avaluació del Pla 
educatiu de Palau-
solità i Plegamans 

Anual 

Potenciar 
programes i/o 

activitats 
vinculades a 
la promoció 

de la salut i a 
l’alfabetització 

en salut 

Organitzar 
activitats 

conjuntes de 
promoció de la 

salut i 
alfabetització en 
salut entre els 

centres 
educatius, EAP 
Palau-solità i 
Plegamans, 

entitats i altres 
recursos del 

municipi 
mitjançant el 

catàleg 
d’activitats 

Realitzar 
tallers de 

promoció de 
la salut 

Ciutadania 

ASPCAT 
 

Diputació de 
Barcelona 

 
EAP Palau-

solità i 
Plegamans 

 
Educació 

 
 

Igualtat, 
Feminisme i 
Polítiques 
LGTBI+ 

 
Joventut 

 
Salut pública i 

Sanitat 

4 
Educació de qualitat 

 
10 

Reducció de 
desigualtats 

Nombre de tallers de 
promoció de la salut 

realitzats 
Anual 



  

Sanitat i Salut pública 
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Prevenir 
riscos sobre 

la salut 

Oferir eines i 
suport a les 
persones 

cuidadores 
(persones 

grans, 
infants,...) 

Oferir tallers 
formatius per 

a 
cuidadors/res 

no 
professionals 

Ciutadania 

Acció social 
Diputació de 
Barcelona 

EAP Palau-
solità i 

Plegamans 
Igualtat, 

Feminisme i 
Polítiques 
LGTBI+ 
Joventut 

Salut pública 
i Sanitat 

3 
Salut i benestar 

 
4 

Educació de qualitat 

Nombre de tallers 
formatius per a 
cuidador/res no 
professionals 

realitzats 

Anual 

Promoure 
l’atenció a la 
diversitat i la 
cohesió a les 

escoles 

Millorar l’atenció 
a la diversitat 

Realitzar 
activitats que 
promoguin 

l’atenció a la 
diversitat i la 
cohesió a les 

escoles 

Ciutadana 

Serveis 
socials 

Educació 
Igualtat, 

Feminisme i 
Polítiques 
LGTBI+ 

 
                      3 

Salut i benestar 
 
4 

Educació de qualitat 
 

10 
Reducció de 
desigualtats 

 
 
 
 
 

Nombre d’activitats 
realitzades 

Anual 

 

Realitzar un 
projecte 

d'apropament 
per a famílies 

durant l'ESO i el 
Batxillerat 

Elaborar el 
Projecte Ben-

estar per 
famílies de 

joves, 
adolescents i 

Ciutadana/Tècnica 

Educació 
Igualtat, 

Feminisme i 
Polítiques 
LGTBI+ 
Joventut 

4 
Educació de qualitat 

 
10 

Reducció de 
desigualtats 

Projecte Be-estar per 
famílies de joves, 

adolescents i infants 
de cicle superior 

elaborat 

2022 



  

Sanitat i Salut pública 
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infants de 
cicle superior.  

 

 

Promoure 
l’educació 

viària 

Conscienciar 
respecte la 

seguretat viària 

Difondre 
l’ordenança 
de circulació  

Ciutadana/Tècnica 

Comunicació 
i noves 

tecnologies 
Educació 
Joventut 
Seguretat 
ciutadana 

4 
Educació de qualitat 

 

Nombre d’accions de 
difusió de 

l’ordenança de 
circulació realitzades 

Anual 

  

Realitzar 
activitats de 

difusió i 
conscienciació 
de seguretat 

viària 

Tècnica  

Comunicació 
i noves 

tecnologies 
Educació 
Joventut 
Seguretat 
ciutadana 

4 
Educació de qualitat 

 

Nombre d’accions de 
difusió i 

conscienciació de 
seguretat viària 

Anual 

 

  



  

Sanitat i Salut pública 
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Àmbit 9 - Xarxes relacionals i comunitàries 
 

Objectius 
estratègics 

Objectius 
operacion

als 

Accions Proposta Agents clau Objectius 
Desenvolupamen

t Sostenible 

Indicadors avaluació Periodici
tat 

Enfortir la 
xarxa social 

de la 
població 

Fomentar 
la 

prescripció 
social 

involucrant 
diferents 

agents del 
territori 

Promoure la  
prescripció social 

entre professionals 
Tècnica 

Associacions/Entitats 
ASPCAT 

EAP Palau-solità i 
Plegamans 

Joventut 
Farmàcies 

Salut pública i 
Sanitat  

Serveis socials 

3 
Salut i benestar 

 
10 

Reducció de les 
desigualtats 

17 
 

Aliances pels 
objectius 

Nombre de sessions 
realitzades per donar a 
conèixer la prescripció 

social entre 
professionals 

Anual 

  

Establir circuits de 
coordinació per a la 
implementació de la 

prescripció social 

Tècnica 

Acció social 

Associacions/Entitats 

ASPCAT 

EAP Palau-solità i Plegamans 

Farmàcies 

Salut pública i Sanitat 

Joventut 

3 
Salut i benestar 

 
10 

Reducció de les 
desigualtats 

17 
Aliances pels objectius 

Nombre de circuits de 
coordinació establerts 
per a la implementació 
de la prescripció social 

Anual 

 

Facilitar la 
incorporaci

ó de les 
persones 
que han 
vingut a 
viure a 
Palau-
solità i 

Incloure el teixit 
associatiu al Pla 

d’acollida de Palau-
solità i Plegamans 

Ciutadana 

Acció social 
 Consell Comarcal 

Cultura 
EAP Palau-solità i 

Plegamans 
Govern obert i 

participació 
Oficina Atenció al 

Ciutadà 

3 
Salut i benestar 

 
10 

Reducció de les 
desigualtats 

 
17 

Teixit associatiu inclòs al 
Pla d’acollida de Palau-

solità i Plegamans 
Anual 



  

Sanitat i Salut pública 
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Plegamans  
des 

d’altres 
municipis 
al teixit 

associatiu 

 Aliances pels 
objectius 

 

Millorar la 
relació 

entre els 
centres 
docents 

del 
municipi 

Coordinar activitats 
conjuntes entre els 

centres 
Ciutadana 

 
Educació 

 

17 
Aliances pels 

objectius 

Nombre d’activitats 
conjuntes coordinades 

Anual 

 

Facilitar la 
relació 

entre les 
escoles i la 
comunitat 

Organitzar activitats 
entre les Escoles i 

la comunitat amb la 
xarxa social 

 

Ciutadana 
Educació 

Govern obert i 
participació 

17 
Aliances pels 

objectius 

Nombre d’activitats 
organitzades 

Anual 

 

Potenciar la 
xarxa entre 
associacion
s i entitats a 

nivell del 
municipi i 
per barris 

Potenciar el Consell 
d’entitats existent 

Ciutadana 
Govern obert i 

participació 

17 
Aliances pels 

objectius 

Nombre de reunions 
realitzades del Consell 

d’entitats 
2022 

Afavorir la 
creació de 
xarxes de 

suport mutu 

Impulsar la 
creació 
d’espais 

de trobada 
per a 

persones 
afavorint el 
voluntariat 

Treballar 
conjuntament entre 

acció social, 
Entitats/Associacion
s per afavorir l’ajuda 

mútua 

Tècnica 

Acció social  
EAP Palau-solità i 

Plegamans 
Entitats/Associacions 

Govern obert i 
participació 

Joventut 
 

3 
Salut i benestar 

 
10 

Reducció de les 
desigualtats 

 
17 

Aliances pels 
objectius 

Nombre de reunions 
realitzades 

Anual 



  

Sanitat i Salut pública 
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Promoure la 
participació 

en salut 

Millorar la 
coordinaci

ó entre 
agents 
clau en 
salut 

Convocar el Consell 
de salut 

Tècnica 

Acció social  
ASPCAT 
CatSalut 

Entitats/Associacions 
EAP Palau-solità i 

Plegamans 
Govern Obert i 

Participació  
Igualtat, Feminisme i 
Polítiques LGTBI+ 

Farmàcies 
Salut Publica i 

Sanitat 

3 
Salut i benestar 

 
10 

Reducció de les 
desigualtats 

 
17 

Aliances pels 
objectius 

Nombre de 
convocatòries 

realitzades del Consell 
de salut 

Anual 

 

Impulsar la 
salut 

comunitàri
a i la 

participaci
ó en salut 

Potenciar el grup 
coordinador de salut 
comunitària i definir 

el programa de 
prescripció social 

 

Tècnica 

Acció social 
ASPCAT 
Biblioteca 

EAP Palau-solità i 
Plegamans 

Igualtat, Feminisme i 
Polítiques LGTBI+ 

Joventut 

3 
Salut i benestar 

 
10 

Reducció de les 
desigualtats 

 
17 

Nombre d’accions 
portades a terme pel 

grup de salut 
comunitària  

Anual 



  

Sanitat i Salut pública 
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Salut Publica i 
Sanitat 

Aliances pels 
objectius 

Programa de prescripció 
social definit 

2022 

 

 

 

  



  

Sanitat i Salut pública 
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Àmbit 10 - Estils de vida: activitat física i esport 
 

Objectius 
estratègics 

Objectius 
operacionals 

Accions Proposta Agents clau Objectius 
Desenvolupament 

Sostenible 

Indicadors avaluació Periodicitat 

Fomentar 
la 

realització 
d’activitat 

física 

Promoure la 
utilització 
d’espais 

municipals 
infrautilitzats per 

al 
desenvolupament 
d’activitats físico-

esportives 

Donar a 
conèixer a 
les entitats 
esportives 
l’existència 
d’aquests 

espais 
municipals 

Ciutadania 

Departament 
d’Esports 

Diputació de 
Barcelona 
Educació 

Entitats/associacions 
Esports 

Igualtat, Feminisme i 
Polítiques LGTBI+ 

Joventut 
Salut pública i 

Sanitat 
 

3 
Salut i benestar 

 
11 

Ciutats i comunitats 
sostenibles 

Nombre d’accions de 
difusió realitzades 

Anual 

 
Promoure les 

rutes al municipi  

Donar a 
conèixer les 

rutes a la 
ciutadania  

Tècnica  Esports  

3 
Salut i benestar 

 
11 

Ciutats i comunitats 
sostenibles 

Nombre d’accions de 
difusió realitzades 

2022 

  

Senyalitzar 
les rutes 

amb 
senyalització 

vertical 

Tècnica  Esports  

3 
Salut i benestar 

 
11 

Ciutats i comunitats 
sostenibles 

Nombre de rutes 
senyalitzades  

2022-2024 

 
Portar a terme 

l’estudi dels 
Realitzar 

l’estudi dels 
Tècnica 

Diputació de 
Barcelona 

3 
Salut i benestar 

Estudi realitzat  2021 



  

Sanitat i Salut pública 
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Itineraris 
esportius  

itineraris 
esportius 

Esports  11 
Ciutats i comunitats 

sostenibles 

 

  



  

Sanitat i Salut pública 
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Àmbit 11 - Estils de vida: alimentació 
 

Objectius 
estratègics 

Objectius 
operacionals 

Accions Proposta Agents clau Objectius 
Desenvolupament 

Sostenible 

Indicadors avaluació Periodicitat 

Promoure 
una 

alimentació 
saludable 

especialment 
entre la 

població en 
situació de 
desigualtat 

en salut 

Oferir eines a 
la població 

per accedir a 
una 

alimentació 
saludable 

Realitzar 
activitats de 

sensibilització 
informant 

dels beneficis 
de seguir una 
alimentació 
saludable 

Ciutadania 

ASPCAT 
Diputació de 
Barcelona 
Educació 

EAP Palau-solità i 
Plegamans 

Entitats/Associacions 
Govern obert i 

participació 
Salut pública i 

Sanitat 
Joventut 

3 
Salut i benestar 

 
11 

Ciutats i comunitats 
sostenibles 

Nombre d’activitats 
realitzades 

Anual 

  

Oferir activitats 
de promoció 

d’hàbits 
saludables al 

catàleg educatiu 

Ciutadania 

Diputació de Barcelona 
EAP Palau-solità i 

Plegamans 
Educació 

Salut pública i Sanitat 

3 
Salut i benestar 

 
11 

Ciutats i comunitats 
sostenibles 

Oferta del catàleg 
d’activitats realitzada 

Anual 

 

Facilitar 
recursos per 
accedir als 

productes de 
primera 

necessitat 

Mantenir el 
suport per a 
productes de 

primera 
necessitat 

mitjançant les 
targetes 
moneder 

Tècnica 
Acció social 

 

3 
Salut i benestar 

 
10 

Reducció de les 
desigualtats 

 
11 

Nombre de targetes 
monedes distribuïdes 

Anual 



  

Sanitat i Salut pública 
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Ciutats i comunitats 
sostenibles 

 
 

 

Implementar 
el Projecte 
Recuperem  

Tècnica  

ASPCAT 
Banc d’aliments 

Consell Comarcal  
del Vallès Occidental  

Govern Obert i 
Participació  

Centres escolars  
Càrites  

Educació  
Empreses amb 

menjadors laborals 
 
 

3 
Salut i benestar 

 
10 

Reducció de les 
desigualtats 

 
11 

Ciutats i comunitats 
sostenibles 

Implementació del 
Projecte Recuperem 

2021 

 

Promoure la 
disponibilitat 
d’aliments 

saludables a 
les màquines 
expenedores 

dels 
equipaments 

públics 

Valorar la 
disponibilitat 
d’aliments 

saludables a 
les màquines 
expenedores 

dels 
equipaments 

públics 

Ciutadania 

ASPCAT 
Diputació de 
Barcelona 
Educació 
Esports 

Salut pública i 
Sanitat 

3 
Salut i benestar 

 
10 

Reducció de les 
desigualtats 

 
11 

Ciutats i comunitats 
sostenibles 

 

Valoració de la 
disponibilitat d’aliments 

saludables a les 
màquines expenedores 

realitzada 

2022-2024 

Garantir la 
ingesta de 
fruita entre 
els centres 
escolars 

Incrementar 
el nombre 
d’escoles 

adherides al 
programa 

Fruita i Salut  

Gestionar el 
programa de 
Fruita i Salut 

Tècnica 

ASPCAT 
Educació 

Salut pública i 
Sanitat 

3 
Salut i benestar 

10 
Reducció de les 

desigualtats 
11 

Ciutats i comunitats 
sostenibles 

Increment del nombre 
d’escoles adherides al 
programa Fruita i Salut 

Anual 



  

Sanitat i Salut pública 
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Garantir una 
alimentació 

saludable en 
la 

restauració 
del municipi 

Afavorir 
l’acreditació 
AMED entre 

els 
establiments 

de 
restauració 
del municipi 

Difondre el 
programa per 
a l’acreditació 

AMED 

Tècnica 
ASPCAT 

Salut pública i 
Sanitat 

3 
Salut i benestar 

 
10 

Reducció de les 
desigualtats 

 
11 

Ciutats i comunitats 
sostenibles 

 
 

 

Nombre de centres de 
restauració adherits al 

Programa 
2022-2024 

 

  



  

Sanitat i Salut pública 
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Àmbit 12 - Estils de vida - Salut sexual i reproductiva 
 

Objectius 
estratègics 

Objectius 
operacionals 

Accions Proposta Agents 
clau 

Objectius 
Desenvolupament 

Sostenible 

Indicadors avaluació Periodicitat 

Promoure 
relacions 

sexo-
afectives 
lliures de 
sexisme i 
violència 
masclista 

Conscienciar la 
població  sobre 
comportaments 

masclistes a 
les xarxes 

socials 

Coordinar amb 
Igualtat l’oferta 
de tallers sobre 

igualtat al 
catàleg 

d’activitats 

Tècnica 

Diputació de 
Barcelona 

EAP Palau-
solità i 

Plegamans 
Igualtat, 

Feminisme i 
Polítiques 
LGTBI+ 
Joventut 

Salut pública i 
Sanitat 

 
3 

Salut i benestar 
 

         5 
          Igualtat de 
gènere 

Nombre de reunions de 
coordinació realitzades 

Anual 

 

Afavorir 
relacions sexo-

afectives 
emocionalment 

saludables i 
antisexistes 

entre la 
població 

Coordinar amb 
Igualtat tallers 
de sexualitat 
oberts a la 
població 

Ciutadania 

ASPCAT 
 

Diputació de 
Barcelona 

 
EAP Palau-

solità i 
Plegamans 

 
Joventut 

 
Igualtat, 

Feminisme i 
Polítiques 
LGTBI+ 

 
Salut pública i 

Sanitat 

 
3 

Salut i benestar 
 

         5 
          Igualtat de 
gènere 

Nombre de reunions de 
coordinació realitzades 

Anual 

 Impulsar la 
creació i 

manteniment 

Vetllar per la 
creació i 

manteniment 
Ciutadania/Tècnica ASPCAT 

3 
Salut i benestar 

 

Nombre de reunions 
realitzades  

 
Anual 



  

Sanitat i Salut pública 
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d’espais i 
figures 

d’informació i 
assessorament 

sobre 
sexualitat 

segura i lliure 
de sexisme en 

espais d’oci 
(agents de 
salut, punts 

informatius,...) 

d’espais i figures 
d’assessorament 
sobre sexualitat 
segura i lliure de 

sexisme en 
espais d’oci 

Diputació 
de 

Barcelona 
EAP 

Palau-
solità i 

Plegamans 
Educació 
Igualtat, 

Feminisme 
i Polítiques 

LGTBI+ 
Joventut 
Festes 

populars, 
Fires i 

Mercats 
Salut 

pública i 
Sanitat 

 
 
 

         5 
Igualtat de gènere 

Promoure 
una 

sexualitat 
segura 

Conscienciar 
sobre el risc de 

contraure 
malalties de 
transmissió 
sexual i les 

seves 
conseqüències 

entre la 
població 

Coordinar amb 
l’EAP Palau-

solità i 
Plegamans, 

Igualtat i 
Joventut accions 
de sensibilització 

sobre les 
malalties de 
transmissió 

sexual i mètodes 
anticonceptius 

Tècnica 

ASPCAT 
 

Diputació 
de 

Barcelona 
 

EAP 
Palau-
solità i 

Plegamans 
 

Educació 

 
3 

Salut i benestar 
 

         5 
         Igualtat de 
gènere 

Accions de 
sensibilització 

realitzades 
Anual 



  

Sanitat i Salut pública 
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Igualtat, 

Feminisme 
i Polítiques 
LGTBIQ+ 

 
Joventut 

Salut 
pública i 
Sanitat 

 
 
 
 
 

 

Sensibilitzar la 
població jove 

sobre mantenir 
relacions 
sexuals 
segures 

 

Mantenir l’oferta 
de tallers de 
sexualitat al 

catàleg 
d’activitats 
educatives 

Tècnica 

Diputació de 
Barcelona 

 
EAP Palau-

solità i 
Plegamans 

 
Educació 

 
Farmàcies 

 
Igualtat, 

Feminisme i 
Polítiques 

LGTBI+ 
 

Joventut 
 

Salut 
pública i 
Sanitat 

 

 
3 

Salut i benestar 
 

           5 
Igualtat de gènere 

Nombre de tallers de 
sexualitat ofertats 

Anual 



  

Sanitat i Salut pública 
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Crear espais 

de 
sensibilització i 
assessorament 

sobre 
sexualitat i 
reproducció 

entre població 

Identificar espais 
informals de 

confiança dels 
diferents 

col·lectius de 
població on 
poder oferir 

assessorament i 
sensibilització 

sobre sexualitat 

Ciutadania 

Diputació de 
Barcelona 

EAP Palau-
solità i 

Plegamans 
Igualtat, 

Feminisme i 
Polítiques 
LGTBI+ 
Joventut 

Salut pública i 
Sanitat 

 
3 

Salut i benestar 
 

           5 
Igualtat de gènere 

Nombre d’espais 
identificats 

2021 

 Acompanyar i 
assessorar a 
les persones 
joves davant 

sospites 
d’embaràs i/o 
Infeccions de 
Transmissió 
Sexual (ITS) 

Seguiment del 
protocol 

d’actuació 
davant la sospita 

d’embaràs i/o 
Infecció de 

Transmissió 
Sexual (ITS) 

Tècnica 

EAP 
Palau-
solità i 

Plegamans 
Igualtat, 

Feminisme 
i Polítiques 

LGTBI+ 
Joventut 

3 
Salut i benestar 

 
           5 

Igualtat de gènere 

Avaluació del protocol 
d’actuació davant 

sospita d’embaràs i/o 
seguiment ITS 

Anual 

 

  



  

Sanitat i Salut pública 
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Àmbit 13 - Estils de vida: consum de substàncies 
 

Objectius 
estratègics 

Objectius 
operacionals 

Accions Proposta Agents 
clau 

Objectius 
Desenvolupament 

Sostenible 

Indicadors avaluació Periodicitat 

Prevenir i 
reduir el 

consum de 
substàncies 

així com 
altres 

elements 
que 

produeixen 
addicions o 

dependència 

Desenvolupar 
el Pla de 

Prevenció de 
Drogues i 
addicions 
(PPDA) 

Portar a 
terme les 
accions 

planificades 
al Pla de 

Prevenció 

Tècnica/Política 
Grup 
motor 
PPDA 

3 
Salut i benestar 

 

Avaluació del Pla de 
Prevenció de Drogues i 

Addiccions 
Anual 

 

  



  

Sanitat i Salut pública 
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Àmbit 14 - Estils de vida: seguretat de les persones 
 

Objectius 
estratègics 

Objectius 
operacionals 

Accions Propost
a 

Agents clau Objectius 
Desenvolupament 

Sostenible 

Indicadors 
avaluació 

Periodicitat 

Garantir la 
cardioprotecci
ó al municipi 

Incrementar les 
possibilitats de 
supervivència 

de les 
persones que 
pateixin una 

aturada 
cardíaca al 

municipi 

Mantenir la 
cardioprotecci
ó al municipi. 

Tècnica 
Salut pública 

i Sanitat 

3 
Salut i benestar 

 

Nombre de controls 
de manteniment 

realitzats 

Anual 
 
 
 

  

Mantenir la 
contractació 

del 
manteniment 

dels 
desfibril·ladors 

municipals 

Tècnica 
Salut pública 

i Sanitat 

3 
Salut i benestar 

 
Contracte realitzat Anual 

  

Organitzar 
tallers 

d’autoprotecci
ó, suport vital 
bàsic i DEA 

per a població 
general i/o 

tècnics 
municipals 

Tècnica 
Salut pública 

i Sanitat 

3 
Salut i benestar 

 

Nombre de tallers 
organitzats 

Anuals 

 



  

Sanitat i Salut pública 
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Àmbit 15 - Benestar emocional i salut mental 
 

Objectius 
estratègics 

Objectius 
operacionals 

Accions Propost
a 

Agents clau Objectius 
Desenvolupament 

Sostenible 

Indicadors avaluació Periodicitat 

Millorar la 
salut mental 
i el benestar 
emocional 

de les 
persones 
joves i les 
persones 
adultes 

Impulsar 
programes i 
projectes per 

fomentar 
l’autoconeixeme
t, l’autocura i la 

gestió 
emocional de 
les persones 

joves i adultes 

Mantenir els 
Programes 
Psicojoves, 
PsicoDona,  

Tècnica 

Educació 
Joventut 

Acció social 
 

3 
Salut i benestar 

 

Nombre de programes 
impulsats 

Anual 
 
 
 

  

Impulsar la 
creació del 
Programa 

Psicolaboral 

Tècnica 

Empresa i 
Ocupació  

Salut Publica 
i Sanitat  

3 
Salut i benestar 

8 
Feina decent i creixement 

econòmic 
10 

Reducció de les 
desigualtats 

 

Programa creat 2022 

  

Dur a terme 
campanyes de 
sensibilització 

per a la 
millora de la 

Política  
Tècnica  

EAP de 
Palau-solità i 
Plegamans  

Joventut  

3 
Salut i benestar 

 
8 

 2022-2024 



  

Sanitat i Salut pública 
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salut mental i 
el benestar 
emocional 

 

Salut Publica 
i Sanitat 

Feina decent i creixement 
econòmic 

 
10 

Reducció de les 
desigualtats 

  

Participació a 
la Taula de 

Salut mental i 
Addicions 
Vallesana 

Política  
Tècnica  

Salut Publica 
i Sanitat  

3 
Salut i benestar 

 
8 

Feina decent i creixement 
econòmic 

 
10 

Reducció de les 
desigualtats 

Nombre d’assistències 
a les reunions de la 

Taula de Salut Mental i 
Addiccions Vallesana 

Anual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


