
PLA DE MANDAT 2015‐2019  

A  partir  d’un  programa  electoral  que  ens  ha  permès 
governar amb majoria, presentem aquest pla de mandat. El 
temps  transcorregut  fins  a  dia  d’avui  ens  ha  ajudat  a 
reedefinir  aquest  document  en  relació  a  les  necessitats 
actuals  del  país.  La  nostra  tasca  ha  estat  adaptar‐lo  a  les 
demandes  reals  del municipi,  sempre  tenint  en  compte  la 
realitat  econòmica  imperant  i  la  realitat  que  creiem  que 
podrem disposar en un futur.  

Aquest pla  té per objectiu seguir millorant  la qualitat de  la 
vida  dels  centellencs  i  de  les  centellenques,  treballar  per 
mantenir  i  millorar  les  infraestructures  i  procurar  que 
l’atenció a  les persones sigui  integral des de tots els angles 
possibles.  

Un dels àmbits més  rellevants en aquest aspecte,  i que ha 
cobrat  molta  importància  en  uns  anys  marcats  per  un 
context  complicat  i  canviant,  és  el  de  benestar  social. Des 
d’aquesta  vessant,  volem  continuar  donant  suport  a  les 
persones que en necessiten, ja sigui personal, posant‐nos al 
seu servei per a qualsevol requeriment, o material, adaptant 
les llars al seu estat de mobilitat. Tanmateix, seguirem tenint 
cura  i donant atenció a tots els casos de mobilitat reduïda  i 
vetllant pels de situació de risc social.  

A  més  de  procurar  pels  habitants  de  Centelles,  també 
seguirem  responent  i  donant  suport  a  qualsevol  acte  de 
cooperació  a  través  del  treball  conjunt  amb  el  Consell  de 
Cooperació  i  les diverses associacions  i entitats sense ànim 
de lucre del municipi.  

Quant  al  comerç,  seguirem  promocionant  el  mercat 
setmanal, les fires i els mercats complementaris, alhora que 
impulsarem  la  creació  de  nous  negocis  i  iniciatives  que 
puguin  sorgir  i  es  vulguin  desenvolupar.  També  farem 
actuacions  als  locals  buits  per  donar  vida  al  municipi  i 
fomentar l’economia social.  
Des de  la perspectiva  industrial, continuarem treballant per 
millorar  aquest  sector  impulsant  projectes  d’ampliació  i 
creació de llocs de treball i potenciant iniciatives locals amb 
l’objectiu  d’oferir  serveis  de  manera  eficaç  i  eficient. 
Exemple  d’aquest  compromís  són  les  recents  accions 
realitzades amb empreses com Tracen o Productes La Plana. 
També treballarem per a seguir donant suport a empreses i 
infraestructures  que  aportin  valor  afegit  desenvolupant  el 
teixit de  fibra òptica per  tots els racons del municipi en un 
moment en què ja s’ha aconseguit el seu desplegament des 
del Cerdà  fins a Sant Pau  i donant suport des del Servei de 
Promoció Econòmica a la indústria, els comerços i els serveis 
de la vila.  



Una  menció  especial  mereix  l’Electra  Municipal,  que 
enguany  compleix  90  anys.  Per  mantenir  la  qualitat  del 
servei,  apostarem  per millorar  les  seves  instal∙lacions  i  la 
digitalització dels processos de  lectura  i gestió de  la  xarxa. 
També  millorarem  la  rendibilitat  de  l’empresa  comprant 
energia al mercat lliure.  

En  l’àmbit  esportiu  i  cultural  treballarem  per  millorar 
l’atenció a les entitats establint més hores de disponibilitat a 
les  instal∙lacions.  Paral∙lelament,  impulsarem  la  cultura  i 
l’aprenentatge  de  l’esport  i  vetllarem  per  mantenir  els 
diversos equipaments amb el propòsit de donar  resposta a 
les  necessitats  del  poble  i  les  seves  associacions.  També 
posarem èmfasi en seguir promovent activitats  i consolidar 
espais  de  referència.  Conjuntament  amb  la  regidoria  de 
festes  i  joventut, potenciarem campanyes de prevenció del 
consum d’alcohol.  

Pel  que  fa  a  l’educació,  el  nostre  principal  propòsit  és 
continuar  actuant  per  aconseguir  una  escola  totalment 
inclusiva que permeti l’accés lliure a tothom i que garanteixi 
unes  condicions  d’aprenentatge  i  desenvolupament 
òptimes.  Paral∙lelament,  seguirem  impulsant  projectes  i 
iniciatives per a  l’èxit escolar  i apostant per  la diversitat de 
serveis i recursos formatius.  
En  relació  amb  la  franja  de  població  de  12  a  35  anys, 
promourem  la  comunicació  amb  l’administració  incitant  a 

crear espais de participació i opinió. Tanmateix, treballarem 
per satisfer les seves necessitats sempre que sigui possible i 
per  potenciar  el  treball  tranversal  entre  joves.  També 
atendrem  totes  les  necessitats  de  la  gent  gran  amb 
l’objectiu  de  millorar  la  seva  qualitat  de  vida.  En  aquest 
sentit,  posarem  especial  atenció  en  la  Residència  Sant 
Gabriel perquè  segueixi essent un  referent en assistència  i 
serveis.  

El nostre compromís amb  la ciutadania ens porta a  fer una 
clara aposta per una gestió transparent a l’abast de tothom. 
Per aquest motiu, treballarem per apropar l’administració al 
poble. I alhora promourem la seva implicació fomentant una 
participació activa.  

Des de  l’angle mediambiental, procurarem pel benestar  i  la 
qualitat  del  nostre  entorn,  i  treballarem  per  millorar‐lo  i 
conservar‐lo;  sempre  tenint  en  compte  criteris  de  sanitat 
pública. D’altra banda, actuarem per a millorar la gestió dels 
residus i potenciar el reciclatge.  

La nostra intenció és garantir la seguretat i la comoditat del 
poble  a  partir  d’una  gestió  eficaç  i  eficient  dels  diversos 
serveis que doni com a  resultat una convivència basada en 
el respecte i que faci de Centelles un municipi exemplar.  

 
 
 



ATENCIÓ A LA PERSONA  

BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT  

Fomentar  la  igualtat  i  garantir  oportunitats  per  a  totes  les 
persones,  oferint  suport  i  orientació  per  a  la  cobertura  de 
serveis bàsics  i vetllant per  la coordinació  i optimització dels 
serveis i recursos que treballen per a la persona.  

Consolidar el treball amb entitats com Càritas, Creu Roja  i  la 
PAH  (Plataforma  d’Afectats  per  la  Hipoteca)  alhora  que  es 
desenvolupen  programes  intergeneracionals  i  es  fomenta  el 
treball transversal. 

Ampliar  l’àrea  d’atenció  de  benestar  social  fent  la 
reordenació d’aquest servei en un espai més ampli.  

Seguir  desenvolupant  els  projectes  comunitaris  que  donen 
autonomia i seguretat a les persones donant suport a entitats 
com  ADFO  i  garantint  la  gratuïtat  de  serveis  com  el  de 
teleassistència.  

HABITATGE  

Redefinir  el  creixement  del  nostre  municipi  i  plantejar  el 
tema  de  l’ocupació  del  nou  sòl,  tenint  en  compte  la 
importància que tindrà la rehabilitació dels habitatges d’acord 
amb les necessitats de les persones.  

Ampliar  el  parc  d’habitatges  de  lloguer  a  través  dels 
immobles  buits  de  les  entitats  financeres  i  seguir  treballant 
amb  el  protocol  pioner  per  a  totes  aquelles  persones 
afectades per les hipoteques.  

Difondre  la  borsa  d’habitatges  de  protecció  oficial  de  la 
Generalitat que permet accedir en règim de lloguer o compra 
als habitatges protegits del municipi.  

Treballar per crear un pis d’habitatges tutelats per a persones 
amb un grau elevat de dependència.  

GENT GRAN I RESIDÈNCIA  

Vetllar pel benestar de la gent gran posant al seu abast tots els 
recursos necessaris i les facilitats que calgui per millorar la seva 
qualitat de vida.  

Crear noves activitats  lúdiques  i senyalitzar  recorreguts per a 
aquest col∙lectiu, a més de seguir treballant amb l’Associació de 
la Gent Gran i col∙laborant amb l’Aula d’Extensió Universitària.  
 
Seguir  millorant  el  bar  del  Casal  Francesc  Macià  per 
incrementar‐ne  la  comoditat  i  el  benestar  de  les  persones 
usuàries.  

Vetllar perquè  la Residència Sant Gabriel segueixi mantenint  i 
millorant l’assistència i les seves instal∙lacions, per seguir essent 
un referent amb serveis de primer nivell.  



OCUPACIÓ  

Oferir  el  servei  d’assessorament  i  orientació  laboral  de 
Promoció  Econòmica  per  garantir  una  atenció 
personalitzada  i  seguir  formant  part  de  CREACCIÓ  per 
impulsar  aquest  àmbit,  la  recerca  de  llocs  de  treball  de 
qualitat i, a més, vetllar per reduir la desocupació.  

Fomentar els cursos des de l’Escola d’Adults per facilitar el 
reciclatge  personal  i  el  retorn  al món  laboral  i  promoure 
l’autoocupació  amb  activitats  emergents  i  potenciar  els 
oficis.  

Treballar  per  diversificar  el  teixit  industrial  facilitant  el 
creixement  i  la  implementació d’indústries  i empreses a  la 
vila. Oferir  plans  d’ocupació  que  permetin  a  les  persones 
desocupades reincorporar‐se al món laboral.  

EDUCACIÓ  

Inculcar  la  cultura  de  l’esforç  i  el  compromís  potenciant 
iniciatives  com  el  Grup  Arrel,  del  qual  som  pioners,  o  el 
Projecte  Entorn  i  participar  en  el  nou  projecte  Enxaneta 
promogut pel Consell Comarcal. 
 
Seguir  vetllant pel bon  funcionament de  les  instal∙lacions 
educatives donant suport als diferents centres de Centelles 
amb  l’objectiu de garantir un municipi  inclusiu  i una oferta 
formativa contínua.  

Acabar d’implantar el camí escolar per tal que  l’arribada a 
les escoles sigui més accessible i segura.  
 
Continuar potenciant els tallers d’art i promoure l’educació 
en  el  lleure  donant  suport  a  l’Esplai  i  al  Cicle  Formatiu 
d’Educació en el Lleure.  
 
Crear  programes  de  formació  que  donin  eines  per  a 
l’autoocupació  i  tenir  un  circuit  d’orientació  permanent, 
alhora  que  es  gestiona  de  forma  integrada  la  formació  no 
obligatòria que oferim des de les escoles d’adults, de música 
i  d’educació  artística  amb  l’objectiu  d’ampliar  el  catàleg 
d’oferta formativa.  
 
Seguir donant  suport  al  Tris‐Tras  i promoure projectes de 
reforç educatiu.  
 
Seguir potenciant l’autonomia dels infants a partir d’òrgans 
de participació com el Consell d’Infants.  
 
Consolidar i potenciar l’Escola de Pares i Mares  
establint  una  relació  tranversal  entre  els  diversos  agents 
educatius del municipi.  

Implementar el projecte de cultura de  l’esport  liderat per 
Lequiv  als  diferents  centres  escolars  per  potenciar  valors 
cabdals pel desenvolupament personal dels infants.  



JOVENTUT I LLEURE  

Redactar  el  Pla  Jove  2016‐2020  a  partir  d’un  procés 
participatiu  obert  que  ens  ajudi  a  recollir  les  línies  que 
marcaran  les  polítiques  de  joventut  al  llarg  dels  propers 
quatre anys.  

Oferir suport a  les  iniciatives  i necessitats de  joves d’entre 
12  i 35 anys; establir diferents espais, serveis  i un calendari 
anual  de  propostes  on  es  representin  les  diverses 
sensibilitats.  
 
Fomentar  l’associacionisme  juvenil  i  aconseguir  una 
cooperació entre tot el col∙lectiu que doni com a resultat una 
participació activa.  
 
Convertir la fàbrica del Vapor en un espai de creació musical 
amb locals d’assaig i en un emplaçament per a infants i joves 
amb diversos serveis a l’abast.  
 
Habilitar un nou local per a l’Esplai per tal de donar resposta 
al seu creixement.  
 
Impulsar  campanyes  de  sensibilització,  potenciar 
l’autogestió  i  elaborar  plans  d’intercanvi  juvenil  amb  altres 
països.  
 
 

Fomentar busos nocturns per facilitar la mobilitat dels joves 
i treballar amb l’Àrea de Cultura i festes per garantir que a les 
festes del municipi s’ofereixin activitats per al jovent.  
 
Potenciar canals de comunicació entre joves i administració 
amb  l’objectiu  d’establir  una  relació  de  col∙laboració  que 
inciti la seva involucració i el seu grau de compromís.  
 
Impulsar activitats culturals i literàries com el Premi de relat 
breu i poesia per a joves.  
 
Seguir donant  suport a  joves per a millorar  l’ocupabilitat  i 
participar en el Programa de Garantia Juvenil.  
 
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ  

Seguir  ampliant  els  recursos  econòmics  a  cooperació  fins 
que paulatinament puguem arribar al 0,7%.  
 
Redefinir  el  Consell  de  Cooperació  i  adaptar‐lo  a  la  nova 
realitat  sociològica  del  moment  d’acord  amb  totes  les 
entitats implicades.  
 
Seguir  treballant  amb  els  col∙lectius  de  nouvinguts  del 
municipi  per  facilitar‐ne  la  integració  i  oferir  espais  de 
difusió de les seves cultures.  

 



Donar  suport  a  l’Associació  d’Amics  del  Poble  Sahrauí  i  a 
l’agermanament  amb  el  poble  de  Caparan  (Senegal)  amb 
l’objectiu d’aconseguir una societat més cooperativa, solidària  i 
integrada.  
 
Oferir  suport  econòmic  i  social  davant  de  qualsevol  crisi 
humanitària  que  pugui  succeir,  com  l’arribada  de  refugiats  o 
catàstrofes naturals.  
 
Consolidar el Programa de Pau i No‐violència de Centelles i 
potenciar nous projectes i iniciatives per a la sensibilització.  
 

DESENVOLUPAMENT LOCAL  

URBANISME, MOBILITAT I SOSTENIBILITAT  

Seguir apostant pel desenvolupament urbà i donar continuïtat 
al projecte de Pla de Barris que facilitarà  la comunicació entre 
les diferents parts del municipi i farà més accessibles els serveis 
i  els  comerços.  Paral∙lelament,  finalitzarà  la  reordenació  del 
centre i l’arranjament del fora muralla.  

Participar de  forma activa al projecte  territorial estratègic 
Xarxa de municipis de la C‐17 per coordinar els objectius i els 
interessos  comuns  dels  actors  públics  i  privats  d'aquest 
espai productiu.  

Continuar  treballant per a  la  legalització del barri de Sant 
Pau.  

Obrir un procés participatiu per redactar un nou POUM (Pla 
d’Ordenació  Urbanística  Municipal)  i  plantejar  un  debat 
sobre quin model urbanístic volem per al municipi.  

Continuar treballant per millorar la mobilitat i fomentar la 
sostenibilitat canviant  la senyalització potenciant accions a 
alguns dels carrers del municipi, com l’ampliació prevista del 
carrer del Vapor.  
Fer  una  anàlisi  amb  diversos  àmbits  de  la  població  per 
reedefinir  la  zona  del  Vapor  com  a  eix  vertebrador  del 
municipi.  

Apostar  per  remodelar  l’estació  de  RENFE  i  per  crear  un 
aparcament  al  sector  del  carrer  dels  Casals  amb  l’objectiu 
que  esdevingui  un  espai  accessible  per  a  tothom.  Alhora, 
continuar  essent  proactius  conjuntament  amb  altres 
alcaldes de la zona, per aconseguir el desdoblament de la via 
del tren i per millorar la línia R3 i la de bus.  

Reformar  la  passarel∙la  actual  del  pont  de  la  via  com 
element arquitectònic històric.  

Treballar  amb  la  Diputació  per millorar  l’accés  des  de  la 
carretera  de  Sant  Feliu,  especialment  a  la  zona  de  la 
Residència i la carretera de Banyeres.  



Fer  camins  saludables  per  a  les  persones  més  grans  i 
incentivar  els  recorreguts  del  poble  amb  informació 
addicional a través del Wi‐Fi, Wikilog o codis QR.  

Potenciar els hàbits saludables, com desplaçar‐se amb bicicleta i 
apostar  clarament  pels  vehicles  elèctrics,  i  crear  recorreguts 
individualitzats per a persones amb mobilitat reduïda.  

Instal∙lar  plaques  solars  per  a  l’autoconsum  a  la  piscina 
municipal, l’escola bressol Niu d’Infants i l’Escola Xoriguer.  

Fer un pas per a vianants entre Centelles i els Hostalets  
conjuntament amb la Diputació i l’Ajuntament de Balenyà.  

MEDI AMBIENT  

Dur  a  terme  un  programa  de  seguiment  i  control  de  la 
població de coloms i de prevenció del mosquit tigre, a més d’un 
control de plagues urbanes com rosegadors, conills  i  insectes.  
 
Fer un pla de millora de la deixalleria municipal  
revisant  la  normativa  i  adaptant‐la  a  la  legislació  i  un 
seguiment de la recollida de residus dels polígons industrials 
i dels  retorns econòmics pel  seu  reciclatge. Paral∙lelament, 
realitzar una renovació dels contenidors.  

Establir  programes  de  conscienciació  per  a  millorar  la 
recollida  selectiva  i  fer  un  seguiment  a  partir  de 
l’adjudicació del nou contracte.  

Realitzar un seguiment de la qualitat de l’aigua de les fonts 
naturals  analitzant  més  de  100  paràmetres  de  tipus 
microbiològic  i/o  químic  i  difondre  les  analítiques.  
 
Revisar  i mantenir  l’espai  i el camí  fluvial del Congost  i  la 
riera de  la  Llavina,  alhora que es potencien  actuacions de 
conservació de la fauna autòctona.  

Participar  en  entitats  de medi  ambient  com  la  Xarxa  de 
ciutats  i pobles cap a  la  sostenibilitat,  la Xarxa de custòdia 
del  territori o el Consorci per a  la Defensa de  la Conca del 
Besòs, entre d’altres.  

Revisar  i actualitzar  l’Agenda 21  i actualitzar  les dades del 
període  2002‐2014  de  paràmetres  inclosos  a  l’Auditoria 
Ambiental de Centelles.  

Potenciar  campanyes  informatives  sobre  tinença 
responsable  d’animals  de  companyia  i  el  Pla  anual 
d’activitats de sensibilització ambiental.  

Donar suport a la recollida selectiva d’envasos de vidre als 
comerços d’hostaleria i restauració i potenciar la recollida 
selectiva de la fracció orgànica.  

Realitzar un inventari d’horts del municipi.  

Seguir donant suport a  les escoles  i a  les AMPA en  temes 
de medi ambient per potenciar  iniciatives com el programa 



Desendolla’t o el projecte EDUCO i fer un seguiment del Pla 
d’Acció d'Energia Sostenible. Alhora, seguir donant suport a 
estudiants de Medi Ambient en pràctiques.  

Fomentar  activitats  de  sensibilització  ambiental  com  la 
participació a la jornada Let's Clean Europe de neteja de rius 
i l'estalvi d'aigua a la jornada de la Botiga al carrer.  

Crear una ordenança d’olors per a la regular aquest àmbit.  

Participació a la setmana de la mobilitat sostenible i segura.  

CULTURA I FESTES  

Seguir  donant  suport  a  totes  les  entitats  del  municipi  i 
potenciar les iniciatives culturals que sorgeixin a la vila.  

Consolidar el Centre d’Art el Marçó Vell i altres espais  
com  a ubicacions de  referència d’exposicions  i millorar  els 
equipaments i la difusió dels esdeveniments.  

Impulsar descomptes per a esdeveniments del poble  
vinculant‐ho  amb  el  comerç  local  i  alhora  crear  noves 
activitats  a  les  festes  consolidades  i  promoure  noves 
iniciatives al llarg de l’any.  

Millorar  espais  com  la  riera  Blanca  acondicionant  els  seus 
serveis. Crear un espai d’assaig per als  tabalers de Cabrons  i 
Bruixes,  aïllat  acústicament.  Separar  l’entrada de  l’Escola de 
Música de la del teatre i seguir fent millores tècniques al Casal.  

Repensar  festes  i  incorporar  noves  activitats  per  donar 
resposta als interessos de col∙lectius diversos.  

Ampliar  la  biblioteca,  vincular  la  sala  polivalent  a  l’Arxiu 
Municipal,  crear‐hi  una  sala  d’estudi  i  ampliar  l’horari 
d’obertura.  

Seguir  fent  un  Cau  de  Bruixes  de  referència  d’àmbit 
nacional  i continuar potenciant concerts  i  iniciatives com 
les  Vesprades  de  tardor  i  el  Cicle  de  duets  de  jazz  i 
músiques improvisades.  

Treballar amb  la Fundació Cerdà per digitalitzar‐ne el  fons 
de documentació  i editar  llibres que difonguin el patrimoni 
cultural de la vila.  

Potenciar campanyes de prevenció  i sensibilització al  llarg 
dels actes de la Festa Major per tal de conscienciar el jovent 
sobre els perills.  

INDÚSTRIA, COMERÇ, TURISME I PATRIMONI  

Seguir  ampliant  el  sòl  industrial,  fomentant  la 
implementació de noves empreses  i  facilitant  l’expansió de 
les  actuals,  a  més  d’oferir  suport  des  de  Promoció 
Econòmica a la indústria i als comerços i serveis de la vila.  

Fomentar el comerç i el turisme com a filons ocupacionals i 
de creació d’activitats econòmiques.  



Aprofitar els terrenys de l’antiga MAT per ampliar els solars 
industrials.  

Reconvertir  el  palau  dels  Comtes  en  un  edifici  de  serveis 
econòmics.  

Treballar  conjuntament amb  les àrees de Cultura  i  Festes 
per  difondre  i  potenciar  la  gastronomia,  les  fires  i  el 
patrimoni local.  

Consolidar la Fira de la Tòfona, la Fira de la Ratafia i la Fira 
de la Cervesa com a referents nacionals del sector.  

Ampliar  els  aparcaments  gratuïts  al  centre  i  construir  un 
aparcament d’autocaravanes.  

Promoure  els  paquets  turístics  i  fer  incís  en  el  mercat 
dominical.  

Donar  impuls  a  la plataforma Cerdà per  commemorar  els 
200  anys  del  naixement  de  l’il∙lustre  centellenc,  una 
plataforma  digital  de  consulta  i  actualitat  sobre  l’estudi  i 
obra de l’enginyer que permet accedir a tots els documents 
cedits per  la  seva  família  a  l’Ajuntament de Centelles  i  als 
fons a l’entorn de la seva figura i obra.  

Treballar amb l’Espai Cerdà, on es tracta l’estudi i la difusió 
del personatge,  la  seva obra  i el patrimoni a  l’entorn de  la 
seva  casa  natal,  conjuntament  amb  la  Diputació  de 
Barcelona i la propietat.  

GESTIÓ I TRANSPARÈNCIA  

ESPORTS  

Seguir  donant  suport  a  totes  les  associacions  i  entitats 
esportives  per  cobrir  les  seves  necessitats  i  motivar‐ne 
l’activitat.  

Crear  un  espai  poliesportiu  obert  a  tothom  proper  al 
pavelló per promoure l’esport al municipi.  

Habilitar  un  espai  annexat  a  les  pistes  de  tennis  per 
promoure  les  reunions  i  les  trobades entre els  seus  socis  i 
canviar‐ne  l’enllumenat  amb  l’objectiu  de  col∙laborar  amb 
l’estalvi energètic. Tanmateix, cal millorar la pista 3.  

Reubicar  l’espai del tennis taula  i cercar un nou  local per a 
les entitats de billar i escacs.  

Modernitzar  i adequar  la piscina descoberta per  fer‐ne un 
espai adaptat i en bones condicions.  

Canviar  la gespa del camp de  futbol  i  instal∙lar cistelles de 
bàsquet al parc del Pla del Mestre i al del Poliesportiu.  

Cobrir  la pista de  l’Institut, oferint un espai d’entrenament 
per a l’hoquei que permetrà retirar les tanques de les pistes 
del pavelló per poder donar‐ne un ús més ampli.  
 



Treballar  per  la  legalització  de  la  via  ferrada  i millorar  la 
senyalització de les rutes.  
 
SEGURETAT  
 
Continuar millorant  el  servei  de  policia  i  enfocar‐lo  cada 
vegada més a l’atenció i informació al servei de les persones.  

Fer plans específics de prevenció de la seguretat per a gent 
gran, per a les indústries i per a la mobilitat.  

Treballar per  l’ampliació de  les  instal∙lacions  de  la  policia 
municipal  i  millorar  la  coordinació  amb  Serveis  Socials 
mantenint la independència de cada servei.  

Fomentar programes de formació continuada als agents del 
cos de seguretat.  

Impulsar  campanyes  de  sensibilització  de  conductes 
cíviques  i  mobilitat  sostenible  (cotxes  sobre  la  vorera, 
compres a peu, etc.).  

Establir  un  servei  de mediació  de manera més  eficaç  per 
evitar que els conflictes domèstics arribin als jutjats.  

SALUT I SANITAT PÚBLICA  

Continuar  treballant amb  la coordinació de tots els serveis 
sociosanitaris, Àrea de Benestar Social, Àrea Bàsica de Salut, 
Residència  Sant  Gabriel,  la  Piscina municipal  i  els  Serveis 

educatius de Centelles, per tal de fer polítiques de prevenció 
de la salut.  

Promoure un pacte ciutadà en benefici de la convivència i la 
sostenibilitat  fent  campanyes  d’esterilització  per  a  les 
colònies de gats i la reubicació de gossos perduts.  

Vetllar pel  control de  l’aire  i de  l’aigua  i  crear  campanyes 
per millorar les fonts i els espais públics.  
Donar suport a les entitats i associacions que promoguin els 
hàbits saludables o fomentin campanyes de sensibilització.  

COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

Apropar  l’administració al  la  ciutadania potenciant  l’ús de 
les  xarxes  socials  com  a  instruments  i  mecanismes  de 
socialització  i  promovent  el  teixit  de  fibra  òptica  del 
municipi.  

Continuar  treballant  en  el  web  municipal  perquè 
esdevingui un espai àgil d’informació activa  i transparència, 
d’acord  amb  la  llei  19/2014  del  29  de  desembre  de 
transparència,  accés  a  la  informació  pública  i  bon  govern. 
Alhora,  seguir  elaborant  el  recull  de  bones  pràctiques  de 
comunicació local pública.  

Implementar un programa ORACLE per a millorar  la gestió 
administrativa  i  agilitzar  el  sistema  intern  de  comunicació, 
de manera que s’ofereixi una major eficàcia i eficiència.  



Habilitar punts Wi‐fi  i en espais públics,  impulsar  la difusió 
de l’arxiu digitalitzat i fomentar les visites audioguiades.  

Impulsar  la  comunicació  electrònica  amb  les  diverses 
entitats municipals per a facilitar qualsevol tràmit.  

Impulsar la Responsabilitat Social Corporativa (RSC)  
integrant la responsabilitat social a l’estratègia corporativa i 
esdevenint,  de  forma  voluntària,  una  organització 
socialment responsable enfortint la prestació de serveis amb 
els  valors  de  proximitat,  transversalitat,  transparència, 
sostenibilitat, eficàcia i eficiència.  

Potenciar la participació ciutadana en diversos àmbits.  
 
HISENDA I ELECTRA  
 
Fomentar  la  transparència  econòmica  de  l’administració 
amb  el  compromís  de  no  augmentar  la  pressió  fiscal  i 
establir noves bonificacions amb criteris socials i d’eficiència 
energètica.  

Continuar treballant per la solvència de l’Electra  
Municipal  ara  que  es  troba  adaptada  a  les  necessitats  del 
mercat elèctric  i de  la competència del sector fent possible 
la  compra  d’energia  d’una manera  directa  al mercat  lliure 
per tal de poder oferir els millors preus als usuaris.  

 

Seguir  treballant  per  fer  arribar  la  fibra  òptica  a  totes 
aquelles persones que ho sol∙licitin ara que ja està cobert tot 
el terme municipal de Centelles amb el servei.  

COMPROMÍS AMB EL PROCÉS  

Continuar donant ple suport a les iniciatives de país  
que els esdeveniments vagin marcant per garantir un procés 
participatiu plenament democràtic.  
 


