PLA D’ACCIÓ DE MANDAT 2016-2019
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
1. IGUALTAT D’OPORTUNITATS I COHESIÓ SOCIAL

a. 10 Eixos programàtics
b. 26 Objectius estratègics

c. 85 Accions

2. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
a.

5 Eixos programàtics

b. 16 Objectius estratègics
c. 57 Accions

3. TERRITORI I ESPAI PÚBLIC

a.

5 Eixos programàtics

b.

8 Objectius estratègics

c. 82 Accions

4. TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

a.

3 Eixos programàtics

b.

6 Objectius estratègics

c. 39 Accions

1.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS I COHESIÓ SOCIAL

1.1. Atenció i protecció dels col·lectius socials i les persones més vulnerables
1.1.1 Adoptar una Estratègia Local d’Inclusió 2016-2019 articulada amb entitats del
tercer sector.
1.1.1.1 Finalitzar la redacció del Pla d’Inclusió Social, vetllant pel manteniment
de les accions que ja s’estan realitzant i implementar aquelles que
emanin del nou document.
1.1.1.2 Mantenir la interrelació entre els agents educatius en el si de la Xarxa
d’Infància i Adolescència, per realitzar el seguiment dels casos
d’infància amb dificultats d’aprenentatge, a fi d’assegurar-ne la seva
inclusió, així com mantenir la coordinació pel seguiment dels casos
d'infància en risc i vulnerabilitat social.
1.1.1.3 Mantenir i consolidar la implicació de les entitats del municipi en la realització
de projectes per treballar amb col·lectius en perill d’exclusió social.
1.1.2 Contribuir a que les persones més vulnerables puguin fer front a la cobertura de
les necessitats bàsiques.
1.1.2.1 Adequació del Fons de Contingència social Municipal al cobriment de les
necessitats bàsiques.
1.1.2.2 Mantenir la coordinació d’accions de Serveis socials amb les empreses
subministradores per tal de garantir l'accés i el manteniment dels
subministres bàsics i afrontar situacions urgents de pobresa.
1.1.2.3 Reforçar el programa Targeta Moneder d’Impacte social.
1.1.2.4 Mantenir la col·laboració amb Càritas Parroquial i Incrementar les
aportacions al programa Rebost dels Aliments Frescos.
1.1.2.5 Mantenir la col·laboració amb la PAH per continuar evitant els
desnonaments.
1.1.2.6 Donar a conèixer la cartera de serveis municipals a través del Crònica i
millorar la informació dels serveis i les bonificacions existents i/o
tramitacions de les tarifes socials de subministraments, a les que té dret
la ciutadania, així com les noves exempcions i deduccions per a les
famílies amb infants en situació de vulnerabilitat social.
1.1.2.7 Mantenir els projectes que cerquen facilitar l’accés a aliments a les
famílies amb dificultats.
1.1.2.8 Adaptar les ordenances fiscals amb criteris de progressivitat en funció de
la capacitat econòmica.
1.1.3 Garantir ajuts i suports tècnics per potenciar l’autonomia personal
1.1.3.1 Estudiar amb la Generalitat de Catalunya la Implementació de pisos
assistits amb serveis comuns per a persones amb diversitat funcional.
1.1.3.2 Mantenir la col·laboració amb els centres escolars que permeti l’atenció
curricular dels alumnes amb necessitats educatives especials.
1.1.4 Reforçar l’atenció dels serveis socials a les famílies amb infants en situació de
pobresa i risc d’exclusió social
1.1.4.1 Mantenir el reforç dels ajuts finalistes (complement de beques menjadors,
escola bressol, sortides escolars, ajuts per el pagament de colònies,
aparells de salut, etc...).
1.1.4.2 Garantir l’accés a l’educació en el lleure i /o activitats extraescolars a tots
els infants, així com mantenir l’oferta pública del casal d’estiu.
1.1.4.3 Garantir un àpat equilibrat al dia als infants en risc, complementant l’ajut de
menjador escolar atorgat per la Generalitat de Catalunya, així com, garantir
l'alimentació adequada en períodes no lectius.
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1.1.4.4 Evolució del projecte sòcio-educatiu el Galliner en Centre Obert en l’espai juvenil
de l’antiga estació, des de totes les vessants. Fer d’aquest servei un espai per a
la promoció personal, el lleure i l’educació dels infants i joves. Garantir els
berenars diaris dels infants i joves que assisteixin al Centre Obert.

1.2

Polítiques socials integrals i des de la transversalitat municipal

1.2.1 Garantir l’acció transversal de les diferents àrees de govern municipal,
especialment en els àmbits de les polítiques d’ocupació, salut, serveis socials,
habitatge, educació i joventut.
1.2.2 Reforçar l’estructura i els recursos del departament de Serveis Socials
1.2.3 Potenciar la mediació comunitària com a eina de gestió del conflicte
1.2.3.1 Ampliació del servei de mediació i l'abordatge de les qüestions relatives a
civisme des de la coordinació amb altres recursos i serveis del territori.

1.3

Oferta formativa i educativa de qualitat per a tothom

1.3.1 Reforçar un model educatiu de qualitat
1.3.1.1 Estudiar amb els serveis territorials del departament d’Ensenyament la possibilitat
d’augmentar l’oferta de la formació professional de grau mig i superior i la seva
vinculació a la demanda del món laboral, establint aliances entre municipis i
empreses de l’entorn per poder oferir formacions professionals relacionades
amb els sectors estratègics del territori.
1.3.1.2 Lluitar contra l’abandonament escolar per disminuir la desocupació juvenil.
1.3.1.3 Estudiar amb el departament d’Ensenyament la potencial necessitat d’ampliació
de l’actual INS, en la mesura que s’implementin nous mòduls formatius adaptats
a les oportunitats ocupacionals de l’entorn
1.3.2 Facilitar l’accés a la formació a tothom
1.3.2.1 Mantenir i potenciar la G2M com a centre de formació permanent, no reglada i
gratuïta adequada a la demanda del mercat de treball .
1.3.2.2 Reforçar els serveis d’orientació i l’oferta formativa del Centre de Formació de
Persones Adultes (CFA).
1.3.2.3 Estudiar la viabilitat d’implantar un servei municipal centralitzat de socialització
de llibres de text.
1.3.3 Fomentar els ensenyaments de caràcter artístic
1.3.4 Millora de les infraestructures escolars garantint el seu accés social
1.3.4.1 Acordar amb els centres escolars les millores de les instal·lacions existents.
1.3.4.2 Continuar dotant de recursos el programa d’inversions i manteniment
periòdic de l’escola bressol i dels centres escolars de educació infantil i
primària
1.3.4.3 Ampliació del pati de l’escola bressol La Fireta.
1.3.4.4 Implementació del projecte de reforma dels patis de l’escola Pau Casals i
Sant Jordi, d’acord amb el projecte redactat.
1.3.4.5 Reforma de la consergeria de l’escola Pau Casals per a convertir-la en
espai de “bibliopati”, d’acord amb l’equip docent del centre.
1.3.5 Potenciar la participació dels agents socials implicats en l’esfera educativa del
municipi: famílies, Ampes i alumnes.
1.3.5.1 Continuar treballant en el si dels Debats Educatius el Projecte Educatiu de Poble.
1.3.5.2 Desenvolupar accions preventives per evitar el bulliyng i fomentar la mediació en
la resolució dels conflictes entre el jovent, a través de la implicació de tota la
comunitat educativa (formació a professorat, tallers amb famílies, debat als
Espais de Debat Educatiu...).
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1.3.5.3 Continuar treballant en el si de les trobades conjuntes d'AMPES.
1.3.5.4 Continuar treballant en programes transversals entre Serveis Socials, Joventut i
Educació, per la integració de joves amb risc d'exclusió social al municipi.

1.4

Accés a la cultura com a eina de transformació social

1.4.1 Millorar els equipaments i dotar-nos d'una programació cultural estable i de
qualitat.
1.4.1.1 Ampliar i millorar la biblioteca municipal com a element clau per facilitar l’accés
de la població a la cultura.
1.4.1.2 Reinventar el model de Festa Major d’acord amb el procés participatiu endegat.
1.4.1.3 Mantenir l’oferta cultural i de teatre. Mantenir la col·laboració amb el col·lectiu
Kacumensi en l’organització del festival de teatre familiar Fitkam. Cercar la
implicació del teixit comercial del municipi i de la ciutadania en la projecció
cultural del municipi.
1.4.1.4 Estudiar la recuperació de l’activitat de Cinema a la Fresca.
1.4.1.5 Participar del programa “El Liceu a la Fresca” als jardins del Centre Cultural La
Torreta.
1.4.1.6 Proposar als municipis de l’entorn la possibilitat de fer una oferta conjunta
d’espectacles (teatre, dansa, concerts,...), amb l’objectiu de ampliar-ne
l’oferta i optimitzar els recursos esmerçats.
1.4.1.7 Estudiar amb el teixit associatiu del poble la programació anual d’activitats per
equilibrar l’oferta d’activitats i evitar les duplicitats.
1.4.1.8 Foment del programa de parelles lingüístiques en català i castellà.
1.4.1.9 Continuar vetllant per l'aplicació de les propostes de millora recollides a l'estudiadiagnosi de l'Escola Municipal de Música realitzat per la Diputació de
Barcelona, especialment la que fa referència a la participació de l'escola en
els actes culturals del municipi, pel seu alt valor com a agent educatiu i
visualització de la tasca educativa que s'hi realitza.
1.4.2 Fomentar el patrimoni històric local
1.4.2.1. Mantenir el programa d’activitats i de promoció del jaciment de Can
Tacó i del Museu Municipal. Crear un òrgan supramunicipal que vetlli per
la gestió del jaciment romà de Can Tacó.
1.4.2.2. Promoure, mitjançant la instauració d’un premi, el desenvolupament de
projectes de recerca i difusió de la història local i la memòria històrica.
1.4.2.3. Presència dels continguts locals a internet a través de l’hemeroteca digital i
arxius digitals.

1.5. La convivència i les polítiques d’igualtat de gènere: eixos de la cohesió
social a la vila
1.5.1. Col·laboració amb les associacions de dones i la seva visualització en les
diferents activitats.
1.5.1.1. Col·laborar en el desenvolupament d’accions educatives, campanyes
de sensibilització i de conscienciació social envers la igualtat
d’oportunitat home-dona.
1.5.2. Donar continuïtat el servei Punt Dona. Configurar el Punt com a espai
d’atenció integral per tal d’oferir una intervenció global i dotar-lo dels
recursos necessaris com a servei d’informació i atenció a les dones.

1.6. Implicació de la població jove en els afers de la vila
1.6.1. Aplicar el Pla Local de Joventut
1.6.1.1. Potenciar l'equipament juvenil l'Estació Jove. Fer participar als usuaris en
la definició continuada del projecte de l’equipament.
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1.6.1.2. Construcció i adequació d’instal·lacions orientades als joves (skatepark i
pista BMX al polígon industrial el Pedregar).
1.6.1.3. Adequació de l’ús dels equipaments i espais a les necessitats i horaris
reals del jovent. Promoure que l’espai jove de la vella estació obri els
caps de setmana i mantenir l’ús de l’espai a partir de les 20 h, d’acord
amb un model d’autogestió.

1.6.2. Garantir el procés d’emancipació juvenil
1.6.2.1. Estudiar nous models d’accés a l’habitatge per a la gent jove que vulgui
emancipar-se. Facilitar la promoció d’habitatge nou assequible per a
gent jove, tant de compra com de lloguer.
1.6.2.2. Facilitar l’accés a la informació relativa als estudis i el treball i de
l'autoocupació i l'emprenedoria.

1.6.3. Fomentar el civisme i la implicació del jovent en els afers socials del
municipi
1.6.3.1. Promoure el paper dels infants i joves com a agents conscienciadors
dels adults, sent protagonistes de campanyes informatives cíviques.
1.6.3.2. Desenvolupament de tallers i xerrades orientades als joves i les seves
problemàtiques.

1.7.

Envelliment actiu de la gent gran del municipi

1.7.1. Promoció de l’autonomia personal
1.7.1.1. Potenciar i ampliar el servei d'atenció a domicili, (ajut a domicili i servei de
teleassistència) per promoure l'autonomia personal i prevenir situacions de
potencial
aïllament social, físic i psicològic contribuint a evitar la
institucionalització prematura.
1.7.1.2. Foment de l’arranjament dels habitatges a les necessitats de les persones en
situació de dependència i/o discapacitat.
1.7.1.3. Foment de l'arranjament d'habitatges a les necessitats de les persones que
presenten discapacitat i/o dependència
1.7.1.4. Avaluació i establiment del servei “Dinar i Sopar a casa”.
1.7.1.5. Enfortiment dels programes d’hàbits saludables i prevenció de riscos a la llar.
1.7.1.6. Consolidar el grup de suport per a persones cuidadores per tal de compartir
experiències.
1.7.1.7. Estudiar alternatives d’habitatge per a gent gran amb serveis comunitaris
compartits.
1.7.1.8. Treballar amb la Generalitat de Catalunya per a promoure l’ampliació de les
places de centre de dia i de residència a Can Dotras, d’acord amb el projecte
constructiu redactat.
1.7.1.9. Manteniment i ampliació dels GSAM (Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua)
per a persones cuidadores.
1.7.2. Fomentar els espais deliberatius, culturals i socials adreçats a la gent gran
1.7.2.1. Consolidar el Casal de la Gent Gran com a espai d’esbarjo i d'activitats obert a
la participació d’altres generacions.
1.7.2.2. Crear i dinamitzar el Consell de la Gent Gran en el si del Consell de Poble.

1.8. La salut com a element clau del benestar de la població
1.8.1. Aprofundir i aplicar a totes les polítiques el concepte de “municipi
saludable i accessible”.
1.8.1.1. Desenvolupament d’un Pla Local de Salut Pública que fixi les línies estratègiques,
prioritats i objectius en matèria de salut.
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1.8.1.2. Recuperació de programes d’atenció comunitària i el seu finançament per part
de la Generalitat de Catalunya, en àmbits com: salut i escola, activitat física i
alimentació saludable, esport i salut, salut laboral, salut i medi ambient, salut i
lleure, programes de prevenció de l’obesitat i de prevenció de malalties
cardiovasculars.
1.8.1.3. Senyalització, d’acord amb el projecte itineraris de salut, itineraris urbans que es
puguin fer caminant, corrent o en bicicleta.
1.8.2. Treballar en xarxa amb els diferents serveis de salut presents al municipi
1.8.3.1. Treball conjunt amb els professionals de l’Àrea Bàsica de Salut el programa de
suport a les malalties psicosomàtiques derivades de la crisi.
1.8.3.2. Abordatge mancomunat en l’atenció a les persones amb drogodependències,
a través de plans, programes i protocols concrets d’actuació.
1.8.3.3. Seguiment del control de les condicions de seguretat alimentària dels
establiments minoristes de restauració del nostre municipi.

1.9. La seguretat com a dret personal per conviure i fruir de l’espai públic
1.9.1. Potenciar una política de seguretat de proximitat
1.9.1.1. Estudiar la creació del cos d’Agents cívics.
1.9.1.2. Coordinació de l’acció de la policia local amb els agents cívics
1.9.1.3. Realització dels Plans d’Emergència Local i els plans especials davant de riscos
previsibles.
1.9.1.4. Nova seu de la Policia Local al sector nord del municipi.
1.9.1.5. Dissenyar i aplicar el Pla d'Acció que es deriva de la implementació de
l'Ordenança de l'Espai Públic i Civisme. Aplicació del règim sancionador
contingut a l’ordenança.

1.10. L’esport com a eina de salut, educació, socialització i integració
1.10.1. Consolidar l’esport com a factor socialitzador i educatiu
1.10.1.1. Continuar implementant programes que promoguin estils de vida saludable.
1.10.1.2. Donar suport a les entitats esportives des del punt de vista tècnic com
econòmic.
1.10.2. Equipaments esportius, espais de socialització i integració
1.10.2.1. Configurar la pista de l’INS com a espai per a ser utilitzat fora de l’horari lectiu,
com la pista esportiva de l’escola Sant Jordi.
1.10.2.2. Consolidar els espais de l’escorxador i el Pedregar com espais per a la practica
físic-esportiva lúdica.
1.10.2.3. Intensificar les tasques de manteniment dels equipaments esportius. Programar
la substitució de la gespa artificial del camp de futbol un cop arribi el final de
la seva vida útil.
1.10.2.4. Millorar la sala fitness. Reflexionar sobre el model de gestió.
1.10.2.5. Executar la 2a fase de remodelació dels vestidors de les piscines municipals.
1.10.2.6. Promoure la potencial millora del pavelló a partir de les conclusions i
recomanacions de l’Estudi de manteniment preventiu realitzat
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2.OCUPACIÓ i PROMOCIÓ ECONÒMICA
2.1

Promoció d’estratègies per a l’impuls de l’activitat econòmica a la ciutat

2.1.1 Facilitar les condicions per a la creació d’empreses que generin activitat econòmica
no deslocalitzable i que posin en valor els recursos, patrimoni local i el talent i les
capacitats de les persones.
2.1.1.1 Difondre l’ordenança fiscal núm. 11 relativa a la implantació de noves empreses
al municipi, així com l’ordenança reguladora dels usos de la G2M i les
bonificacions per a nous emprenedors.
2.1.1.2 Promoure un fòrum estable de relació i intercanvi entre el teixit empresarial i
l’ajuntament, que permeti conèixer millor les necessitats i realitats del teixit
productiu, per a planificar la col·laboració en matèria ocupacional, de
formació i inserció laboral.
2.1.1.3 Potenciar la relació entre el Servei Local d'Ocupació i el teixit productiu del
municipi, elaborant un catàleg d'ocupacions i de necessitats de formació més
demanades.
2.1.1.4 Impulsar la creació d’un catàleg de naus industrials buides i difondre’l a través
del web municipal.
2.1.2 Fomentar el manteniment de les empreses ubicades al municipi i la seva
responsabilitat social corporativa
2.1.2.1 Mantenir les actuals i establir noves aliances i convenis de col·laboració amb
entitats i administracions especialitzades d’àmbit supramunicipal per a
disposar d’una millor oferta de recursos per a emprenedors i empreses.
2.1.2.2 Mantenir els treballs del Grup Impulsor del Pla Estratègic amb la finalitat
d’impulsar la participació i concertació al territori.
2.1.2.3 Revisió del conveni amb el Circuit de Catalunya per tal d’aprofitar sinèrgies i
infraestructures de l’equipament pel desenvolupament del teixit industrial i
comercial del municipi. Integrar el Circuit a la realitat del municipi.
2.1.2.4 Afavorir i recolzar l’associacionisme empresarial
2.1.2.5 Millorar els serveis dels diversos polígons industrials i dinamitzar la seva gestió en
xarxa.
2.1.3 Afavorir l’emprenedoria
2.1.3.1 Desenvolupament d’un marc fiscal favorable als projectes nous.
2.1.3.2 Incentius fiscals a la inversió privada en la fase inicial de creixement de les
empreses.
2.1.3.3 Potenciar el viver d’empreses i emprenedors (Espai Emprèn) amb oferta de
despatxos, aules i altres espais.
2.1.3.4 Adhesió al projecte “Reempresa” adreçat a joves emprenedors que vulguin
continuar l’activitat d’algun negoci ja en marxa que estigui a punt de tancar
per diversos motius, i que els seus propietaris el vulguin cedir a un tercer
mitjançant intermediació i el suport de l’administració.

2.2

Foment i millora de les polítiques locals d’ocupació i treball

2.2.1. Mantenir i millorar la realització de contractes temporals vinculats a activitats, obres i
serveis.
2.2.1.1 Mantenir els programes d’ocupació amb finançament municipal.
2.2.1.2 Potenciar el servei local d'ocupació per a la intermediació laboral en totes les
vacants que es generin, per a treballar pel mateix ajuntament i per a les empreses de la zona.
2.2.1.3 Estendre i potenciar el programa formació a mida per a fomentar l’ocupabilitat.
2.2.1.4 Potenciar el programa de subvencions per a empreses del territori que contractin
persones del municipi inscrites al Servei Local d’Ocupació.
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2.2.2 Prioritzar l’ocupació i els projectes de formació destinats a aturats de llarga durada,
majors de 45 anys i joves i les persones en situació de vulnerabilitat (dificultats
d’inserció o risc d’exclusió social ).
2.2.2.1 Generar i dotar de recursos programes que combinin formació i treball, amb
actuacions que permetin una millor qualificació i experiència laboral.
2.2.2.2 Actuacions que permetin una millor qualificació i experiència laboral.
2.2.2.3 Promoure la incorporació de la dona al món del treball retribuït i la igualtat
d'oportunitats.
2.2.2.4 Promoure la inscripció dels joves en el Registre de "Garantia Juvenil".
2.2.2.5 Afavorir l'ús de la G2M per part d'empreses que vulguin fer formació per als seus
treballadors.
2.2.2.6 Ampliar l'oferta de cursos de formació per a l'ocupació, i mantenir les condicions
preferents per als usuaris del Servei Local d'Ocupació.
2.2.2.7 Replantejar i optimitzar les especialitats formatives de la G2M com a centre de
formació ocupacional, per a donar resposta a les necessitats del teixit
productiu local.
2.2.2.8 Promoure la millora de l’ocupabilitat de joves entre 18 i 30 anys, així com dels
aturats de llarga durada, majors de 45 anys i persones en situació de
vulnerabilitat en els Plans locals d’ocupació
2.2.3 Impulsar accions d'àmbit municipal i supramunicipal destinades a la capacitació
professional de persones en situació d'atur, en col•laboració amb altres entitats i
administracions.
2.2.3.1 Gestionar les polítiques actives d'ocupació coordinant esforços amb el SOC, el
Consell Comarcal i els serveis d'ocupació dels municipis de l'entorn.
2.2.3.2 Mantenir la presència del Servei Local d'Ocupació de Montmeló a la Xarxa de
Serveis Locals d'Ocupació XALOC de la Diputació de Barcelona.
2.2.3.3 Establiment d’aliances i convenis de col·laboració amb entitats especialitzades
en la formació i l'adquisició de competències per a la millora de l'ocupabilitat,
per a disposar d'una millor oferta de recursos de formació, orientació i
capacitació.
2.2.3.4 Disposar d'un web específic amb recursos on-line tant per a persones en situació
de recerca de feina com per a les empreses del territori.
2.2.3.5 Manteniment dels serveis de formació vinculats a l'Espai de Recerca de Feina
2.2.3.6 Signatura de convenis de col·laboració per a la realització de pràctiques a
empreses i la relació escola-treball.
2.2.4 Pla Director Urbanístic del Circuit, una oportunitat per a generar un pol d’activitat,
preservant l’entorn.
2.2.4.1 Desplegament i seguiment del Pla Director Urbanístic del Circuit per tal que la
instal·lació esdevingui un pol d'atracció d'activitat productiva, comercial,
d'ocupació i de coneixement.
2.2.4.2 Impuls del Pla Director Urbanístic del Circuit perquè sigui el projecte que marqui
la pauta per redactar el Pla d'Especialització i Competitivitat Territorial del Vallès
Oriental, en el marc de l'estratègia RIS3CAT, amb els municipis de l’entorn.

2.3

Suport a l’economia i l’emprenedoria social i solidària des de la perspectiva
del bé comú

2.3.1 Fomentar les empreses que facin esforços de responsabilitat legal i social en les
licitacions públiques.
2.3.2 Promoure la cultura de l’emprenedoria col·lectiva i de cooperatives
2.3.2.1 Generar un entorn educatiu i cultural a les escoles i institut de secundària propici i
estimulador que incorpori una actitud i valor emprenedores.
2.3.2.2 Realització d’acords de col·laboració amb altres municipis de l’entorn per
adherir-los al programa “Aracoop”
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2.3.2.3 Acords de col·laboració amb altres municipis per incorporar-los al programa
Municipi Cooperatiu.
2.3.2.4 Accions de sensibilització per donar a conèixer el cooperativisme.
2.3.2.5 Afavorir la contractació municipal d’empreses en règim de cooperativa

2.4. Un comerç i productes de proximitat i de qualitat
2.4.1 Preservar i impulsar el comerç local
2.4.1.1. Impulsar un comerç local de proximitat amb una oferta equilibrada i de qualitat,
basada en el consum responsable, la llibertat d’elecció i la coresponsabilitat.
2.4.1.2. Garantir la protecció dels drets dels consumidors per part de les empreses del
territori.
2.4.1.3.
Estudiar la millora de la fiscalitat per al comerç local.
2.4.1.4.
Iniciar un procés de reflexió sobre el canvi d’ús de locals situats en
planta baixa per tal de consolidar les zones comercials existents i evitar
la seva dispersió.
2.4.1.5.
Promoure, d’acord amb la UBCM, activitats al carrer (mostres, fires,...) per
dinamitzar el comerç i que facin sortir a la gent al carrer.
2.4.1.6. Promoure la interrelació i el treball en xarxa entre comerciants per generar
propostes conjuntes
2.4.1.7. Generar mecanismes de relació amb el comerç local que permeti aprofundir
amb l’assessorament per tal que els comerciants identifiquin i explotin allò que
el pot diferenciar de l’oferta comercial global: proximitat, confiança, tracte i
servei diferenciats i oferta de productes únics.
2.4.1.8. Assessorar als comerciants amb l’objectiu de diversificar l’oferta comercial
(restauració), desenvolupar nous serveis (servei de lliurament porta a porta) i per
adaptar-se a les noves tecnologies (comerç electrònic).
2.4.1.9. Promoure actuacions amb la societat civil organitzada a través d’accions
educatives, formació del personal, campanyes i programes informatius.
2.4.1.10. Promoure la nova APP per a dispositius mòbils que inclogui la guia d’empreses
del municipi.
2.4.1.11. Potenciar i difondre actuacions com la guia d’avantatges per als titulars del
Carnet del Casal de la Gent Gran.
2.4.2 Incentivar la inversió i millora dels espais i serveis comercials
2.4.2.1 Estudiar una nova fiscalitat que incentivi la rehabilitació
destinats al comerç.
2.4.2.2 Estudiar la creació d’un catàleg de locals comercials buits.

de locals

2.4.3 Recolzar
l’associacionisme
comercial
com
a
font
de
projecció,
professionalització i promoció del sector
2.4.3.1 Manteniment i ampliació del conveni de col·laboració existent amb la
Unió de Botiguers i Comerciants de Montmeló.
2.4.4 Potenciar la formació continuada de gerents i treballadors dels establiments
comercials, de restauració i de serveis del municipi.
2.4.5

Mantenir polítiques actives de control de la salut (riscos i prevenció), seguretat,
polítiques de consum, que portin a l’augment de la qualitat de vida de l’usuariconsumidor. Potenciar l’ús de la Oficina Municipal d’Informació al Consumidor.

2.5. Un turisme responsable i sostenible
2.5.1. Potenciar i promoure la marca “Montmeló” en el sector turístic.
2.5.2. Impulsar l’oferta i el valor turístic de Montmeló
2.5.2.1. Elaboració i difusió d’un catàleg d’elements d’interès turístic del municipi
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2.5.2.2. Promoció del jaciment de Can Tacó (Mons Observans), com a reclam
turístic combinant-ho amb una adequada oferta gastronòmica. Estudiar
nous packs turístics vinculats als elements potencialment d’interès del
municipi.
2.5.2.3. Creació d’una àrea per a pernoctacions d’autocaravanes al polígon
industrial del Circuit.
2.5.2.4. Establir canals d’atracció per tal d’atreure grans esdeveniments
aprofitant les infraestructures i comunicacions del municipi (Rockfest,
Fórmula Campus, etc.)
2.5.2.5. Potenciar i mantenir actualitzat el portal Web de l’Ajuntament, especialment pel
que fa al nostre patrimoni cultural i entorn.
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3.

TERRITORI I ESPAI PÚBLIC

3.1. L’habitatge, dret fonamental i bàsic per a tothom
3.1.1. Pla Local d’Habitatge
3.1.1.1. Planificar a mig i llarg termini per a adaptar les previsions urbanístiques i les estratègies urbanes al nou paradigma social i econòmic.
3.1.1.2.
Revisió del Pla Local d'Habitatge (PLH).
3.1.1.3.
Nou impuls de l’Oficina Local d’Habitatge incloent servei de mediació per
potenciar l'oferta en règim de lloguer entre particulars o entitats privades amb
habitatges buits. Dotar de recursos per a convertir-la en l’eina de gestió, control
i promoció de les polítiques d’habitatge local.
3.1.1.4.
Desenvolupar el conveni amb Llar Unió Catalònia per a la construcció de 43
habitatges d'HP0 i de preu assequible al carrer Navarra amb Primer de Maig.
3.1.1.5.
Continuar treballant amb la PAH i Ofideute per a que no hi hagi cap desnonament. Consolidar els programes d’acompanyament per a famílies
desnonades per garantir el re allotjament en habitatges amb lloguer
assequible.
Formalitzar una Taula de Treball en temes d’habitatge i pobresa energètica,
3.1.1.6.
amb presencia del teixit social, administració i agents implicats.
3.1.1.7.
Aplicar multes a les entitats financeres que disposin de pisos buits durant més
de dos anys i no els posen en el mercat, oferint el lloguer social.
3.1.1.8. Impuls d’acords amb les persones propietàries d’habitatges en mal estat per a
rehabilitar-los i posar-los en el mercat de lloguer social.
3.1.1.9. Valorar l’aplicació de mesures que incentivin als propietaris d’habitatges buits,
tant privats com d’entitats financeres, o si s’escau sancions, per a que els posin
en règim de lloguer a través de l’OLH, amb les garanties que comporta...

3.2. Mobilitat sostenible i respectuosa
3.2.1. Fomentar una mobilitat urbana més sostenible i equilibrada
3.2.1.1. Estudiar l’establiment d’una xarxa de vies per a bicicletes, fent-la compatible
amb els espais per a vianants, tant en el casc urbà com a la perifèria.
3.2.1.2. Crear una taula sectorial en el sí del Consell de Poble per a dinamitzar el diàleg
amb la ciutadania en matèria de mobilitat, garantint el desplegament del Pla
de Mobilitat.
3.2.1.3. Ampliació de les possibilitat d’aparcament de bicicletes.
3.2.1.4. Implementació de la nova senyalització informativa en el sí del casc urbà.
3.2.1.5. Promoure la redacció del projecte i la implementació d'una Xarxa d'itineraris
Saludables.
3.2.1.6. Avaluar l’impacte de la nova mobilitat arrel de les obres al centre urbà i
estudiar alternatives que apaivaguin la pressió en els carrers més afectats.
3.2.1.7. Estudiar el tancament al trànsit rodat al tram del carrer de Pompeu Fabra, entre
els carrers de Miquel Biada i del Dr. Ferran, els caps de setmana.
3.2.1.8. Mantenir la implementació del pla d’accessibilitat i iniciar el desenvolupament
del projecte camins escolars segurs i saludables, d’acord amb els paràmetres
del Pla Director de l’Espai Públic.
3.2.1.9. Estudiar les operacions d’accés a vehicles particulars a l’entorn de l’estació
amb senyals i una major presència de la policia local .
3.2.1.10. Mantenir col·laboració amb l’AMTU per a la millora continuada del transport
públic interurbà

3.3. L’espai públic per a tothom, essència del sentiment de pertinença
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3.3.1. Integració urbana del soterrament, la prioritat.
3.3.1.1. Implementar els acords signats que emanen del Protocol 2005 i l'Addenda 2010,
per la realització de les obres d'integració urbana.
3.3.1.2. En cas de continuar l’immobilisme d’Adif, impulsar, d’acord amb el POUM, el
canvi de sistema de gestió per a fer viable, tant la integració urbana com la
urbanització del sector, sense renunciar a la reclamació organitzada de la
ciutadania.
3.3.1.3. Negociar amb Adif, l’adaptació de la fitxa del POUM, que permeti la divisió
poligonal del sector de la seva propietat i faciliti el seu desenvolupament.
3.3.2. Urbanisme amable i participat
3.3.2.1. Establir programes de manteniment sistemàtic i un pla local d'inversions pel
període 2016-2019, d’acord amb el Pla Director de l’Espai Públic, comptant
amb el consens de la ciutadania.
3.3.2.2. Redactar un protocol d'actuació per al manteniment i cura de l'espai públic de
qualitat i accessible.
3.3.2.3. Desenvolupar el Pla de Millora (PM04) que afecta al sector que engloba l'àmbit
de l'escorxador, els blocs a tocar de la plaça de l'Escultor Josep Llimona i la
parcel·la propietat d'Incasol al carrer Girona. Mentrestant no s’urbanitza,
dignificar l’espai i dotar-lo d’un programa d’usos temporal (espai de jocs i
activitats infantils, aparcament, zona d’esbarjo per a gossos,...)
3.3.2.4. Impulsar l’execució del projecte d'urbanització del Polígon d'Actuació 16
(PA16), final Sota el Molí.
3.3.2.5. Planificar i executar de les obres de remodelació de l'espai públic derivat del
traspàs del la BV-5003, carrer de Pompeu Fabra, des del carrer de Folch i Torras
fins al carrer del Dr. Ferran.
3.3.2.6. Finalitzar les obres de remodelació de la Plaça Joan Miró.
3.3.2.7. Reurbanització del carrer de Joan Maragall (entre Timbaler del Bruc i Lluis
Companys) i estudiar la potencial re-urbanització, d'acord amb les disponibilitats pressupostaries, dels carrers d'Anselm Clavé, de Federico Garcia Lorca
(entre Jacint Verdaguer i Dr. Robert), del Dr. Robert (entre Vic i Vilardebó) i de
Jacint Verdaguer. Remodelació del carrer Vilardebó. Adequació del passeig
de les Corts Catalanes,
3.3.2.8. Projectar i programar, d’acord amb les disponibilitats pressupostaries, la
transformació i modificació de perfil i usos de la plaça de la Constitució
(Cucurny), plaça d’Ernest Lluch, plaça de Pablo Picasso i Parc del Sant Crist de
la Grua.
3.3.2.9. Promoure, d’acord amb els veïns, la urbanització de la plaça de Frederica
Montseny.
3.3.2.10. Creació d’un parc lúdic, integrat a l'entorn, per a infants a la zona del bosc de
l'aplec.
3.3.2.11. Manteniment del programa d’eliminació de barreres arquitectòniques.
3.3.2.12. Política de remodelació i construcció de ressalts en la via pública que limiti la
velocitat dels vehicles.
3.3.2.13. Millora de les parades dels autobusos de línia.
3.3.2.14. Programa de neteja de grafits i tacs.
3.3.2.15. Realitzar el programa d’usos i rehabilitar l’edifici de Cal Sastre.
3.3.2.16. Estudiar l’adequació de l’ordenança d’ocupació de via pública per a l’ús de
terrasses per adaptar-la a les noves necessitats dels establiments i usuaris)
3.3.2.17. Creació de la figura de l'inspector de la via pública.
3.3.2.18. Estudiar la creació d'una normativa que permeti la protecció de l’arbrat privat
d'interès públic.

3.4. Preservar el model territorial
3.4.1.

Mantenir el model de poble compacte, divers, ben equipat, ben comunicat i amb
bona salut ambiental
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3.4.1.1. Seguiment del projecte de desdoblament de la C-17 que possibiliti l'accessibilitat
a l'AP-7, C-33 i a la C-17, defensant i preservant al municipi de l’impacte i les
servituds projectades en el traçat previst inicialment.
3.4.1.2. Seguiment del projecte de desdoblament de la R-3 (Barcelona-Puigcerdà),
garantint el compliment de les al·legacions en el sentit de construcció de la
nova estació de Montmeló Nord i de les mesures correctores de soterrament i
apantallament acústic al seu pas pel municipi.
3.4.1.3. Redacció del projecte de connexió del vial Congost per sota el viaducte de
l'Alta Velocitat i Rodalies (banda Tres Creus), per donar sortida als vehicles
pesants del polígon de Riera Marsà.
3.4.1.4. Estudiar un nou programa urbanístic d’usos del sector de Can Gurguí.
3.4.1.5. Seguir l’evolució de la proposta de la plataforma FEM VALLÈS, mantenir la
participació en els fòrums de debat de la C-17 i B-30.

3.5. Polítiques mediambientals i de preservació de l’entorn
3.5.1. Preservar l’entorn natural de Montmeló
3.5.1.1. Planificació i gestió del sistema d'espais verds urbans d'acord amb el Pla Director
del Verd Urbà de Montmeló. Desenvolupar un pla d’inversions en el reg de la
jardineria municipal. Promoure l’adequació de l’arbrat dels carrers d’acord
amb els preceptes del pla.
3.5.1.2. Continuar avançant en l’ús de criteris de lluita integrada de plagues de la
vegetació dels espais públics que permeti el màxim respecte pel medi ambient.
3.5.1.3. Realització d’activitats formatives en relació al respecte i reciprocitat amb la
natura i el medi ambient.
3.5.1.4. Adequació del recorregut de l'Anella Verda, 6,7 km.
3.5.1.5. Desenvolupar l’acord amb els propietaris de Cal Quico per a l’establiment d’una
nova zona d’horts urbans.
3.5.1.6. Aprovar el programa de nous horts urbans amb caràcter social.
3.5.1.7. Implementació del projecte ambiental d’especial protecció del Turó de les Tres
Creus. Rehabilitació del monument de les Tres Creus i construcció del mirador.
3.5.1.8. Manteniment i preservació de l'entorn de Can Tacó i del projecte arqueològic i
mediambiental del jaciment.
3.5.1.9. Recuperació dels espais fluvials, d’acord amb el Consorci per a la Defensa de la
Cònca del del riu Besòs. Estendre el tractament per eliminar les canyes
americanes des del pont de l'Starlux, en el riu Congost fins al Tenes.
3.5.1.10. Consolidar la passera a mig camí entre els viaductes ferroviaris i el pont del
Raiguer, per accedir a la zona d’horts.
3.5.1.11. Adequació i millora dels espais de ribera dels rius Congost i Besòs com a espai
natural i fent-ho compatible per als vianants i les bicicletes. Adequació del
camí fluvial del riu Tenes.
3.5.1.12. Realització del Pla de camins municipals. Recuperació i senyalització dels
camins municipals de Montmeló.
3.5.1.13. Recuperació i senyalització dels Camins Verds de Montmeló.
3.5.1.14. Instar a les administracions responsables de l’AP-7 de la realització d’estudis
d’impacte acústic i la instal·lació d’apantallament que apaivagui aquest
impacte.
3.5.1.15. Impulsar la realització de treballs forestals per millorar l'estat de les zones
boscoses del municipi.

3.5.2. Impulsar i implementar polítiques de foment de l’estalvi de recursos
3.5.2.1. Revisió i actualització del Pla d'Acció per a l'Economia Sostenible aprovat a l'any
2010, d’acord amb les noves prescripcions que emanen del Pacte d’alcaldes i
alcaldesses per a l’energia i el clima.
3.5.2.2. Millora de l'eficiència energètica en els edificis, d'acord amb les accions que es
deriven de les auditories energètiques realitzades.
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3.5.2.3. Modificació de les ordenances municipals per a que progressivament les
edificacions s'adaptin als requeriments d'estalvi energètic i de baixes emissions i
de reutilització de materials.
3.5.2.4. Estudi del desenvolupament de xarxes de climatització per aprofitament de
l'excedent tèrmic provinent del procés productiu de la planta de residus.
3.5.2.5. Millora continuada de l'enllumenat públic d'acord amb el Pla Director de
l'Enllumenat Públic.
3.5.2.6. Foment l'ambientalització dels vehicles del parc públic, potenciant l'ús de
vehicles elèctrics, híbrids o de baixa emissió de gasos.
3.5.2.7. Instal·lació de dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
3.5.2.8. Promoció de bones pràctiques d’estalvi energètic.
3.5.2.9. Continuar millorant l’eficiència de la xarxa d’aigua en baixa, substituint
canonades obsoletes per evitar pèrdues.
3.5.2.10. Recuperació de la Mina Vella dels Regants.
3.5.2.11. Tancar acord amb Adif per a la construcció d’un nou dipòsit situat a la
captació d'aigua sorgida de les obres del soterrament en terrenys propietat
seva.
3.5.2.12. Garantir l’eficiència de la xarxa de sanejament, actuant en els punt crítics.

3.5.3. Fomentar polítiques de reducció dels residus i la contaminació
3.5.3.1. Manteniment de la bonificació de la taxa de residus per l'ús de la deixalleria i per
la implementació de sistemes de compostatge.
3.5.3.2. Participar activament de la taula del Pla de Qualitat de l'Aire en col·laboració
amb els municipis de l'entorn i la Generalitat de Catalunya.
3.5.3.3. Impulsar la implementació d’un mercat d’intercanvi.
3.5.3.4. Reclamar a les administracions competents la implementació de mesures per la
reducció de la contaminació acústica i ambiental produïdes per les
infraestructures que travessen el nostre municipi.
3.5.3.5. Programar campanyes de sensibilització a la població per minimitzar la
generació de residus.
3.5.3.6. Millora de l’eficiència en la recollida de residus municipals juntament amb el
Consorci de Residus del Vallès Oriental.. Promoure un nou sistema de recollida
dels residus provinents de la poda d’habitatges particulars.
3.5.3.7. Incrementar el percentatge de recollida selectiva dels residus municipals per tal
de complir els objectius fixats per la Unió Europea.
3.5.3.8. Clausurar i inertitzar progressivament les àrees soterrades quan arribin a la seva
obsolescència.
3.5.3.9. Revisió del sistema i criteris per a la recollida de voluminosos (mobles, matalassos,...) per evitar abocaments a l’entorn dels contenidors i a l’espai públic.
3.5.3.10. Revisió de l'ordenança fiscal de residus comercials.
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4.

TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LA CIUTADANIA

4.1. Polítiques basades en els valors de la responsabilitat social, l’ètica i el
govern obert
4.1.1. Promoure la participació de la ciutadania en els afers públics del municipi
4.1.1.1.
Desenvolupament d’un Reglament de Participació ciutadana: reflexió sobre
nous models de participació i els rols a desenvolupar l’Ajuntament i la
ciutadania.
4.1.1.2.
Implementació del Consell de Poble. Anàlisi i reforma del reglament per
promoure una més efectiva participació de la ciutadania.
4.1.1.3.
Constitució i potenciació de consells, taules i comitès sectorials (salut, de
gent gran, inclusió social, comitè pressupostari, de medi ambient, de cultura,
d’ocupació, formació i igualtat d’oportunitats), en el sí del Consell de Poble.
4.1.1.4. Impuls del Consell d’Urbanisme per a promoure la participació ciutadana en els
temes que són de la seva competència i en particular dels projectes de
remodelació de parcs i espais públics.
4.1.1.5.
Realització d’uns pressupostos participatius, convidant a la ciutadania a
participar de les decisions del consistori en un procés d’implicació progressiu.
4.1.1.6.
Promoure reunions amb veïns, on la ciutadania tingui via directa per
parlar amb l’Ajuntament sobre els temes que els preocupen.
4.1.1.7. Manteniment de l’espai de Debats Educatius.
4.1.1.8. Reivindicació dels drets de les dones mitjançant mocions presentades en el Ple
Municipal.
4.1.1.9. Foment del voluntariat ciutadà de les zones verdes fent coresponsables als veïns i
veïnes de la conservació i la qualitat de l'espai verd.
4.1.1.10. Realitzar un retorn efectiu dels processos participatius.
4.1.1.11. Augmentar el número de reunions / trobades participatives.
4.1.1.12. Promoure consultes de la ciutadania amb debats previs en que s’expliquin i es
faci debat sobre els diferents posicionaments i opcions possibles.
4.1.1.13. Promoure la creació del Consell d’Infants i del Consell de la Joventut
com a espais consultius i de participació sectorial.
4.1.1.14. Promoure el desenvolupament d’un Pla d’Igualtat intern de
l’Ajuntament.

4.2. L’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal per garantir serveis de qualitat
4.2.1. Millorar i actualitzar la presència de l’Ajuntament a Internet
4.2.1.1. Implantació de l’Administració electrònica per millorar l’eficiència dels
procediments administratius i el seu seguiment.
4.2.1.2. Implantació de la FUE i ampliar el catàleg de tràmits municipals a realitzar
per Internet.
4.2.2. Millorar la comunicació de l’Administració local amb la ciutadania
4.2.2.1. Desenvolupament d’un Pla de comunicació municipal.
4.2.2.2. Avaluació del nivell de transparència de la gestió municipal mitjançant
l’índex de Transparència d’Ajuntaments (ITA).
4.2.2.3. Millora de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC).
4.2.2.4. Ampliació de la utilització de les TIC (Tecnologies de la Informació i la
Comunicació) per ampliar la disponibilitat de l’atenció a la ciutadania.
Desenvolupar activitats de foment del coneixement de les tecnologies de la
informació (TIC) per evitar la fractura digital.
4.2.2.5. Aprovació de l’ordenança de transparència, accés a la informació i bon
govern.
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4.2.2.6. Promoure activitats per millorar i enfortir la relació Ajuntament – Ciutadania.
4.2.2.7. Continuar la implementació del Portal de transparència que habiliti informació
relativa a la dedicació de recursos i faciliti l’accés als ajuts socials tant de
l’Ajuntament com els que arriben d’altres administracions.
4.2.3. Millorar l’eficiència i eficàcia dels recursos municipals
4.2.3.1. Publicació de les retribucions íntegres de tots els càrrecs públics de
l’ajuntament, així com les declaracions patrimonials.
4.2.3.2. Mantenir els criteris pressupostaris d’optimització dels recursos municipals.
Mantenir les mesures de contenció pressupostaria, sense renunciar a
cap dels serveis municipals establerts. Mantenir i aproximar les ratis
pressupostaries i de liquidació establertes legalment.
4.2.3.3. Estudiar amb la intervenció municipal la possibilitat de liquidar els
impostos municipals a l’Agencia Tributaria de Catalunya.
4.2.3.4. Incorporació del concepte “Smart” a les polítiques publiques.
4.2.3.5. Continuar promovent la transparència en l’acció de govern municipal..
4.2.3.6. Establiment d’un nou conveni amb els treballadors de l’Ajuntament. Impulsar la
realització de la valoració de llocs de treball.

4.3. Un teixit associatiu local més fort, més cohesionat i més coresponsable
4.3.1. Promoure la col·laboració amb les entitats des del diàleg fluid i la coresponsabilitat en
l’acció
4.3.1.1. Increment de la interacció amb i entre les entitats.
4.3.1.2. Actualitzar la guia d’entitats que apareix al web de l’Ajuntament amb les dades
de contacte de les entitats i els ajuts als que poden accedir les entitats.
4.3.1.3. Impulsar la casa d’entitats com espai de convivència, de més i millor relació
entre les entitats…. Realitzar inventari de recursos que permeti compartir-los i
rendibilitzar-los.
4.3.1.4. Fer un ús intensiu de les noves tecnologies i xarxes socials amb les entitats
del municipi.
4.3.1.5. Ampliació de la gestió dels espais públics municipals mitjançant un
calendari compartit amb el teixit associatiu del poble.
4.3.2. Enfortir el teixit associatiu de Montmeló
4.3.2.1. Desenvolupament d’un pla de foment de les entitats.
4.3.2.2. Sosteniments dels programes de foment de l’associacionisme cultural i els
esdeveniments de cultura popular i tradicional.
4.3.2.3. Proveir mecanismes per a que les entitats es donin a conèixer i siguin
accessibles a tota la ciutadania.
4.3.2.4. Promoure la creació d’una Coordinadora d’entitats. Potenciar les activitats i
projectes que generin oportunitats de fer xarxa.
4.3.2.5. Millores en la comunicació entitats – ciutadania fomentant la coresponsabilitat
4.3.2.6. Fomentar activitats que mobilitzin a la població en l’associacionisme
(voluntariat, accions solidàries, i altres)
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