
1 - CULTURA I ENTITATS

Apostem per la cultura com a eix vertebrador, amb
programacions estables, de diversos àmbits, formats
i públics, impulsades des de l’Ajuntament però
també des de les entitats.

Accions 2015 2016 2017 2018 2019 Actuacions fetes
Fer una programació estable d’activitats culturals. Iniciat el setembre de 2016. El 2018 

es posa en marxa el portal 
www.cassacultura.cat que recull 
l'agenda cultural. Llibret de Cultura 
Semestral 

Potenciar la programació d’espectacles i activitats 
infantils per apropar la cultura als infants de Cassà.

Iniciat el setembre de 2016. 
NOVETAT. Febrer 2019. La família 
se'n va al mercat 

PROPOSTA INICIAL. Crear el Consell Municipal 
d'entitats culturals. REFORMULAT EL GENER 2017. 
Potenciar les trobades regulars entre entitats i 
ciutadans amb inquietuds per fer activitats al poble. 
MOTIU DE LA REFORMULACIÓ. Es considera que no 
fa falta regular la creació d'un consell sinó que cal 
anar programant reunions i trobades entre entitats 
per aprofitar les sinergies.

 1) Es va fer una trobada global el 
2015. 2) Es van fer trobades 
sectorials (especialment amb entitats 
culturals) el 2016. 3) S'ha fet una 
trobada global el novembre del 2017. 

NOVETAT. Aconseguir que empreses de Cassà i 
d'altres amb grans contractes a l'Ajuntament siguin 
col·laboradors amb projectes culturals del poble. 

S'han aconseguit patrocinis per 
activitats culturals com el cicle 
Solfejant, la Fira del Tap o el Festival 
Càntut. 

Impulsar el català com a llengua vehicular entre tots 
els ciutadans i àmbits de Cassà de la Selva. 
NOVETAT.2017. Vermut de lletres. (presentació de 
llibres majoritàriament d'autors catalans) NOVETAT 
2018. Cursos alfabetització català

S'han recuperat accions com Poemes 
del món , s'ha potenciat la difusió 
dels cursos de català o s'ha fet 
complir el requisit de llengua 
catalana a tots els processos de 
contractació i retolació de les 
empreses de poble. 2019. Cursos 
d'alfabetització en català. 

Fomentar la cultura popular: sardanes, trabucaires... 
entre d’altres iniciatives que puguin sorgir. Donar 
suport a noves entitats que han sorgit. 

S'ha potenciat les actuacions de 
cultura popular: sardanes, gegants o 
esbart dansaire. Aparició de 
l'Associació de Trabucaires i dels 
Corks. 

Afavorir l’establiment de la Fundació Lloveras. Per part de l'Ajuntament s'han fet 
tots els passos corresponents i s'està 
a l'espera de la resposta de la família.

Potenciar els Premis Literaris de la Colla Excursionista 
de Cassà. NOVETAT 2018. Assumir la responsabilitat 
dels Premis literaris. 

L'Ajuntament va assumir el 2017 
l'organització dels Premis Literaris i 
va afegir la modalitat del 
Correlletres. 

CINEMA



Oferir sessions de cinema infantil. Sessions periòdiques a la SCR.

NOVETAT 2017. Sessions de cinema català i per 
adults a través del cicle Gaudí. 

Sessions periòdiques a  través del 
cinema català 

Potenciar la MACCA, organitzada pel Cineclub 
Vuitimig, com a element distintiu de la marca Cassà.

S'ha incrementat la promoció de 
l'acte. A banda, el Cineclub Vuitimig 
ha introduit novetats com el concert 
de la Mostra de Videoclips o els 
tallers a les escoles. L'Ajuntament 
també col·labora amb l'organització 
d'algunes exposicions relacionades 
amb el cinema. El format funciona i 
des de l'Ajuntament es dona suport 
al Cineclub Vuitimig perquè tiri 
endavant el projecte. NOVETAT. 
febrer 2019. Correcurts Júnior

Potenciar el cinema al carrer. Edició especial amb un format 
diferent a Can Trinxeria des del 2016. 
La resta d'anys, s'ha seguit apostant 
per la mateixa fórmula dels anys 
anteriors perquè funciona.

Mesclar el cinema i la lectura. REFORMULAT. 
Actualment, cinema per a tots els públics en període 
de vacances 

Sessions al Centre Cultural Sala Galà 
des del 2016.

CIRC
Introduir el món del circ a la programació cultural i 
educativa del poble.

Un tastet en el Mercat de Nadal 
2016, actuació a la Sala Centre 
Recreatiu el 2017 i espectacles de 
carrer el 2018.

DANSA
Consolidar els Balls a la fresca dels divendres d’estiu a 
la nit. NOVETAT. Setmana de la Dansa 

Sessions de balls a la fresca juliol i 
agost (des del 2015). NOVETAT. 
Setmana de la Dansa. Abril 2019

Fer més visible la dansa al carrer. Algunes accions: Balls a la fresca 
juliol i agost, balls per Santa Tecla 
2015 a la plaça de la Coma, esbart 
dansaire, Cassà es vesteix de música 
en combinació amb el swing, Festival 
Càntut.

MÚSICA
NOVETAT 2016. Festival Càntut. Potenciar la 
memòria històrica musical del poble.

Festival Càntut,  a partir del 
novembre de 2016. Important el 
treball que s'ha fet amb les entitats 
del poble. 

Potenciar el cicle de música Solfejant com un festival 
referent a les comarques gironines.

S'ha fet una remodelació 
escenogràfica i s'ha potenciat la 
difusió: publicitat a mitjans, notes de 
premsa, vídeos específics de difusió 
o patrocinis (des del 2016).



Potenciar la Nit dels Músics com a element distintiu 
de la marca Cassà.

Roda de premsa, aparició als mitjans, 
nova il·luminació, fotògraf 
professional (2016).

Ampliar les activitats musicals al carrer amb la 
col·laboració de l’Escola de Música del Centre 
Cultural Sala Galà.

Algunes accions: Àngels de la Música 
(des del 2015), Setmana de la Música 
o Festival Càntut.

NOVETAT. Habilitar un espai d’assaig per a grups 
musicals locals. 

Enguany es farà l'adeqüació de 
l'espai. El 2017 s'han fet tràmits per 
fer-hi arribar l'electricitat i aigua. Fi 
obres Bàscula. Obertura març 2019

TEATRE
PROPOSTA INICIAL. Consolidar una programació 
estable a la Sala Centre Recreatiu. REFORMULAT EL 
GENER 2018. Consolidar una programació estable de 
teatre. MOTIU DE LA REFORMULACIÓ. La 
programació estable de teatre va molt més enllà de la 
Sala Centre Recreatiu.

NOVETAT. La programació estable de 
teatre té lloc amb les Nits de la Coma 
i la programació de funcions a la Sala 
Centre Recreatiu. Es poden veure al 
llibret de cultura que va sortir a partir 
del setembre de 2016 i el portal 
www.cassacultura.cat obert el gener 
del 2018. NOVETAT. Gener 2019. 
Inici de més programació infantil. La 
família se'n va al mercat. 

Adequar les instal·lacions tècniques de la Sala Centre 
Recreatiu tenint en compte una major previsió 
d’actes culturals.

Canvi de llums de terra, actuacions 
de millora de la climatització, presa 
de corrent (2015-2016). S'ha millorat 
l'entrada a la Sala des del restaurant i 
s'ha millorat la climatització (2017). A 
banda, s'ha canviat el tapissat de les 
butaques del Teatre Puig d'Arques 
per completar l'oferta de teatres de 
Cassà (2017). 

PROPOSTA INICIAL. Potenciar la tasca feta pels grups 
de teatre locals i fer-los participar en l'elecció de 
l'oferta teatral del poble. REFORMULAT EL GENER 
2017. Potenciar la tasca dels grups de teatre locals. 
MOTIU DE LA REFORMULACIÓ. Es replanteja el fet de 
fer-los participar en l'elecció de l'oferta teatral del 
poble perquè s'ha fet extensiu a tothom i no 
exclusivament als grups de teatre.

S'han fet accions de promoció per 
donar a conèixer les seves funcions, 
entre les més destacades hi ha el 
llibret amb la programació cultural 
estable i el portal 
www.cassacultura.cat. NOVETAT. 
Noves subvencions al pressupost 
2019 pels grups de teatre cassanenc. 

MEMÒRIA HISTÒRICA



NOVETAT GENER 2018. Promoure accions per 
difondre i seguir ampliant el coneixement de la 
història local. 

Es dona suport al GREC i a les accions 
realitzades des de l'Arxiu. Algunes 
accions destacades: exhumació de la 
tomba del Soldat Desconegut a 
càrrec de la Generalitat i visita del 
conseller Raül Romeva (2017), cicle 
de conferències sobre els efectes de 
la guerra a Cassà (2017-2018), 
presentació de l'itinerari "Cassà sota 
les bombes" (2018), cicle de xerrades 
"En l'espai llegim el temps" (2018-
2019).

Donar suport a la tasca que es fa des del Grup de 
Recerca d’Estudis Catalans (GREC).

S'ha potenciat la seva feina i s'hi ha 
donat més visibilitat. 1) Presentació 
de la ruta del suro. 2) Presentació 
dels números del Descobrim. 3) Club 
de col·laboradors. 4) Itinerari "Cassà 
sota les bombes". 5) Presentacions 
de llibres sobre la toponímia: Mont-
roig i Mosqueroles; Serinyà.

PROPOSTA INICIAL. Recuperar el projecte de les 
excavacions al Puig del Castell. REFORMULAT EL 
GENER DE 2018. Estudiar la viabilitat del projecte de 
recuperació del projecte de les excavacions al Puig 
del Castell. MOTIU DE LA REFORMULACIÓ. L'Arxiu ha 
constatat que abans de recuperar el projecte, cal fer 
una avaluació de la viabilitat d'aquesta iniciativa. 

El projecte s'ha avaluat i s'està 
estudiant si hi pot haver una 
col·laboració amb el departament 
d'arqueologia de la UDG (2017). Es 
desestima la recuperació del projecte 
de les excavacions per la manca de 
viabilitat (2018).

LECTURA
NOVETAT 2018. Fomentar la lectura a través 
d'activitats periòdiques.

El 2017 Cassà es va adherir a la xarxa 
de municipis lectors. A través 
d'aquesta adhesió, s'inclouen totes 
les activitats que es fan al municipi 
per fomentar la lectura: programació 
d'activitats de la Biblioteca amb 
Biblionadons, Hora del conte o Clubs 
de lectura; Vermut de Lletres; 
Llimonada de Lletres; Premis 
Literaris... Adhesió a la campanya del 
Consell Comarcal del Gironès 'Al 
Gironès llegim'. 



Reconèixer la tasca feta pels escriptors locals a través 
de presentacions públiques de les seves obres i altres 
actes de promoció com entrevistes a Ràdio Cassà. 

1) Actes mensuals per presentar 
obres d'escriptors locals (2015-
2016). 2) Vermut de Lletres (a partir 
del 2016). 3) Llimonada de Lletres (a 
partir del 2017). 4) Centenari de 
Xavier Carbó (2018). 

ART 
NOVETAT. Programació mensual d'exposicions 
artístiques.  

Exposicions mensuals d'art per 
fomentar el treball d'artistes. 

Treballem perquè les entitats estiguin a gust i
participin encara més activament en les activitats
del municipi, amb un suport clar de l’Ajuntament:
facilitant mitjans i promocionant les seves
iniciatives.

Col·laborar amb les entitats, posant mitjans a la seva 
disposició i promocionant les activitats que realitzin al 
poble.

Programa de gestió d'espais i 
equipaments municipals, sessions de 
suport legal o  major visibilitat de les 
seves activitats.

Donar suport legal amb les noves obligacions fiscals 
imposades.

Sessions amb el gestor i referent a 
l'Ajuntament si tenen algun 
problema concret i amb la justificació 
de les subvencions. 

PROPOSTA INICIAL. Potenciar esdeveniments com la 
Festa Major en col·laboració amb la Comissió de 
Festes i altres entitats. REFORMULAT GENER 2017. 
Potenciar esdeveniments organitzats per la Comissió 
de Festes i altres entitats a través d'aprofitar 
sinergies amb totes les associacions del poble. 
MOTIU DE LA REFORMULACIÓ. Necessitat d'ampliar 
la proposta inicial.

S'ha creat el reglament de Barraques 
i el conveni amb les entitats. S'està 
donant suport a la Comissió de 
Festes amb tots els actes i s'està 
intentant que aconsegueixin suport 
de més col·laboradors. També s'està 
donant suport a altres entitats que 
organitzen actes per la Festa Major. 
2019. Suport a la comissió que ha 
renovat el seu grup de col·laboradors 

NOVETAT 2016. Fer un seguiment i regularitzar els 
convenis i les subvencions públiques amb les entitats.

Sol·licitud formal de les subvencions, 
convenis regularitzats amb les 
entitats noves, publicació de les 
subvencions nominals a totes les 
entitats (2016). Aprovació d'un 
reglament de subvencions (2017).



2 - PROMOCIÓ ECONÒMICA

Tirem endavant nous projectes de promoció 
econòmica amb la voluntat de donar suport a les 
empreses del poble, als ciutadans sense feina i/o 
amb projectes d’emprenedoria, i per dissenyar i 
executar tot el projecte turístic del municipi.

Accions 2015 2016 2017 2018 2019 Actuacions fetes

Crear l’àrea de Promoció Econòmica.

Incorporació d'AODL + auxiliar 
administartiu/va de Promoció 
Econòmica (desembre 2016) que 
va permetre crear l'àrea ubicada a 
Can Trinxeria.

NOVETAT 2016. Establir sinergies amb els municipis 
veïns per unir esforços en temes de Promoció 
Econòmica. 

Conveni formalitzat amb pobles 
veïns el 2016.

Projecte de carril bici Connexió projecte carril bici

Volem dotar d’identitat la ‘marca Cassà’ per donar 
a conèixer els nostres trets singulars i treballar en 
un projecte turístic estratègic que aconsegueixi 
situar Cassà de la Selva al mapa. Els trets distintius 
del poble són: suro, Gavarres i música.

Accions 2015 2016 2017 2018 2019 Actuacions fetes
PROPOSTA INICIAL. Dissenyar i executar el pla 
estratègic de la marca Cassà durant la legislatura 
2015-2019, preveient-ne la continuïtat en futurs 
mandats. L'objectiu d'aquest pla serà donar 
projecció exterior al poble. REFORMULAT 
DESEMBRE 2017. Dissenyar i executar el pla de la 
marca Cassà durant la legislatura 2015-2019, 
preveient-ne la continuïtat de futurs mandats. 
L'objectiu d'aquest pla, entre d'altres, serà donar 
projecció exterior al poble. MOTIU DE LA 
REFORMULACIÓ. S'ha fet un pla específic amb la 
marca Cassà, més enllà de l'estratègic, i totes les 
accions associades per donar visibilitat exterior al 
municipi.

Es presenta la marca Cassà el 2016 
i seguidament es fan accions per 
visibilitzar la marca: web 
promocional del municipi (2016), 
cubs promocionals amb la marca 
Cassà (2016), punts de llibre amb 
la marca Cassà (2016), material de 
papereria (2017), cartellera al 
polígon el Trust (2017), assistència 
a  fires des del 2016.

Recuperar la capitalitat que Cassà de la Selva ha 
tingut històricament en la indústria suro-tapera. 
NOVETAT 2017. Fira del Tap.  NOVETAT 2019. 
Aplicació mòbil de contramarques del suro 

Fira del Tap (2017), Fira de Santa 
Tecla tematitzada al voltant del 
suro (des del 2015), convenis de 
promoció econòmica amb 
municipis del voltant (2016), ruta 
transfronterera del suro (des del 
2015 i s'hi està treballant).



Dissenyar l’eslògan i el logotip de la marca Cassà 
que ajudi a donar a conèixer el poble i els seus trets 
distintius.

Creació de la nova marca i accions 
associades per als propers anys: 
web, cubs, lones, tap promocional 
(2016). Altres accions associades: 
participació a Fira de Campllong, 
Fira del Cava de Sant Sadurní, Fira 
de Mostres... Amb la corresponent 
millora dels materials. Nous 
materials: expositors i cartellera 
(2017).

Desenvolupar materials de difusió de rutes/itineraris 
per conèixer l’entorn urbà i els camins que envolten 
Cassà de la Selva. NOVETAT 2019. Aprovat per ple. 
Sol·licitud al Dep de Territori i Sostenibilitat d'una 
subvenció i implamentació a Natura Local i projecte 
de senyalització 

Es va crear la Ruta del Suro (2016) 
i l'itinerari "Cassà sota les 
bombes" (2018). 

Reeditar un nou mapa de Cassà de la Selva amb els 
principals punts d’interès turístic, els bars, 
restaurants i llocs on dormir.

Renovació del plànol de Cassà 
amb els serveis, equipaments, 
llocs on menjar, dormir i què fer 
(2016). Reedició el 2017 amb 
informació actualitzada.

NOVETAT. Desenvolupar la proposta de fires de 
Cassà de la Selva en coherència amb els trets 
distintius del poble.

Proposta estable i consolidada de 
fires i esdeveniments de Cassà 
amb la incorporació recent de 
novetats com la Fira del Tap, el 
Festival Càntut i el Mercat de 
Segona Mà i d'Intercanvi.

Crear un web turístic de Cassà de la Selva. El 2016 es va crear el portal 
www.cassadestapa.cat.

Fer del parc de l’Estació un punt d’entrada de nous 
visitants provinents de les Vies Verdes. NOVETAT. 
S'està dissenyant un nou plànol per unificar totes les 
rutes cicloturístiques i a peu. S'utilitzarà com a 
informació turística.  

Panell informatiu de la ruta del 
suro a les vies verdes amb tota la 
informació turística. 

Potenciar l’Oficina d’Atenció Turística del poble 
ampliant-ne les hores d’atenció i oferint materials 
local i adreçats al públic que es rep habitualment.

L'Oficina d'Atenció Turística s'ha 
reubicat a la Piscina Municipal que 
ha esdevingut un punt d'atenció 
als visitants, especialment per 
atendre la gent de les vies verdes i 
de l'àrea d'autocaravanes (2017). 
L'horari és de 7 a 22 h, més ampli 
que qualsevol oficina municipal. 



NOVETAT. Fer de l’espai de Can Vilallonga un punt 
d’interès estratègic a les Gavarres que permeti 
donar a conèixer l’entorn i la seva relació amb la 
indústria suro-tapera.

Es va demanar un FEDER (2016) i 
s'està treballant conjuntament 
amb el Consorci de les Gavarres 
per adeqüar l'espai. S'hi estan fent 
altres activitats per visibilitzar 
l'equipament: Plant for the Planet 
(acadèmies de joves, 2017), pela 
del suro de la Fira del Tap (des del 
2017), cursa d'orientació (des del 
2016). 2018. Activitats per la Fira 
del Tap. 

Estudiar la viabilitat de la construcció d’un alberg al 
municipi.

S'ha desestimat la possibilitat de 
fer un alberg al municipi a curt 
termini i s'han prioritzat altres 
actuacions per atreure visitants 
com l'àrea d'autocaravanes. 
Tanmateix, consta a l'estudi de 
reordenació de la zona esportiva.

Habilitar un pàrquing per a autocaravanes al costat 
de la piscina, aprofitant la mateixa estructura per a 
serveis.

L'àrea d'autocaravanes es va 
inaugurar el 2017. Fins gener de 
2019, 412 autocaravanistes. 

Impulsem polítiques de suport als ciutadans que es 
troben a l’atur o que volen iniciar un projecte 
d’emprenedoria.

Accions 2015 2016 2017 2018 2019 Actuacions fetes

Habilitar un espai de treball compartit (coworking) a 
Can Trinxeria, equipat amb les necessitats recollides 
pels possibles usuaris a través d’un procediment de 
participació ciutadana.

Procés participat de disseny de 
l'espai del coworking (2015), 
obertura del Coworking Cassà 
(2016). Revitalització i coordinació 
amb l'espai cooking de Girona. 

NOVETAT. Assessorar als joves que es troben 
desocupats a través de la impulsora de Garantia 
Juvenil.

Incorporació del servei de 
Garantia Juvenil des del novembre 
2015 a la Sala Galà. El servei va 
finalitzar el maig del 2018 i 
s'ofereix des del Punt d'Informació 
Juvenil amb el dinamitzador que hi 
és cada tarda. NOVETAT. 
Incorporació d'un referent juvenil 
(gener 2019) 



NOVETAT. PROPOSTA INICIAL. Incorporar personal 
temporal a l’Ajuntament a través del SOC. 
REFORMULAT GENER 2018. Incorporar personal 
temporal a l’Ajuntament a través del SOC i d'altres 
vies com la FP dual o la Universitat de Girona. 
MOTIU DE LA REFORMULACIÓ. Necessitat d'ampliar 
la proposta.

Persones incorporades 
temporalment a l'Ajuntament: 2 
jardiners (2015), 5 joves de 
Garantia Juvenil a diferents àrees 
de l'Ajuntament (2016), 6 
estudiants de FP dual (des del 
2016), 1 jove de Garantia Juvenil 
(2017), 3 peons a la brigada, 3 
agents cívics i 4 joves de Garantia 
Juvenil (2018). Incorporats gener 
de 2019 a través de Treball i 
Formació (2 agents cívics i 4 peons 
de brigada)

Desplegar i dinamitzar una borsa de treball que, a 
més de rebre les demandes de les persones en 
situació d’atur, s’encarregui d’estar en contacte 
amb les empreses del municipi que necessitin 
incorporar a personal.

La borsa de treball és la porta 
d'entrada dels ciutadans que 
busquen feina a través del 
consistori. S'ha establert un circuit 
que articula totes les polítiques 
d'ocupació ofertes a nivell 
municipal. Amb la borsa de treball 
i el club de la feina s'han inserit 66 
persones el 2018. 2019. Unificar la 
borsa de Treball i el Club de la 
Feina 

NOVETAT. PROPOSTA INICIAL. Dissenyar i executar 
el Pla Municipal d’Ocupació. REFORMULAT GENER 
2018. Creació de la xarxa de serveis locals 
d'ocupació per atendre a totes les persones en 
situació d'atur del municipi. MOTIU DE LA 
REFORMULACIÓ. Amb els recursos existents, la 
proposta més viable és desplegar una xarxa de 
serveis relacionats amb l'ocupació centralitzat a 
l'Oficina de Promoció Econòmica. 

El 2017, el primer any que s'ha 
ofert el servei complert, s'han 
inserit 58 persones. Fins l'octubre 
de 2018. Usuaris atesos: 219 (101 
homes/118 dones, 165 de Cassà i 
54 altres pobles) 135 nous usuaris, 
Ofertes rebudes: 122, inserits 
laboralment: 42). El 2018 s'han 
inserit 66 persones gràcies a la 
borsa de treball i el club de la 
feina. L'atur ha disminuït a Cassà 
un 25% des de juny de 2015. 
Destaquen programes de la 
Generalitat com Garantia Juvenil, 
Treball i Formació, FP Dual. 

NOVETAT GENER 2018. Oferir des de l'Oficina de 
Promoció Econòmica una oferta continuada de 
formació a persones en atur i persones 
treballadores del municipi i pobles veïns. NOVETAT 
GENER 2019. Cursos IDFO subvencionats 100% 

Oferta formativa adaptada a les 
necessitats reals                                                      
Oferta de cursos d'alfabetització 
digital (maig-setembre 2018: 36 
usuaris inscrits i 64 usuaris atesos) 
i cursos d'alfabetització en català 
(28 persones matriculades). 



Volem atreure a noves empreses i mantenir les
que ja tenim a través d’una persona referent de
contacte a l’Ajuntament. Potenciar el comerç local
que ens dona un servei de proximitat i ens
cohesiona com a poble.  

Accions 2015 2016 2017 2018 2019
Actuacions fetes

NOVETAT. Aconseguir una única persona de 
contacte entre empreses i Ajuntament que canalitzi 
totes les demandes.

S'ha incorporat la figura de l'AODL 
que contribuirà a millorar el 
contacte amb les empreses. De 
cara al 2018 disposarem d'una 
persona que serà prospectora 
d'empreses.

NOVETAT. Realitzar accions urbanístiques de 
promoció del comerç local i la 
incorporació/ampliació d’empreses.

Línia de subvencions per 
dinamitzar el comerç local al 
centre del poble.

Promoure accions per fomentar el comerç local i de 
proximitat conjuntament amb la Unió de Botiguers 
de Cassà i la resta de comerciants que vulguin 
participar-hi. NOVETAT 2018. Inici del Pla de 
dinamització comercial. NOVETAT 2019. La família 
se'n va al mercat. 

Plànol explicant tots els serveis del 
municipi (2016), inciatives com 
l'àngel de la música o el shopping 
bici (des del 2015) , subvenció per 
a rehabilitació de locals comercials 
(des del 2016 i amb un augment 
important de la partida el 2017), 
pla de dinamització comercial 
(2017-2018), campanya de 
dinamització comercial (2018-
2019). Febrer de 2019. 
Presentació pla dinamització 
comercial. Proejcte La Família se'n 
va al mercat

NOVETAT. Crear una base de dades agrupant totes 
les indústries i comerços.

Elaboració de la llista de locals 
comercials i industrials.

Treballar pel creixement del polígon industrial 
apostant pel valor afegit dels serveis que s’hi poden 
oferir.

Reunió amb industrials i el 
President dels Poligons Industrials 
de Catalunya (2016). Elaboració 
del catàleg de naus i activitats 
industrials (2016). Participació al 
projecte d'AODL del Consell 
Comarcal del Gironès que treballa 
per potenciar els polígons 
industrials. Participació amb l'àrea 
de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Girona per donar a 
conèixer el polígon industrial 
(2018). 2019. Conveni amb el 
Consell Comarcal per la prospecció 
d'empreses el 2019. 2019. 
Intermediaris per a la instal·lació 
de fibra òptica al polígon. 



Facilitar les llicències d’activitats. Ordenança per facilitar la petició 
d'inici d'activitats econòmiques i 
bonificacions per iniciar activitats 
econòmiques (2016).



3 - EDUCACIÓ I JOVENTUT

Treballem per aconseguir que Cassà sigui un 
Poble Educador en tots els sentits per 
reforçar actituds cíviques i educatives. En 
aquesta línea, donarem suport als centres 
escolars del poble, a l’institut de 
secundària, al Centre Cultural Sala Galà i a 
la resta d’iniciatives educatives que 
sorgeixin al poble i que puguin sumar en 
aquest projecte. 

Accions 2015 2016 2017 2018 2019 Actuacions fetes
PROPOSTA INICIAL. Dissenyar i executar les 
accions recollides al Pla de Poble Educador. 
REFORMULAT GENER 2017. Fer de Cassà un 
"poble educador" i preveure un pla d'accions 
per executar dintre d'aquesta iniciativa. 
MOTIU DE LA REFORMULACIÓ. La finalitat 
de la proposta és la mateixa però s'emmarca 
de forma més àmplia per tal de reflectir 
l'adhesió de Cassà a la Xarxa de Ciutats 
Educadores. 

Cassà s'adhereix el 2017 en la Xarxa 
de Ciutats Educadores i elabora una 
sèrie d'accions per incloure-les dintre 
del projecte de "Cassà, poble 
educador". Paral·lalement, s'elabora 
el Pla Educatiu d'Entorn de forma 
participada (s'ha iniciat el 2017). 
NOVETAT. Adhesió a la a l'aliança 
Educació 360 2019

NOVETAT DESEMBRE 2017. Elaborar un Pla 
Educatiu d'Entorn que fixi les directrius a 
seguir en matèria d'educació al municipi, 
d'acord amb les inquietuds de tots els actors 
implicats amb l'educació al poble.

El Pla Educatiu d'Entorn s'ha 
començat a elaborar el 2017 i 
finalitzat el 2018. 2019. S'inicia el Pla 
Local d'Educació. 



NOVETAT 2019. Elaboració del Pla Educatiu 
de Poble a través d'un procés participatiu. 

Desenvolupament del Pla educatiu de 
poble a través d'un procés 
participatiu. 

NOVETAT. Reforçar el paper del Consell 
Escolar Municipal, com a òrgan de 
coordinació i participació dels centres 
educatius dotant-lo de major contingut en 
les seves actuacions. 

Comissions de treball del consell 
escolar. Es converteix en un òrgan 
actiu on es consensuen les actuacions 
d'educació del poble. 

Crear un catàleg de recursos pedagògics a 
disposició del Consell Escolar Municipal per 
millorar el coneixement del nostre poble.

La comissió de treball del Consell 
Escolar hi està treballant. 

NOVETAT. Crear el Consell d’Infants, un 
òrgan de participació ciutadana adreçat als 
nens i nenes del poble amb l’objectiu de 
potenciar la seva corresponsabilitat als afers 
públics.

La comissió de treball del Consell 
Escolar hi està treballant (2017). En 
marxa el curs 2017-2018

PROPOSTA INICIAL. Mantenir el Reforç 
Escolar Integrat i la seva vessant 
d’assessorament familiar.  REFORMULAT 
GENER 2018. Potenciar els serveis de reforç 
educatiu i assessorament familiar als veïns 
que més ho necessiten. MOTIU DE LA 
REFORMULACIÓ. La proposta es generalitza 
ja que el programa del Reforç Escolar 
Integrat s'ha reformulat amb una ampliació 
de places del CREC i la nova creació del 
Centre Diürn.

Ampliació de les places del CREC: es 
passa de 40 a 80 alumnes (2018). 
NOVETAT. Posada en marxa, 
juntament amb la Generalitat, del 
Centre Diurn que dona servei a 20 
alumnes i a les seves famílies (2018). 

Mantenir el programa Reciclatext.

NOVETAT. Apropar Ràdio Cassà als infants i 
joves del poble (Hora del Pati) assegurant 
així el relleu generacional de col·laboradors.

Programa Hola Alcalde des de la 
temporada 2015-2016 i incorporació 
de nous col·laboradors amb la nova 
estructura del 'Cassà al dia'.



Vetllar per la dinàmica del Centre Cultural 
Sala Galà per tal que es mantingui com un 
espai de referència i com a motor de 
l’activitat cultural del poble.

Estudiar la viabilitat d’obertura del curs de 
P0 a la Llar d’Infants Taps.

El 2016 s'obre el primer grup de P0 a 
la Llar d'Infants Taps.

Estudiar l’ampliació de l’horari d’obertura de 
la Biblioteca Municipal valorant la possibilitat 
d’obrir algun cap de setmana i determinats 
matins.

S'ha estudiat la possibilitat i s'ha 
desestimat donat els recursos 
econòmics i humans que hi ha 
actualment.
Manteniment constant i actuacions 
destacades com la reparació de la 
coberta de l'escola Puig d'Arques 
finançada per la Generalitat (2017). 
Gestions per aconseguir la millora de 
l'escola Aldric que actualment encara 
depèn del Departament 
d'Ensenyament (2018). (2019) Gestió 
per la millora del Puig d'Arques i 
d'Aldric amb el delegat 
d'Ensenyament. 

NOVETAT. Estudiar la viabilitat d’instaurar el 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Agent 
Forestal a l’Institut de Cassà de la Selva 
vinculat amb la indústria suro-tapera i el 
massís de les Gavarres.  

Es va fer una reunió de presentació 
de la iniciativa i es va passar una 
enquesta als industrials. El projecte 
s'ha desestimat perquè els industrials 
no l'han considerat necessari. Tot i 
així, se segueix treballant per 
aconseguir algun altre cicle formatiu 
a Cassà.

Millorar el manteniment dels centres 
educatius de propietat municipal.



NOVETAT GENER 2017. Incorporar un tècnic 
d'educació. 
NOVETAT GENER 2019. Racó del Joc. Joc en 
família. 

Activitat organitzada els diumenges al 
matí. Potenciar el joc de taula en 
família. Projecte Consell Escola 
(fomentar a les escoles el comerç de 
proximitat) 

Volem aconseguir que el jovent de Cassà 
estigui més implicat amb el poble i participi 
en els actes organitzats.

Accions 2015 2016 2017 2018 2019 Actuacions fetes
NOVETAT. Dissenyar i executar el Pla Local 
de Joventut 2017-2020 a través d’un 
mecanisme de participació ciutadana.

Pla Local de Joventut 2017-2020 
elaborat.

PROPOSTA INICIAL. Potenciar les tardes 
joves a l'Espai Jove l'Escorxador cada 
divendres a la tarda. REFORMULAT GENER 
2017. Potenciar l'Espai Jove l'Escorxador com 
un punt de referència per la formació i la 
informació dels joves. MOTIU DE LA 
REFORMULACIÓ. S'amplia la proposta 
perquè es vol que l'Espai Jove esdevenigui de 
nou el punt de referència per als joves de 
Cassà.  

Projecte de les tardes joves amb El 
Castellet (2016). Incorporació d'un 
dinamitzador juvenil i modernització 
de l'espai (2017). Inici de l'activitat 
constant a partir del gener de 2018 
que s'amplia el mes de setembre del 
mateix any.



PROPOSTA INICIAL. Seguir impulsant el Punt 
d'Informació Juvenil instal·lat al Centre 
Cultural Sala Galà amb la tècnica de joventut. 
REFORMULAT DESEMBRE 2017. Seguir 
impulsant el Punt d’Informació Juvenil amb 
el dinamitzador juvenil com a persona 
referent per als joves. MOTIU DE LA 
REFORMULACIÓ. El Punt d'Informació 
Juvenil deixa de ser al Centre Cultural Sala 
Galà i és online, als centres educatius o a 
l'Espai Jove l'Escorxador amb el dinamitzador 
juvenil.

S'activa el PIJ 2.0 a través de 
whatsapp (2017). El PIJ s'ubica 
físicament a l'Espai Jove l'Escorxador 
amb el dinamitzador cultural (2018).

NOVETAT GENER 2018. Implicar els joves en 
els processos participatius del municipi. 

Implicació dels joves als pressupostos 
participatius 2017: un dels projectes 
escollits va ser el parc de cal·listenia 
que era la seva proposta. Alta 
participació de joves el 2018, 
especialment donant recolzament a 
les propostes del camp de futbol i a 
l'ampliació de la pista de skate . 
Implicació dels joves en els 
pressupostos participatius 2018. 

AMPLIAT GENER 2017. Potenciar el Carnet 
Cassà Jove i dotar-lo de major contingut i 
més descomptes. AMPLIACIÓ. Utilitzar-lo 
com una eina de foment del sentiment de 
pertinença a Cassà.

Es presenta el gener del 2018. S'ha 
aconseguit una major participació 
d'empreses i el nombre de carnets ha 
crescut exponencialment.



ELIMINAT PERQUÈ ES REPLANTEJA 
D'ACORD AMB LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
DEL PLJ 2017-2020. [Promoure sortides i 
cursos adreçats als joves, especialment 
aquells que hagin estat proposats per ells 
mateixos.]

Amb l'elaboració del Pla Local de 
Joventut s'ha detectat que les ofertes 
d'oci i lleure dels joves estan resoltes 
i que els eixos estratègics d'actuació 
son uns altres. 

Millorar la pista de skate situada a 
l’esplanada de Fires.

Renovació de la pista de skate (2016).

NOVETAT GENER 2017. Fomentar l'ocupació 
juvenil

Des del 2015 que tenim 
setmanalment una assessora de 
Garantia Juvenil a Cassà, a banda 
d'altres serveis com el Reactiva't, la 
Porta d'Accés, la Borsa de Treball. 
NOVETAT GENER 2019. Referent 
d'ocupació juvenil a Can Trinxeria 
amb atenció al públic per assessorar-
se. Nou progama de Garantia Juvenil. 



4 - ESPORTS

Promocionem l’esport de base i la 
pràctica esportiva en general, ajudant a 
les entitats de l’àmbit esportiu a dur a 
terme la seva tasca. 

Accions 2015 2016 2017 2018 2019 Actuacions fetes
Promoure hàbits de pràctica esportiva 
saludable adequats a cada franja d’edat.

Pla contra la obesitat en col·laboració 
amb el CAP i les escoles (2016), cursa 
d'orientació a les Gavarres (2016),  
promoció de les dinamitzacions dels 
parcs de salut, desenvolupament de 
rutes al poble com la ruta del suro o les 
rutes de natura local. Cassà destapa 
l'Esport. 

NOVETAT. Reconèixer públicament als 
esportistes cassanencs d’elit de forma 
anual.

Acte d'entrega de les subvencions de la 
Diputació de Girona als esportistes d'elit 
(des del 2016).



Mantenir i millorar les instal·lacions dels 
pavellons esportius.

Actuacions d'eficiència energètica 
(2016). Sistema contra incendis al PAV3, 
cortines al PAV3, canvi del marcador al 
PAV3, porta d'emergències al FDC, canvi 
del terra dels vestidors del FDC i el PAV3, 
renovació de les xarxes de les porteries 
del camp de futbol, canvi dels llums al 
Pavelló Polivalent, xarxa de seguretat al 
FDC... (2017). Ampliació zona de gespa 
de la piscina, renovació de l'equip de so 
del camp de futbol... (2018). 2018. 
Reforma del parquet de la pista 
d'hoquei. 2019. Renovació coberta del 
Pavelló de Foment. Millora de 
l'aparcament del Pavelló i finalització i 
inici de la 2a fase de la millora al passeig 
del Ferrocarril. 

Mantenir i millorar les instal·lacions de la 
piscina coberta per mantenir el nombre 
d’usuaris òptim.

Instal·lació d'un mòdul annex per fer les 
activitats dirigides (2016). Renovació de 
material, instal·lació de càmeres de 
seguretat i reubicació de les plaques 
solars (2017).

Mantenir i millorar les instal·lacions de la 
piscina descoberta.

Canvi de la piscina petita, gandules, para-
sols, nou servei de bar (2016). Canvi de 
filtres, ampliació de la zona de gespa 
(2017). 



Canviar la gespa artificial del camp de 
futbol municipal.

Estrena de la nova gespa artificial (juny 
2016). Es repara la nova gespa artificial 
per problema defectuós del cautxú 
(novembre 2017).  Ampliació de la zona 
de gespa, instal·lació d'un nou tendall 
per fer més ombra (2018). Més 
aparcaments de bicicletes. NOVETAT. 
Aparcaments de bicicletes a l'interior del 
pavelló. 

Aconseguir que l’esport de base 
cassanenc sigui més inclusiu amb infants i 
joves provinents de serveis socials per així 
facilitar-los una via d’integració directe 
amb l’associacionisme local.

Incorporació de mainada provinent de 
Serveis Socials als clubs d'entitats 
cassanenques (des del 2015 - 2016).

Impulsar l’adaptació d’espais per a la 
pràctica d’esports no federats.

Renovació de la pista de skate (2016). 
Instal·lació del parc de cal·listenia (2018). 

NOVETAT GENER 2017. Incorporar un 
tècnic d'esports. 

El director de la Piscina Coberta va 
passar a ser el coordinador d'esports el 
2017.



5 - CIUTADANIA I SERVEIS SOCIALS

Treballem perquè Cassà sigui un poble 
cohesionat, on ningú es senti sol, on la 
seguretat estigui garantida i on els serveis 
d’assistència a les persones funcionin.

Accions 2015 2016 2017 2018 2019 Actuacions fetes
NOVETAT. Dissenyar i executar el Pla Local 
de Voluntariat amb accions que promoguin 
l’hàbit d’aquesta activitat entre els 
ciutadans.  

El Pla Local de Voluntariat es va 
començar a treballar el darrer 
trimestre de l'any 2018. Aprovació 
del Pla el 2019 

Dinamitzar la Taula de Participació, espai de 
trobada de les entitats relacionades amb els 
problemes socials, establint objectius clars i 
resolent les situacions que s’hi plantegin.

Reunions fetes el 2016 i el 2017. 
Pendent de fer la del 2018. 

NOVETAT. Potenciar el Punt d’Acollida 
Municipal com un espai de suport i rebuda a 
les persones nouvingudes al municipi.

L'Alcalde rep anualment als 
nouvinguts (des del 2016) i se'ls 
entrega una carpeta ciutadana 
amb tots els serveis i la 
presentació del muncipi (renovada 
el 2018). 'Hora del te' a les escoles 
de primària (des del 2016) i 
'Buidar el pap' a l'INS Cassà (des 
del 2018).

Desenvolupar una Xarxa Solidària que agrupi 
a l’Ajuntament, ciutadans i entitats per donar 
suport i recolzament a ciutadans nouvinguts 
que ho necessitin.

Creació de la xarxa solidària de 
voluntaris l'octubre de 2015 i les 
seves posteriors accions i 
trobades.

Donar suport i potenciar les entitats que 
tenen objectius socials i de suport a les 
persones.

Suport a activitats organitzades 
per les agrupacions multiculturals 
de Cassà.

Recolzar el programa del Taller Orquestra.

Mantenir el servei de mediació comunitària.



ELIMINAT. DESEMBRE 2017. Impulsar la 
iniciativa del Banc del Temps entre els 
ciutadans de Cassà. MOTIU DE 
L'ELIMINACIÓ. Es considera prioritari tirar 
endavant altres iniciatives.

PROPOSTA INICIAL. Redactar el Pla 
d’Igualtat 2016-2020 a través d’un 
mecanisme de participació ciutadana. 
REFORMULAT OCTUBRE 2018. Redactar el 
Pla d’Igualtat 2019-2021 a través d’un 
mecanisme de participació ciutadana. 
APROVAT PEL PLE DEL MES DE NOVEMBRE 
DE 2018. Organització d'actes en 
commemoració al 8 de març. 

Està realitzat i aprovat pel Ple 
Municipal (2018).

PROPOSTA INICIAL. Reactivar la Taula 
d’Habitatge. REFORMULAT GENER 2018. 
Promoure iniciatives per ocupar 
efectivament els habitatges buits a Cassà i 
oferir opcions als veïns que necessiten 
lloguer social. MOTIU DE LA 
REFORMULACIÓ. La Taula d'Habitatge s'ha 
transformat en l'Oficina d'Habitatge, un 
servei que s'ofereix setmanalment des del 
2016 i que gestiona aquestes qüestions.

S'estan duent a terme accions a 
través de l'Oficina Municipal 
d'Habitatge establerta el 2016: 
incentivar el lloguer social dels 
pisos buits, crear una borsa de 
lloguer social, entre d'altres.  

PROPOSTA INICIAL. Elaborar un pla de xoc 
contra la pobresa energètica a Cassà. 
REFORMULAT. Desenvolupar accions per 
evitar situacions extremes de pobresa 
energètica. MOTIU DE LA REFORMULACIÓ.  
Hi ha la necessitat de fer la proposta més 
àmplia. 

Accions desenvolupades: fons 
social d'aigua per donar resposta a 
la gent que no pugui pagar, evitar 
que hi hagi talls d'aigua/llum a les 
famílies detectades per Serveis 
Socials (des del 2016). 



Mantenir i ampliar, si cal, els serveis per a la 
gent gran de la Residència Geriàtrica Sant 
Josep. NOVETAT. Subvenció per a la reducció 
de la quota dels cassanencs que estan a la 
residència. 

Actuacions fetes gràcies als diners 
rebuts de l'herència: renovació de 
mobiliaris, pla de millores (2017-
2018). Accions pendents de 
realitzar: canvi i ampliació dels 
ascensors, ampliació de les sales 
d'usuaris, renovació de l'espai de 
rehabilitació, sala d'usuaris amb 
una demència superior.  
Instal·lació d'un ascensor. 2019. 

NOVETAT GENER 2018. Promoure activitats 
per fomentar la inserció social de les 
persones de serveis socials. 

Accions desenvolupades: horts 
socials (des del 2016), cursos de 
cuina (des del 2016), projecte 
d'intermediació laboral (des del 
2016).

NOVETAT OCTUBRE 2018. Dissenyar i 
executar el Pla Director de Coopeació i 
Solidaritat.

Les accions s'emprendran a partir 
del primer trimestre d'any.



6 - ESPAI PÚBLIC I VEÏNATS

Volem que l’espai públic sigui un lloc de 
trobada per a la ciutadania, fent-lo net, 
agradable, atractiu i accessible per a 
tothom. 

Accions 2015 2016 2017 2018 2019 Actuacions fetes
Vetllar per la neteja i la imatge del poble de 
Cassà de la Selva, mantenint-lo agradable 
pels nostres veïns i atractiu pels visitants.

NOVETAT 2017: ampliació del servei 
de jardineria de 40.000 a 70.000 € 
anuals, incorporació de 2 nous 
jardiners, renovació de contenidors 
de recollida selectiva, pla d'asfaltatge 
amb més de 25 actuacions a diversos 
punts del poble. NOVETAT 2018: 
incorporació d'un nou peó al servei 
de neteja. 2019: seguiment 
ampliació del servei. Incorporació 
d'un nou camió elèctric de neteja a la 
brigada. 2018. Estudi amb el Consell 
Comarcal del Gironès sobre la 
recollida selectiva. NOVETAT 2019. 
Espais lliures d'herbicides. 

Buscar recursos que permetin 
l’embelliment de les entrades del poble i 
del barri vell.

Remodelació el barri vell: primera 
fase (2017-2018); remodelació de la 
segona fase (2018). S'ha estat 
treballant per millorar la franja de la 
variant (2018). Campanya promoció 
del comerç embellint les entrades al 
poble i finalització de la 3a fase del 
barri vell. 

NOVETAT. Elaborar un pla d’asfaltatge de la 
via pública i els espais rurals.

2016: asfaltatge aparcaments piscina 
coberta, camins veïnals de Mont-roig 
i Serinyà i camí del Maxi Dia. 2017: 
asfaltatge amb més de 25 actuacions 
a diversos punts del poble, actuació 
de pavimentació del passeig Vilaret. 
2018. 2a fase asfaltage. 2019. 3a 
fase asfaltatge carrers. Asfaltatge 
PAV 3 i parcel·la equipaments. 



Promoure la mobilitat sostenible: a peu, en 
bicicleta i en transport públic. NOVETAT. 
Inici sessions participatives PLA MOBILITAT 
CASSÀ

2016: creació dels camins escolars 
segurs als carrers Germà Agustí i 
Xavier Carbó, senyalització camins 
peatonals cap a la piscina, habilitació 
del camí del Mas Cubell. 2017: 
elaboració del Pla de Mobilitat. 
2018: presentació del Pla de 
Mobilitat pel 2019 iniciar les sessions 
participatives. Tram camí escolar 
segur al carrer del Raval.  

Reduir progressivament les barreres 
arquitectòniques per facilitar la mobilitat 
dels ciutadans i ciutadanes.

Cada any, quan es fan actuacions, es 
redueixen les barreres 
arquitectòniques. 2016 i 2017: s'han 
fet actuacions al carrer Ample i 
carrer Provincial. S'ha realitzat 
l'estudi de millora d'accessibilitat de 
l'Ajuntament i tot el barri vell està a 
un sol nivell. Millora de les voreres. 
Any 2019

Revisar i millorar les direccions dels carrers. S'inclou al pla de mobilitat que es 
presentarà el 2018. 2019. Inici del 
procés participatiu. 

Revisar i actualitzar progressivament la 
senyalització vertical i horitzontal.

Es van fent actuacions periòdiques 
seguint el pla establert. Entre 2017 i 
2019, juntament amb el pla 
d'asfaltatge, es fa un esforç 
addicional per repintar tota la 
senyalització horitzontal dels carrers 
on es va millorar l'asfaltatge. 

NOVETAT. Millorar la seguretat dels punts 
de la via pública on s’ha detectat problemes 
de circulació.

2016: actuacions al carrer 
Castellflorit, Xavier Carbó i Enric 
Coris. 2018: incorporació de dos 
semàfors al carrer Provincial a 
l'alçada amb el carrer Castellflorit. 
2019. Canvi de llums Carretera 
Provincial i nous fanals a la Carretera 
Provincial amb el carrer Marina. 
Instal·lació de 5 senyals 
semafòriques mòbils per prevenir 
l'accés de velocitat. 



NOVETAT. Augmentar els espais 
d’aparcament al poble amb la introducció 
de les places verdes.

2017: s'han augmentat les places 
d'aparcament del carrer Migdia amb 
la creació de l'espai del carrer 
Ardenya. 2018: ampliació de 
l'aparcament del carrer Marina. 
Creació de nous aparcaments al 
passeig del Ferrocarril (davant 
piscina descoberta). Noves places 
d'aparcament a Can Frigola.  2019. 
Nou aparcament al carrer Poeta 
Machado. Conveni amb Can Molinas. 

Implantar millores i sistemes de control 
d'eficiència energètica i sostenibilitat dels 
edificis municipals. 

2015: il·luminació LED del Centre 
Cultural Sala Galà. 2017: nou sistema 
de gestor energètic i auditoria 
energètica als equipaments 
municipals, renovació de la coberta 
de l'escola Puig d'Arques en 
col·laboració amb el Departament 
d'Ensenyament, actuacions de 
millora al Casal de Jubilats, 
actuacions a l'interior del Teatre Puig 
d'Arques.Instal·lació de plaques 
solars a la Llar d'Infants, Residència i 
caldera de biomassa al PAV3 i a la 
piscina. Punts de recàrrega elèctrica 
per a cotxes i bicicletes) Senyalització 
amb més llum passos vianants

Seguir implantant la tecnologia LED a 
l’enllumenat municipal per promoure 
l’estalvi energètic.

2016: semàfors carretera Marina i 
Provincial amb il·luminació LED. 
2017: substitució de l'enllumenat del 
barri vell per LED.  2018-2019. Canvi 
enllumenat vell per led del Puig 
d'Arques i la Residència i projecte 
per substituir l'enllumenat de la 
carretera Provincial. 

Aprofitar els recorreguts de la Policia Local 
per comprovar el bon estat de l’enllumenat 
públic, escombraries, voreres, llambordes, 
mobiliari urbà, compliment de les 
ordenances d’animals de companyia, 
reciclatge...

La Policia Local passa unes 650 
incidències anuals als serveis tècnics 
(dades de 2016, 2017 I 2018). 



Impulsar el cos municipal d’agents cívics 
encarregat d'informar al ciutadà de les 
seves obligacions i drets.

2017: disposem de dos agents cívics 
durant sis mesos finançats pel SOC. 
2018: disposem de tres agents cívics 
finançats pel SOC, dos dels quals hi 
seran sis mesos i un durant un 
any.2019. Agents cívics a través del 
SOC, programa Treball i Formació. 

Gestionar les rieres del municipi, en 
coordinació amb l'ACA, vetllant pel bon 
funcionament dels col·lectors, evitant 
vessaments i controlant-ne la vegetació i 
cabals.

Es van fent actuacions periòdiques 
coordinadament amb l'ACA. 2019. 
Riera Seca

PROPOSTA INICIAL. Reactivar el cens de 
tinença d’animals de companyia. 
REFORMULAT. Gestionar la situació dels 
animals de companyia del municipi per 
minimitzar els possibles efectes negatius 
que puguin generar a la via pública i en la 
relació amb els veïns. MOTIU DE LA 
REFORMULACIÓ. S'ha considerat necessari 
fer aquesta proposta més genèrica per 
introduir-hi més accions. 

2015: campanya "Buscatifes" per 
minimitzar els excrements d'animals 
a la via pública. 2016: campanyes de 
cens d'animals i inauguració de tres 
espais per a gossos. 2017: campanya 
"Un Cassà de tothom" per incentivar 
actuacions cíviques i de respecte a 
tots els veïns. 2018: sancions als que 
no tenen el seu animal censat. 
Consicienciació esterilització de gats i 
control de colònies. 2018. Nou espai 
per a gossos

NOVETAT GENER 2018. Renovar i ampliar 
progressivament l'oferta de parcs de Cassà. 
NOVETAT DESEMBRE 2018. Parcs lliures 
d'herbicides. 

2016: renovació del parc de la plaça 
Font de Can Tolosà amb el nou parc 
infantil temàtic de la Caputxeta a la 
plaça Font de Can Tolosà i renovació 
del parc de skate. 2017: renovació 
del parc infantil de l'avinguda Antoni 
Gaudí. 2018: adequació de l'espai de 
davant del cementiri. Novetat. 
Inauguració del parc del Surolí i Parc 
1 Octubre i parc de Ca la MArcel·la. 

NOVETAT. Compra de la finca Can Frigola. 
Edifici del x.XVI-XVII catalogat com a bé 
d'interès cultural. 

Increment  del sòl municipal per 
adequar-lo a diversos serveis públics 
i a aparcament públic. 

NOVETAT. Replantament d'arbres. 200 arbres replantats. 

Treballem per tal que els ciutadans dels 
veïnats es sentin part del poble i puguin 
manifestar les seves necessitats.



Fer el seguiment i atendre als veïnats del
poble, dotant de contingut el Consell
d’Alcaldes de Veïnats i recollint-ne les seves
propostes.

Maig del 2016: reunió amb el Consell 
d'Alcaldes. Octubre de 2018: reunió 
amb el Consell d'Alcaldes.

Incrementar el coneixement dels veïnats
per part dels cassanencs.

Neteja del camí ral, números del 
Descobrim del GREC, publicació del 
llibre de Toponímia dels diferents 
veïnats, geocatching a l'escola Puig 
d'Arques, elaboració del catàleg de 
recursos.



7 - COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

NOVETAT GENER 2018. Volem un Ajuntament que 
comuniqui efectivament els serveis que es 
promouen des de la casa de la vila per tal que els 
veïns de Cassà se'n puguin beneficiar, al mateix 
temps que interaccioni amb la ciutadania per tal de 
millorar les polítiques públiques que es puguin fer. 

Accions 2015 2016 2017 2018 2019 Actuacions fetes

Creació de la figura de cap de comunicació 

Figura de cap de comunicació 
per gestionar la comunicació 
externa i interna de 
l'Ajuntament 

Dinamitzar i crear, si s'escau, nous canals de 
comunicació per arribar efectivament als veïns de 
Cassà i, quan sigui necessari, a població de fora del 
municipi.

Des del 2015: increment 
exponencial del nombre de 
seguidors a les xarxes socials. 
2016: creació del nou canal de 
Whatsapp de l'Ajuntament i 
utilització dels newsletters per 
comunicar informació 
concreta, creació del web 
promocional del municipi 
www.cassadestapa.cat. 2018: 
creació del nou web 
www.cassacultura.cat amb 
l'agenda cultural, renovació del 
disseny de l'agenda mensual 
per incorporar-hi nova 
informació i fer-la més 
atractiva.

Donar a conèixer les activitats i singularitats de Cassà 
de la Selva a través dels mitjans de comunicació de 
referència de les comarques gironines.

Des del 2015: augment del 
nombre d'aparicions als 
mitjans de comunicació. 



Realitzar campanyes de conscienciació ciutadana per 
millorar el municipi on vivim. 

2015-2016: campanya 
Buscatifes, campanya per 
reduir el malbaratament 
alimentari. 2017: campanya a 
les escoles per promoure el 
reciclatge de la fracció 
orgànica, campanya Un Cassà 
de tothom. 2018: instal·lació 
d'adhesius als contenidors per 
millorar la taxa de reciclatge de 
residus de recollida selectiva.

NOVETAT. Potenciar Ràdio Cassà per tal d'obrir 
l'emissora a tota la ciutadania i fomentar-la com a 
referent a les comarques gironines. 

Des del 2015: nou espai de 
l'Hora del pati fet per nens i 
nenes dels centres escolars i 
programa Hola Alcalde  de 
queixes o suggeriments a 
l'alcalde. Des del 2016: nou 
programa de ràdio Cap de suro 
fet per nous col·laboradors 
joves. Des del 2017: creació de 
l'espai de ciutadania 
Cassanencs del món i 
renovació del Cassà al dia amb 
un espai diari. 

Volem que la ciutadania participi de les decisions 
importants del poble en tots els àmbits i nivells, 
impulsant processos participatius que garanteixin la 
transparència de les actuacions. 

Accions 2015 2016 2017 2018 2019 Actuacions fetes



PROPOSTA INICIAL. Fer processos participatius, 
prendre com a referència els barris i veïnats, on els 
ciutadans i cituadanes puguin opinar sobre quines són 
les necessitats del barri que cal prioritzar. 
REPLANTEJAT EL GENER DE 2017. Fomentar un 
ambient de participació ciutadana a través de la 
convocatòria de processos participatius que fomentin 
la cultura participativa al municipi. MOTIU DE LA 
REFORMULACIÓ. S'ha vist que més que regular un pla 
de participació ciutadana, el que fa falta és engegar 
mecanismes participatius concrets oberts a tota la 
ciutadania.  

Des del 2016 s'han estat fent 
diversos processos de 
participació ciutadana. 2016, 
2017, 2018 i 2019: 
pressupostos participatius. 4 
sessions participatives per 
elaborar el pla estratègic Cassà 
2025 i 2 sessions participatives 
per decidir sobre la circulació 
de la plaça de la Coma. 2018: 
pla de dinamització comercial, 
sessió informativa i de recollida 
de propostes sobre 
l'avantprojecte de la zona 
esportiva . Pla de mobilitat i 
inici dels tallers participatius. 

Executar un Pla estratègic Cassà 2025(participat) que 
imagini Cassà en un llarg termini i que transcendeixi 
legislatures.

Aprovació del Pla Estratègic al 
Ple Municipal de desembre 
2017. 2018: reunió del grup 
motor amb la calendarització 
d'accions concretes.

NOVETAT. Introduir progressivament l’experiència 
dels pressupostos participatius estructurats per 
diferents zones territorials del poble.

Primera edició: juny 2016.  Se 
celebren anualment. 



PROPOSTA INICIAL. Desenvolupar una aplicació que 
permeti notificar totes les incidències de la via pública 
a l’Ajuntament així com fer un seguiment de l’estat de 
la incidència. REPLANTEJAT EL SETEMBRE DE 2018. 
Gestionar les incidències de la via pública amb la 
major diligència possible i fer-ne un seguiment. 
MOTIU DE LA REFORMACIÓ. Després d'estudiar la 
posada en marxa d'aquesta aplicació, es considera 
que és més interessant no obrir més vies d'entrada 
per notificar incidències sinó potenciar i treballar 
millor les vies que ja tenim. 

Fins al 2017 s'ha estudiat  
l'opció de desenvolupar una 
aplicació però es considera 
més interessant potenciar les 
vies existents d'entrada 
d'incidències.

NOVETAT. Publicació periòdica del Pla d'Actuació 
Municipal 

Actualització periòdica de les 
accions del pla de govern. 

NOVETAT. Elaboració de l'enquesta de satisfacció i de 
coneixement de Cassà de la Selva 

Enquesta per conèixer el 
coneixement i la satisfacció 
dels habitants del municipi

Apostem per un Ajuntament que segueixi millorant 
la seva vocació com a institució al servei de la 
ciutadania, àgil, transparent, propera, directa i clara 
davant les demandes de la població. 

Accions 2015 2016 2017 2018 2019 Actuacions fetes
Completar progressivament el web institucional, 
mantenint-lo al dia i incorporant tots els elements 
d’interès ciutadà. 

Es va completant i ampliant 
periòdicament. Novetats més 
destacades: introducció del 
portal de la transparència 
(2016), agenda a la portada 
(2017), catàleg de tràmits de 
l'Ajuntament (2017). 



Millorar els canals de comunicació amb l’Ajuntament, 
concretament amb l’Alcalde i els regidors.

Des del 2015: introducció de 
l'espai de l'Alcalde, visites de 
l'Alcalde el dimarts, formulari 
de queixes i suggeriments, 
respostes a través de les xarxes 
socials (Facebook, Twitter i 
Instagram). 

Incorporar el Portal de la Transparència i introduir 
progressivament tots els ítems per complir la Llei de 
la Transparència. 

2016: incoporació del portal de 
la transparència al web 
www.cassa.cat. Des del 2016, 
2017. 2018: 100 % de 
l'indicador INFOPARTICIPA 
anualment. 

Incorporar la Seu Electrònica oferta pel Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya. NOVETAT. 
Implementació de l'administració electrònica a 
l'Ajuntament. Audifilm 

Canvi de seu de l'ABSIS a l'AOC 
per facilitar els tràmits als 
ciutadans (2016). Millora de la 
comunicació entre els usuaris i 
l'Ajuntament. 

Reduir el temps de resposta de l’Ajuntament cap als 
ciutadans en menys de 30 dies.

S'ha millorat però hem de 
seguir millorant el circuit intern 
per ser més àgils i poder fer un 
major seguiment de totes les 
incidències. Esperem millorar-
ho més amb la consolidació de 
l'administració electrònica el 
2018.



8 - HISENDA MUNICIPAL

Volem aconseguir uns comptes de 
l’Ajuntament transparents, austers i 
controlables per als ciutadans. 

Accions 2015 2016 2017 2018 2019 Actuacions fetes
Cobrir la plaça de tresorer. X Introducció de la figura del 

tresorer a l'Ajuntament de 
Cassà (2015).

Establir un sistema de control de la 
despesa actualitzat dia a dia, segons 
àrees i centres de cost (regidories).

X X X X X Sistema de reserves de crèdit 
per controlar les despeses de 
cada àrea (2015). Introducció 
del tècnic de control intern 
(2018). 

Anàlisi de les principals despeses de 
l’Ajuntament per aconseguir generar 
estalvi mitjançant la licitació de 
concursos per a la prestació de 
serveis o les compres agregades.

X X X X X S'han fet molts concursos per 
licitar els principals serveis de 
l'Ajuntament. Es poden 
consultar tots al Perfil del 
Contractant de l'Ajuntament 
de Cassà.

Reducció del nivell d’endeutament. X X X X X D'inicis del 2015 a finals del 
2017 l'endeutament ha passat 
del 61,7% al 29.6%. Finals 
2018, 21,33%

Crear un Pla de Tresoreria per 
controlar i analitzar els fluxos 
financers de l’Ajuntament. 

X

Publicar l’estat de comptes 
trimestralment.

X X X X

Revisar els contractes i les 
concessions municipals.

X X X S'ha fet la revisió i els canvis 
pertinents. Es poden consultar 
els contractes menors i majors 
de l'Ajuntament a 
www.cassa.cat. Aprovació del 
calendari de licitacions 2019

Alleujament fiscal pels ciutadans X X X X Reducció progressiva de la 
major part d'impostos i taxes. 
Augment de les bonificacions. 

Volem que els pagaments que fa 
l’Ajuntament estiguin al dia tal i com 
marca la legalitat



Accions 2015 2016 2017 2018 2019 Actuacions fetes
Complir amb els terminis legals de 
pagament segons liquiditat. 

X X X X X

Volem que els cobraments que ha 
de fer l’Ajuntament estiguin al dia 
tal i com estableix la legalitat.

Accions 2015 2016 2017 2018 2019 Actuacions fetes

Detectar els principals morosos i 
estudiar les mesures legals a 
emprendre. 

X X X S'ha aconseguit que la 
Generalitat i el Consell 
Comarcal pagui part dels 
deutes pendents a 
l'Ajuntament (2016-2017). 
Recaptació de quasi el 95% 
l'any 2018

Exercim una fiscalització de tots els 
comptes de l’Ajuntament. 

Accions 2015 2016 2017 2018 2019 Actuacions fetes
Estudiar les possibilitats 
d’actualització del cadastre. 

X X X X 2016: reducció del 13% del 
valor cadastral. 2017: reducció 
del 5% del valor cadastral. S'ha 
aturat l'increment del 0% del 
valor cadastral anual. 

Revisar el sistema de cobrament de 
les escombraries i l’aigua.

X El desembre 2015 es va 
separar el cobrament 
d'aquestes taxes.

Plantegem una previsió a llarg 
termini que contempla els comptes i 
els projectes del poble.

Accions 2015 2016 2017 2018 2019 Actuacions fetes

Realitzar estudis de despesa i el 
projecte de remodelació de diferents 
temes amb l’objectiu de sol·licitar 
fons de finançament extern. 

X X X X Per cada inversió que es fa, es 
realitza l'estudi de despesa 
corresponent associat al 
projecte. 



9 - RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Dotem a l’Ajuntament de Cassà de la
Selva d’un sistema efectiu de gestió dels
recursos humans dels quals disposa.

Accions 2015 2016 2017 2018 2019 Actuacions fetes
Elaborar un organigrama real i actualitzat
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva i els
seus ens adscrits.

X X Organigrama municipal pràctic fet 
i publicat al web (2016). Ara s'està 
fent l'organigrama formal amb la 
valoració de llocs de treball (2017-
2018).

Adequar a la legalitat la plantilla de
treballadors, la relació de llocs de treball i
la contractació de personal.

X X X X Es va fent progressivament amb la 
convocatòria de diverses places. 
Les convocatòries són públiques al 
web. 

Realitzar una valoració dels llocs de
treballs actuals, segons les necessitats de
l’Ajuntament i els seus ens adscrits, tenint
en compte les competències i la formació
requerida per cada plaça.

X La valoració de llocs de treball 
s'està fent i es presentarà el 2018 
als treballadors.

NOVETAT 2018. Incorporar l'administració 
electrònica a l'Ajuntament de Cassà

X X Es va implantar al juny de 2018.



10 - CONSTRUÏM UN NOU PAÍS

Construïm un nou país, més just i per a
tothom. Donem suport al Govern de la
Generalitat de Catalunya i a tot allò que 
decidim els catalans per avançar en la
creació d’un nou estat d’Europa.

Accions 2015 2016 2017 2018 2019 Actuacions fetes
Adherir els regidors a l’Assemblea de
càrrecs electes de l’AECAT.

X X X X X Tots els regidors d'ERC de 
l'Ajuntament de Cassà estan  
adherits a l'Assemblea de 
càrrecs electes de l'AECAT.

Ser presents a l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI).

X X X X X

Donar suport al poble català i a la
Generalitat de Catalunya en el procés
d’independència del nostre país através
de múltiples mocions

X X X X X
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