10

Societat

>

2a quinzena | Setembre 2016

monogràfic

ÀREA PRESIDÈNCIA

Coordinació i redacció: Gabinet de Premsa
Més informació a www.montcada.cat

CIUTAT SOCIAL

Les polítiques socials centren l’acció
del govern municipal

ACCIÓ TRANSPARENT

El treball transversal i la informació són
dos dels principals eixos d’actuació

PRIMER ANY DEL MANDAT 2015-2019

El govern municipal ha posat en marxa
bona part de les actuacions previstes al PAM
El primer any del govern municipal de Montcada i Reixac
(ICV-EUiA-E, ERC i Círculo
Montcada) ha posat les bases
per aconseguir una ciutat cohesionada, social, justa, plural i
participativa. Projectes adreçats
a fomentar de la inclusió
social, el suport als col·lectius
més vulnerables, l’accés a la
informació i la transparència
han centrat l’acció municipal.
Malgrat el poc marge econòmic
de què disposa el consistori,
s’està fent tot el possible per
minimitzar
l’impacte
dels
deutes i mantenir bons serveis
per a la ciutadania. Amb tota la
feina duta a terme, bona part
de les accions incloses al Pla
d’Actuació Municipal (PAM)
2015-2019 ja s’han posat en
marxa.

Àrees d’actuació
Respecte l’Àrea de Presidència
–que inclou Alcaldia, Secretaria
General, Serveis Generals,
Policia Local, Transparència
i Bon Govern, Comunicació
Municipal i la comissió del
soterrament–, els objectius
d’aquest any han estat la
modernització de l’administració
i el foment del treball transversal
de totes les regidories, la millora
interna dels sistemes de gestió, la
implementació de l’administració
electrònica, la creació del portal
de transparència, la millora de
les borses de treball i la dotació
de recursos als cossos de
seguretat. En àmbits concrets,
s’ha pretès acostar més a la
ciutadania la figura de l’equip de
govern, destacant la creació de la
figura dels regidors i regidores de

JORDI SÁNCHEZ
president de l’àrea TERRITORIAL

ÓSCAR GIL
president de l’àrea ECONÒMICA

Planificació i
visió de futur

Economia
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En només un any de mandat, hem
afrontat les greus i enquistades
problemàtiques urbanístiques
que arrossega Montcada i Reixac: els barris pendents de legalitzar i sense serveis (Zona 21,
Can Pomada, Vallençana Baixa,
Gallecs...) i entre aquests, la greu
problemàtica del Bosc d’en Vilaró.
També hem hagut de fer front al
deute de les expropiacions de
zones verdes, la sentència que
anul·la el planejament de l’actual
Valentine, la manca de cohesió
social i urbana, la marginalització
de moltes zones i la degradació
mediambiental...
Estem afrontant amb valentia el
que no s’ha resolt en 40 anys
de democràcia. I ho fem amb
planificació i visió estratègica,
sense oblidar el dia a dia i la
necessitat de mantenir una ciutat
neta, endreçada i sostenible.
Encarem entre tots i totes d’una
vegada totes les problemàtiques
que patim des de fa massa temps
i posem en valor el potencial que
té Montcada i Reixac.
Tenim molta feina, però la ciutat
s’ho mereix.

L’Àrea Econòmica té reptes importants per davant, el context
econòmic, els compromisos
econòmics de l’Ajuntament i el
pagament de les expropiacions
són alguns exemples de les
qüestions que ha de gestionar
aquesta àrea. Donar resposta a
aquestes problemàtiques no està
sent fàcil, però la hi estem donant
a bon ritme.
Generació de llocs de treball,
transparència en la gestió, priorització pressupostària al suport a
les famílies que necessiten ajuda
urgent, creació d’eines de suport
al comerç local i l’impuls turístic
de la nostra ciutat han estat les
primeres accions de l’àrea, que
ha passat durant aquest any per
profunds canvis organitzatius per
tal de poder implementar amb
fermesa els canvis que necesita
la nostra ciutat.
Després d’aquest primer any
de mandat, l’Ajuntament està
més connectat que mai al teixit
comercial i industrial del nostre
municipi, en un diàleg constant
amb qui dinamitza l’economia i
genera llocs de treball.

barri. Respecte a la reivindicació
històrica i de ciutat del municipi,
el soterrament de la línia de tren
de Portbou, s’han creat dos
grups de treball per avançar en
la consecució d’aquest objectiu.
Promoció local
En l’Àrea Econòmica –Hisenda,
Promoció Econòmica i Ocupació
i Comerç i Turisme–, la transparència pressupostària ha estat
un dels eixos vertebradors de les
polítiques d’actuació municipal,
posant a l’abast de la ciutadania
les dades econòmiques de la
corporació i amb la realització
d’una auditoria financera. El
govern municipal ha de fer
front a compromisos econòmics
heretats dels governs anteriors,
amb situacions greus per a les
arques municipals com haver

d’afrontar el pagament de 14
milions d’euros a causa de
les expropiacions forçoses per
ministeri de llei, que hipotequen
l’acció municipal. Malgrat tot,
s’està donant resposta al deute
sense afectar la dotació de
serveis.
L’Àrea Econòmica s’ha racionalitzat i reorganitzat i una de
les principals accions ha estat
la creació d’un nou servei de
compres i contractació, per
vetllar per la transparència dels
processos contractuals entre
l’Ajuntament i tercers i millorar
el pagament a proveïdors, a més
d’establir un pla d’austeritat de la
despesa ordinària.
Promoure la implantació progressiva dels pressupostos participatius, fer ordenances amb
caire social, prioritzar la despesa

i la inversió a la promoció de
l’activitat econòmica local, fomentar l’ocupació, elaborar
un cens de persones amb discapacitat per tal d’incloure’ls
a plans laborals, la creació del
punt d’atenció a l’emprenedoria,
enfortir l’assessorament al teixit
comercial i l’adhesió a la finestreta
única empresarial han estat
alguns dels projectes engegats
des d’aquest departament. En
matèria de comerç i turisme, s’ha
treballat per facilitar l’obertura de
nous negocis amb la simplificació
dels tràmits administratius i
s’ha promogut l’ocupació dels
locals buits dels principals eixos
comercials.
Urbanisme cohesionador
En l’Àrea Territorial –Projectes i
Obres, Urbanisme, Patrimoni,

Mural que reivindica el soterrament de la línia de Portbou

El Rec Comtal s’ha dignificat per al gaudi de la ciutadania

La promoció de l’ocupació, un dels eixos a nivell econòmic

L’antiga cerveseria del carrer de Montiu ara és un parc urbà

El Consell de la Infància ha començat a treballar

S’han fet una quinzena de reunions informatives amb el veïnat
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TERRITORI

Els projectes urbanístics pretenen
generar cohesió i recuperar el patrimoni

Serveis Municipals i Via Pública,
Habitatge, Medi Ambient i Activitats i Salut Pública– des del
punt de vista estratègic, el govern
municipal s’ha hagut d’afrontar a
greus problemàtiques heretades,
com la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
que anul·lava les requalificacions
que van donar peu al trasllat de
la fàbrica Valentine a Can Milans.
Per casos com a aquest i d’altres,
s’ha encarregat una auditoria
que mostri una radiografia exacta de la situació urbanística municipal.
Les accions promogudes durant
aquest any s’han destinat a fer
un urbanisme cohesionador, per
millorar les comunicacions internes dins de cada barri i entre
els diferents nuclis de població.
La recuperació del Rec Comtal, el
projecte per millorar la mobilitat a
Mas Rampinyo a banda i banda
del tren o la connexió entre els
carrers Barberà i Medinaceli, a la
Font Pudenta, són algunes de les
accions adreçades a dignificar el
territori. Aquesta cohesió inclou
la recuperació del patrimoni,
amb accions con la consolidació

PROMOCIÓ LOCAL

S’han engegat nous plans
d’ocupació I de suport al comerç

parcial de la Torre Na Joana o
la creació d’un parc al solar de
l’antiga cerveseria del carrer de
Montiu.
Un altre dels eixos d’actuació
ha estat abordar la problemàtica
de les urbanitzacions no consolidades: calculant el que suposaria la urbanització de Can
Pomada i Vallençana Baixa,
s’han analitzat les sentències
que anul·len el planejament de
la zona 21, s’ha avançat en la
legalització de l’Estany de Gallecs
i l’Àrea Metropolitana ha elaborat
una proposta d’actuació per
al Bosc d’en Vilaró. Afrontar la
problemàtica de les expropiacions
de zones verdes, tot defensant els
interessos municipals, ha estat
una altra línia d’actuació.
La visió estratègica s’ha combinat
amb el dia a dia de la ciutadania
i la seva percepció de ciutat neta
i endreçada. Entre d’altres, s’han
substituït tots els contenidors
d’escombreries de superfície i
s’ha reforçat la neteja viària amb
nous equips i rutes.
En Medi Ambient, s’han donat
els primers passos a la protecció
del Pla de Reixac i s’hi ha prohibit

la celebració del Rocío. En
aquest àmbit també destaca la
detecció i retirada d’abocaments
incontrolats i les campanyes
sobre foment del reciclatge. En
Salut Pública, s’ha endegat un
refugi per a gats abandonats,
es treballa en la taula de sanitat
i en temes sobre prevenció de
plagues a tots els barris. A nivell
d’habitatge, s’han fet polítiques
habitacions per garantir l’accés
a una vivenda digna per a les
persones amb major necessitat,
s’han aconseguit més pisos per
a la borsa de lloguer social i s’ha
continuat i ampliat els expedients
de sanció a grans tenidors per
pisos buits.
Ciutat igualitària
Respecte l’Àrea Social –Serveis
Socials i Polítiques d’Inclusió,
Ciutadania, Cultura i Patrimoni,
Esports, Educació, Infància i
Joventut i Oficina d’Atenció a la
Dona i Polítiques d’Inclusió– els
objectius en aquest àmbit han
estat fomentar la igualtat de drets,
la participació, el teixit social,
fer front a la desigualtat, donar
suport els col·lectius vulnerables,

L’itinerari modernista, treball transversal entre cultura i comerç

En Medi Ambient destaca la protecció del Pla de Reixac

Oficina d’Atenció a l’Empresa

Festa per reivindicar els drets de les persones discapacitades

Els drets del col·lectiu LGTBIQ, a les polítiques d’igualtat

Rehabilitació de la Torre Na Joana

FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ

El govern local ha promogut la implicació
dels veïns i veïnes en els temes de ciutat

ampliar els recursos en serveis
a les persones, fer una ciutat
inclusiva, donar veu a la infància
i augmentar les dotacions en
atenció social.
Serveis Socials ha estat l’àmbit
de l’Àrea que més s’ha reforçat,
amb major dotació per a l’atenció domiciliària, la detecció de
situacions de necessitats de persones més grans de 80 anys que
viuen soles o l’ampliació del tram
de persones que no paguen el
servei de teleassistència.
Sobre educació, infància i joventut, una de les principals
accions d’aquest any ha estat
la constitució del Consell de
la Infància, també destaca el
programa d’acció social als barris
i s’ha posat en marxa el Pla
Educatiu d’Entorn.
En esports, s’ha potenciat l’àmbit
escolar i el suport a les activitats
promogudes per les entitats.
Per tal de facilitar l’accés de la
ciutadania a les instal·lacions
esportives, se n’han modificat les
taxes d’ús. En matèria cultural,
les línies d’actuació han pretès
cohesionar el territori i acostar
les activitats al màxim de la

ciutadania i potenciar els espais
escènics.
Fomentar la participació cívica i
democràtica dels veïns i veïnes i
del teixit associatiu, amb l’impuls
de processos participatius, assemblees informatives sobre els
projectes municipals, l’inici de
la modificació del Reglament
Orgànic Municipal i del Reglament de Participació Ciutadana
han estat accions impulsades des
de Ciutadania. Sobre gent gran,
l’eix ha estat millorar la qualitat de
vida i la participació del col·lectiu.
En cooperació i solidaritat, el
treball s’ha centrat en iniciatives
d’atenció a la vulnerabilitat, com
la creació d’un menjador solidari
per a alumnes de secundària.
Pel que fa a Igualtat, s’ha elaborat el III Pla d’Igualtat, s’ha
actualitzat el protocol d’actuació
de la violència masclista i s’ha
iniciat la revisió del reglament
del Consell Municipal de Dones.
La principal novetat ha estat la
incorporació de les polítiques
LGTBIQ als programes d’igualtat.
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www.montcada.cat

MAR SEMPERE
presidentA DE L’AREA SOCIAL

LAURA CAMPOS
ALCALDESSA

Compromís
amb la gent

Un canvi
de rumb

Ens enorgulleix sentir-nos un
govern social, compromès amb
les persones. Durant aquest
primer any ens hem esforçat
perquè a Montcada i Reixac,
les polítiques siguin equitatives,
inclusives i participatives i aquest
serà el nostre full de ruta en els
pròxims anys.
Hem fet una forta aposta, augmentant el pressupost de tota
l’àrea per poder desenvolupar les
novetats que portem al PAM, tot
i les dificultats econòmiques que
patim i sense oblidar millorar els
recursos ja existents.
També hem treballat la transversalitat perquè unint esforços
entre les àrees i regidories hem
pogut arribar a més persones
i hem aconseguit apropar els
serveis a més gent de Montcada.
Hem cregut prioritari visibilitzar
i donar atenció als col·lectius
que fins ara no havien estat representats, per fer que tothom
se senti part de la vida social de
Montcada i Reixac. Som al costat
de la gent i continuem treballant
per millorar la nostra ciutat.

Aquest primer any de govern
municipal ha estat molt intens però satisfactori quant al
grau de compliment del Pla
d’Actuació Municipal. Hem
posat les bases d’una nova
forma de pensar i actuar,
hem treballat dur i ens seguirem deixant la pell per assolir els objectius que ens vam
fixar al juny del 2015, fer de
Montcada i Reixac una ciutat
cohesionada, inclusiva, justa
i participativa. Estem convençuts que, amb el nou executiu
local, l’Ajuntament ha canviat
el seu rumb i la manera de fer
política, després de 16 anys
de govern sociovergent, amb
actuacions cara la ciutadania,
implicant-la, per tal de fer-la
partícip de l’actuació municipal, i amb total transparència.
No disposem de molt marge
de maniobra a nivell econòmic, fruit del llast dels anteriors mandats, però estem fent
tot el possible per minimitzar
l’impacte del deute per mantenir uns bons serveis per a la
ciutadania.

