HISENDA
Pressupostos:
1. Posar a disposició de la ciutadania la informació econòmica de l'Ajuntament,
amb el compromís que sigui de fàcil accés. Transparència pressupostària.

2. Penjar a un web d'accés lliure la informació pressupostària, amb l'opció de
descarregar-la en un format adequat per treballar-la. A la web de transparència,
es publica periòdicament TOTA la informació pressupostaria (resum
Pressupost, pressupost detallat, execució pressupostaria trimestral i el Compte
General).
3. Promoure la implantació progressiva dels pressupostos participatius,
inicialment pel que fa a les despeses, a fi que la ciutadania pugui decidir alguns
aspectes del pressupost municipal amb l'objectiu de buscar la
coresponsabilització de la població en la gestió pública.
4. Elaborar pressupostos en base zero, detallats per programes i adaptats a la
realitat socioeconòmica del municipi.
5. Prioritzar en l'elaboració pressupostària, la despesa i la inversió destinades a
la promoció de l'activitat econòmica local i a serveis socials bàsics com a
mesures per fomentar l'ocupació i la cohesió social.
6. Establir un pla d'austeritat de la despesa ordinària, alhora de no prendre
decisions polítiques en tema d'inversions que hipotequin l'Ajuntament en el
futur.

7. Reduir l'endeutament, sempre i quan això no signifiqui reduir els serveis per
la ciutadania.

Política Econòmica
1. Facilitar la tasca de fiscalització econòmica a la ciutadania i a l'oposició,
disposant de tota la informació necessària.
2. Potenciar el creixement econòmic de la ciutat. L'activitat econòmica és clau
en la contenció del dèficit, la inversió en el municipi i la generació de llocs de
treball.
3. Establir una política d'estalvi en els consums públics d'energia, aigua, gas i
enllumenat.
4. Fer els canvis necessaris per donar compliment a la llei de morositat. Rigor i
celeritat en els pagaments a proveïdors.
En el tema de pagament a proveïdors i morositat s’ha avançat força. Portem ja
dos trimestres consecutius i anem pel tercer, en el que els indicadors tant de
morositat com PMP es troben per sota del que marca la normativa. Des
que es comptabilitza aquest indicador, mai s'havia complert durant dos
trimestres consecutius. La nostra fita és arribar a nivells de pagament que
donin com a resultat 30 dies reals.
5. Fer seguiment exhaustiu del deute pendent de la Generalitat i d'altres
administracions amb l'Ajuntament. Especialment amb la Generalitat de
Catalunya, s'està portant a terme un seguiment mensual (es pot consultar a
l'apartat d'auditoria de la WEB de Transparència) i mitjançant diferents gestions
s'està aconseguint reduir el deute.
6. Realització d'una auditoria financera.
Dintre del PAM, també s'apuntava la necessitat de simplificar la gestió
administrativa, dotar al personal municipal de formació... En aquesta línia de
treball, es va crear el Servei de Contractació i Compres que té com a objectius:
1.- La simplificació administrativa dels processos com a mesura d'estalvi
econòmic. El nou Servei té com a objectiu operatiu reduir els terminis de
tramitació dels procediments i descongestionar les diferents àrees que
participant en la contractació.
2.- La transparència en la contractació, adequant la informació sobre les
contractacions al nou portal i aprofundint en el que demana la normativa de

contractació respecte a la publicitat i transparència dels procediments.
3.- Dotar el nou Servei de principis, obligacions i regles sobre la qualitat del
mateix amb un sistema d'indicadors, inicialment quantitatius, per tal d'avençar
en la mesura i introducció, si escau, de factors correctors en la gestió.
4.- Impulsar la formació i reciclatge continu del personal com a eina per
treballar amb qualitat i per tal de facilitar els coneixements necessaris del
personal que permetin la seva promoció professional. En aquest sentit es
comença per incorporar a les fitxes de treball dels coneixements necessaris per
a desenvolupar el seu treball d'una manera correcta i després es sol·licitarà a
RR.HH. els mecanismes de formació per tal d'assolir aquest objectiu. D'altra
banda, el mateix personal del Servei establirà un mecanisme de formacióinformació de tots els àmbits gestors de la contractació administrativa.
5.- Implementar un sistema de gestió que permeti la reenginyeria dels
processos i la gestió documental. Tots els procediments de contractació seran
tramitats mitjançant l'eina informàtica PAC incorporant tota la documentació
necessària per a la seva tramitació així com avençar en la signatura digital.
6.- Aprofitar el coneixement i les aptituds del personal de l'Ajuntament com a
mesura d'estalvi evitant la contractació externa i com a forma de potenciar al
personal Municipal.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

PROMOURE L’OCUPACIÓ DE QUALITAT

1. Ampliar el Pla d’Ocupació Local de persones en situació d’atur
incloent-hi la formació professionalitzadora.
Aquesta actuació està plantejada a dos nivells de realització. Una primera línea
d’acció que són els:
1.1.

Plans d’ocupació amb inclusió de formació professionalitzadora.

1.2.

Projectes de Plans d'Ocupació amb impacte directe a la ciutadania

S’ha previst contractar unes 50 persones aturades del municipi amb plans
d’ocupació per aquest any 2016 (els contractes acabaran al 2017).

2. Crear el cens de persones amb discapacitat en situació d’atur i posar
en marxa un pla integral d’orientació i inserció laboral d’aquest col·lectiu.
S'ha elaborat el cens de persones amb discapacitat (recopilació de dades de
les diferents fons d'informació: XAloc, Andròmines, Fundació Tallers) i comptem
amb un nombre aproximat de 280 persones inscrites en el servei amb algun
tipus de discapacitat). Per tant, ja hem començat a treballar. Durant 2016-2017
comptarem amb subvencions (una d'elles un pla d'ocupació) per disposar dels
recursos humans per començar els tràmits sobre la creació d'aquet nou servei.
Inclourà establir un treball coordinat i transversal amb totes les entitats d'àmbit
local i supramunicipal en matèria de diversitat funcional.

3. Consolidar i potenciar els programes ‘Joves per la ocupació’ i ‘Fem
ocupació per a joves’.
. Hi ha un 51% de joves aturats
. Tenen un nivell baix de formació i professionalització.
. Ha augmentat el nombre d’usuaris joves atesos pel servei.

Aquests dos programes “ Joves per l’Ocupació “ (JPO) i “ Fem ocupació per a
joves” (FOJ) són programes innovadors creats per la comunitat autònoma de
Catalunya i desenvolupat en el marc de garantia juvenil que serà implementada
mitjançant el programa operatiu d’ocupació Juvenil 2014-2020 del Fons Social
Europeu, i també en el marc del Pla d’Ocupació Juvenil de la Generalitat de

Catalunya. Una cinquantena de joves es beneficien d’aquests programes
al llarg de l’any.

4. Donar a conèixer el Programa de Bonificacions Locals per a la
contractació de persones aturades a les empreses i emprenedors del
municipi
Aquest any 2016, amb l’aprovació de les bases, s’han introduït millores, totes
elles encaminades a facilitar i fer més accessible els tràmits amb l’administració
al ciutadà. S’han introduït canvis que s’alleugen i agilitzen els processos
administratius (com per exemple un únic pagament de la subvenció enlloc de
fraccionats, agilitat en els processos interns per l’atorgament de la subvenció,
reducció de documents a entregar per sol·licitar i justificar la subvenció).
Aquesta simplificació administrativa es troba alineada amb el treball que està
desenvolupant l’Ajuntament en relació amb el ciutadà i els processos
administratius amb la creació de la Finestreta Única Empresarial (FUE).

5. Impulsar els programes adreçats a millorar les possibilitats d’inserció
dels col·lectius amb més dificultats.
1. Programa ADMIR: dinamització laboral de dones, majoritàriament,
administratius/ves amb dificultats d’inserció a Montcada sota el model
de competències.
2. ESStem Treballant: impuls de l’economia social i solidària
(conjuntament amb l’Ajuntament de Cerdanyola, Ripollet i Barberà del
Vallès).

DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT PRODUCTIU I ELS POLÍGONS D’ACTIVITAT
ECONÒMICA
6. Posar en marxa la creació de la Finestra Única Empresarial (FUE)

D’una banda la LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica i d’altra, la implantació d’un nou
model de gestió municipal en relació al ciutadà, les empreses i els
emprenedors ens porten a treballar per a la implantació de la Finestra Única
Empresarial.

Instrument necessari per alleujar i agilitzar els processos administratius, en
aquest cas, els que incideixen expressament en els tràmits per a posar en
funcionament els negocis, i també per a fer-hi canvis i modificacions posteriors,
que afecten un conjunt d’activitats considerades innòcues o de baix risc i que
tenen una repercussió especial en sectors empresarials que actualment
representen un 74% de l’activitat econòmica de Catalunya i afecten més d’un
51% de la població ocupada.
Promoció Econòmica i Ocupació fa una aposta clara cap a aquest nou model
de gestió, que millorarà i agilitzarà les relacions amb l’empresariat i amb els
emprenedors. És del tot necessari disposar de la FUE i dels instruments
tecnològics per ser competitius i donar resposta eficient i eficaç al ciutadà.
Projecte totalment transversal que es treballa amb les diferents regidories
(comerç, territorial,...) amb l’objectiu comú d’impulsar el desenvolupament
econòmic de la nostra ciutat.

7. Fer un estudi de les necessitats de fibra òptica als polígons d’activitat
econòmica
L’objectiu es aconseguir dotar els nostres polígons d’aquells serveis avançats
que permetin ser més comptetitius, l’atracció i implantació de noves empreses

a Montcada i Reixac per a la creació de nous llocs de treball i per a l’inici de
noves activitats econòmiques.
Amb la recollida de sol·licituds s’ha contactat amb Movistar i hem aconseguit el
desplegament de fibra als PAEs Ferreria, Can Cuiàs i Pla d’en Coll, a on les
obres ja s’han iniciat i està previst que finalitzin entre el juliol i el novembre
d’enguany.

8. Millorar la senyalització direccional i accessos als polígons de
Montcada i Reixac per fer-ne més visible l’accés
En aquests moments estem treballant l’execució de la senyalització d’un dels
11 polígons del municipi, Can Milans. Per mitjà de les diferents reunions
mantingudes amb les empreses del PAE Can Milans es va detectar una sèrie
de problemes logístics pel que fa a l’accessibilitat i localització del polígon
degut a una senyalització insuficient.
Amb l’objectiu de donar resposta a aquesta necessitat, hem fet un Estudi de
senyalització direccional i accessos al Polígon Industrial Can Milans de
Montcada i Reixac per a la instal·lació de rètols indicadors de les empreses i
senyalització de la xarxa interurbana d’accés al polígon Can Milans amb la
senyalització d’àmbit local, competència de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
Aquestes millores esta previst executar-les entre 2016 i 2017.

SUPORT A L’EMPRENEDORIA I CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL
9. Desenvolupar un Programa de sensibilització i dinamització per a les
persones emprenedores
Aquest 2016 hem dut a terme Sessions Informatives de Sensibilització a
l’emprenedoria, a les que hem anomenat “Primers passos per emprendre amb
èxit” amb l’objectiu de donar a conèixer què suposa emprendre. En total s’han

realitzat 7 sessions informatives de sensibilització en les quals han participat
29.

10. Assessorar i acompanyar les iniciatives empresarials i donar suport a
l’autoocupació.
Aquest any s’han assessorat 18 persones de 15 projectes empresarials, de les
quals fins al moment s’ han creat 3 empreses que donen feina a 6 persones.
Fruit del volum d’activitat en relació a la creació d’empreses i la imminent
posada en marxa de la “Finestreta Única Empresarial”, aquest any 2016
dotarem al Servei d’Emprenedoria (Montcada Empren), de la creació d’un Punt
d’Atenció a l’Emprenedor (Punt PAE).
El punt PAE permetrà, a més de la utilització de les eines de
suport a l'emprenedor desenvolupades per la DGIPYME, la conclusió del
procés de assessorament en la constitució de l’empresa, utilitzant la tramitació
telemàtica.

11. Generar un espai de cooperació empresarial perquè les empreses que
s’implantin al municipi es puguin donar a conèixer a la resta d’empreses
ja existents i a la ciutadania en general.
El mes de maig de 2016, s’ha posat en marxa el Club de l’emprenedor de
Montcada, és un espai de trobada dels emprenedors, autònoms i petites
empreses de la ciutat i territori proper.

12. Continuar oferint el pla de formació per a emprenedors i empresaris
L’oferta formativa del programa empresa 2016 ha ampliat de manera important
(en concret l’ha duplicat) l’oferta formativa respecte l’any anterior, l’any 2015 es
van fer 12 tallers formatius, aquest 2016 oferim un total de 25 accions, dividides
en 4 grans blocs:
-

Formació per a empreses
Formació per a persones emprenedores
Curs pràctic “crea el teu pla d’empresa”
Tallers de networking del club de l’emprenedor

COMERÇ I TURISME

•
•

Nou! Simplificació de tràmits administratius per obrir un comerç i
adhesió FUE (AOC)
Nou! Biergarten - Festa de l’estiu

•
•

Nou! Itinerari modernista: vermut musical amb la participació del comerç
Nou! Zona taronja a C. Guadiana

•

Nou! Centre comercial “El Punt”: redireccionament de la mobilitat de
carrers
Nou! Jornada Comerç Futur

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Nou! Ocupació de locals buits, treball transversal amb Promoció
Econòmica, franquícies, temes urbanístics C. Major
Nou! Mercats venda no sedentària: adaptació sistema informàtic
Reunions Consell del Comerç (treball transversal: territori, serveis
municipals...)
Seguiment associacions: peticions específiques, El punt, etc...
Assessorament dinamització associacions de comerciants
Subvencions associacions de comerciants
Sol·licitud de subvencions DIBA
Programa Millora el comerç: ajudes destinades a millorar la imatge dels
establiments

•
•
•
•

Formació comercial: com utilitzar els recursos de Google per a comerços
Col·laboració aparadors de comerç i alumnes del PFI
Campanya Nadal
Il·luminació Nadal

•

Fira Nadal

•
•
•

Concurs l’Aparador de Nadal: col·laboració amb la Cambra de Comerç
de Sabadell
Fira Can Sant Joan: col·laboració amb l’Associació de comerciants de
Can Sant Joan
Fira de l’Aigua: col·laboració amb l’Associació de comerciants de
Montcada Centre

•

Jornada Gastronòmica: col·laboració amb l’Associació Gastronòmica
Reixac

•

Nou! Rètol Casa de les Aigües

•
•

Nou! Itinerari modernista i vermut musical
Nou! Sol·licitud de subvencions DIBA: Itinerari modernista

•
•
•
•
•
•

Nou! Assistència a fires modernistes (Terrassa, Canet, Barcelona...)
Nou! Difusió a revistes especialitzades de Turisme
Nou! Itineraris naturals: revisió de camins
Nou! Paquet turístic Hotel
Nou! Trofeu Vila de Montcada-Endansa
Nou! Fam Trip Vallès Occidental (visita operadors turístics: octubre
2016)
Taxa turística Gencat: justificació Turisme

•

