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PREÀMBUL
El programa d’actuació municipal (PAM) és el document que recull les
línies estratègiques d'actuació i els projectes del govern municipal per
aquest mandat, esdevé el compromís públic i comú amb la ciutadania
del Govern Municipal i, per tant, és fruit de la seva visió sobre la situació,
necessitats i perspectives del nostre municipi i dels seus ciutadans i
ciutadanes.
L'actual situació de crisi econòmica, que també afecta a les finances
locals, fa imprescindible que aquest PAM reculli les actuacions i
programes de control econòmic i financer que el govern municipal
portarà a terme per assegurar, d’una banda la prestació dels serveis
públics que estan sota la seva competència i també, garantir el manteniment de les polítiques socials i de promoció de l'ocupació i de formació,
i també, la contenció i reducció de la despesa, amb l'adopció de noves
formules de gestió i l'increment de la productivitat.
La defensa del benestar, la convivència, l’enfortiment de la cohesió i
la inclusió social adquireixen nou protagonisme i han de centrar el
nostre esforç. L’Ajuntament ha de mantenir els serveis públics de
qualitat i les mesures de protecció social que permetin lluitar contra les
conseqüències de la crisi.
Hem de treballar per la modernització de l'administració i les relacions
de l'Ajuntament amb la ciutadania, per impulsar un govern que basi el
seu lideratge en l'acord, el diàleg i la unitat de tots els agents socials
i econòmics.
Creiem en la governança com a estil i forma de governar. El govern
municipal exercirà la seva responsabilitat de prendre decisions amb el
contacte, interacció i participació activa de tots els actors rellevants del
municipi, tant públics com privats per tal que aquestes decisions resultin
enriquidores per l’aportació de punts de vista. Aquesta governança
també ho serà territorial, i per això governarem en contacte i diàleg
constant amb els municipis veïns i amb les administracions locals
comarcals i provincials.
Promourem, tanmateix, l’exercici del govern obert com a evolució del
nostre sistema democràtic de convivència i valors, basat en l’establiment
de mecanismes per a la transparència, així com espais permanents
per a la col·laboració i la participació democràtica més enllà de l’exercici
del sufragi cada quatre anys. Impulsarem, per això mecanismes de
democràcia conversacional front a la democràcia estrictament representativa, aprofitant les possibilitats que ens proporcionen les tecnologies
de la informació i la comunicació.
Així doncs, el PAM 2012-2015 que proposem inclou les propostes
d’actuacions i programes a desenvolupar en aquest mandat municipal
així com les principals mesures pressupostàries i de caràcter econòmic
que l’ajuntament aplicarà.
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1. ACTIVITAT ECONÒMICA
I CREACIÓ D'OCUPACIÓ
Convertir la crisi econòmica en una oportunitat, fomentant l’activitat
empresarial innovadora, donant suport a l’emprenedoria (als emprenedors) i impulsant el comerç local són les nostres prioritats.
__________________________________________________________

1.1. Programes de suport social
Programar en funció de l’oferta del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) plans d'ocupació per a dotar d'experiència laboral i reciclatge
professional als col·lectius de persones en situació d’atur.
Fomentar Mesures Especials de Foment de l’Ocupació (MEFO) per a
persones amb especials dificultats d'inserció, sempre i quan hi hagi
disponibilitat de recursos no pressupostats prèviament.
Exigir clàusules socials en els contractes i licitacions de l'ajuntament,
prioritzant en la finalitat de facilitar la contractació i la integració laboral
de persones desocupades
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Apostar decididament per a que les empreses adjudicatàries de serveis
municipals contractin el seu personal entre el col·lectiu de persones
aturades del municipi amb especials dificultats d'inserció.
En tots els serveis públics gestionats per l’ajuntament o per empreses
apostarem decididament per la contractació i la integració laboral de
persones desocupades del municipi, exigint la inclusió de clàusules
especifiques en els contractes i licitacions i prioritzant en petites
empreses, societats cooperatives i autònoms del municipi.
__________________________________________________________

1.2. Assessorament i formació per incrementar l'ocupació
Consolidar la G2M com a centre de formació ocupacional i capacitadora
de referència amb oferta formativa pròpia, la generada amb recursos
del SOC i la derivada del desenvolupament dels convenis amb UEICerclem (Unió Empresarial Intersectorial-Cercle d’Empresaris) i PIMEC
(Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) i la societat cooperativa Formatec.
Ampliar la cartera de serveis del Racó de Feina, posat en marxa al
2011, com a lloc de trobada, assessorament i motivació dels desocupats
de Montmeló que busquen activament una ocupació.
Continuar impulsant la UNED (Universitat Nacional d'Educació a
Distancia) com a via d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45
anys i punt referència a la comarca.
Estudiar amb el Departament d’Ensenyament la possibilitat de generar
nous Cicles Formatius de Grau Superior al municipi per completar la
oferta formativa.

Vetllarem pel seguiment del projecte “Plataforma de serveis de negoci
a empresaris i emprenedors del Baix Vallès” finançat amb fons europeus
(FEDER).
__________________________________________________________

1.3. Dinamització del municipi i foment
de l'activitat econòmica
Elaborar el Pla Estratègic de Montmeló 2012-2017 amb la participació
activa de la ciutadania.
Potenciar el paper del Consell Econòmic i Social com a eina de
coordinació de les accions adreçades a reactivar l’economia local.
Donarem suport als emprenedors amb la creació d’un Viver d’Empreses,
oferint espais, formació, orientació, assessorament i serveis.
Promoure la signatura d’un conveni amb MicroBank per al finançament
de projectes d’emprenedoria.
Posar en marxa el concurs d'idees per a la creació d'empreses “Humans
amb Recursos”, dirigit a joves de Montmeló que tinguin entre 15 i 20
anys que fomenti i formi per a la creació d'un negoci propi com a sortida
laboral estable.
Estudiar fórmules per a fomentar la contractació del primer, segon i
tercer treballador per part dels autònoms de Montmeló, amb especial
prioritat de joves desocupats menors de 30 anys amb càrregues
familiars.
Donar suport al comerç de proximitat i ampliar la col·laboració amb la
Unió de Botiguers i Comerciants de Montmeló.
Promoure acords amb el teixit industrial del municipi per facilitar la
implantació o creixement de l’actual teixit productiu que ens permeti,
mitjançant acords, un major grau d’ocupació local.
Aprofitar l’oportunitat econòmica i social que ofereix el Circuit de
Catalunya a través del treball conjunt dels ajuntaments de Montmeló,
Granollers i Parets juntament amb el Consell Comarcal del VO i
empresaris, restauradors, associacions, sindicats, indústria i d’altres
ens implicats en el sí de l’Associació de Municipis Parc Territorial del
Circuit.
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2. SERVEIS A LES PERSONES
L'evolució de la situació econòmica i les seves conseqüències socials,
fan primordial unes polítiques socials fortes per assolir una societat
més justa. Hem de continuar promovent el desenvolupament vital de
les persones, generant polítiques que promoguin la inclusió social
d'aquells ciutadans i ciutadanes que s’han vist exclosos en algun àmbit
de la seva vida, i promovent hàbits saludables per assolir un major
nivell de salut en la seva concepció més global, tant a nivell individual
com col·lectiu. A la vegada, treballarem per mantenir uns serveis públics
de qualitat, especialment, l'educació, la cultura, l’esport, la salut, per
sostenir i millorar la cohesió social.
__________________________________________________________

2.1. Serveis socials a l'abast de les persones
Mantenir i ampliar, d’acord amb les necessitats, els ajuts socials destinats
a cobrir les necessitats més bàsiques de les persones: allotjament,
subministraments i alimentació.
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Mantenir i ampliar la cobertura de la Cartera de Serveis: teleassistència,
serveis d’atenció domiciliària, beques de menjador, ajuts per llibres de
text, colònies,..., beques de serveis (esports, casal d’estiu,...), en
col·laboració i coordinació amb la Generalitat de Catalunya, Diputació
de Barcelona i Consell Comarcal.
Mantenir els programes per les persones amb diferents discapacitats
en coordinació i col·laboració del gestor i de l’AMPA del Trencadís.
Estudiar amb la col·laboració del Grup Dem la possibilitat d’habilitar un
espai de residència per a persones amb diferents discapacitats.
Ampliar la col·laboració amb Càritas i dotar a l’entitat d’un espai de
dipòsit d’aliments i rober al nou magatzem del soterrani de la plaça
d’Ernest Lluch.
Treballar amb Càritas per crear un Banc d’aliments frescos que permeti
aprofitar millor els aliments en bon estat que el comerç no pot aprofitar
però que poden ser una excel·lent font per a les famílies necessitades
Constituir la Taula Local de Coordinació per la Inclusió Social amb la
participació d’agents econòmics i socials i les entitats que treballen
donant suport a les persones afectades per la crisi.
Elaborar el Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social d’acord amb el pla de serveis socials comarcal per eradicar situacions de desigualtat i exclusió social.
Consolidar el Punt Dona com a servei d’atenció a les dones per tal que
rebin atenció i assessorament jurídic, social, psicològic, associatiu,
laboral o sobre maltractaments tant de forma individual com en grup.
Mantenir el programa “Quedem a les 17.30” per afavorir l’aprenentatge,

l’adquisició d’hàbits d’infants i adolescents que afavoreixi el desenvolupament personal, la integració i així compensar els dèficits socioeducatius.
Potenciar la Xarxa d’Infància i Adolescència i la coordinació dels diferents
professionals que intervenen establint protocols d’actuació i buscant
la millora de les accions que acordin.
Impulsar la constitució del Consell de Dones de Montmeló que impulsi
la redacció del Pla d’Igualtat de Montmeló.
__________________________________________________________

2.2. Gent gran, envelliment actiu
Mantenir i ampliar la col·laboració amb l’Associació de la Gent Gran
promovent la constant adequació dels serveis que es presten al Casal
de la Gent Gran.
Estudiar l’adhesió del Casal de la Gent Gran a la Xarxa d’Equipaments
Cívics de Catalunya.
Promoure les obres de rehabilitació del Casal de la Gent Gran d’acord
amb l’AGGM.
Sol·licitar a la Diputació de Barcelona el material per a l’habilitació d’un
espai de gimnàstica per a gent gran.
Reorientar la prestació del servei de perruqueria i bar del Casal de la
Gent Gran.
Prestar el servei de podologia i fisioteràpia, establint un acord amb els
professionals de la població.
Editar un nou carnet del Casal de la Gent Gran posant-lo en valor i que
inclogui la possibilitat de descomptes i condicions especials en establiments del municipi.
Encarregar el projecte d’ampliació de places de residència de Can
Dotras i l’habilitació d’un nou espai per a rehabilitació física.
Mantenir els serveis d'atenció domiciliaria a les persones amb dependència (atenció personal, higiene, mobilitat, alimentació, acompanyament,
neteges de manteniment,...) i garantir la informació, la formació, l’atenció
i el suport a les famílies cuidadores. Consolidar el Banc d’Ajudes
Tècniques.
Estendre el programa d’arranjament d’habitatges en funció de la
disponibilitat pressupostaria i a partir del manteniment del programa
de la Diputació de Barcelona amb l'objectiu de fomentar la autonomia
personal de les persones amb un grau de dependència, i millorar
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l'accessibilitat dels habitatges.
Adhesió a la Xarxa de Ciutats Amigues de la Gent Gran.
__________________________________________________________

2.3. Educació, motor de progrés i transformació social
Mantenir i potenciar el Centre de Formació d'Adults (CFA), vetllant
perquè ningú no es quedi sense accés als programes de qualificació
inicial i a l’educació post obligatòria. Garantir la formació i l’aprenentatge
al llarg de tota la vida.
Assegurar el manteniment de les beques de suport a l’escolarització,
menjadors escolars, activitats d’educació en el lleure i altres necessitats
socials, apostant per una educació integradora i inclusiva.
Continuar el procés de reforma i millora dels centres educatius de la
població.
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Programar la substitució de la fusteria d’alumini i vidres de l’escola Pau
Casals per adaptar-los a la normativa actual i demanar al Departament
d’Ensenyament les ajudes pertinents per tirar endavant aquest programa.
Arranjar els talussos dels patis de primària evitant que es facin xaragalls
i esvorancs.
Exigir al Departament d’Ensenyament el finançament de l’arranjament
de la fusteria d’alumini i persianes de l’escola Sant Jordi que portarà
terme l’Ajuntament.
Realitzar un sostre lleuger en el pati interior de l’Escola Sant Jordi per
evitar la insolació directa.
Adaptar el pati d’educació infantil de l’escola Sant Jordi per eliminar la
jardinera perimetral on estan plantats els arbres.
Reclamar al Departament d’Ensenyament el compliment de les mides
de seguretat en els centres escolars (protecció de columnes, dobles
baranes,...)
Encarregar amb el suport de la Diputació de Barcelona la redacció d’un
programa de manteniment preventiu dels equipaments escolars.
Integració a la Xarxa de Ciutats Educadores i subscripció dels principis
de municipi educador.
Dissenyar i programar el desenvolupament del Pla Educatiu de Ciutat
(PEC)
Estudiar amb la Generalitat la necessitat de construcció d’un institut escola d’acord amb la previsió d’evolució de les necessitats

d’escolarització del municipi.
Programar en correspondència amb l’evolució de la població i d’acord
amb el Departament d’Ensenyament la construcció d’una segona Escola
Bressol Municipal.
Encarregar el projecte d’ampliació de l’Escola Municipal de Música de
Can Gaietà per a donar resposta a les necessitats actuals i futures del
servei.
Potenciar la interrelació entre les AMPA’s dels centres educatius i
l’Ajuntament amb reunions periòdiques per tal de crear un espai de
relació de pares a nivell municipal i prendre decisions de futur de forma
conjunta.
Garantir l’accés als nens i nenes que ho necessitin per la seva situació
familiar a les activitats extraescolars organitzades per les AMPA’s
mitjançant beques i ajudes, per tal de facilitar la seva inclusió social i
contribuir a la seva formació integral més enllà de la obligació lectiva.
__________________________________________________________

2.4. Joventut
Donar compliment a les accions del Pla Local de Joventut d’acord amb
les possibilitats pressupostàries i potenciar la creació de la Taula de
Joves per tal de disposar d’un fòrum d’interlocució, participació i contacte
permanent amb les entitats juvenils i els joves no associats.
Difondre i potenciar els ajuts per al lloguer, l’oferta local de vivenda de
lloguer i les possibilitats de compartir habitatge des de l’Oficina Local
d’Habitatge coordinada amb el Punt d’Informació Juvenil.
Mantenir la prioritat en la construcció d’habitatge dotacional de lloguer
per a joves, cercant les formules que ho facin possible i superant el
difícil moment que travessa el sector immobiliari.
Impulsar la creació d’un equipament juvenil que esdevingui un punt de
trobada, relació, creació i foment de la cultura participativa fent partícips
al jovent en la gestió de l’equipament.
Ampliar el servei de l’Aula d’Estudi a les èpoques d’exàmens de les
diferents universitats catalanes perquè tots els estudiants de Montmeló,
indiferentment del centre o estudi que cursin, disposin d’aquest servei.
Posar en valor la tasca del Punt d’Informació Juvenil i el Punt d’Informació
al Centre Educatiu de Secundària i els programes que desenvolupa
(prevenció sobre drogues, salut, sexualitat, foment d’estil de vida
saludable,...)
Mantenir el suport a les entitats juvenils, dotant-les dels recursos
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necessàries que garanteixin la seva tasca.
Proposar al CIJ Esplaia’t canviar l’espai actual a l’antiga Escola Bressol
(Passatge Colon) i condicionar un nou espai per possibilitar aquest
canvi.
Crear bucs d’assaig per a grups joves a la Sala Polivalent.
Promoure activament, en conveni amb el CIJ Esplaia’t i mitjançant
activitats específiques, l’accés a l’educació en el lleure a tots els nens
i nenes, especialment d’aquells amb menys recursos, com a activitat
de socialització, aprenentatge i inclusió social que facilita, a la vegada,
la conciliació del temps de les famílies.
__________________________________________________________

2.5. Cultura
Consolidar la posada en marxa de la Sala polivalent de la Torreta amb
una programació estable per a totes les edats, condicions, i sensibilitats,
garantint la participació i l’ús de l’equipament per a les entitats locals.
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Mantenir el programa de Voluntaris per a la Llengua per a promoure
l’ús del català entre la població.
Posar en marxa el jaciment arqueològic de Can Tacó – Turó d’en Royna
com a Parc Arqueològic i Natural i promoure la creació d’un ens de
gestió del parc mancomunat amb Montornès del Vallès.
Desenvolupar el projecte d’adequació dels pous de glaç i la connexió
amb el camí a Montornès Nord.
Sol·licitar la inclusió en el programa operatiu FEDER – Catalunya 20072013, eix 4, convocatòria 2007-2014, el projecte d’ampliació de les
dependències del Museu Municipal de Montmeló per acollir les col·leccions de pintura mural romana del primer estil pompeià del jaciment
arqueològic de Can Tacó.
Demanar a la Generalitat de Catalunya la inserció del Museu Municipal
de Montmeló a la Xarxa de Museus d’Arqueologia de Catalunya.
Programar la construcció per fases de la nova Biblioteca pública d’acord
amb la disponibilitat de recursos que emanen del PUOSC 2012, les
subvencions d’altres administracions i els recursos propis del programa
d’inversions 2013-2015, i sense que la seva construcció signifiqui un
increment del deute municipal per sobre de les possibilitats de
l’Ajuntament.
Crear espais de magatzem per a entitats al nou local soterrani de la
plaça d’Ernest Lluch.

Programar les fases de les obres de reforma de l’espai de la Torreta
per obrir-lo com a parc urbà diürn, amb la creació d’un nou espai
relacional i l’adequació de l’espai de l’amfiteatre i el talús del carrer de
Santiago Rusiñol.
Promoure la participació activa de la ciutadana i de les entitats del teixit
associatiu en l’organització de les activitats festives i culturals del
municipi.
Mantenir l’oferta de serveis a La Torreta Centre Cultural.
__________________________________________________________

2.6. Activitat esportiva
Potenciar el Consell de l’Esport Municipal com a eina de participació
activa de la societat civil en la promoció de l’esport.
Reforçar l’Escola Esportiva i la pràctica esportiva als centres escolars
amb la participació activa de les AMPA’s. Mantenir el programa de
beques per possibilitar l’accés a qui ho necessiti.
Continuar generant programes d’activitat física dirigida per a totes les
edats.
Continuar desenvolupant programes específics per a infants amb
diferents discapacitats o amb dificultats d’adaptació en col·laboració
amb El Trencadís.
Mantenir el programa SAFIM (Salut i activitat física a Montmeló) amb
col·laboració del Centre de Salut a l’objecte de definir i implementar
actuacions per millorar la salut i la qualitat de vida de les persones,
creant hàbits saludables.
Millorar l’estat dels circuits i rutes al medi natural vinculats als camins
de Montmeló i revisar l’estat dels elements per a la pràctica esportiva
lúdica implementant si s’escau de nous.
Reformar l’accés a la pista exterior de l’Institut per utilitzar-la fora de
l’horari lectiu.
Mantenir i millorar la pista coberta de l’escola Pau Casals i millorar
l’estat de la pista de l’escola Sant Jordi, mantenint el seu ús fora de
l’horari lectiu.
Rehabilitar puntualment les piscines d’estiu per mantenir el servei.
Continuar afavorint l’ús dels resident a Montmeló al servei de piscines
d’estiu mitjançant l’actual política d’abonaments i preus.
Modificar en funció de les possibilitats d’inversió els vestidors de les
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piscines d’estiu en quatre vestidors de suport al camp de futbol.
Programar la substitució de la gespa artificial del camp de futbol un
cop arribi al final de la seva vida útil.
Estudiar les possibilitats de construcció d’un nou espai amb serveis de
fitness, wellness i raqueta adaptat a la nostra realitat i a partir de les
instal·lacions esportives actuals del municipi.
Programar la construcció per fases d’un skatepark al polígon del
Pedregar.
Reeditar la Festa de l’Esport com a punt de trobada del teixit esportiu
del municipi.
__________________________________________________________

2.7. Salut pública i comunitària
Continuar promovent programes d’atenció comunitària: salut i escola;
activitat física i l’alimentació saludable, esport i salut, salut laboral, salut
i medi ambient i salut i lleure.
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Ens adherirem al moviment de Ciutats Saludables. Aprofundirem i
aplicarem el concepte de “ciutat saludable”.
Exigirem el manteniment de tots els serveis del CAP i el retorn del
servei de guàrdies de 24 a 8 hores.
Mantenir el programa d’inspeccions d’establiments d’alimentació amb
la col·laboració de la Diputació de Barcelona garantint la seguretat
alimentària i la protecció de la salut.
Mantenir el programa de formació en primers auxilis que ofereix Protecció
Civil a diferents col·lectius (AMPA’S, entitats, mestres,...)
Mantindrem la figura d’alimentadors/es de gats, per tal de tenir un bon
control de les colònies de gats, promovent a l’hora projectes
d’esterilització.
Millorar el servei de tractament de plagues urbanes en particular atenció
a la del mosquit tigre i la oruga processonària dels pins.
__________________________________________________________

2.8. Solidaritat i cooperació
Mantenir el suport als programes de cooperació i solidaritat revisant i
actualitzant les modalitats de cooperació i adequant-los a les possibilitats
econòmiques de l’Ajuntament.

3. TERRITORI I SOSTENIBILITAT
La crisi econòmica i en particular la del sector immobiliari, endarreriran
el procés de desenvolupament urbà del nostre municipi, però cal estar
en les millors condicions per al desenvolupament d’habitatges tant al
sector de l’Escorxador, com a l’àmbit del soterrament, prioritzant en el
sòl de titularitat municipal.
La transformació del municipi arrel del soterrament de les vies fèrries
fa necessària una nova orientació estratègica. Montmeló és un poble
amb un nucli urbà compacte que conviu amb les grans infraestructures
que ens envolten i que comparteix amb Granollers i Parets el Circuit
de Catalunya. El futur urbanístic i econòmic del municipi passa també
per un rigorós i seriós estudi del futur d’aquest equipament esportiu i
de tot l’àmbit, en col·laboració dels ajuntaments implicats i dels agents
econòmics i socials de la comarca i amb la complicitat de la Generalitat
de Catalunya.
Mantenir el model de poble projectat al Pla General del 1985 i consolidat
al POUM aprovat definitivament al març de 2012, la qualitat de l'espai
públic, les mesures per a l'estalvi energètic, l'ús d'energies renovables
i la preservació del medi ambient i els espais naturals, han estat i són
prioritats del consistori. Consolidar l’espai públic com un espai de
convivència. El poble, els carrers, les places, els habitatges, els
equipaments socials, culturals, esportius i lúdics són, abans que res,
per a les persones. En moments com els actuals, on la crisis econòmica
provoca evidents desequilibris, hem de continuar promovent una major
activitat a tots els equipaments municipals, per tal de sostenir i millorar
la cohesió social entre tots els ciutadans.
El final de l’obra de soterrament ens ha de permetre continuar el projecte
d’anella de circumval·lació urbana i obrir tal i com expressa el POUM
el poble al riu i al territori. Hem de continuar treballant en la millora del
model de poble sostenible, net, segur i respectuós amb el medi ambient
que hem anat construint, dotant-lo de les infraestructures necessàries
i garantint en tot moment la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
__________________________________________________________

3.1. El territori
Connectarem el vial de ronda per sota els viaductes ferroviaris entre
l’Escorxador i la Verneda del Congost per millorar la mobilitat, possibilitant
al mateix temps la transformació de l’actual BV-5003, la connexió entre
els polígons de Sota el Molí i el Pedregar i l’accessibilitat a les zones
industrials del Raiguer i Riera Marsà.
Projectarem la connexió del polígon Riera Marsà amb el del Raiguer
al marge dret aigües amunt del riu Congost.
Negociarem amb les administracions de l’Estat i de la Generalitat una
sortida a la limitació de l’informe de Protecció Civil que impossibilita el
desenvolupament del sector del Turó de la Bandera, Can Butjosa, la
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Quintana de Dalt i l’ARE de Can Gurgui i que no permet donar continuïtat
al vial de ronda en paral·lel a l’AP7 fins a connectar per una banda
amb el nou pas del polígon Sota El Moli a l’alçada del carrer entre
Farmhispania i Ros Casares i per l’altra amb el polígon del Pedregar.
Exigirem a Adif (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries) la redacció
del projecte i la execució de l’obra de la integració urbana dels calaixos
resultants del soterrament, la urbanització de la llosa i la connexió entre
carrers.
Vetllarem per a que l’obra de soterrament s’adeqüi al projecte aprovat
per l’Ajuntament.
Millorarem el camí de Parets. Un cop signat el conveni amb el propietari
dels terrenys, programar els treballs en el marge dels camps per
l’adequació d’una vorera amb sauló i la instal·lació d’enllumenat. Acordar
amb el concessionari d’autopistes i amb el municipi de Parets la millora
del pas per sota de l’AP7 i C33 que garanteixi la seguretat dels vianants
i el manteniment de l’espai.
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Seguirem l’evolució del projecte de la Línia Orbital Ferroviària, del
desdoblament de la línia R3 (Vic-Puigcerdà) i de la creació d’una estació
intermodal a l’alçada del Circuit de Catalunya, en els terrenys de darrera
el cementiri.
Treballarem en el sí de l’Associació de Municipis Parc Territorial del
Circuit per a que la Generalitat de Catalunya redacti el Pla Director
Urbanístic del Circuit de Catalunya.
Gestionarem amb el Ministeri de Foment la programació dels accessos
a l’AP7 i la C33 al nostre municipi.
Treballarem per l’adequació del paviment del vial perimetral del Circuit
de la rotonda al costat de l’entrada al circuit Off Road i fins el pont de
la línia de rodalies R3 al polígon del Circuit.
Donarem continuïtat als treballs de delimitació entre els termes de
Montmeló i Montornès del Vallès aprovat pel Ple de data 29 de setembre
de 2009 fins a la resolució per part del titular del departament de
Governació i Administracions Públiques. En funció de la resolució
s’estudiarà l’estratègia a seguir.
__________________________________________________________

3.2. Projectes d’intervenció urbana. Espai públic
Donar prioritat a la 2a fase de l’obra de millora de l’enllumenat públic
i de la xarxa d’abastament d’aigua de la plaça de la Constitució, carrer
de Salvador Espriu i carrer de la Cucurny, d’acord am el Pla director
d’abastament d’aigua potable redactat el 2012.

Avançar en la redacció dels projectes i, en funció de la disponibilitat
pressupostaria reformar els carrers de Joan Maragall, carrer Nou i
carrer del Pintor Fortuny.
Avançarem amb les propostes de modificació d’usos dels espais públics
d’acord amb els veïns i proposarem actuacions de reforma, reparació
i adequació en funció de la disponibilitat pressupostaria a: plaça del
Mil·lenari, plaça i parc de la Quintana, passeig de les Corts Catalanes
i plaça de Rafael Casanova, plaça de Sant Isidre, plaça de la Constitució
(Cucurny), parc de Santa Maria (entre carrer de Sta. Maria i Pompeu
Fabra), plaça de Joan Miró (Museu), plaça Pau Picasso i parc de Sant
Crist de la Grua.
Redactar projecte de construcció d’un aparcament soterrat i d’urbanització
de la plaça de Frederica Montseny.
Continuarem millorant el sanejament del carrer Mogent d’acord amb
els veïns i de punts crítics de la xarxa de sanejament d’acord amb el
Pla Director de Clavegueram.
Establirem el programa de millora de la fiabilitat de la xarxa d’abastament
d’aigua, canviant les canonades que arriben a la fi de la seva vida útil
a carrers com: carrer Nou, Anselm Clavé, Prat de la Riba, Pintor Fortuny,
passeig de les Corts Catalanes i carrer de Cucurny.
Prosseguirem amb la millora de l’estat de les voreres, calçades i zones
per a vianants.
Seguirem amb la millora de la qualitat dels carrers pel que fa a
l’accessibilitat eliminant obstacles i barreres arquitectòniques. Mantindrem
d’acord amb les possibilitats econòmiques del consistori el Pla
d’Accessibilitat per la Supressió de barreres arquitectòniques.
Millorarem i renovarem les actuals parades d’autobusos i adaptarem
el recorregut d’acord amb la posada en marxa de la nova estació de
RENFE.
Construcció de columbaris al cementiri, així com programació de la
construcció de nous nínxols d’acord amb les necessitats.
Mantenir la política de remodelació i construcció de ressalts en la via
pública que limiti la velocitat dels vehicles, garantint la convivència
entre vianants i vehicles.
Avançar en la creació de zones urbanes d’esbarjo per a gossos dotantles d’expenedors de bosses i promovent el manteniment i la neteja
diària. A mesura que s’implementi aquesta opció, anar eliminant
progressivament les zones de pipi-cans actuals.
Redactar amb el suport de la Diputació de Barcelona el Pla Director
de l’Espai Públic de Montmeló.
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Establirem una aplicació de geolocalització de les obres que l’Ajuntament
fa en el municipi en temps real.
Potenciar la figura de l’inspector de la via pública per tal de realitzar
el seguiment del manteniment i neteja de l’espai públic, i l'adequació
de les obres i les activitats amb les llicències sol·licitades.
Potenciar les noves tecnologies perquè la ciutadania pugui comunicar
a l'ajuntament les incidències a la via pública.
__________________________________________________________

3.3. Habitatge
Ens proposem impulsar actuacions que permetin la construcció
d’habitatges a preus assequibles, prioritzant els habitatges de protecció.
Desenvoluparem l’acord amb Llar Unió (UGT) de promoció d’habitatge
de protecció al sòl municipal del carrer Navarra amb carrer del Primer
de maig.
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Impulsar actuacions que permeti la construcció d’habitatges a preus
assequibles a la zona de l’Escorxador.
Programar la construcció d’habitatges a preus assequibles al sòl públic
propietat de l’INCASOL a l’antiga discoteca “Pista Festival” (Carrer
Girona).
Prioritzar la promoció de 305 nous habitatges tant protegits com de
renda lliure a les zones propietat d’Adif de nova urbanització fruit del
soterrament de la línia de ferrocarril, d’acord amb el que preveu el Pla
d’Ordenació Urbana Municipal.
Mantenir el servei de l’Oficina Local d’Habitatge en conveni amb Parets
del Vallès en temes de: sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació
d’habitatges, instal·lació d’ascensors, assessorament de línies d’ajut
per l’accés al parc d’habitatges protegits, públics i privats, per al
pagament del lloguer, sobreocupació i sobre condicions d’habitabilitat
dels habitatges.
Ens proposem impulsar acords supramunicipals per a la posada en
marxa del servei de mediació residencial per facilitar la resolució de
conflictes amb l’habitatge: problemes en les comunitats de veïns,
lloguers, execucions hipotecàries,...
Adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge promoguda per la
Diputació de Barcelona.
Estudiarem mesures per promoure la posada al mercat de lloguer
d’habitatges buits que romanen tancats o no utilitzats.

Estudiarem la possibilitat d’establir negociacions amb propietaris
d’habitatges, entitats bancàries o particulars, per disposar d’una borsa
d’habitatge de lloguer social per a famílies amb serioses dificultats
econòmiques, amb la garantia de l’ajuntament.
Fomentarem la implantació del programa “Compartir Habitatge” per a
que persones grans comparteixin el seu habitatge amb gent jove.
Estudiarem amb la Diputació de Barcelona mesures per promoure un
nou camí d'accés a l'habitatge basat en models de cooperatives d'ús
(MCU), segons les quals, els seus membres participen i gaudeixen
d'un ús indefinit de l'habitatge mitjançant un dret d'ús assequible.
__________________________________________________________

3.4. Mobilitat
Considerar la viabilitat de la construcció d’un pàrking soterrat al carrer
de Miquel Biada en règim de places en venda i explotació per temps
(Parc & Rail).
Estudiar la implantació de zones blaves d’aparcament bonificada pels
residents en els carrers d’alta intensitat comercial i ciutadana.
Implantació de la targeta d'aparcament individual, aquest distintiu
permetrà estacionar els vehicles en zones blaves sense limitació horària
i en les específicament senyalitzades adreçada a persones que disposin
d’un certificat de reconeixement de discapacitat.
Redactar el projecte amb el suport de la Diputació de Barcelona de la
Xarxa de Camins Escolars Segurs i Sostenibles per als centres educatius
amb col·laboració dels consells escolars de centre.
__________________________________________________________

3.5. Espais verds i biodiversitat
Programarem la integració mediambiental del vial fluvial a la banda del
polígon de Riera Marsà per donar continuïtat d’aquest fins al riu Mogent
i connectar riu amunt amb l’altra riba i la zona de la font de Santa
Caterina d’acord amb l’Ajuntament de Montornès.
Adequarem i consolidarem el Bosc de l’Aplec ampliant l’àmbit.
Continuarem amb el manteniment del Bosc de Can Guitet i del bosc
de la Torre Pardalera com a zones naturals d’interès pedagògic.
Reformarem el parc del costat del Viena, amb la substitució de terres
i nova plantació d’espècies adaptades a l’entorn d’acord amb la
disponibilitat pressupostària.
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Desenvoluparem el projecte ambiental incorporat al jaciment de Can
Tacó i el turó de Les Tres Creus.
Un cop finalitzades les obres del soterrament, es recuperarà l’espai
d’ocupació temporal, vetllar per a la seva restitució i completar el
programa de construcció de nous horts.
Programar l’adequació d’un nou espai en sòl públic i/o privat per a
situar nous horts de titularitat pública.
Avançarem en la configuració de la xarxa de camins saludables i
practicables a peu i en bicicleta que connecti amb les xarxes ja
establertes.
Realitzarem projecte de recuperació ambiental de la llera del riu des
del pont de la BV-5003 fins a la riera del Tenes.
Millorar el servei de tractament de les plagues que afecten als arbres
i plantes, en particular a la de l’escarabat morrut que afecta a la població
de palmeres.
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Promourem amb la participació activa dels propietaris de gossos de
caça l’establiment d’un nucli zoològic on poder allotjar-los. Promourem
la creació de l’associació de caçadors que doni sortida a aquest projecte.
__________________________________________________________

3.6. Sostenibilitat
Aprofitarem les aigües del freàtic que han sorgit fruit de la construcció
de les pantalles de la línia d’Alta Velocitat pel rec de la nova superfície
verda que es generarà amb la integració urbana del ferrocarril amb la
construcció d’un nou dipòsit. Depenent de la qualitat de l’aigua obtinguda,
possibilitar que aquesta captació esdevingui com a punt addicional de
subministrament de l’aigua de boca del poble, conjuntament amb el
pou de la corba de Sant Julià.
Millorarem l’eficiència de la recollida de residus, adoptant mesures per
fomentar la separació en origen dels residus urbans i estudiant els
processos de recollida per mirar d’optimitzar-los.
Establirem un sistema integral de compra verda per a tots els equipaments municipals.
Millorarem progressivament l’eficiència energètica de l’enllumenat
públic, d’acord amb el Pla Director d’Enllumenat Públic aprovat al juliol
de 2010, i canviarem les actuals llumeneres per unes de més eficients,
làmpades de menor consum i instal·lacions que fomentin l’estalvi
(reguladors de flux en capçalera, doble nivell,...).
Estudi acurat del sistema de facturació a través d’un programa de

gestió energètica, que permeti, en primera instància controlar la facturació
i prendre decisions que provoquin un estalvi i, en segon terme, inclusió
d’un sistema de telegestió que permeti actuar sobre el quadre de
comandament.
Millorarem l’eficiència energètica en els edificis de promoció privada i
noves promocions públiques donant compliment amb els criteris del
CTE (Codi Tècnic de l’Edificació).
Estendrem el programa Euronet 50/50 a tots els equipaments municipals.
Promoure la substitució progressiva del parc de vehicles municipals
per nous models elèctrics o d’emissions baixes.
Mantenir el programa de control de la contaminació ambiental i acústica
d’acord amb el Mapa de capacitat acústica.
Programarem l’establiment de dos punts de recàrrega de bateria
elèctrica dels vehicles a la via pública.
__________________________________________________________

3.7.Empresa Municipal de Serveis i Obres
Habilitarem el local soterrani de la plaça d’Ernest Lluch com a magatzem
de l’Empresa Municipal de Serveis i Obres (EMSO), que compartiran
amb Càritas i entitats culturals, juvenils i esportives.
Mantenir prioritàriament la prestació del serveis bàsics mitjançant
l’EMSO, adaptant la plantilla a les reals necessitats d’aquests serveis
i d’acord amb la programació pressupostaria, dotant a l’empresa dels
recursos necessaris per a la prestació d’aquests serveis.
Establir contractes de prestació de serveis en aquells que ho requereixin.
Aquests contractes han de suposar una millora en la gestió i un estalvi
econòmic, prioritzant la contractació d’empreses cooperatives d’inserció
socio-laboral a partir de la borsa de treball municipal.
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4. BON GOVERN, HISENDA
I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Volem una administració oberta i que generi confiança actuant amb
transparència, rigor, austeritat i proximitat. L’aposta per l'ús de les noves
tecnologies, el camí cap a l’e-administració que ha de permetre a
qualsevol ciutadà interactuar amb l'Ajuntament en qualsevol moment
i des de qualsevol lloc és una prioritat.
__________________________________________________________

4.1. Hisenda
Reduir l’endeutament municipal en un 25 per 100, per atendre les
recomanacions de l’Estat espanyol i de la Unió Europea per a la reducció
del deute i del dèficit públic en els propers anys.
Ajustar el nivell d’inversió dels propers quatre anys al nou marc econòmic
i financer, prioritzar la despesa en manteniment de ciutat i reposició.
Aproximar progressivament els terminis de pagament per ajustar-los
al marc legal actual (Llei de lluita contra la Morositat).
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Contenir la despesa de personal mitjançant la redistribució d'efectius
en atenció a les necessitats de l'organització municipal, no realització
d'hores extres, amortització de places i, en general, l'adopció d'aquelles
mesures que possibilitin l'estabilització d'una plantilla adaptada als
requeriments de la situació actual.
Revisar els contractes de prestació de serveis en vigor a fi d'adaptarlos a la conjuntura econòmica actual. Reducció del número de contractes,
dels seus imports i renegociació de les condicions econòmiques
contractuals, limitació de la despesa a l'actualment vigent, sense
aplicació de clàusules de revisió de preus o altres mecanismes
d'actualització automàtica.
Prioritzar la vessant social en consonància amb l’econòmica en les
licitacions de noves contractacions.
Consolidar la base impositiva municipal i adaptar les ordenances fiscals
sota criteris de progressivitat en funció de la capacitat econòmica dels
ciutadans.
Continuar possibilitant el pagament fraccionat dels impostos.
Seguir en la línia de bonificar impostos i taxes per la instal·lació i/o
utilització d’energies alternatives i no contaminants.
Estudiar l’aplicació de beneficis fiscals a les entitats sense afany de
lucre.
Estudiar noves bonificacions de l’impost de vehicles per avançar amb
l’ambientalització del parc de vehicles públics i privats.

Mantenir la bonificació en la taxa de residus per l’ús del servei de
Deixalleria Municipal.
Avançar en l'implantació d'un nou model de liquidació de la taxa
d’escombraries que tingui en compte la quantitat dels residus generats,
en funció dels metres quadrats de l'habitatge i del número de persones
que hi viuen, fent que la taxa sigui progressiva.
Garantir la gestió austera dels recursos públics, amb la creació
d'indicadors de gestió i eficiència de la despesa a disposició de la
ciutadania.
Analitzar mitjançant auditories de gestió (econòmica i d’eficiència) els
serveis que es presten als ciutadans.
Aprovar una ordenança de patrocinis, per tal d'establir programes i
convenis de col·laboració amb empreses i entitats que permetin
incrementar la seva aportació a programes susceptibles de ser patrocinats
o esponsoritzats.
Exigir el finançament extern que correspongui al donar cobertura a
serveis no propis de l’administració local.
Priorització de la vessant social en consonància amb l’econòmica en
les licitacions de noves contractacions.
__________________________________________________________

4.2. Atenció al ciutadà
Fer una aposta decidida per implantar eines d’administració electrònica
que permeti, digitalitzant tota la documentació que es presenti en paper,
realitzar tot els tràmits electrònicament i notificar per vies electròniques,
sempre que sigui possible.
Implementar eines que redueixin l’aportació de documents que ja estan
en possessió de l’administració, estalviant paper i temps en la recopilació
d’aquests.
Estudiar canvis en els horaris dels serveis municipals adaptant-los a
les necessitats de la ciutadania i estudiar canvis en el model de prestació
del servei i atenció de l’OAC, reduint i informant en temps real els temps
d’espera.
Augmentar els punts de registre d’entrada, descentralitzant-lo a alguns
equipaments per fer tràmits propis d’aquest, augmentant l’horari de
registre i facilitant la seva accessibilitat.
Posar en marxa un sistema d’administració electrònica, fomentant l’ús
de certificats digitals, eficaç, que permeti als ciutadans i ciutadanes de
Montmeló relacionar-se amb l’Ajuntament a través d’Internet 24 hores
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al dia, tots els dies a l’any, incloent inscripcions a serveis i pagament
amb targeta de quotes, taxes o serveis. Aquest sistema permetrà a la
ciutadania consultar per Internet en qualsevol moment l’estat dels seus
tràmits amb l’Ajuntament, mitjançant una carpeta ciutadana.
Incrementar l’ús de notificacions i avisos per Internet i SMS, establint
eines que fomentin l’ús.
Estudiar la posada en marxa de panells informatius als equipaments
municipals més concorreguts, on s’informarà de l’activitat municipal,
els terminis dels diferents tràmits i altres informació d’interès.
Reforçar la cultura de servei a la ciutadania implementant sistemes de
qualitat de cada servei municipal (Cartes de Serveis), facilitant la
comunicació de suggeriments i queixes dels ciutadans sobre el funcionament dels serveis municipals.
Publicar el catàleg de serveis que presta l’ajuntament.
__________________________________________________________

4.3.Organització municipal
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Reordenar l’organització administrativa amb la creació de la figura de
la gerència i la de coordinació d’àrea.
Impulsar el treball en equip i les relacions transversals entre els diferents
serveis i àrees de l’Ajuntament per millorar la relació amb la ciutadania
i fer més eficients els recursos municipals.
__________________________________________________________

4.4. Convivència i seguretat ciutadana
Reforçar el paper de la Junta Local de Seguretat amb la intenció de
millorar la coordinació de les forces de seguretat que actuen a Montmeló.
Revisar el Pla Bàsic de Protecció Civil per a la millora de la planificació
i capacitació dels serveis públics davant emergències i catàstrofes, i
redactarem i desenvoluparem els Plans Especials d’Emergència
PLASEQCAT, TRANSCAT, INNUNCAT i NEUCAT al nostre municipi.
Redactar una nova ordenança de civisme que intervingui en relació a
actituds incíviques i en particular en aquelles relacionades amb la
tinença d’animals.
Impulsar, dins de la possibilitat pressupostària, la implantació de la
policia de proximitat per tal de donar resposta a la necessitat d'adequar
el servei policial a les demandes ciutadanes, afavorint l'apropament
entre la policia i la ciutadania.
Potenciarem el paper de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil,
dotant-la, mitjançant el desenvolupament del conveni, dels mitjans

necessaris per a la realització de les seves funcions.
Estudiar la ubicació definitiva d’un espai per a l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil.
__________________________________________________________

4.5.Participació ciutadana
Crear la Borsa de Voluntariat Social oberta a tota la ciutadania.
Elaborar un Pla Municipal de Voluntariat, en acord amb el moviment
associatiu de Montmeló i de la ciutadania no organitzada per tal de
promoure els valors de la corresponsabilitat i la solidaritat ciutadana
al nostre municipi.
Mantenir el Registre Municipal d’Entitats i Associacions amb contacte
continuat amb les entitats i adaptant-ne els requeriments als requisits
normatius i a les necessitats de les entitats.
Elaborar el Reglament de Participació ciutadana, un document que ha
de definir les característiques, les atribucions i el funcionament dels
diferents òrgans i processos de participació, així com les seves relacions
i els mecanismes de coordinació
Treballar amb les Entitats del municipi per establir un Reglament
Municipal de Subvencions que ordeni i reguli adequadament la
convocatòria i atorgament de subvencions i ajudes, així com els criteris
de signatura de convenis entre l’Ajuntament i les diferents Entitats i
Associacions.
Crearem el Consell d’Infants, com un consell de participació i una
escola de democràcia que serveixi per educar els infants de Montmeló
en els valors i els principis democràtics de la nostra societat i els
acompanyi en el seu procés d’esdevenir ciutadans lliures i compromesos.
Estudiar la implantació de la figura del Síndic de Greuges Municipal
com un servei de mediació comunitària.
Treballarem per unificar criteris en el funcionament, estructura i organització dels diferents Consells de Participació Ciutadana de Montmeló,
de manera la seva composició i funcionament respongui a uns criteris
homogenis i afavoridors de la participació.
Continuar impulsant la participació del teixit associatiu i la participació
individual de la ciutadania en els projectes de poble i les activitats
organitzades per l’ajuntament.
Apostar pel Govern Obert, aprofitant les diferents possibilitats que ens
donen les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per avançar
en els mecanismes de la democràcia conversacional front al model
clàssic de democràcia estrictament representativa.

23

