PLA DE MANDAT 2011-2015
L’ORGANITZACIÓ FUNCIONAL
Aplicar AUSTERITAT en la despesa i REuna AUDITORIA per tal de conèixer
1 MILLORAR
2 DUIR
3 Realitzar
de l’Ajuntament i OPTIMITZAR els recursos
el nombre de regidors/es a sou coml’estat real de la situació econòmica i finandisponibles amb l’objectiu d’aconseguir una
major eficiència en la gestió i prestació dels
serveis.

LA POLÍTICA FISCAL, per obtenir
4 REVISAR
una redistribució de la càrrega fiscal més jus-

plet i càrrecs de confiança, assessors i personal directiu, destinant el 50% de l’estalvi
que es produeixi per aquest concepte a
atendre situacions d’emergència social.

cera de l’Ajuntament.

la TAXA COMERCIAL DE RESIDUS
una CORRECCIÓ DELS VALORS
6 Impulsar
5 iRevisar
estudiar un nou model de taxa de residus
CADASTRALS, amb l’objectiu d’adequar els

ta i equitativa. Revisió dels impostos i taxes
municipals, tenint com a referència l’IPC.

un PLA D’INVERSIONS que priori8
7 tziElaborar
les accions que generin valor afegit: ocupació, rehabilitació, increment i recuperació
patrimonial, etc...

domiciliària que bonifiqui les bones pràctiques.

mateixos a la realitat del mercat immobiliari,
per ACTUALITZAR A LA BAIXA els valors
dels béns immobles (IBI).

Dissenyar un PLA PLURIANUAL dotat amb
inversions anuals sostingudes per dur a terme la supressió dels pals de la llum i de telèfon del barri de la Florida i els existents en
la resta del poble.

el PROJECTE per a la construcció
9 Impulsar
i gestió de la NOVA PISCINA MUNICIPAL
COBERTA.

la rehabilitació de la NAU GRAN
la REHABILITACIÓ del parc d’habiIncentivar, al màxim, la realització de PLANS
10 Impulsar
12 Impulsar
DEL VAPOR perquè esdevingui l’equipament 11 LOCALS MUNICIPALS D’OCUPACIÓ.
tatges a tot el municipi, amb l’objectiu de
sociocultural del casc antic.

garantir la solidesa estructural dels edificis i
millorar la qualitat de vida dels residents.

LA CONSTRUCCIÓ d’habitatge
Elaborar un PLA DE MILLORA URBANA i
i continuar l’execució del PLA DE
13 IMPULSAR
15 Revisar
de protecció oficial, especialment de lloguer, 14 REFORMA del casc antic del municipi.
BARRIS DE CAN FOLGUERA.
a Can Filuà.
l’actual aparcament de camions a
ELIMINAR la ZONA BLAVA i substituir-la
Millorar el model de GESTIÓ DE LES ESCO16 Traslladar
altres instal·lacions i fer-ne, en el mateix es- 17 per un sistema d’aparcament gratuït de rota- 18 LES BRESSOL, realitzant un estudi de topai, un PÀRQUING GRATUÏT amb un espai
de rotació amb limitació horària.

ció amb limitació horària.

un nou REGLAMENT ORGÀNIC
19 Elaborar
MUNICIPAL (ROM), cercant el màxim con- 20
sens amb tots els grups polítics de la Corporació, amb l’objectiu de millorar la qualitat democràtica i el funcionament intern de
l’Ajuntament.
les MODIFICACIONS
22 Fer
NECESSÀRIES en l’actual

PUNTUALS
Pla General
d’Ordenació Urbana (PGOU) amb la finalitat
d’incrementar l’activitat econòmica en diferents sectors, entre els quals, l’activitat vinculada a la logística i la distribució.

Elaborar el REGLAMENT DELS MITJANS
DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS (ROFMC) amb la finalitat de continuar avançant
en la millora de la pluralitat i la seva qualitat
informativa.

tes les possibilitats per optimitzar recursos i
augmentar-ne l’eficiència.
l’ORDENANÇA DE QUALITAT DEL
21 Revisar
MEDI URBÀ per reduir els casos de vandalisme i incivisme en els espais públics.

DE LES POLÍTIQUES SOAUGMENTAR el percentatge del pressupost
23 PRIORITZACIÓ
CIALS, incrementant la seva eficiència i mi- 24 destinat a temes d’emergència social.
llorant la seva gestió en relació a l’atenció a
les persones.

un PLA D’ARRELAMENT I ACOLLIuna OFICINA INTEGRAL D’ATENCIÓ,
Elaborar un PLA ESTRATÈGIC DEL CO25 Elaborar
26 Crear
DA per a les persones nouvingudes.
ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT a la ciu- 27 MERÇ LOCAL I DELS MERCATS MUtadania i que compti amb mediadors professionals per a l’atenció de totes aquelles
persones que necessiten una atenció i orientació específiques.

NICIPALS comptant amb la participació
i implicació de tots els sectors comercials
afectats.

les fórmules per a la MILLORA DE
FOMENTAR L’ACTIVITAT ECONÒMICA
Impulsar i posar en marxa el CENTRE IN28 Estudiar
LA GESTIÓ dels equipaments esportius, 29 I LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ, mitjançant 30 TEGRAL D’ATENCIÓ I DE SERVEIS A LES
culturals i cívics.

31

Realitzar PLANS FORMATIUS concertats
amb les empreses i treballadors per potenciar l’ocupació.

32

l’elaboració i execució d’un Pacte Local Contra la Crisi, que compti amb la màxima participació dels agents empresarials, econòmics
i socials del municipi.

EMPRESES, finestreta única per empresaris, industrials, emprenedors i autònoms.

INCREMENTAR LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ i de formació ocupacional, fomentar les iniciatives empresarials
i d’autoocupació i la implantació de noves
empreses i promoure la innovació del teixit
productiu i empresarial per reduir la taxa
d’atur local.

al Servei d’Ocupació de Cata33 SOL·LICITAR
lunya (SOC) que els centres de formació ocupacional més propers reservin places per als
ciutadans de Santa Perpètua.

al Servei d’Ocupació de Catalunya
EXIGIR a les administracions competents
PROMOURE la instal·lació d’energia so34 EXIGIR
(SOC) que personal d’aquest organisme 35 lar fotovoltaica al sostre industrial de Santa 36 l’INCREMENT DE LES DOTACIONS en represti, de manera estable dins del nostre
municipi, els serveis d’informació i assessorament als demandants d’ocupació de Santa
Perpètua.

Perpètua i IMPULSAR un gran pacte sobre
energies renovables al Vallès Occidental.

cursos humans per fer front a les demandes
sanitàries i educatives de la població.

a les administracions competents la
TREBALLAR per a la millora de la neteja
el CONSELL MUNICIPAL DE JOVES,
37 EXIGIR
39 Crear
CONSTRUCCIÓ de l’escola d’educació in- 38 viària i la recollida selectiva al municipi.
espai de debat i reflexió, catalitzador d’idees
fantil i primària (CEIP) “Els Aigüerols”.

i d’elaboració de propostes sobre tot allò
que incideix en la vida dels joves.

les barreres arquitectòniques
Crear un CONSELL MUNICIPAL D’URBAVETLLAR PER LA PROTECCIÓ dels co40 SUPRIMIR
existents per millorar els desplaçaments i la 41 NISME, instrument de participació i asses- 42 rredors naturals i nuclis històrics de Gallecs,
mobilitat de la ciutadania.

des de Santa Perpètua, la crea43 IMPULSAR,
ció del Centre de Recursos per a persones 44
amb discapacitat en l’àmbit del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

sorament que ha d’informar sobre totes
aquelles propostes que afectin el PGMOU.

ADQUIRIR i adequar a la major brevetat
possible el nou edifici que ha de ser seu de
la policia local.

Mogoda i Santiga.

tots els passos de vianants ele45 ADEQUAR
vats del municipi a la normativa existent, tant
en matèria de construcció com de senyalització.

Edita: Ajuntament de Santa Perpètua

