PRESIDÈNCIA. PROJECTES DUTS A TERME
EN EL PRIMER ANY DE MANDAT 2015-2016

ÀMBIT: ORGANITZACIÓ, SISTEMES DE GESTIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
- SEU-E (AOC): implantació de la Seu electrònica com a espai electrònic de relació
amb l’Ajuntament. Amb la Seu electrònica se n’assegura la disponibilitat, l’accés, la
integritat, l’autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades que s’hi
gestionen tal i com estableix la llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics.

- Portal de Transparència (AOC): es dóna compliment a la Llei 19/2014 de
Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

- FUE (AOC). Implantació de la Finestreta Única Empresarial. Es pot tramitar la
legalització d’una activitat de manera telemàtica i presencial segons la llei 16/2015 de
simplificació de l’activitat administrativa per declaració responsable o comunicació
prèvia.

- WEB. Acord de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per dissenyar i construir
la nova web municipal.
- Arxiu municipal. Acord amb la Diputació de Barcelona per la signatura d’un conveni
per rebre suport en el disseny i construcció del nou arxiu municipal tant a nivell físic
com de tasques documentals.

- Sistemes de gestió. Elaboració d’un pla estratègic per desenvolupar sistemes de
gestió fonamentats en la gestió documental, reingenieria de procediments, gestió de
les dades corporatives i la gestió dels sistemes d’Informació. El Pla permetrà la posada
en marxa del gestor documental, signatura electrònica, quadre de classificació
arxivística i catàleg de serveis, en compliment de la llei 39/2015 de Procediment
Administratiu Comú.
- Securització expedients. S’ha dut a terme la digitalització i securització amb
signatura electrònica dels expedients de planejament i gestió urbanística vinculats a
l’auditoria urbanística. En una segona fase, aquesta mateixa actuació es durà a terme
a la resta d’expedients del mateix àmbit.
- Protocol de transferència, consulta i préstec d’arxiu. Aprovat el nou protocol de
transferència, consulta i préstec de documents de l’Arxiu Municipal previ a la creació
d’un nou reglament de gestió d’arxiu global
- LOPD: contractada l’assessoria jurídica que ens permetrà desenvolupar tot allò
d’obligat compliment segons la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter
personal.

ÀMBIT: SISTEMES D’INFORMACIÓ i COMUNICACIÓ
En general, s’ha donat suport en la gran majoria de projectes organitzatius tant
desenvolupant i gestionant projectes com adequant les infraestructures pel gran canvi
que s’està produint en les administracions.

- Recolzar i gestionar els diferents projectes conjuntament amb Organització:
- Adequació infraestructura per tecnologia 2.0 i per la signatura electrònica.
- Implantació de la Factura electrònica.
- SGSID Redacció del Sistema de gestió de la seguretat de informació i
documentació.
- Suport a l’Àrea Econòmica.

- Adequació tecnològica del centre de processament de dades MIR: Adequació
del CPD en fase inicial amb la dotació de components que resulten bàsics per la eAdministració.
- Adequació tecnològica del correu corporatiu: Adequació de la infraestructura de
missatgeria electrònica (Exchange) a la versió indicada per la Diputació de
Barcelona sense cap incidència.
- Adequació tecnològica de la centraleta municipal: Adequació de la centraleta a
la nova versió virtualitzada més segura i més òptima.
- Renovació i actualització parc tecnològic: S’inicia la renovació del parc informàtic
pc’s, software i renovació total de totes les impressores de l’Ajuntament sota els
paràmetres de l’eficàcia i l’eficiència.
- Nova infraestructura de sistemes i comunicacions de la nova seu policia:
Definició i adequació tecnològica de la nova seu de la policia.
- Esquema nacional de seguretat: Adequació del projecte ENS (Esquema nacional
de seguretat) per establir criteris i analitzar riscos en matèria de Seguretat de les
nostres infraestructures tecnològica. En realització de manera mancomunada amb
altres Ajuntament per compartir despeses i coneixements.
- Canvi d’operador de telefonia fixa i banda ampla: Desplegament en les
comunicacions assolint el gran canvi d’operadora de serveis de telefonia fixa i banda
ample.
- Desplegament de fibra: Definició del projecte de desplegament propi de fibra per
unir equipaments municipals, i aprofitant la negociació amb les diferents operadores
per tal que despleguin la FTTH (fibra econòmica) en els polígons industrials de la
localitat. Començant pel Polígon de la Ferreria.

ÀMBIT: POLICIA LOCAL
- Trasllat a les noves dependències: Dins del projecte global del canvi de
dependències, La Policia Local està duent a terme els passos previs per coordinar
totes les necessitats materials i humanes que permetin fer possible la transició entre
les dependències de l’Ajuntament i les noves del Polígon de La Ferreria.

- Renovació del parc automobilístic policial: Iniciat el tràmit per a l’adquisició de 3
nous vehicles turisme policials mitjançant la modalitat de renting i que previsiblement
estarà finalitzat per a la primera quinzena del mes d’agost.

- Ocupació terrenys antiga Ignis: Finalment, després d’un llarg procés administratiu
per resoldre aquesta situació d’infracció urbanística, el passat 23 de juny es va assolir
el desallotjament d’un campament no autoritzat als antic terrenys de l’empresa IGNIS,
al Polígon del Pla d’en Coll.

- Junta Local de Seguretat i taules de coordinació operativa: En el marc de la
col·laboració i la coordinació amb el Cos de Mossos d’esquadra, s’han definit el

nombre de sessions anuals de la Junta Local de Seguretat, que resten establertes en
3 convocatòries en períodes quatrimestals.
S’han formalitzat sessions mensuals de coordinació entre ambdós cossos policials,
denominades Taules de Coordinació Operativa.
- Projectes organitzatius:
- creació lloc de treball de sotscap i de la plaça sotsinspector de la policia
local: Per donar cabuda a la figura del responsable del projecte de
reestructuració i modernització de la Policia Local que s’ha d’iniciar en breu i
donar resposta al dèficit existent a l’escala de comandaments dins de
l’organització del cos, s’ha definit la creació d’aquest lloc de treball i de la
categoria esmentada.
- provisió de 3 places de caporal de la policia local: La necessitat de dotar a
l’organització d’una escala bàsica de comandaments d’acord amb les
necessitats de la plantilla, s’ha dut a terme la convocatòria, mitjançant promoció
interna, de 3 places de Caporal de la Policia Local, procés de selecció que ha
de finalitzar al mes de juliol.
- programa d’actuació per a la incorporació de 4 agents cívics: Definició de
3 projectes per a dotar de funcions a 4 agents cívics que s’han d’incorporar
mitjançant els Plans d’Ocupació aquest setembre:
•

Projecte 1.- control i seguiment de les defecacions dels animals de
companyia a la via pública. Projecte transversal d’elaboració conjunta amb
Salut Pública. ( 1 agent cívic)

•

Projecte 2.- organització de funcions administratives dins el departament de
la unitat de coordinació operativa de la policia local. Delegació de tasques
administratives susceptibles de ser desenvolupades per personal extern. ( 1
agent cívic)

•

Projecte 3.- protecció, control i seguiment de l’entorn rural. Definició dels
camins i pistes forestals i concreció de punts habituals de abocaments de
deixalles i escombraries i de construccions il·legals. Elaboració de mapes
de coordenades per fer control si seguiments d’aquestes conductes
infractores. ( 2 agents cívics que treballaran coordinant un grup, encara no
definit, de TBC – treballadors en benefici de la comunitat) Projecte
transversal d’elaboració conjunta amb Medi Ambient i Turisme.

ÀMBIT: RRHH
- Canvis a l'organigrama municipal
Eliminació del llocs de personal eventual de la plantilla municipal
Ampliació de la plantilla de professionals de Serveis Socials per disposar de més
capacitat de servei i ajustar-se als ratis establets per la Generalitat de Catalunya.
Internalització d'un contracte de serveis a l'OAIL millorant la prestació i eficiència del
servei.
Modificada la plantilla de personal preveient la internalització de 6 llocs de treball
tècnics en diferents àmbits, incorporant en gestió directa aspectes d'alt valor afegit i
estratègia de desenvolupament i implementació de polítiques municipals.

- Contractació
Millora de la taxa de cobertura de places reservades a personal amb discapacitat,
incoporant dues persones de les 6 (2%) previstes que marca la norma (es passa del 0
al 0,7%).
83 persones contractades en el marc de plans d'ocupació
- Processos selectius
Millora de la comunicació amb els candidats dels processos selectius mitjançant
sistema de missatges SMS
Nombre de processos convocats i resolts: 13
- Promocions
Nombre processos convocats i resolts
- Conveni col·laboració estudiants i becaris
Nombre convenis i incorporacions
- Comunicació interna
Millora de la comunicació amb el personal municipal amb la reactivació del butlletí de
comunicació interna

ÀMBIT: ALCALDIA I COMUNICACIÓ MUNICIPAL I PROTOCOL
- Entrevistes amb la ciutadania
Millora de la comunicació directa entre l’alcaldessa i els veïns i veïnes, al quals se’ls
atén sense preguntar prèviament el motiu de la visita.
- Regidories de barri
Projecte gestionat conjuntament amb la Regidoria de Ciutadania, per tal de tenir un
edil responsable d’una zona, al qual transmetre les queixes, suggeriments, opinions...
de l’acció de govern sobre un determinat barri.
- Nomenament d’una filla predilecta
Amb l’objectiu de reconèixer les persones que han treballat per millorar la nostra ciutat,
aquest govern ha nomenat filla predilecta la montcadenca Núria Cervera i Bardera. És
el primer nomenament que es feia en els darrers 15 anys i pretén reconèixer i que la
ciutadania conegui quines persones han ajudat a tenir una millor Montcada i Reixac.

- Noves fórmules de comunicació
Impuls a la comunicació amb la ciutadania mitjançant les xarxes socials. Donada la
importància d’aquests nous sistemes de relació entre la ciutadania, l’Ajuntament ha
donat impuls al seu espai de Facebook i ha fet l’encàrrec d’un llibre d’estil de
comunicació digital, que inclogui com fer servir aquesta i altres xarxes socials que
volem posar en marxa (Twitter i Instagram), una aplicació per a mòbil i l’actualització
del web municipal. El procés culminarà amb la incorporació al departament d’un
periodista de comunicació digital.

ÀMBIT: COMISSIÓ DEL SOTERRAMENT
- Creació de la comissió de treball i la taula del soterrament
El projecte de soterrament és fonamental per a la ciutat i s’ha de treballar, a més, des
d’un punt de vista transversal. Per posar en comú i debatre les accions a fer vam crear
dos ens de treball. D’una banda, la taula del soterrament, on hi ha representats tots els
grups municipals, i d’altra, la comissió de treball, integrada per tècnics municipals de
diferents regidories.

- Mural reivindicatiu al carrer Bogatell
Una de les accions que es va acordar en el marc de la taula de treball és la pintura
d’un mural a la façana de l’antic museu municipal, que mostra de forma artística la
reivindicació de la nostra ciutat.

