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ÀREA DE PRESIDÈNCIA

INTRODUCCIÓ
Una nova etapa més transparent i participativa
El Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2015-2019 és el full de ruta del nou
equip de govern format per ICV-EUiA-E, ERC i Círculo Montcada. Aquest
document recull les principals línies estratègiques i els projectes que durà a
terme l’Ajuntament durant els propers quatre anys.
Com a nou equip de govern ens hem fixat uns objectius i una nova manera de gestionar els recursos municipals, on la participació ciutadana, la
transparència en l’acció política i l’estalvi econòmic seran els nostres eixos
principals d’actuació. Volem aconseguir més proximitat amb la ciutadania i
més compromís de part de tothom.
Els projectes descrits en aquest PAM estan ordenats per les quatre gran àrees
en què està dividit el consistori. En l’àmbit de Presidència, les línies claus
vindran marcades per projectes imprescindibles per a la ciutat com és el
soterrament de la línia de tren de Portbou al seu pas per Montcada i Reixac.
Per aquest motiu es crea la comissió permanent sobre el soterrament. Altres
projectes clau són la constitució de la nova Regidoria de Transparència i
bon govern -coincidint amb l’entrada en vigor, l’1 de juliol de 2015, de la
nova llei de la transparència; i per un nova eina de proximitat i de participació com és la figura del regidor/a de barri.
En les polítiques territorials es treballarà per la cohesió social, la realització de processos participatius sobre el disseny de ciutat, la creació d’un cens
d’habitatges buits per oferir vivenda social, la lluita contra els abocaments
il·legals i la regularització dels sectors que encara no tenen planejament.
En el sector social, el PAM incidirà a elaborar un pla de rescat social, lluitar
contra la pobresa en totes les seves vessants (energètica, alimentària, econòmica), treballar les polítiques d’inclusió social de les persones amb discapacitat, mantenir i millorar els Serveis Socials i en una revisió urgent del
Reglament Orgànic Municipal per facilitar la participació de la ciutadania.
L’economia vindrà determinada pels processos d’expropiacions als quals
ha de fer front el consistori. El nou equip de govern implementarà una
nova manera de gestionar on predomini la simplificació de l’administració,
l’estalvi econòmic, la transparència i la participació de la ciutadania en els
pressupostos i les ordenances, impulsar les polítiques actives d’ocupació i la
tarifació social, entre d’altres.
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TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN
Transparència en la gestió
1. Creació d’un reglament de transparència municipal i bon govern.
2. Creació del portal de Transparència, on l’Ajuntament penjarà tota la informació pública d’interès.
3. Habilitar espais telemàtics i presencials per tal que qualsevol ciutadà/na major de 16 anys pugui demanar

informació que no aparegui al portal de Transparència, sense haver de justificar la consulta.
4. Facilitar la informació fent complir la llei de protecció de dades.

Bon Govern
1. Dotar de principis, obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis, per aconseguir un Ajuntament més

eficient, transparent i èticament més sòlid.
2. Creació de codis ètics d’acord amb els quals haurà d’actuar tot el personal de l’Ajuntament.
3. Creació d’un reglament de transparència i bon govern.

COMISSIÓ DEL SOTERRAMENT
1. Col·laborar activament amb la Plataforma Tracte Just-Soterrament Total amb la creació de la Taula de Tre-

ball i la Comissió del Soterrament i dotar-la de recursos materials i tècnics com l’Oficina del Soterrament.
2. Establir una estratègia de comunicació sobre la necessitat del soterrament de la línia de rodalies R2 al seu
pas per Montcada i Reixac, implicant a l’Ajuntament de Barcelona i institucions supramunicipals.
3. Reforçar l’homenatge a les víctimes del tren i impulsar la celebració de les Jornades pel Soterrament.
4. Pressionar al Govern de l’estat per tal de que s’iniciïn les obres del soterrament de la línia de Portbou.
5. Aprofitar aquesta comissió per exigir a l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) tots els incompliments que té pendents amb la ciutat de Montcada i Reixac a nivell d’infraestructures: millora d’estacions i passos a
nivell, conversió de la plaça de la Pedra Can Sant Joan en un aparcament, neteja de les vores de la via, arranjament
dels entorns dels pous de ventilació de la Línia d’Alta Velocitat, neteja de les terres a l’entorn del Font Freda, etc.

SERVEIS GENERALS
Policia Local i seguretat
1. Reforçar la Junta Local de Seguretat en els aspectes bàsics de la seguretat ciutadana. Involucrar els agents veï-

nals i socials en tasques de conscienciació, prevenció i detecció de riscos, així com de promoció de la convivència.
2. Implementar un nou concepte de Policia Local, desenvolupant la Policia Comunitària, basat en la relació
amb la ciutadania per tal de conèixer l’origen dels conflictes i treballar en la prevenció.
3. Formar la Policia de Proximitat i Comunitària i especialitzar-la en la realitat social per lluitar contra la marginació social.
4. Treballar la sensació d’inseguretat ciutadana amb més presència policial als llocs especialment vulnerables.
5. Dotar la policia de suficients mitjans humans, materials i tecnològics per tal que puguin desenvolupar la
seva tasca d’una manera més eficaç i segura.
6. Reprendre la col·laboració Mossos d’Esquadra-Policia Local.
7. Revisar l’ordenança municipal i el règim sancionador per millorar la convivència ciutadana, la qualitat de
vida i reduir els actes incívics que deterioren les relacions.
8. Reforçar i potenciar l’associació de voluntaris de Protecció Civil.
9. Creació de l’Oficina de Denúncies.
10. Potenciar les accions en matèria de trànsit per a la millora de la seguretat viària.
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RRHH
1. Remunicipalitzar els serveis públics.
2. Millorar la transparència i l’adequació dels processos selectius de personal municipal a la realitat social de

Montcada i Reixac i a les necessitats del servei públic (bases selectives, sistemes de comunicació amb persones
aspirants, etc.).
3. Complir la quota de treballadors/es amb discapacitat a la plantilla de l’Ajuntament, prioritzant en els processos selectius l’assoliment d’aquest objectiu, dins les possibilitats de la normativa.
4. Impulsar la formació i el reciclatge continu del personal tècnic i administratiu, incrementant la polivalència
i les capacitats interdepartamentals.
5. Millorar i impulsar les polítiques i el servei de prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament.
6. Impulsar un Pla de promoció interna que, dins les possibilitats de la normativa, regularitzi situacions excepcionals i temporals actuals i prioritzi noves opcions de promoció.
7. Millorar la transparència en la comunicació i relació amb la representació dels treballadors/es de l’Ajuntament.
8. Desenvolupar un portal de l’empleat incorporant nova àrees d’informació i incrementant l’autonomia de la
gestió per a la plantilla municipal.

Sistemes de gestió i informàtics
1. Desenvolupar la e-Administració amb la implantació de la signatura electrònica.
2. Desenvolupar la llei de la Transparència i Bon Govern
3. Desenvolupar la e-factura.
4. Implementar els sistemes de gestió que permetin la reenginyeria dels processos, la gestió documental i els

sistemes d’informació.
5. Sistematitzar el sistema de gestió de la seguretat de la informació i la documentació.
6. Desenvolupar nous portals web municipals, de la seu electrònica i de la carpeta ciutadana.
7. Crear equips de treball multidisciplinar per optimitzar els processos.
8. Implementació de la plataforma de tramitació electrònica simplificada per donar compliment a la nova llei
del procediment administratiu.
9. Sistematitzar el registre d’entrada de documents per unificar el criteri a tots els departaments.
10. Sistematitzar, informatitzar i catalogar l’arxiu documental per donar resposta a la llei de la transparència,
aplicant un estricte protocol de gestió documental.

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
1. Reafirmar l’OAC com a punt de referència en la relació entre la ciutadania i l’administració.
2. Avançar en la tramitació electrònica i multicanal. Disminució progressiva la tramitació presencial i el paper.
3. Millorar els processos i tràmits on intervingui la ciutadania per tal que s’agilitzin les resolucions municipals.
4. Donar una ràpida resposta a qualsevol queixa o suggeriment de la ciutadania i fer-ne un seguiment exhaustiu.

COMUNICACIÓ I PREMSA
Proximitat i participació
1. Respectar l’autonomia del Consell d’administració de l’Organisme Autònom d’Informació Local.
2. Procurar que cada ciutadà/na i cada treballador/a públic disposi d’una identitat digital jurídicament vàlida

per accedir i actuar a Internet de forma segura.
3. Crear una aplicació mòbil que integri els serveis telemàtics de l’Ajuntament.
4. Millorar la comunicació amb la ciutadania mitjançant els webs municipals i les xarxes socials.
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ÀREA SOCIAL

SERVEIS SOCIALS
1. Pla de lluita contra la pobresa, portant a terme accions conjuntes de totes les regidories (Habitatge, Serveis

Socials, Educació, Promoció Econòmica, etc.).
2. Treballar la prevenció de qualsevol tipus de maltractament afavorint polítiques que generin un bon tracte,
amb especial atenció al maltractament a la gent gran.
3. Creació d’un pla de xoc contra la pobresa energètica.
4. Crear un pla d’acció contra la pobresa infantil per donar resposta a aquelles problemàtiques urgents.
5. Impulsar la creació de Serveis Mancomunats (Montcada i Reixac, Cerdanyola i Ripollet) que complementin
les necessitats dels Serveis Socials amb una Unitat Central de Gestió.
6. Augment i complementació de les beques menjador per a famílies amb necessitats econòmiques.
7. Posar en marxa un menjador per a joves de secundària amb dificultats econòmiques i derivats de Serveis
Socials.
8. Rebaixar el llindar del copagament del servei de teleassistència.
9. Renovar i potenciar les actuacions del Pla de Desenvolupament Comunitari del barri de La Ribera.
10. Adequar els centres cívics a les necessitats de l’entorn.
11. Adequar els perfils dels professionals del Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD) per ajustar més els serveis
que s’ofereixen a les necessitats reals dels usuaris.

POLÍTIQUES D’INCLUSIÓ
1. Elaborar plans sectorials per a la integració (social, educativa i laboral) de les persones amb discapacitats.

Accions de formació i suport a les persones que tenen cura de les persones dependents.
2. Activar del Consell de la Discapacitat per treballar campanyes de conscienciació i sensibilització i generar
una imatge positiva de les persones amb discapacitat.
3. Garantir la participació de les persones amb discapacitat en les activitats i recursos culturals, turístics i
d’entreteniment i d’esport del municipi a les persones amb discapacitat.
4. Garantir la participació a les activitats extraescolars del municipi dels nens i nenes amb necessitats educatives especials.
5. Actuar davant la discriminació, la xenofòbia, el racisme, els estereotips i els prejudicis per mitjà del desenvolupament de plans educatius i informatius al municipi.
6. Desenvolupar el Pla Local d’Inclusió Social (PLIS).
7. Col·laborar amb el Departament de Justícia per redimir penes amb treballs comunitaris, per fomentar la
reinserció social.
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ESPORTS
1. Garantir l’accés a la pràctica esportiva dels ciutadans i ciutadanes, independentment de les seves limitacions

socials, culturals o físiques.
2. Potenciar l’esport escolar no competitiu amb valors de solidaritat i companyonia.
3. Promocionar la pràctica esportiva en família i de la gent gran, tant en els centres municipals com organitzant activitats fisicoesportives als casals de gent gran.
4. Desenvolupar un pla específic de lluita contra l’obesitat infantil, mitjançant els clubs esportius i els centres
educatius del municipi.
5. Desplegar un pla de promoció esportiva als espais públics en què es relacioni l’activitat física amb el coneixement del patrimoni natural, cultural i arquitectònic del municipi.
6. Establir un pla de manteniment, neteja i millora dels equipaments esportius.
7. Estudiar la possibilitat de creació d’una nova zona lúdica esportiva.
8. Millorar la piscina d’estiu.
9. Fer un repartiment just i equitatiu dels espais esportius consensuat per optimitzar el seu ús.
10. Optimitzar la gestió de la publicitat en els espais esportius.
11. Establir sinèrgies entre les entitats esportives i les xarxes de comerç i veïnals per fer difusió de les diferents
entitats. Fomentar la seva participació en fires i/o festes de barri, Festa Major…
12. Facilitar l’accés a les zones esportives a les entitats en períodes no competitius per a la realització de campus
formatius.
13. Valorar la dissolució de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) i la seva incorporació a l’estructura
de l’Ajuntament.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Fomentar la participació cívica i democràtica de la ciutadania
i del teixit associatiu
1. Implementar la figura dels regidors/es de barri.
2. Impulsar processos participatius amb el conjunt de la ciutadania sobre temes d’interès general de la ciutat.
3. Modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) i el Reglament de Participació Ciutadana.
4. Fer audiències públiques sobre els temes més importants de ciutat (pressupost, ordenances...).
5. Fomentar el voluntariat en base a programes concrets com podrien ser acompanyament educatiu, pedagògic

o professional.
6. Promoure una consulta ciutadana sobre la inclusió de Montcada i Reixac a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI).

Teixit associatiu
1. Establir una agenda pública única per donar visibilitat a les activitats de les entitats.
2. Posar en marxa un portal de transparència on quedin inserides les entitats.
3. Millorar la transversalitat i coordinació entre entitats i entre entitats i Ajuntament.
4. Implementar el pla de formació a entitats.
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Gent gran
1. Millorar la qualitat de vida i la participació de la gent gran, amb la continuïtat del pla d’envelliment actiu

amb programes de salut, de formació i participació.
2. Vetllar per la promoció d’hàbits saludables de manera que contribueixin al manteniment de l’autonomia
personal al llarg de la vida.
3. Promoure entorns segurs per a la mobilitat i l’accessibilitat als equipaments municipals, per facilitar-ne la
participació.
4. Fomentar projectes intergeneracionals, com una xarxa de voluntariat de gent gran per aprofitar i posar en
valor la seva experiència professional i vital.
5. Reconèixer la contribució de la gent gran amb commemoracions com el Dia Internacional i la Festa de la
Gent Gran.

Equipaments i infraestructures
1. Fomentar els usos compartits dels equipaments com a mesura de racionalització dels espais i alhora garantir

la cohesió i cooperació entre entitats.
2. Fer un estudi d’inversió en infraestructures com ara tanques de seguretat, cadires, taules, tarimes... per garantir un servei de qualitat a la ciutadania i un estalvi econòmic a llarg termini.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
Foment i difusió de la solidaritat i la cultura de Pau
1. Donar visibilitat a la cooperació internacional i a totes les activitats desenvolupades per la Regidoria.
2. Continuar treballant perquè els mitjans de comunicació locals s’impliquin en la tasca de sensibilització i

cooperació.
3. Treballar conjuntament amb les regidories de Cultura i Patrimoni, Educació i Oficina d’Atenció a la Dona i
Polítiques d’Igualtat, etc. per tal d’incorporar activitats lúdiques i participatives dins del calendari festiu de la
nostra ciutat.
4. Impulsar tota una sèrie d’accions de la cultura de la Pau, la cooperació, el desenvolupament i la interculturalitat en l’oferta de l’educació primària i secundària obligatòria.
5. Continuar amb les activitats de sensibilització incloses al catàleg d’activitats educatives.
6. Promoure l’adhesió dels centres educatius a la Xarxa d’escoles pel Comerç Just.
7. Consolidar la campanya de recollida de joguines i endegar altres iniciatives solidàries.

Cooperació internacional
1. Continuar amb les línies de suport endegades com la adhesió a la Xarxa Ciutats Refugi: des de la col·laboració

amb altres institucions com la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona o el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament.
2. Potenciar les accions de cooperació amb aquells països on hi hagi fluxos migratoris importants amb Montcada i Reixac.

Activitats commemoratives
1. Impulsar la Setmana del Comerç Just i Solidari, la Festa de les Cultures i commemorar els Dies Internacio-

nals amb activitats de reflexió i debat dirigides al conjunt de la ciutadania i també amb accions de caràcter
divulgatiu, educatiu, lúdic i festiu.
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CONSUM
1. Donar suport a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) en la tasca d’informar els usuaris

dels seus drets com a consumidors i tramitar les seves reclamacions.
2. Engegar campanyes de sensibilització i formació d’usuaris i consumidors en col·laboració amb l’Agència
Catalana de Consum i de la Diputació de Barcelona.
3. Promoure l’educació en el consum a les escoles.
4. Fer campanyes anuals d’activitats d’inspecció i d’assessorament a empresaris i comerços de la ciutat.
5. Assessorament a noves empreses en matèria de consum.
6. Celebrar el Dia Internacional del Consumidor.
7. Millorar la difusió i gestió de la informació via web, blog i bases de dades.

CULTURA I PATRIMONI
Potenciar l’accés a la cultura
1. Garantir una oferta àmplia, diversa i assequible de cursos culturals formatius no reglats.
2. Promoure la creació i la difusió de les arts i dels artistes locals mitjançant els programes en els diversos equi-

paments de la ciutat.
3. Consolidar els espais culturals com a elements dinamitzadors i oferir els seus serveis a tota la ciutadania, tot
aprofundint en el treball de desenvolupament cultural comunitari dels barris.
4. Potenciar una agenda comuna i única d’activitats culturals i de participació ciutadana.

Mantenir una programació cultural estable i de qualitat
1. Mantenir i potenciar una programació estable d’exposicions artístiques als diversos equipaments: Kursaal,

Auditori Municipal i Casa de la Vila.
2. Consolidar el Teatre Municipal com a espai escènic i mantenir-ne una programació continuada i de qualitat.
3. Promocionar el cinema com a art, programant cicles de cinema de tots els temps, cinema d’autor, exposicions i cinefòrums.
4. Continuar potenciant les arts escèniques i musicals dels grups locals.
5. Organitzar cicles d’activitats a la fresca i potenciar les activitats culturals per dinamitzar els carrers com ara
vermuts musicals.

Consolidar el cicle festiu local i la cultura popular tradicional
1. Promoció de la cultura popular i de proximitat i de les tradicions locals.
2. Potenciar la participació ciutadana en les festivitats municipals i optimitzar la col·laboració d’entitats i as-

sociacions.

Defensa de la llengua catalana
1. Mantenir el suport al Servei Local de Català.
2. Posar en valor la llengua i la cultura catalanes.
3. Afavorir la igualtat d’oportunitats mitjançant el coneixement de la llengua.
4. Potenciar la llengua com a eina de cohesió social.
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Foment de les biblioteques com a espais culturals
1. Apropar la ciutadania a les biblioteques i les biblioteques als barris.
2. Millorar el Pla Estratègic de la Lectura de Montcada i Reixac.
3. Donar suport al Pla Director de la Lectura endegat per la Regidoria d’Educació i incloure nous actors.
4. Fomentar la lectura, donant especial atenció a programes dirigits als infants i la creació literària amb cursos

d’escriptura i premis literaris.

Defensa del patrimoni històric i cultural
1. Memòria històrica. Senyalització d’espais d’interès i buscar la col·laboració del Memorial Democràtic per a

la Memòria Històrica.
2. Col·laborar en la creació d’un arxiu històric del municipi.
3. Potenciar i donar difusió del patrimoni històric i artístic local.
4. Consolidar el jaciment arqueològic Les Maleses.
5. Afavorir els estudis d’investigació sobre el nostre municipi.

Equipaments actuals i turisme
1. Mantenir l’activitat de la Casa de les Aigües com a museu i com a equipament cultural.
2. Remodelar el Museu Municipal i potenciar les seves activitats de dinamització cultural.

EDUCACIÓ
1. Fer accions participatives entre els infants i els joves del municipi.
2. Crear la ‘Ciutat dels Infants i el Consell de la Infància, potenciant la capacitat dels nens i nenes per interpre-

tar i expressar les seves necessitats.
3. Donar suport i facilitar les propostes i iniciatives de la Federació d’AMPA (FAMPA) com l’escola de mares i
pares (EMPA), el Projecte Clau i la dinamització d’activitats extraescolars.
4. Elaborar una nova proposta de zones d’influència per a la matriculació i l’adscripció als centres, que garanteixi una distribució més adequada de l’alumnat i que ajusti a la normativa vigent.
5. Exigir la construcció del nou institut Montserrat Miró.
6. Exigir al Departament d’Ensenyament que es faci càrrec de les seves competències en millores i reparacions
en escoles i instituts.
7. Implementar el Pla Educatiu d’Entorn.
8. Obrir els patis dels centres escolars del municipi en horari no lectiu (patis oberts)
9. Potenciar projectes d’acompanyament als alumnes amb necessitats educatives especials.
10. Potenciar l’assessorament, l’orientació i la comunicació amb les famílies que tenen fills/es en la franja 0-3 anys.
11. Potenciar els projectes d’innovació pedagògica i l’Escola Verda.
12. Adherir l’Ajuntament a la campanya Vila Groga per garantir una escola pública, gratuïta, de qualitat i en català.
13. Implementar cursos i tallers de formació ocupacional on s’interrelacioni la formació laboral i la inserció
amb accions en benefici de la comunitat.
14. Potenciar el treballs en xarxa entre els diferents agents del municipi que participen en la Transició EscolaTreball.
15. Coordinar amb el Consell Comarcal el programa de Garantia Juvenil.
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POLÍTIQUES D’IGUALTAT
1. Elaborar el III Pla d’Igualtat.
2. Perfilar el Protocol per a l’actuació i prevenció d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe a l’Ajuntament

de Montcada i Reixac.
3. Actualitzar el Protocol d’actuació municipal de la violència masclista.
4. Fer un procés participatiu amb els grups i el Consell de Dones per revisar i modificar el reglament del Consell.
5. Fomentar la participació de les dones nouvingudes en el Consell de Dones.
6. Potenciar la formació i la regularització de les dones que treballen en àmbits tradicionalment invisibilitzats,
com els relacionats amb els treballs de cura i les tasques domèstiques.

La defensa dels drets de les persones discriminades per orientació sexual
o identitat de gènere
1. Establir un conveni entre l’Ajuntament i l’Observatori contra l’Homofòbia que reculli els drets i deures

d’aquest col·lectiu.
2. Donar suport municipal al dia de l’Orgull Gai i la Celebració del Dia contra l’Homofòbia.
3. Treballar amb les escoles la prevenció de l’homofòbia.

Oficina d’Atenció a la Dona (OAD)
1. Incrementar el servei d’atenció a les dones als diferents barris del municipi.

Violència masclista
1. Treballar cap a la prevenció, atenció i detecció de la violència masclista en totes les franges d’edat.
2. Promoure la coeducació a les escoles i institut.
3. Incrementar l’atenció psicològica i els grups de teràpia. Donar suport per a la recuperació de les víctimes.

JOVENTUT
1. Desenvolupar un nou Pla Local de Joventut 2016-2020.
2. Alliberar espais de creativitat per a artistes joves per mitjà de la creació d’una xarxa de murs legals per pintar

grafiti.
3. Potenciar la inserció laboral dels joves mitjançant la formació professional i ocupacional.
4. Dotar de poder de decisió al Consell Municipal de la Joventut per tal de fer-lo operatiu i participatiu.
5. Anar cap a un model de Servei d’Informació Juvenil (SIJ) que reculli la informació, l’assessorament,
l’orientació i l’acompanyament dels joves del municipi.
6. Traslladar el SIJ a un altre emplaçament per tal de fer-lo més visible i accessible.
7. Treballar per a la implementació del Pla de Qualitat de la Xarxa d’Emancipació Juvenil.
8. Millorar la infraestructura del projecte Punt d’Informació i Dinamització dels Centres d’Educació Secundària (PIDCES) als cinc instituts del municipi.
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ÀREA TERRITORIAL

URBANISME
Participació ciutadana, transparència i comunicació
1. Fer processos de participació ciutadana en urbanisme.
2. Fer campanyes i formació sobre civisme per conscienciar la ciutadania en el respecte a l’espai públic.
3. Auditoria urbanística.

Resolució de conflictes pendents
1. Regularitzar els terrenys on hi ha ubicada l’actual empresa Barnices Valentines. (MPGM Montcada Nord i

Parc de la Riera Seca).
2. Gestionar els expedients d’expropiació pendents i dur a terme mesures per evitar futures expropiacions.
3. Estudiar solucions definitives a urbanitzacions sense legalització o pendents de projecte d’urbanització definitiu.
4. Revisar els convenis urbanístics vigents pendents de resolució.

Projectes de cohesió d’infraestructures corresponsabilitat
amb altres administracions
1. Liderar i exigir compliments dels acords sobre el soterrament de la línia de rodalies R2 al seu pas per Mont-

cada i Reixac.
2. Exigir el soterrament de la línia de rodalies R3 (línia de Vic) al seu pas Mas Rampinyo. Seguiment i lideratge
en el projecte de desdoblament de l’R3.
3. Obrir el debat (local i supramunicipal) per a la supressió del peatge de Mollet de l’autopista C33, amb una
sortida i entrada a Montcada i Reixac, amb la finalitat d’eliminar trànsit que creua la ciutat i per la C17 i millorar la mobilitat interna eliminant la intercomarcal.

Grans projectes globals d’aprofitament de potencial natural
1. Potenciar els usos del Parc de Collserola i del Turó. Rehabilitar la cantera del Turó i obrir a la ciutadania.

Eliminar el barraquisme del Turó i del Torrent de Can Tapioles.
2. Millorar els accessos i la protecció de la Serralada de Marina. Connexions amb el Besòs i amb la ciutat. Projecte ‘Les Portes del Parc’.
3. Posar en marxa un pla de protecció a tot el Pla de Reixac implicant els municipis adjacents. Retrotreure
l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) del Pla de Reixac.
4. Potenciar el Parc de la Llacuna com a parc metropolità obert a la ciutadania.
5. Rehabilitar i recuperar les lleres dels riu Besòs i Ripoll i de la riera de Sant Cugat, respectant la seva biodiversitat.
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Urbanisme
1. Elaborar un Pla d’equipaments amb participació de la ciutadania, que estableixi quins són els equipaments

a reformar/construir i quines són les prioritats. Aprofitar el patrimoni municipal.
2. Construir les noves dependències de la Policia Local al polígon la Ferreria.
3. Ampliar els usos i activitats als polígons d’activitat econòmica. Millorar l’accessibilitat als polígons.
4. Dignificar i crear nous parcs infantils, en consens amb el futur Consell de la Infància.

TERRITORI
Can Cuiàs
1. Remodelar el Parc del Turó Blau com a espai cívic de Can Cuiàs.
2. Millorar les connexions de Can Cuiàs i Ciutat Meridiana i la recuperació del Torrent del Bosc.
3. Millorar la mobilitat i l’accessibilitat.
4. Crear accessos al polígon Can Cuiàs amb sortida cap a la N150 i el Coll de Montcada.

Centre
1. Crear una ordenança municipal de construcció al nucli històric del municipi, preservant elements patrimo-

nials i de cohesió cromàtica i formal.
2. Instar a la rehabilitació dels edificis en mal estat i a la construcció en els solars buits per cohesionar, densificar i compactar Montcada i Reixac.
3. Arranjar el pont de la Roca per millorar els accessos de vianants i de bicicletes a la Font del Tort i a la Serralada de Marina.
4. Obrir l’espai de l’antiga cerveseria d’estiu del carrer Montiu.
5. Millorar les connexions de Montcada Centre amb la Font Pudenta i el cementiri municipal.

Font Pudenta
1. Modificar el Pla General Metropolità (PGM) de la muntanyeta per millorar la mobilitat i regenerar el barri.
2. Garantir el manteniment i neteja de la riera de Sant Cugat.
3. Instar a la neteja i l’arranjament dels solars buits o en mal estat.

Mas Rampinyo-Mas Duran-Pla d’en Coll-Can Pomada
1. Millorar la connectivitat viària i de vianants a banda i banda de l’R3. Accessos entre l’Avinguda Catalunya i

la carretera de Ripollet.
2. Retrotreure l’ARE de Mas Duran, optant per estratègies urbanes enfocades al reciclatge del sòl urbà existent,
cohesionant, rehabilitant i compactant usos complexos.
3. Condicionar el límit Nord de Montcada: MPGM a l’àmbit de Montcada Nord – Parc fluvial de la riera Seca,
reconeixent i dignificant Can Gran i eliminant les activitats en precari.
4. Aprofitar l’espai municipal de la plaça Joan Fuster per a ubicar-hi el Banc d’Aliments i altres usos.

Can Sant Joan-La Ribera
1. Actuar a la muntanyeta mitjançant el Pla Integral (Llei de barris), millorant la mobilitat, la urbanització dels

carrers i instal·lant escales mecàniques.
2. Vetllar per una construcció cohesionadora dels solars de les antigues fàbriques Valentine i d’Intorsa.
3. Requerir a l’Adif el compliment del conveni d’arranjament de la plaça de la Pedra com a aparcament públic
i gratuït.
4. Recuperar i mantenir el Rec Comtal, millorar la connectivitat Can Sant Joan – Vallbona.
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Terra Nostra
1. Estudiar la mobilitat del barri, esponjar i desviar el trànsit rodat.
2. Urbanitzar i integrar al municipi la N150 com via urbana.
3. Creació d’un anell lúdic al voltant del Turó, garantint l’accessibilitat de bicicletes i vianants.
4. Afrontar la problemàtica de la Zona 21.
5. Definir la normativa urbanística aplicable de la Zona 15.

PATRIMONI
1. Protegir el patrimoni arquitectònic, històric i ambiental. Aprovació definitiva del Catàleg de Patrimoni i

creació de la Comissió de seguiment del Patrimoni catalogat.
2. Aprovar el Catàleg de Masies i cases rurals.
3. Crear la Comissió d’Observació del Patrimoni Cultural i Arquitectònic.
4. Protegir el patrimoni arquitectònic en perill: Torre Na Joana, Casa Larratea, Torre dels Frares, Vista Rica,
Casa Masoliver...
5. Realitzar un projecte de consolidació d’estructures murals i tancament de la masia de Can Sans i l’espai
d’àrea d’expectativa arqueològica. Dinamització com a punt d’interès patrimonial i cultural. Instal·lació de
panells d’interpretació de l’espai.

SERVEIS MUNICIPALS
1. Controlar el compliment dels convenis, sancionar aquelles empreses que no els compleixin.
2. Millorar la neteja al municipi, incloent una campanya de conscienciació per una Montcada neta.
3. Pla de millora de recollida de voluminosos.
4. Aplicar plans de manteniment: clavegueram, asfaltat carrers, voreres, senyalística i subministraments.
5. Pla d’estalvi energètic a les dependències municipals i via pública. Utilització d’energies renovables.
6. Pla d’estalvi d’aigua i disminució de productes fitosanitaris: substitució de gespes per prats mediterranis i

arbustius. Utilització d’aigua freàtica.
7. Controlar els abocaments i la brutícia: conscienciar, netejar i punir.

Pla de mobilitat
1. Millorar la connectivitat: crear una xarxa viària i de vianants i ciclable per cosir els barris, que lligui tota

Montcada i Reixac.
2. Promoure la mobilitat sostenible. Pla de Mobilitat Urbana.
3. Negociar amb Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) la millora del servei i l’optimització dels itineraris dels autobusos.
4. Revisar l’estat dels itineraris a peu i crear-ne de nous. Senyalitzar els GRs (grans recorreguts) que passen per
Montcada i crear PRs (petits recorreguts) per donar a conèixer l’immens espai natural de Montcada i Reixac.
5. Crear un cens de camins públics.
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MEDI AMBIENT
Conservació del medi
1. Col·laborar amb el Consorci del Parc de la Serralada de Marina per fer una gestió integral del Parc.
2. Començar un pla pilot per a la eliminació d’espècies invasores com l’ailant.
3. Crear més horts socials.
4. Endegar el pla de substitució de gespes per prat mediterrani per promoture l’estalvi d’aigua i per a la reduc-

ció de l’ús de productes fitosanitaris.

Mobilitat sostenible i reducció de la contaminació
1. Augmentar la xarxa ciclable. Crear carrils bici intermunicipals. Implementar aparcaments per a bicicletes a

la vora de les estacions de tren. Crear una guia de camins i rutes i fer-ne difusió. Potenciar el Biciregistre. Augmentar el parc de bicicletes cedides per l’AMB.
2. Instal·lar punts de càrrega al municipi per a cotxes i bicicletes elèctriques.
3. Vetllar perquè les activitats s’exerceixin sense provocar un impacte significatiu sobre el medi, ni molèsties al
veïnat.
4. Exigir l’escrupolós compliment de la normativa ambiental. Realitzar controls sense previs avís, a empreses
susceptibles de generar danys mediambientals, per tal d’assegurar que compleixen amb les normatives vigents.

“Cuidem Montcada i Reixac entre tots i totes”
1. Pla de reducció de residus que tendeixi al residu zero i per tant, a la no-incineració.
2. Fer campanyes de conscienciació entre la ciutadania sobre reciclatge i recollida selectiva, del cost de les accions

incíviques, de la biodiversitat que hi ha al nostre municipi i sobre el consum responsable d’aigua, llum i gas.
3. Crear una taula de medi ambient, implicant altres ajuntaments, els grups ecologistes i diferents actors per tal
de tractar conjuntament temes de gran envergadura. Creació de l’Oficina del Medi Ambient.
4. Potenciar la neteja dels boscos. Donar més visibilitat als agents de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) i
les tasques que porten a terme.
5. Establir normes per limitar l’accés a l’entorn natural per dificultar les accions incíviques com són els abocaments habituals, mitjançant dunes, tanques, cadenes, new jerseys, etc.

CONTROL D’ACTIVITATS
1. Modificar l’ordenança municipal per tal d’implementar les noves normatives de la Llei de Simplificació

Administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
2. Promoure conjuntament amb altres serveis de l’Ajuntament un Pla Estratègic de Polígons Industrials.
3. Desenvolupar una eina gràfica per fer un seguiment acurat de les activitats als polígons d’activitat econòmica.
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HABITATGE
1. Crear un cens de pisos desocupats i mediar activament amb particulars i entitats financeres.
2. Penalitzar econòmicament les entitats que es neguin a posar en lloguer social els seus pisos buits durant més

de dos anys.
3. Potenciar els mecanismes per evitar pèrdues d’habitatges i donar el màxim de resposta en el cas que es produeixin.
4. Consolidar el parc d’habitatge públic reforçant l’Oficina Local d’Habitatge.
5. Atendre la problemàtica específica de les dones, les famílies monoparentals, majoritàriament a càrrec de
dones i les dones víctimes de violència masclista. Han de ser objecte de propostes concretes d’adjudicació
d’habitatge protegit en compra, en lloguer o assistit.
6. Exigir el manteniment de prestacions socials pel que fa als ajuts al lloguer que gestiona el Govern de la
Generalitat.
7. Impulsar una xarxa informativa per compartir pis, incentivant l’intercanvi entre diferents sectors de la població, com seria el cas d’estudiants i gent gran.
8. Instar el Govern de la Generalitat a fer efectius els pagaments pendents de la Llei de barris.

SALUT PÚBLICA
1. Creació del Consell de la Salut, amb participació de l’Ajuntament, entitats veïnals i professionals.
2. Exigir que es doti d’atenció de qualitat especialitzada els dos Centres d’Atenció Primària (CAP) del munici-

pi i als centres assistencials, fent especial èmfasi en els serveis de pediatra, ginecologia i d’urgències.
3. Instar la Generalitat de Catalunya a que posi en funcionament el més aviat possible l’hospital comarcal,
insistint en què el model de gestió ha de ser públic.
4. Ser exigents en l’aplicació al municipi de normatives i sancions de control ambiental i sanitari per la protecció de la salut.
5. Impulsar la millora del servei d’ambulàncies que atenguin el municipi.
6. Donar suport a les ‘marees blanques’, amb l’adhesió a diferents plataformes a favor de la sanitat pública de
qualitat.
7. Campanyes de salut en col·laboració amb especialistes de diferents àmbits.
8. Campanyes informatives i/o inspeccionadores a diferents sectors comercials.
9. Posada en marxa del programa de Registre d’Animals de Companyia, ANICOM.
10. Fer una aposta transversal per la promoció de la salut en diferents col·lectius i mitjançant la col·laboració
de diverses regidories, entitats i serveis que promoguin la salut al municipi.
11. Eliminació de la taxa del cens per fomentar el registre i l’actualització de les dades dels animals de companyia.
12. Posada en marxa de campanyes informatives i de sensibilització per la posada del xip, foment de les adopcions i esterilitzacions.
13. Realització d’una Fira anual que fomenti la relació de entitats i l’adopció de d’animals de companyia entre
els veïns i veïnes del municipi.
14. Millora de la relació amb les diferents entitats animalistes del municipi, perquè aportin el seu suport i
col·laboració (Advam, Fada, Cipap, etc.).
15. Creació d’espais d’esbarjo i parc agility al municipi.
16. Creació d’un refugi de gats per controlar les colònies al municipi.
17. Actuacions formatives, pedagògiques i sancionadores respecte els actes incívics relacionats amb animals de
companyia (deposicions, estada a la via pública, etc.).
18. Millora del protocol de recollida d’animals abandonats a la via pública per part de l’Ajuntament.
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ÀREA ECONÒMICA

HISENDA
Pressupostos
1. Posar a disposició de la ciutadania la informació econòmica de l’Ajuntament, amb el compromís de 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.
3. Promoure la implantació progressiva dels pressupostos participatius, inicialment pel que fa a les despeses, a
fi que la ciutadania pugui decidir alguns aspectes dels pressupost municipal amb l’objectiu de buscar la corresponsabilització 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 fiscal
1. Implantar progressivament la tarifació social a les taxes i preus públics per accedir als serveis que presti l’Ajuntament

en el marc d’una política fiscal socialment compromesa, financerament eficient i fiscalment responsable.
2. Evitar taxes d’obertura de negoci desproporcionades, especialment per a les petites i mitjanes empreses (pimes).
3. Incorporar els criteris ambientals a les ordenances fiscals.
4. Contenir la pressió fiscal dins d’uns límits raonables, entenent que els impostos a la ciutadania són els que
mantenen el serveis que atorga l’Ajuntament.
5. Reequilibrar les taxes cara a beneficiar a aquelles persones que compleixen amb els seus deures.
6. Reducció progressiva del rebut de l’Impost de Béns Immobles (Ibi), per tal de compensar les pujades dels
últims anys.

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 de 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.
5. Fer seguiment exhaustiu del deute pendent de la Generalitat i d’altres administracions amb l’Ajuntament.
6. Realització d’una auditoria financera.
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COMERÇ I TURISME
Millora de l’accessibilitat i la competitivitat
1. Articulació i reforç dels eixos comercials urbans trencant les barreres arquitectòniques que impedeixen el

bon desenvolupament del comerç local, per tal de que sigui més amable i accessible.
2. Trencar les barreres psicològiques que poden influir en el consum entre els barris, fomentant el coneixement
i la cooperació entre comerciants.
3. Desenvolupar un pla d’aparcaments i de mobilitat interurbà que afavoreixi l’accessibilitat als eixos comercials de Montcada i Reixac.
4. Promoció d’un model comercial basat en l’associacionisme, amb reunions periòdiques i arrelat a la trama
urbana, modern i dinàmic, implementant programes de formació per millorar el servei i fer-lo més atractiu.
5. Subvencions destinades a millorar la imatge dels comerços, com la il•luminació i els aparadors.

Sinèrgies, noves tecnologies i accions dinamitzadores
1. Intentar aprofitar les sinèrgies que es produeixen amb l’activitat cultural, educativa i turística per implemen-

tar projectes d’atracció de negoci.
2. Facilitar l’obertura de comerços.
3. Crear una base de dades dels comerços i fer-ne difusió a les xarxes socials.
4. Treballar coordinadament amb els dinamitzadors comercials per tal d’impulsar activitats als eixos comercials que aportin massa crítica.

Tramitacions
1. Agilitzar i facilitar el tràmit de concessió de llicències.
2. Creació de la Finestreta Única Empresarial.

Optimització d’espais
1. Elaborar un cens de locals comercials buits i fomentar-ne el seu lloguer.
2. Recuperació del Mercat Municipal.
3. Reactivar el Mercat dels marxants.

Participació ciutadana
1. Consulta ciutadania sobre l’obertura al trànsit rodat del carrer Major.
2. Obrir la Regidoria de Comerç i Turisme, un cop al mes, als comerciants de Montcada i Reixac que ho desit-

gin per fer aportacions destinades a millorar el sector.
3. Revisar les bases de les subvencions per adequar-les als objectius de dinamització global del comerç.
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Turisme
1. Fer paquets turístics amb l’Hotel Sercotel Montcada per potenciar el comerç i donar a conèixer la riquesa

del patrimoni històric i arquitectònic de la ciutat.
2. Impulsar la ruta modernista tenint com a punt de referència la Casa de les Aigües.
3. Oferir els espais naturals de Montcada i Reixac per a l’activitat educativa.
4. Fomentar i incrementar la visita als museus de Montcada.
5. Estudiar la viabilitat de fer un conveni per gaudir d’una ruta amb trenet turístic per Montcada i Reixac durant els mesos de juliol i agost.
6. Desenvolupar activitats de suport turístic, com el sopar modernista o rutes en bicicleta.
7. Elaborar un logotip turístic de Montcada i Reixac així com impulsar l’eslògan “Montcada, terra de pas, terra
de l’aigua”.
8. Elaborar, presentar i difondre per les xarxes socials un programa d’activitat turística anual.
9. Convenis per promocionar turísticament Montcada i Reixac dins l’AMB.
10. Obrir la Regidoria de Comerç i Turisme a la ciutadania que ho desitgi un cop al mes perquè facin aportacions destinades a impulsar el turisme a la ciutat.

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.
2. Incloure les clàusules socials com a política d’ocupació en les licitacions públiques municipals.
3. 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.
4. Consolidar i potenciar els programes ‘Joves per la ocupació’ i ‘Fem ocupació per a joves’.
5. Donar a conèixer el Programa de Bonificacions Locals per a la contractació de persones aturades a les empreses i emprenedors del municipi.
6. Impulsar els programes adreçats a millorar les possibilitats d’inserció dels col·lectius amb més dificultats.
7. Crear la taula de formació i ocupació formada per tots els agents socials i econòmics de la ciutat, sota el lema
‘Montcada Impulsa’

Dinamització del teixit productiu i els polígons d’activitat econòmica
1. Crear la marca Montcada i Reixac associada a la marca Barcelona. Estudiar les infraestructures i serveis

necessaris per a la instal·lació d’empreses d’alt valor afegit, aprofitant la nostra proximitat i bona comunicació
amb Barcelona.
2. Posar en marxa la creació de la Finestra Única Empresarial.
3. Fer un estudi de recerca de les necessitats de Fibra òptica als polígons d’activitat econòmica.
4. Millorar la senyalització direccional i accessos als polígons de Montcada i Reixac, per fer-ne més visible l’accés.

Suport a l’emprenedoria i consolidació empresarial
1. Desenvolupar un programa de sensibilització i dinamització per a les persones emprenedores.
2. Assessorar i acompanyar les iniciatives empresarials i donar suport a la autoocupació.
3. Crear un espai de co-working on els emprenedors puguin créixer o generar noves activitats empresarials a

baix cost.
4. 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.
5. Continuar oferint el pla de formació per a emprenedors i empresaris.
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