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PLA DE MANDAT AJUNTAMENT DE CENTELLES 2019/23 

 
Presentació 

L’Ajuntament de Centelles amb la voluntat de rendir comptes i fomentar la participació i la 
transparència de la gestió pública, creu oportú disposar d’un Pla de Mandat que sigui 
orientatiu de les polítiques i accions que es desenvolupen des de l’ens local i possibiliti el 
seguiment i l’avaluació així com afrontar els reptes i necessitats en un marc ampli de millora 
contínua dels equipaments i serveis municipals i des d’una voluntat de servei públic i d’atenció 
a les persones. Un treball que ha de ser transversal i amb col·laboració i coordinació amb el 
teixit social que ens caracteritza com a vila i que ens enforteix com a societat. 

El mandat actual està basat amb un acord de tres formacions polítiques que garanteixen un 
suport ampli en la gestió diària i una voluntat d’arribar a acords amb les altres formacions en 
benefici de la vila. Amb aquesta línia, el Pla representa accions en tots els àmbits i des d’un 
posicionament plural com evidencia l’acord de govern que està basat en el respecte de la 
diversitat i pluralitat, representada a l’Ajuntament, i que fruit dels acords es veu reflectida en 
els plantejaments que s’han treballat des de l’any 2019 i que han de ser vigents els pròxims 
mesos. 

El context actual marcat per la COVID ha impedit disposar d’aquest document abans, igual 
que ha condicionat els mesos que ens han precedit i condicionarà les accions futures on 
s’hauran de prioritzar més que mai: no deixar ningú enrere i, seguir prioritzant, els serveis i 
recursos d’atenció a la persona. No obstant aquesta dificultat afegida hem de seguir treballant 
per les reivindicacions nacionals, la revitalització econòmica de la vila i replantejar les 
inversions i projectes amb una clara sensibilitat mediambiental i sostenible. Igual que les 
polítiques locals han de tenir una clara vocació de foment de la participació i la transparència 
també han de ser un motor per garantir la igualtat, el respecte al medi ambient, garantir 
l’eficiència energètica, promoure la mobilitat sostenible i segura, vetllar per uns hàbits 
saludables i fer-ho compatible amb el replantejament de l’espai públic i la dinamització social, 
cultural i educativa garantint una ciutadania més conscienciada i crítica. Cal una forma de 
governança basada en el bon govern i la transparència, on el ciutadà pugui demanar 
explicacions, i els electes rendir comptes de la seva gestió. Amb democràcia, amb pau i 
justícia, on ningú pugui ser justiciat per defensar les seves idees de forma pacífica. Una 
societat la qual reconegui el dret a decidir dels pobles, tal i com recull la Carta europea i 
l’ONU. 

El Pla de Mandat es complementarà del Pla d’Actuació Municipal Centelles 2030 on integrarà 
les accions que contempla aquest Pla i que requereixen d’accions a mig i llarg termini per 
concretar-ne els resultats. El procés d’urbanització de Sant Pau és un clar exemple on s’ha 
aconseguit una fita important en aquest mandat però els propers anys seguiran sent claus 
per desenvolupar-lo en col·laboració amb els veïns i veïnes. En tots els àmbits trobaríem 
exemples d’aquesta necessitat de plantificar i actuar en el present però essent conscients que 
els resultats es visualitzaran i concretaran al llarg del temps.  

La illa cultural que ha de crear sinergies entre equipaments actuals i futurs entre aquests el 
Palau, el teatre, la Casa Pujol, La Violeta, el Centre Parroquial, la Casa de Cultura és un altra 
mostra de com aquest Pla de Mandat ha de servir per assentar les bases, fomentar la 
col·laboració pública i privada i vincular els equipaments i l’espai públic en la definició de les 



polítiques locals. Acompanyat de mecanismes de participació i debat com és el Pla Estratègic 
d’Educació i Cultura que a través dels seus reptes ha d’incidir amb aquest i els altres que 
inclou per fomentar la transversalitat entre aquestes dues àrees i els agents implicats. 

Serien molts els exemples i accions que mostrarien aquests vincles entre la planificació actual 
i la millora de la vila a mig i llarg termini però en tot cas alinear el Pla de Mandat amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) és l’exemple més clar de sensibilitzar i 
garantir la incidència de les polítiques locals en el nostre entorn i amb l’entorn nacional i global 
en el que ens movem. Aquest fet també ha demorat la presentació d’aquest Pla ja que s’ha 
iniciat el treball amb la Diputació de Barcelona, i és un fet diferencial respecte els Plans dels 
que anteriorment disposava aquest Ajuntament, i que evidencien el compromís amb l’Agenda 
2030 i els ODS de l’Equip de Govern i de l’Ajuntament en el seu conjunt. 

Per facilitar la comprensió, essent la primera vegada que es fa aquesta alineació, una primera 
part del document, recull  de forma resumida la informació que la Diputació de Barcelona té 
elaborada i que ha de servir per orientar els ens locals i sensibilitzar la ciutadania. La segona 
part del document emmarca les accions locals en cinc àmbits en els que desenvolupar els 
reptes de Centelles establint vincles amb els ODS i visualitzar com les accions locals també 
tenen una repercussió global.  

Aquesta voluntat d’innovar amb les polítiques locals i ser un referent amb aquestes accions 
locals, que acaben essent referent, el municipi ja en disposa d’experiències solvents com són 
les pròpies companyies elèctriques, que estan a punt de commemorar el centenari de la seva 
creació, les polítiques de cooperació al desenvolupament que són un referent per la seva 
continuïtat ininterrompuda al llarg de 25 anys, i trobaríem exemples d’èxit fruit de la voluntat 
de millorar Centelles de tot els equips municipals que ens han precedit i que han garantit 
polítiques i accions en tots els àmbits trobant casos d’èxit des de les àrees d’esports, salut, 
joventut, festes, habitatge i un llarg etcètera que des de la voluntat de millorar Centelles ens 
han d’animar a ser innovadors i pioners en la gestió pública i la transformació i millora constant 
de Centelles.  

 

Alinear el Pla de Mandat amb els ODS i l’Agenda 2030 

Des del 2019 hem iniciat la col·laboració amb la Diputació de Barcelona per alinear les 
polítiques locals de Centelles amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, entenent 
que adaptar les accions locals als reptes de l’Agenda 2030 és la millor garantia de promoure 
la sensibilització i des de l’àmbit municipal contribuir amb accions concretes que facilitin la 
consecució d’aquests objectius. 

L’Ajuntament de Centelles sempre ha procurat reflectir a través dels seus actes locals el 
suport a objectius globals que requereixen de la participació de tots els agents 
governamentals. Ara, més que mai, es necessita una acció social conjunta que ajudi a tirar 
endavant propostes i projectes que vetllin pel benestar general de tots i totes, en el sentit més 
ampli. És per aquest motiu que des de l’administració s'ha estat treballant per tal de dur a 
terme actuacions que fossin útils a l'hora d'arribar al compliment d'aquest repte i, actualment, 
es vol seguir aquesta mateixa línia al llarg del present mandat per tal de mantenir i, sempre 
que sigui possible, millorar la implicació i el compromís en aquest àmbit. 
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En aquesta ocasió, l’Ajuntament planteja per Centelles un seguit d’objectius associats als 
ODS que es troben recollits a l’Agenda 2030. Els caps d'estat de tots els països membres de 
les Nacions Unides es van comprometre, l'any 2015, a donar suport i vetllar pel compliment 
d’aquesta agenda, un pla d'acció l'objectiu del qual és fer front als reptes socials, econòmics 
i mediambientals sorgits de la globalització. Per tal de concretar totes aquelles fites que calien 
assolir per aconseguir resultats satisfactoris en aquest camp, es van establir 17 propòsits 
concrets que, avui dia, són els coneguts com a Objectius pel Desenvolupament Sostenible 
(ODS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: https://treball.gencat.cat/es/rscat/e-biblioteca/ods/ 
 
 
Els 17 ODS i les seves fites connecten de manera directa l'acció internacional, nacional i local 
i situen als municipis i als seus governs com a poders públics primordials per a la seva efectiva 
consecució. El món local  des de diferents àmbits ha reafirmat el seu compromís amb l'Agenda 
2030 per tal de convertir-la en una prioritat estratègica i ha declarat l'establiment i enfortiment 
de les polítiques públiques acceleradores, com ha de ser exemple aquest document per 
Centelles. 

La pròpia Diputació de Barcelona el novembre de 2020 va elaborar un document on 
evidenciava la importància dels governs locals i la ciutadania per implementar els 17 ODS i 
l’Agenda 2030. D’aquest document se’n deriven accions i propostes que assumim en el Pla 
de Mandat i que definim a continuació per evidenciar el compromís d’aquest Ajuntament amb 
aquest objectius de caràcter mediambiental, social i econòmic. Aquesta guia també ha de 
facilitar la definició d’objectius al nostre entorn la incidència i sensibilització d’aquests fins a 
la seva implementació i l’ús d’indicadors per mesurar i avaluar el procés demostrant el paper 
dels municipis en la reducció de desigualtats i en l’assoliment dels ODS a escala nacional i 
global. Els objectius, accions i propostes que es detallen a continuació han de servir per 
emmarcar les accions que concreta el Pla de Mandat de Centelles. 

 

Objectiu 1: Fi de la pobresa 
 
Definició: Aquest ODS ens commina a erradicar la pobresa externa i reduir la proporció de 
les persones de totes les edats que viuen en la pobresa garantint un accés universal a 
recursos i a serveis bàsics com l’habitatge, l’energia, l’assistència sanitària o les tecnologies, 

https://treball.gencat.cat/es/rscat/e-biblioteca/ods/


així com també fomentar la resiliència de les persones pobres i vulnerables davant les 
situacions de crisi o desastres. 

Accions des de l’àmbit local 

- Disposar de recursos per emergències residencials. 
- Implementar accions de millora contínua als serveis socials bàsics. 
- Fomentar la creació d’horts socials. 
- Assegurar habitatges dignes. 
- Implementar plans d’accions comunitària inclusiva. 
- Formar i sensibilitzar la ciutadania en hàbits de consum eficients. 
- Impulsar auditories energètiques i de diagnosi social a les llars. 
- Implementar mesures per combatre la pobresa energètica. 

Sensibilitzar la ciutadania 

- Fomentar la sensibilització i la implicació en entitats i organitzacions que lluitin contra 
la pobresa i/o per un consum responsable. 

 

Objectiu 2: Fam Zero 

Definició: Es tracta de garantir que tothom gaudeixi d’una dieta saludable i nutritiva durant tot 
l’any. Aquest ODS demana erradicar la desnutrició i combatre la mala alimentació, origen de 
malalties. També s’ha d’assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments, 
aplicar pràctiques agrícoles sostenibles, adoptar mesures perquè els mercats de productes 
bàsics alimentaris i els seus derivats funcionin correctament, i fomentar nous models 
agroalimentaris sostenibles, sans i justos arreu del món. 

Accions des de l’àmbit local 

- Formar en agricultura ecològica i sostenible per capacitar aquelles persones 
interessades en emprendre en el sector productiu. 

- Fomentar la incorporació de criteris de dieta saludable. 
- Sensibilitzar la ciutadania sobre el malbaratament alimentari. 
- Incorporar clausulat en la compra pública. 
- Fomentar la compra al comerç local i mercats setmanals. 
- Afavorir el coneixement en horticultura urbana per autoabastament. 

Sensibilitzar la ciutadania 

- Fomentar la compra de productes locals, així es dona suport al comerç i als productes 
de proximitat i col·laborar amb els bancs d’aliments del municipi. 

 

Objectiu 3: Salut i Benestar 

Definició: Es tracta de protegir la vida humana i aconseguir una qualitat de vida millor per a 
tothom. Aquest ODS ens commina a prevenir i combatre les malalties transmissibles, noves i 
emergents, i totes les que, sense ser transmissibles, causen la major part de la mortalitat 
prematura, des del càncer fins a les afeccions coronàries. Cal enfortir, també, les mesures 
per al control del tabac, així com intensificar la prevenció i el tractament de l’abús de 



5 
 

substàncies addictives. Així mateix, ens demana treballar per disminuir substancialment les 
morts i malalties causades per productes químics i per la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl, així 
com els accidents de trànsit. 

Accions des de l’àmbit local 

- Garantir l’equitat en l’atenció sanitària, incidint en la perspectiva de gènere i en els 
col·lectius més fràgils i en l’atenció de qualitat. 

- Implantar plans i actuacions que afavoreixin la creació d’entorns urbans saludables. 
- Promoure la salut en l’entorn comunitari fomentant l’activitat física i l’alimentació 

saludable. 
- Impulsar campanyes de prevenció de les malalties transmissibles. 
- Impulsar campanyes per prevenir les conductes de risc i les addiccions, especialment 

entre la població d’adolescents i joves. 
- Reforçar la salut pública establint fórmules de coordinació i col·laboració 

interinstitucional. 
- Fomentar la corresponsabilitat de la ciutadania en la cura de la salut. 

Sensibilitzar la ciutadania 

- Mantenir bons hàbits en la vida diària: en l’àmbit alimentari, higiènic i fomentant les 
relacions positives amb familiars i amics. 

 

Objectiu 4: Educació de qualitat 

Definició: Es tracta de proporcionar a tothom accés a l’educació, la formació i el ple 
desenvolupament del seu potencial. Aquest ODS demana garantir l’accés a serveis d’atenció 
i desenvolupament en la primera infància i a un ensenyament preescolar de qualitat. També 
s’ha de potenciar que tothom acabi l’ensenyament primari i secundari, que haurà de ser 
gratuït, equitatiu i de qualitat, i accedir a una formació tècnica, professional i superior de 
qualitat, incloent-hi l’ensenyament universitari. Així mateix, cal que tot l’alumnat adquireixi els 
coneixements necessaris per promoure el desenvolupament sostenible: drets humans, 
igualtat de gènere, promoció d’una cultura de pau i no-violència, adopció d’estils de vida 
saludables, etc. 

Accions des de l’àmbit local 

- Impulsar activitats informatives, formatives i d’orientació acompanyament adreçades 
a les famílies, amb l’objectiu de prevenir el fracàs escolar i enfortir la participació 
educativa de les famílies. 

- Impulsar programes i iniciatives per afavorir la inclusió com a instrument per al foment 
de l’equitat. 

- Potenciar els programes de formació al llarg de la vida, més enllà del reciclatge en 
l’esfera professional, mitjançant les escoles d’adults i altres iniciatives formatives. 

- Adoptar mesures orientades a garantir models d’aportacions familiars més 
progressius per a les escoles bressol (tarifació social). 

- Seguir promovent el Consell d’Infants, a través de les escoles, per tal de tenir en 
compte la mirada dels nens i nenes i donar-los l’oportunitat de conèixer, valorar, 
opinar, denunciar, reivindicar, proposar, dissenyar... en temes relacionats amb el 
municipi i amb els infants. 



- Establir dispositius d’informació i acompanyament que permetin donar resposta a les 
necessitats, especialment, d’aquelles persones i famílies de menys nivell 
socioeconòmic. 

- Impulsar programes d’educació per a la sostenibilitat en l’educació no formal. 

Sensibilitzar la ciutadania 

- Informar i fer-se partícips de l’oferta formativa que hi ha al territori i, alhora, implicar-
se en la comunitat educativa del municipi i fomentar el voluntariat educatiu. 

 

Objectiu 5: Igualtat de gènere 

Definició: Es tracta d’erradicar la violència i la discriminació contra les dones, així com 
d’assegurar que tenen les mateixes oportunitats que els homes en tots els àmbits de la vida. 
Això vol dir acabar amb totes les formes de violència contra les dones, inclosa l’explotació 
sexual. Aquest ODS també ens impulsa a treballar per a la igualtat de dones i homes en 
l’àmbit laboral i a combatre la discriminació salarial, així com promoure la conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral. Cal treballar pel reconeixement i el repartiment de les cures i 
del treball a l’esfera familiar. Finalment, també s’ha de vetllar per la participació plena i efectiva 
de les dones, i per la igualtat d’oportunitats en el lideratge de la vida pública. 

Accions des de l’àmbit local 

- Incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques i actuacions municipals que 
es duguin a terme, promovent mesures específiques de gènere per a la igualtat 
d’oportunitats des de totes les àrees de l’Ajuntament. 

- Treballar les polítiques d’igualtat d’oportunitats no només des d’un enfocament 
assistencial, sinó bàsicament impulsant iniciatives per prevenir les relacions de 
sexisme, violència i discriminació vers les dones. 

- Fomentar una acció educativa (coeducació) fonamentada en el reconeixement de les 
potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe, i 
potenciar així la igualtat real. 

- Potenciar i dotar de recursos els centres d’informació i atenció a les dones. 
- Fomentar i donar suport a l’associacionisme com a vehicle per promoure les polítiques 

de gènere. 

Sensibilitzar la ciutadania 

- Fomentar la lluita contra els prejudicis i els estereotips de gènere: fomenten unes 
relacions no igualitàries i subordinen el paper de les dones en totes les esferes. 

 

Objectiu 6: Aigua i sanejament 

Definició: Es tracta de garantir que tothom tingui accés a aigua potable i a instal·lacions 
sanitàries. Aquest ODS demana l’accés a l’aigua potable, com també el sanejament i la gestió 
d’ecosistemes d’aigua dolça, essencials per a la salut humana, la sostenibilitat ambiental i la 
prosperitat econòmica. Promou l’accés universal, equitatiu i a un preu assequible a l’aigua 
potable i als serveis de sanejament i higiene adequats. D’altra banda, es tracta de millorar la 
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qualitat de l’aigua i augmentar-ne substancialment el reciclatge i la reutilització en condicions 
de seguretat, així com d’utilitzar de manera eficient els recursos hídrics. 

Accions des de l’àmbit local 

- Oferir formació interna en consum sostenible d’aigua. 
- Dur a terme campanyes o activitats de sensibilització ciutadana (Dia Mundial de 

l’Aigua, Dia dels Oceans, Dia mundial de les zones humides). 
- Recuperar els entorns fluvials. 
- Implantar sistemes de gestió sostenible de l’aigua (reducció del consum). 

Sensibilitzar la ciutadania 

- Fer un ús responsable de l’aigua impulsant mesures d’estalvi i utilitzant productes no 
agressius per al medi ambient.  

 

Objectiu 7: Energia neta i assequible 

Definició: Es tracta de garantir que totes les persones tinguin accés als serveis energètics i 
d’incrementar el flux d’energia verda. Aquest objectiu aborda aspectes relacionats amb 
garantir l’accés universal a serveis d’energia nets, assequibles, fiables i moderns. D’altra 
banda, i considerant l’actual context de canvi climàtic, aquests aspectes han de sumar-se, 
necessàriament, a l’augment de la proporció d’energies renovables, l’eficiència energètica, la 
investigació i la promoció de la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies netes. 

Accions des de l’àmbit local 

- Implantar instal·lacions solars fotovoltaiques amb règim d’autoconsum com una 
mesura d’estalvi i eficiència energètica als equipaments municipals. 

- Millorar l’eficiència energètica dels edificis municipals, clau per evitar el malbaratament 
energètic. 

- Incentivar la instal·lació de sistemes per a l’autoproducció i l’autoconsum d’electricitat 
d’origen renovable a les llars del municipi a través de bonificacions fiscals, per 
exemple. 

- Realitzar actuacions d’educació ambiental a les escoles del municipi. 
- Dur a terme accions de sensibilització cap a la ciutadania envers l’existència de la 

pobresa energètica en el seu entorn més immediat. 
- Impulsar actuacions per millorar el rendiment energètic de l’enllumenat públic. 

Sensibilitzar la ciutadania 

- Revisar, fer manteniment i millores a les llars per a fer-les més eficients 
energèticament. 

 

Objectiu 8: Treball digne i creixement econòmic 

Definició: Es tracta de crear llocs de treball dignes i oportunitats econòmiques per a tothom. 
Aquest objectiu ens commina a promoure les activitats productives, el turisme sostenible, 
l’ocupació digna, la creativitat i la innovació, l’emprenedoria i les microempreses i pimes. 
Demana d’incrementar la productivitat mitjançant la diversificació, la modernització 



tecnològica i la innovació. Però també requereix avançar cap a una economia més 
desmaterialitzada i circular, i assumir determinats compromisos socials, amb l’ocupació de 
qualitat, amb la seguretat en la feina i amb la inserció laboral, pensant sobretot en les 
persones joves. L’ús del recursos, tant en la producció com en el consum, haurà de ser cada 
cop més eficient, i caldrà procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del 
medi ambient. 

Accions des de l’àmbit local 

- Fomentar la creació d’ocupació que ofereixi oportunitats laborals a persones en 
situació d’atur, amb especial atenció a les que viuen en situació de vulnerabilitat social. 

- Integrar l’economia social i solidària a les estratègies i els instruments de gestió de les 
polítiques de promoció econòmica i ocupació. 

- Promocionar l’economia circular aplicant-la dins de la pròpia administració, impulsant-
la entre el teixit empresarial i fomentant-la entre el teixit social. 

- Millorar la capacitació i qualificació professional de les persones en situació d’atur per 
afavorir una major ocupabilitat. 

- Implementar nous models i noves eines per progressar en les polítiques públiques per 
al desenvolupament local. 

- Impulsar un entorn que faciliti a les empreses portar a terme processos d’innovació 
mitjançant la promoció de la creativitat, les xarxes, l’esperit emprenedor i la 
col·laboració d’agents socials i econòmics. 

- Potenciar el patrimoni natural i cultural del municipi. 

Sensibilitzar la ciutadania 

- Vetllar per la formació que afavoreixi una major ocupabilitat. 
 

Objectiu 9: Indústria, innovació i infraestructures 

Definició: Aquest ODS té per objecte desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, 
resilients i de qualitat. Demana que siguin sostenibles, que els seus beneficis econòmics i 
socials siguin clars i que el seu accés sigui assequible i equitatiu. L’ODS 9 també es refereix 
a promoure una industrialització inclusiva i sostenible mitjançant tecnologies i processos nets, 
i que aquesta indústria contribueixi a augmentar substancialment l’ocupació i el PIB. D’altra 
banda, s’ha de promoure la innovació i reduir la bretxa digital si volem garantir la igualtat 
d’accés a la informació i el coneixement. 

Accions des de l’àmbit local 

- Planificar les infraestructures de telecomunicacions al municipi d’acord amb les 
necessitats i els interessos de connectivitat dels equipaments públics, polígons 
industrials i altres elements que facilitin la implantació de serveis de ciutat intel·ligent. 

- Dur a terme accions de suport a empreses industrials per millorar la seva competitivitat 
(a través de la innovació, la internacionalització, la digitalització, l’economia circular, 
etc.). 

- Impulsar la transició energètica en els polígons industrials del territori i assolir models 
energètics eficients. 

- Definir i implementar una estratègia per millorar l’accés als serveis de 
telecomunicacions al municipi. 
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- Implantar accions de millora i dinamització dels polígons d’activitat econòmica a través 
de censos i sistemes d’informació, estudis estratègics i específics, millora de serveis 
operatius i estratègics, etc. 

Sensibilitzar la ciutadania 

- Mantenir-se al corrent en les darreres tecnologies i innovació. 
 

Objectiu 10: Reducció de les desigualtats 

Definició: Aquest ODS ens commina a no deixar ningú enrere, principi transversal en tota 
l’Agenda 2030. La reducció de les desigualtats exigeix un canvi transformador. Cal redoblar 
els esforços per erradicar la pobresa extrema i la fam, i invertir més en salut, educació, 
protecció social i ocupació decent, especialment a favor de la gent jove, les persones migrants 
i altres col·lectius vulnerables. Aquest objectiu aborda la inclusió social, econòmica i política 
de totes les persones forjant vincles i trencant barreres d’edat, gènere, classe, capacitats, 
llengua, origen o orientació sexual. 

Accions des de l’àmbit local 

- Augmentar la progressivitat dels impostos i introduir mecanismes i ajuts, a través de 
bonificacions, en aquells casos de famílies en risc d’exclusió social. 

- Oferir assessorament i formació per a reduir la despesa dels serveis i 
subministraments bàsics. 

- Implementar plans i accions específiques per incorporar la igualtat de tracte i la no-
discriminació com a àmbit d’actuació de política pública. 

- Implementar projectes de cooperació al desenvolupament i de drets humans per tal 
de promoure l’enfortiment institucional, la modernització de les polítiques públiques 
locals i de l’administració municipal, la participació ciutadana o la igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones per a països en desenvolupament. 

Sensibilitzar la ciutadania 

- Col·laborar amb entitats del municipi que treballin en favor de la reducció de les 
desigualtats i adquirir consciència de les repercussions del nostre consum en les 
desigualtats en països on s'obtenen les matèries primeres. 

 

Objectiu 11: Ciutats i comunitats sostenibles 

Definició: Es tracta de situar les ciutats al centre del desenvolupament sostenible en un món 
cada vegada més urbanitzat. Les ciutats han d’esdevenir capdavanteres en la generació de 
sistemes humans perdurables i de qualitat i han de garantir la seguretat i els mínims d’una 
vida digna per a tota la ciutadania: un habitatge en condicions i assequible, els serveis bàsics, 
l’educació i la sanitat, però també la mobilitat (amb una bona planificació), espais verds de 
qualitat i una vida comunitària activa. Les ciutats han de planificar el seu desenvolupament 
d’una forma sostenible i participativa, i han de vetllar per la protecció del patrimoni cultural i 
natural, assegurar la integració territorial i aportar respostes integrals i resilients als riscos 
derivats del canvi climàtic i altres possibles desastres o crisis. 

 



Accions des de l’àmbit local 

- Integrar el patrimoni natural i cultural en el desenvolupament urbà. 
- Planificar l’espai públic incorporant en el disseny criteris socials amb l’acompanyament 

de polítiques de promoció social, de prevenció de conflictes, d’incorporació de la 
perspectiva de gènere o de polítiques de seguretat inclusives. 

- Millorar la seguretat viària de vianants i de ciclistes. 
- Impulsar l’ús de la vegetació autòctona dels espais públics. 
- Fomentar la corresponsabilitat de la ciutadania en la planificació del desenvolupament 

urbà. 
- Eliminar progressivament l’ús de productes químics en la jardineria municipal. 

 

Sensibilitzar la ciutadania 

- Conèixer el patrimoni cultural i natural del municipi i ajudar a difondre’l i cuidar els 
espais públics: és responsabilitat de tots els ciutadans i ciutadanes tenir-ne cura, com 
si fos casa nostra. 

 

Objectiu 12: Consum i producció responsables 

Definició: Es tracta de reduir el nostre impacte sobre el planeta produint i consumint només 
allò que necessitem. L’ODS 12 posa el focus en la promoció de la gestió sostenible i de l’ús 
eficient dels recursos naturals, en la reducció de la generació de residus i del malbaratament 
d’aliments, i en el foment de la gestió ecològicament racional dels productes químics en les 
pràctiques de producció i consum. Aquest ODS aspira a garantir una gestió correcta dels 
residus inevitables, sobretot dels que són tòxics. Pel que fa a les empreses, especialment a 
les grans i a les transnacionals, se’ls demana que actuïn de forma més sostenible i 
transparent. Els poders públics també poden fer-hi molt, a través de les seves polítiques 
fiscals i de contractació, i d’impuls a la conscienciació social sobre desenvolupament i estils 
de vida sostenibles. 

Accions des de l’àmbit local 

- Instal·lar els contenidors de residus necessaris en funció de l’activitat de l’equipament 
municipal. Han de ser accessibles i estar convenientment senyalitzats per tal 
d’informar i sensibilitzar sobre el seu ús correcte. 

- Organitzar accions de sensibilització a través d’actuacions de recollida de residus 
abocats il·legalment als boscos, els marges de rius, etc., i participar anualment en la 
Setmana Europea de la Prevenció de Residus i en accions de neteja de zones naturals 
com el Let’s clean up Europe. 

- Prioritzar l’economia circular i el consum responsable i local com a primera fase del 
cicle dels aliments, i prestar suport als productors i al comerç local per tal d’afavorir 
aquestes estratègies. 

Sensibilitzar la ciutadania 

- Utilitzar un criteri de proximitat a l’hora de comprar: com més a prop s’hagi produït o 
elaborat el bé de consum, més fomentarem l’economia local i menys energia 
contaminant s’haurà fet servir per fer-nos arribar el producte. 
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Objectiu 13: Acció climàtica 

Definició: El canvi climàtic és el repte ambiental més rellevant a què ha de fer front la 
humanitat al segle XXI i cap país en pot restar al marge. L’ODS 13 ens commina a prendre 
mesures per combatre el canvi climàtic, centrades en la reducció d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle, d’acord amb el que es vagi establint al Conveni marc de les Nacions 
Unides sobre el canvi climàtic. Això comporta integrar les accions contra el canvi climàtic en 
totes les polítiques públiques (de l’economia a la salut, passant per tots els àmbits de govern), 
implementar mesures d’adaptació als efectes del canvi climàtic, desenvolupar plans de 
prevenció i d’actuació davant fenòmens extrems, i educar intensament la ciutadania perquè 
actuï en conseqüència i aprengui a protegir-se de forma autònoma en situacions crítiques. 

Accions des de l’àmbit local 

- Impulsar actuacions de prevenció de residus i de sensibilització sobre la recollida 
selectiva. 

- Fomentar la reducció dels desplaçaments amb vehicles privats i de combustibles 
fòssils i promoure els desplaçaments amb transports col·lectius o no contaminants. 

- Promoure accions de sensibilització ambiental ciutadana per a l’acció climàtica i de 
divulgació general per a la transició energètica, l’adaptació al canvi climàtic i 
l’emergència climàtica. 

Sensibilitzar la ciutadania 

- Reduir la generació de residus (compres a granel, utilitzar bosses de roba o cistells, 
etc.) 

 

Objectiu 14: Vida submarina 

Definició: Els oceans, per la seva composició i característiques, garanteixen l’estabilitat 
climàtica i permeten que la Terra sigui un planeta habitable. A més, proveeixen d’aliments i 
altres productes la meitat de la població del món. Tot i això, les grans masses d’aigua, mars i 
oceans, es veuen sotmeses a una intensa pressió. Els oceans reben grans quantitats de 
contaminants, sobretot des de terra ferma (químics, sobretot de l’agricultura, i tot tipus de 
plàstics, entre d’altres), i pateixen una sobreexplotació dels recursos pesquers. L’ODS 14 
aborda els greus problemes que afecten els mars i els oceans. Es tracta de protegir i gestionar 
de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners, amb la perspectiva de conservar 
almenys el 10% de totes aquestes àrees. D’altra banda, s’ha de poder preservar la pesca 
impulsant sistemes pesquers que fomentin la capacitat de regeneració dels ecosistemes. 

Accions des de l’àmbit local 

- Minimitzar l’ús d’utensilis de plàstic i poliestirè. 
- Netejar, naturalitzar i mantenir l’ecosistema propi de les lleres de les rieres i els 

torrents que desemboquen al mar. 
- Impulsar campanyes d’educació i conscienciació sobre els efectes dels residus en 

l’entorn marí i costaner. 

 

 



Sensibilitzar la ciutadania 

- Canviar els hàbits del dia a dia per reduir el consum de plàstics i cercar alternatives. 
Amb mesures com sensibilitzar sobre l'impacte dels residus sanitaris tèxtils llençats al 
vàter (tovalloletes humides, productes d'higiene femenina, bastonets higiènics). 

 

Objectiu 15: Vida terrestre 

Definició: Els ecosistemes terrestres garanteixen el funcionament del planeta i l’equilibri de 
tots els cicles naturals, i aporten serveis que beneficien tots els éssers vius (aire net, retenció 
de les aigües, proveïment d’aliment, etc.). L’ODS 15 tracta de la conservació, la restauració i 
l’ús sostenible d’aquests ecosistemes i els d’aigua dolça, i es preocupa especialment pels 
sòls degradats, pels boscos i pels ecosistemes de muntanya. Aturar la destrucció dels hàbitats 
naturals i renaturalitzar espais de les ciutats resulta imprescindible per preservar la 
biodiversitat, que és l’altra gran fita d’aquest objectiu. Per preservar els ecosistemes terrestres 
és necessari conèixer-los bé, incorporar la gestió ecosistèmica en la planificació del territori 
amb una visió holística i interconnectada, així com protegir les espècies amenaçades i garantir 
una bona gestió dels espais protegits. A més, cal revertir la degradació dels ecosistemes 
(desertització, etc.) i prendre mesures per evitar el tràfic d’espècies i la introducció d’espècies 
invasores. 

Accions des de l’àmbit local 

- Augmentar el coneixement dels parcs i altres espais verds municipals mitjançant 
itineraris botànics, propostes educatives, guies, etc. 

- Naturalitzar els patis de les escoles i altres espais d’ús comunitari. 
- Promoure la conservació i la millora del patrimoni natural del municipi i evitar la pèrdua 

d’espècies i hàbitats. 

Sensibilitzar la ciutadania 

- Evitar l’ús de pesticides i productes tòxics que puguin anar a parar als rius, ja que 
provoquen danys a la flora i la fauna. 

 

Objectiu 16: Pau, justícia i institucions sòlides 

Definició: L’ODS 16 remarca que el benestar de les persones, la prosperitat de les societats, 
l’equitat de la ciutadania i el desenvolupament sostenible només es poden assolir en un marc 
de pau i de respecte als drets fonamentals. Una fita clau és reduir la incidència dels delictes i 
dels actes violents de qualsevol tipus i erradicar completament els que afectin els infants. Això 
passa per intensificar la lluita contra el crim, especialment el terrorisme i la delinqüència 
organitzada que trafica amb armes, diners i persones. Aquest ODS també ens diu que s’ha 
d’aprofundir en l’enfortiment de les institucions públiques: han de ser eficaces, responsables 
i transparents, plenament compromeses amb la lluita contra la corrupció i afavoridores d’una 
democràcia inclusiva, participativa i representativa. Aquestes institucions han de protegir les 
llibertats fonamentals i garantir un accés universal a la justícia, en condicions d’igualtat. 
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Accions des de l’àmbit local 

- Dur a terme processos de millora contínua en relació amb la transparència i les dades 
obertes que suposin un pas endavant cap a una nova cultura de la transparència, que 
ha d’impregnar l’actitud de tots els servidors públics. 

- Donar la màxima informació sobre els principals aspectes del municipi per poder posar 
a l’abast l’acció de govern i la marxa de les polítiques públiques engegades perquè 
siguin seguides i avaluades per tothom que vulgui participar-hi. 

- Impulsar processos participatius, entesos com a experiències de participació que 
pretenen contribuir a definir i aplicar una política pública concreta, que siguin 
integradors i de qualitat. 

- Aprovar i implementar codis de conducta, codis ètics i de bon govern com a baula del 
sistema d’integritat institucional per lluitar contra la corrupció i garantir el bon govern i 
la transparència en la gestió pública. 

 

Sensibilitzar la ciutadania 

- Conèixer i mantenir-se informat dels plans, els projectes i les actuacions de 
l’Ajuntament vers el municipi. 

 

Objectiu 17: Aliança pels objectius 

Definició: Els ODS impliquen tota la humanitat, ningú en pot restar al marge. Per assolir-los 
cal un ferm compromís global a través de la cooperació internacional i les aliances que 
permetin endegar noves dinàmiques per a unes relacions justes, perdurables i equitatives. 
L’ODS 17 està dedicat als mitjans necessaris per assolir tots els altres objectius. Els països 
més avançats han de donar suport a aquells que ho estan menys, prenent com a referència 
l’aportació del 0,7 % dels ingressos propis, tot i que, sovint, el suport més útil pot adoptar la 
forma de transferència de tecnologia. És bàsic promoure la cooperació regional i internacional 
Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en matèria de ciència i innovació. Cada país, regió o ciutat ha 
de formalitzar un compromís creïble amb l’Agenda 2030, sostingut en aliances eficaces entre 
els actors públics, el sector empresarial privat i la societat organitzada. 

Accions des de l’àmbit local 

- Fomentar la cultura de treball transversal entre els departaments i els diferents equips 
del propi ajuntament. La transversalitat, tret definitori de l’Agenda 2030, respon a les 
noves demandes socials i polítiques públiques que no depenen d’un sol departament. 

- Fomentar la responsabilitat social de les empreses respecte a projectes relacionats 
amb el desenvolupament sostenible als països en desenvolupament. 

- Fomentar activitats de treball en equip i de cooperació a les escoles i en altres espais 
educatius. 

- Establir instruments que permetin mesurar els progressos aconseguits en matèria de 
desenvolupament sostenible. 

- Buscar sinergies entre diferents organitzacions del territori (ONG, sector privat, altres 
administracions, ciutadania organitzada, etc.). Compartir coneixements, experiència, 
tecnologia i recursos. 



- Formalitzar un compromís ferm per a l’assoliment de l’Agenda 2030, donar-lo a 
conèixer i implicar-hi l’equip municipal, la ciutadania i tots els agents del territori. 

- Executar projectes de cooperació al desenvolupament que impliquin l’establiment de 
relacions estables i horitzontals de treball amb un o més municipis, consells provincials 
o equivalents d’un país en desenvolupament. 
 

Sensibilitzar la ciutadania 

- Implicar-se i participar en les iniciatives relacionades amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030 que s’organitzin al municipi. 

 

Accions locals emmarcades amb els ODS 

Els disset ODS que guien la implementació de l’Agenda 2030 es poden agrupar en les 
anomenades 5P: Persones (People), Pau (Peace), Planeta (Planet), Prosperitat (Prosperity) 
i Aliances (Partnership). Des de Centelles treballarem per: 

 

ATENCIÓ A LA PERSONA 

Objectiu 1:  Acabar amb la pobresa a tot el món i en totes les seves formes. 

• Impulsar les accions de l’objectiu 1 i sensibilitzar la ciutadania per erradicar la pobresa 
extrema. 

• Reforçar l’àrea de Benestar Social i consolidar l’oficina de Serveis Socials com un 
referent en la derivació de les necessitats socioeconòmiques. 

• Treballar per promoure l’Educació per a la Ciutadania Global. 
• Seguir treballant i donant suport econòmic al Fons de Cooperació amb el propòsit de 

promoure projectes socials internacionals.  
• Promocionar l’autonomia i la prevenció de les persones, amb el suport d’entitats com  

Creu Roja i Càritas.  
• Promoure projectes comunitaris adreçats a infants, adolescents, famílies i adults per 

crear vincles i xarxa ciutadana. 
 

Objectiu 2: Acabar amb la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar 
la nutrició i promoure una agricultura sostenible. 

• Impulsar les accions de l’objectiu 2 i sensibilitzar la ciutadania per garantir l’alimentació 
per a tothom. 

• Mantenir el suport al centre de distribució d’aliments i a les accions socials sorgides 
com: els horts socials, projecte rober, etc. 

• Facilitar l’accés de les persones en els recursos d’alimentació siguin socials o privats 
(comerç). 
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• Acompanyar i donar suport a les persones sense cap ingrés econòmic, en la tramitació 
de prestacions socials que hi tinguin dret, perquè a mig termini puguin fer front a la 
despesa d’alimentació. 

• Revalorar els aliments que s’entreguen des del centre de distribució d’aliments i vetllar 
per les compres de les targetes moneder per veure com es pot millorar nutricionalment 
els menús familiars. 

 

Objectiu 3: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats. 

• Impulsar les accions de l’objectiu 3 i sensibilitzar la ciutadania en l’assoliment d’una 
vida saludable i promoure el benestar. 

• Seguir oferint i millorant l’atenció dels professionals a la ciutadania vetllant per una 
bona qualitat en els serveis (serveis socials, CAP, residència, centre de dia...)  

• Crear la Taula de Salut i reprendre la comissió mixta de coordinació entre l’Ajuntament 
i el CAP, una a nivell de responsables i una altra a nivell de professionals. 

• Mesures per a les millores dels equipaments i serveis sanitaris: residència, centre de 
dia i CAP. 

• Valorar la viabilitat de reubicar el centre de dia i/o espais Activa’t i/o habitatge socials 
per gent gran a l’edifici biblioteca (c. Sant Joan). Crear noves activitats lúdiques per la 
gent gran promovent les relacions socials o tallers de memòria per a les persones que 
no presenten problemes cognitius. 

• Garantir programes Respir i accions adreçades a cuidar els cuidadors i cuidadores. 
• Facilitar l’accés de les persones grans a les activitats /serveis (voluntariat, transport...). 
• Reformular el projecte de gimnàstica per a la gent gran. 
• Seguir donant suport a l’Associació de la Gent Gran, millorant els espais que permetin 

realitzar les seves activitats. 
• Replantejar nous accessos a la residència Sant Gabriel. 
• Ampliació del CAP. 
• Redactar Pla Local de Salut. 
• Redactar reglament dels serveis funeraris. 
• Oferir gratuïtat en el servei de teleassistència i promoure la bonificació en els tributs.  
• Potenciar els hàbits saludables de vida enfocant-los cap a la salut comunitària, 

mitjançant l’estreta col·laboració entre els serveis d’atenció primària i basant la seva 
activitat en l’acció sobre determinats eixos socials de salut.  

• Desenvolupar polítiques de foment de l’esport i l’activitat física saludable. 
• Fomentar campanyes de prevenció de malalties com el càncer, l’alzheimer, etc. 
• Millorar els sistemes tecnològics de monitoratge per tenir cura de la salut i el benestar 

de les persones grans.  
• Organitzar jornades d’informació sobre la bulímia, l’anorèxia i la bona alimentació 

entre sectors vulnerables, especialment, entre els joves.  
• Donar suport a les entitats i associacions esportives i vetllar perquè disposin 

d’equipaments de qualitat. 
• Treballar per crear un patronat d’esports per promoure l’esport i la salut en totes les 

franges d’edat. Potenciar el treball amb les entitats esportives (esport de base). 
• Legalitzar la via ferrada i treballar coordinadament amb l’Ajuntament de Balenyà. 



• Impulsar campanyes de tinença d’animals de companyia, sobretot entre la gent que 
viu sola, ja que d’aquesta manera s’experimenta una millora en l’autoestima i 
s’enforteixen els vincles emocionals.  

• Donar suport als acaptes de sang, a la Marató de Sang de Centelles i treballar amb 
l’Associació de Donants del municipi.  

• Donar suport a iniciatives solidàries com, per exemple, la Marató de TV3 i a les entitats 
i associacions que col·laboren en aquestes iniciatives. 

• Potenciar beques esportives destinades a gent que destaqui en aquest àmbit i a la 
població sense recursos. 

• Elaborar l’ordenança de bona convivència i civisme, i fer campanyes de conscienciació 
i incentivar les mesures contra les males praxis i les destrosses del mobiliari urbà. 

• Vetllar pel benestar animal:  
o Promoure campanyes de control felí.  
o Revisar la normativa de tinença de gossos i actualitzar la ordenança d’animals 

domèstics per tal que es faci un pla de convivència responsable. Promoure 
campanyes de civisme sobre aquest tema.  

o Realitzar campanyes per incentivar el cens dels animals i conscienciar als 
propietaris dels beneficis de xipar i controlar la comunitat d’animals domèstics. 

o Fomentarem juntament amb voluntaris la inspecció i control de gossos i gats 
que estiguin en situacions inadequades o de maltractament.  

o Reorganitzar i millorar les colònies de gats controlades juntament amb les 
associacions de Centelles. 

o Millora de les gosseres municipals. 

Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats 
d'aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives. 

• Impulsar les accions de l’objectiu 4 i sensibilitzar la ciutadania en la pròpia formació i 
l’aprenentatge. 

• Dotar de més recursos econòmics les àrees de cultura i educació per tal de poder 
garantir una adequada coordinació i desenvolupament del Pla Estratègic d’Educació i 
Cultura. Les actuacions prioritàries són: 

o Recuperació de la història i del patrimoni cultural. 
o Cultura+Educació per a la sostenibilitat. 
o Diversitat i inclusió.  
o Centelles Famílies. 
o Suport i acompanyament a l’emprenedoria cultural i educativa d’entitats i 

agents privats. 
o Foment de la lectura. 
o Tarificació social de l’escola bressol i altres serveis com l’escola d’Arts. 
o Suport a la creació i producció cultural. 
o Arts i cultura als centres educatius i al llarg de la vida. 
o Escola municipal d’arts. 
o Governança educació+cultura. 

• Creació de la taula per a l’educació i la cultura amb representants dels agents 
culturals i educatius del municipi i vetllar per a la seva renovació en el període 2022-
2023. 
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• Seguir al projecte Educació 360º.  
• Establir vincles amb la UVIC i Universitat Catalunya Central per desenvolupar 

projectes en diferent s àmbits talent esportiu osona, programa beques, etc. 
• Crear una nova plaça de tècnic municipal que doni suport al personal actual de les 

regidories contribuint a optimitzar les tasques de les àrees del pla i assumint-ne la 
coordinació i execució.   

• Invertir de manera constant en el manteniment del centres educatius.  
• Promocionar activitats escolars que impliquin el municipi com a agent proper i 

rellevant en la vida dels centres escolars i del seu alumnat tals com l’Intercanvi 
generacional, l'alumnat i el comerç de Centelles, visita per la història de Centelles 
(arxiu inclòs), tastet d'instal·lacions esportives del municipi, sortides pel medi natural 
proper amb l'acompanyament d'experts de la fauna i la flora propera, Coneix 
l'Ajuntament, projectes de "propostes per a millorar un espai del poble", Coneix i 
visita les associacions del municipi i d'altres que puguin sorgir. 

• Treballar per aconseguir tenir el Cicle Formatiu de “Tècnic/a en Atenció a Persones 
en Situació de Dependència” que, alhora, serveixi per oferir noves oportunitats 
laborals al poble.  

• Implementar el Pla de transició al treball (PTT) per alumnes de 16 i 21 anys, sense el 
Graduat d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), tindran una nova oportunitat per 
a fer un posterior cicle de formatiu de grau mitjà o accedir a les Escola d'Adults per 
obtenir la ESO, i d'aquesta manera, seguir amb els seus estudis. Aquest Pla és de 
vendes, oficina i atenció al públic, i amb la col·laboració d'empreses i comerços del 
municipi, tindran un primer contacte amb el món laboral.  

• Estudiar la possibilitat d’oferir un Cicle Formatiu a la UVic sobre l’àmbit tecnològic o 
les energies renovables aprofitant l’existència de l’Electra i la fibra òptica al municipi.  

• Reconstituir el Consell Escolar Municipal. 
• Crear l’empresa municipal Centelles Formació i Coneixement. 
• Apostar per iniciatives com Centelles Famílies, la Xarxa d’Infància i Adolescència 

(XIAC), el Centre Obert i l’Espai Jove, que impulsen la coordinació i el treball conjunt 
entre diferents agents educatius del municipi.  

• Acompanyar les famílies en l’educació entre la infància i l’adolescència. 
• Assegurar la continuïtat de programes com l’Arrel o l’Enxaneta.  
• Ampliar els horaris d’obertura de la biblioteca. 
• Donar suport i mantenir el Consell d’Infants i impulsar el Consell de Joves i 

Adolescents. 
• Proposta de coordinació d’Activitats Extraescolars amb la participació de tots els 

centres educatius i les AFA/AMPAS.  
• Casal d’estiu enriquit. 
• Adhesió al programa de segregació escolar. 
• Programa Des Etiquetem. 
• Adaptar l’Escola d’Adults per tal de poder oferir cursos online.  
• Crear una escola d’art que agrupi les diverses disciplines actuals com la música, el 

teatre, la dansa, el dibuix i la ceràmica i n’inclogui de noves, com el circ. 

Objectiu 5: Aconseguir la igualtat de gènere a través de l'enfortiment de dones adultes 
i joves. 

• Impulsar les accions de l’objectiu 5 i sensibilitzar la ciutadania en la lluita contra els 
prejudicis i els estereotips. 



• Fomentar el caràcter transversal de les polítiques d’igualtat. 
• Desenvolupar polítiques d’igualtat i diversitat al municipi.  
• Donarem suport a l’Associació de Dones i a les iniciatives de sensibilització 

especialment del 25N i el 8M. 
• Promoure accions de sensibilització i formació en igualtat de gènere i LGTBI. 
• Oferir un espai de seguretat i de prevenció de violències masclistes i LGTBIfòbiques 

en actes festius del municipi, desenvolupant el Protocol Lila, protocol marc per 
abordar les violències sexuals i sexistes en espais públics d’oci a Osona. 

• Redactar un pla intern d'igualtat propi que serveixi com a marc per les accions 
previstes en aquest àmbit i fomenti la formació de tot el personal de l'Ajuntament, 
inclosos els regidors, regidores i altres persones implicades. 

• En coordinació amb Benestar Social i els recursos existents a la comarca estudiar 
crear un espai propi que serveixi com a punt d'informació, assessorament, atenció, 
participació, prevenció i sensibilització, entre d'altres, per potenciar la presència de 
les dones en tots els àmbits de la vida social. 

• Participació en el procés de certificació del Distintiu per la Igualtat de Gènere Norma 
SG City 50-50. 

 

PLANETA 

Objectiu 6: Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i de les 
condicions de sanejament. 

• Impulsar les accions de l’objectiu 6 i sensibilitzar la ciutadania en l’ús responsable de 
l’aigua. 

• Realitzar controls periòdics de l’aigua de consum. 
• Mantenir un contacte continu amb els gestors de la depuradora per el seguiment 

d'incidències. 
• Fer un seguiment de la qualitat de l’aigua de les fonts i de la xarxa d’abastament.  
• Aconseguir que Centelles s’inclogui dins de la zona vulnerable de nitrats de La Plana 

de Vic per tal de limitar l’abocament de purins i reduir la quantitat de nitrats a les 
aigües subterrànies.  

• Fomentar l’ús d’aigua regenerada a les empreses.  
• Fer un seguiment de la xarxa d'abastament per evitar les pèrdues del sistema. 
• Treballar pel projecte de portar aigua a les finques del Cerdà, carrer de Les 

Comtesses i els Sots, que actualment s’abasteixen de la seva aigua pròpia amb 
l’objectiu d’obtenir finançament per abastir d’aigua potable la zona del Pla de la 
Garga.  

• Realitzar un estudi de sobreeixidors del sistema de clavegueram per evitar 
l'abocament de sòlids als cursos fluvials. 

Objectiu 12: Garantir un consum i patrons de producció sostenibles. 

• Impulsar les accions de l’objectiu 12 i sensibilitzar la ciutadania perquè facin ús del 
consum de proximitat. 

• Definir un pla estratègic de dinamització econòmica per potenciar les fires i el mercat 
dominical.  
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• Complir la normativa vigent que concerneix al mercat municipal i obrir espais per a 
noves propostes.  

• Posar en marxa els dissabtes temàtics per afavorir el comerç local i donar vida al 
poble, fent molta divulgació de les activitats programades i realitzant aquestes 
mateixes a zones com l’avinguda Ildefons Cerdà o el carrer Vic. D’aquesta manera, 
es potenciarà la dinamització d’aquests entorns.  

Objectiu 13: Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes. 

• Impulsar les accions de l’objectiu 13 i sensibilitzar la ciutadania en millorar la recollida 
selectiva dels residus a les llars. 

• Introducció de la tecnologia en la recollida de tots els residus.  
• Reduir de forma determinant les emissions perjudicials, com la crema de restes de 

verd, per fer front a la contaminació de l’aire.  
• Incentivar la renovació de les calderes de gasoil per altres menys contaminants. 
• Aplicar fiscalitat ambiental per incentivar el reciclatge.  
• Implementar la preparació per a la reutilització de residus a la deixalleria. 
• Aplicar les accions del Pla d’Acció de l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).  
• Implementar una estratègia de prevenció del mosquit tigre. 
• Consolidar el control biològic de plagues en l’arbrat viari. 
• Fomentar l’ús de la bicicleta i els desplaçaments a peu. 
• Facilitar la mobilitat intermodal i fomentar el transport públic. 

Objectiu 14: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos 
marins per a un desenvolupament sostenible. 

• Impulsar les accions de l’objectiu 14 i sensibilitzar la ciutadania per revertir l’ús de 
plàstics que acaben al mar. 

• Netejar i mantenir l’ecosistema propi de les lleres de les rieres i els torrents del 
municipi. 

Objectiu 15: Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, 
gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, detenir i revertir 
la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat. 

• Impulsar les accions de l’objectiu 15 i sensibilitzar la ciutadania en ser més 
respectuosos amb el medi natural. 

• Instal·lar senyalització divulgativa la Sauva Negra posant èmfasi en els seus valors 
naturals.  

• Fer seguiment i educació ambiental al passeig fluvial.  
• Potenciar les activitats de neteja amb voluntariat. 
• Neteja de les lleres del torrent de la Xambona (a l’alçada de l’escola Xoriguer) i del 

Congost (zona de Rocal). 
• Fomentar la biodiversitat al nucli urbà i els entorns amb la instal·lació de caixes niu 

per a ocells i ratpenats. 
• Establir xarxa amb altres entitats com el Consorci del Besòs-Tordera i col·laborar amb 

municipis del voltant. 



• Realitzar campanyes periòdiques sobre l’impacte de llençar tovalloletes humides i 
altres residus tèxtils sanitaris al vàter. 

 

PROSPERITAT 

Objectiu 7: Garantir l'accés de totes les persones a fonts d'energia assequibles, fiables, 
sostenibles i renovables. 

• Impulsar les accions de l’objectiu 7 i sensibilitzar la ciutadania en la utilització de fonts 
d’energia més sostenibles i contribuir en l’eficiència energètica. 

• Desenvolupar el pacte d'alcaldes i l'Agenda 21 per aconseguir un pacte de civisme 
que promogui la sostenibilitat i faci valdre l'entorn natural. 

• Instal·lar diversos punts de subministrament al municipi per potenciar la mobilitat 
elèctrica. Es disposen de dos punts de càrrega municipals ja en funcionament i un de 
Endesa també en funcionament. Hi ha dos punts de càrrega projectats, presentades 
les propostes i pendents de rebre subvenció i dos punts de càrrega més en projecte. 

• Arribar al cent per cent de la telegestió i millorar les compres verdes. El 92% dels 
comptadors instal·lats a la població ja són telegestionats, la majoria dels edificis 
públics disposen de equips de e-gestió per diversos controls telemanats i alarmes de 
funcionament. 

• Oferir energia 100% verda des de les companyies elèctriques. 
• Augmentar el nombre d'equipaments sostenibles i eficients energèticament. Les 

reformes, modificacions i canvis que es van produint en diferents edificis, es fan amb 
objectius de eficiència i sostenibilitat, s’ha canviat moltes lluminàries per led i els 
edificis que s’adquireixin nou es projecten amb aquestes premisses. Els sistemes de 
climatització es realitzen estudis de maquinàries eficients. Està en projecte estudi, una 
comunitat energètica entre la fotovoltaica que s’ha d’instal·lar al Teatre Francesc 
Macià i diferents edificis públics pròxims aquesta planta.  

• A l’escola Xoriguer i al pavelló esportiu fer instal·lacions fotovoltaiques. 
• Seguir substituint les lluminàries vials per leds de baix consum amb la intenció d’arribar 

a 100% del municipi els propers anys. Fer proves pilot en emmagatzemar energia en 
bateries i obtenir l’energia solar. 

• Reforç de l’eficiència energètica a la Casa de Cultura i Biblioteca. A la casa cultura hi 
ha instal·lada una planta fotovoltaica de 8,5 kW  

• Aprofitar els fons Europeus per optimitzar el funcionament de l’empresa de generació 
d’electricitat recentment creada i valorar l’estudi de projectes de generació al municipi.  

• Instal·lar el parc fotovoltaic de 1MW al polígon de la Gavarra.  Actualment en tràmit la 
modificació urbanística que ha de possibilitar la seva instal·lació.  

• Assesorar i potenciar l’autoconsum d’acord amb la normativa establerta a través de 
l’empresa comercialitzadora. L’empresa comercialitzadora, ha realitzat canvis 
informàtics per adaptar els sistemes interns segons els nous tipus de connexió, 
sobretot en sistemes de autogestió amb compensació i noves tarifes.  

• Incorporar bonificacions en els impostos locals per fomentar l’eficiència energètica. 
• Seguir evitant el tall de subministres a les famílies vulnerables a través de la gestió de 

Serveis Socials. Des de la comercialitzadora i juntament amb la distribuïdora, tots els 
talls de subministra es gestionen a través de Serveis Socials. 
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Objectiu 8: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una 
ocupació plena i productiva i un treball digne per a totes les persones. 

• Impulsar les accions de l’objectiu 8 i sensibilitzar la ciutadania en el foment de 
l’economia circular. 

• Vetllar pels serveis d’atenció a la persona i fomentar l’ocupació i la cohesió social, 
especialment entre els col·lectius més desfavorits. Definir línies de suport als 
col·lectius més afectats a l’hora de trobar feina (persones vulnerables, dones, majors 
de 50 anys etc.). 

• Crear programes específics per a la inserció laboral dels joves (pràctiques a 
empreses, programa Aprenentatge-Servei, etc.). 

• Definir sistemes d’acompanyament als joves en els estudis post-obligatoris i en la 
recerca de la primera feina. 

• Impulsar la formació per trencar la fractura digital. 
• Donar suport al comerç local. I fer campanyes per fomentar les compres al municipi.  
• Potenciar les fires del municipi, especialment la de la Tòfona i la Ratafia i així com el 

Mercat Màgic i altres iniciatives de dinamització comercial. 
• Realitzar un estudi del mercat setmanal del diumenge.  
• Fer un estudi de comerç que faciliti la promoció de locals buits i l’accés a ajudes 

econòmiques externes.  
• Crear programes específics per fomentar nous models de negoci. 
• Crear programes de consolidació empresarial de mentoratge empresarial per 

empreses de nova creació. 
• Fomentar el turisme com un filó d’ocupació i revertir el dinamisme econòmic de les 

activitats Centelles és Màgia per crear riquesa al municipi i difondre’l a través de rutes 
i projectes. 

• Fomentar l’economia circular dins de la pròpia administració, i entre el teixit social i 
econòmic. 
 

Objectiu 9: Construir infraestructures resistents, promoure una industrialització 
inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. 

• Impulsar les accions de l’objectiu 9 i sensibilitzar la ciutadania en l’ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació. 

• Iniciar les obres d'urbanització de Sant Pau amb la col·laboració dels veïns i veïnes. 
• Negociar amb la propietat diferents alternatives que permetin desenvolupar la zona 

del Vapor, prioritzant aparcaments i zones verdes. 
• Rehabilitar el Palau dels Comtes amb usos socials i culturals sorgits del procés de 

participació ciutadana i amb la reubicació de la nova biblioteca. 
• Reurbanitzar carrer d’Anselm Clavé a l’entorn de la casa Pujol per crear i dinamitzar 

l’illa cultural (casa Pujol, casal Francesc Macià, pista i Centre Parroquial). 
• Repensar el bar del teatre i reorientar-lo aprofitant el nou espai públic de la Pista. 
• Habitatges joves i viver d’empreses en un nou edifici a adquirir al carrer Anselm Clavé. 



• Participar de forma activa al projecte territorial Xarxa de Municipis de la C-17 per 
coordinar els objectius i els interessos comuns dels sectors públics i privats d'aquest 
espai productiu. 

• Procurar noves àrees d'aparcament al municipi que facilitin l'accés als negocis locals 
i, d'aquesta manera, ajudin a potenciar el petit comerç i la mobilitat. 

• Arranjar l'espai públic del Pla del Mestre i la Ziga-Zaga, millorant l’accessibilitat i 
consolidant les plataformes i talussos. Fer àrea d’esbarjo de gossos, pícnic i aparells 
de gimnàstica en la zona de la Ziga-Zaga. 

• Estudi per cobrir la pista de l’escola Ildefons Cerdà per disposar d'un nou pavelló. 
• Arranjar la baixada del carrer Sant Jaume. 
• Nou clavegueram al carrer de Sant Ignasi de Loiola. 
• Reurbanitzar el creuament del carrer Diagonal amb el carrer de Sant Josep. 
• Reurbanitzar baixada Castell del Fitó amb Rda. Coromines i C. Sant Josep 
• Millores al barri del Bell-Esguard i vetllar per la seguretat. 
• Millores a l’entrada de la carretera C1413 a Centelles venint de Balenyà. 
• Nou accés a la població pel carrer de Fortià Solà per la carretera C1413. 
• Ampliació del cementiri. 
• Garantir el servei i qualitat d’atenció del tanatori municipal. 
• Planificar noves oficines d’Electradistribució i Electracomercial integrades en l’edifici 

de l’Ajuntament. 
• Garantir la fibra òptica com a una infraestructura de telecomunicacions de qualitat que 

permeti avançar tecnològicament. 
• Participar en iniciatives que fomentin els coneixements tecnològics com és la 

celebració de la Mobile Week Catalunya. 
• Ampliar el polígon de la Gavarra per atraure noves indústries.  
• Destinar una part del polígon industrial a empreses del sector serveis. 
• Projecte per a remodelar i reordenar l'espai públic del Passeig. 
• Arranjar l'espai públic de la Cira. 
• Aplicar NBS (solucions basades en la natura) en el manteniment de l'espai fluvial del 

Congost a Centelles. 
• Urbanització de la plaça de l’Electra amb un nou mirador. 
• Arranjar i potenciar les zones verdes del municipi. 
• Senyalització i millores de la zona d’autocaravanes. 
• Iniciar treballs previs per redactar un nou POUM. 
• Remodelar la zona de les escales del Serrat i els safareigs. 
• Fer una nova pista de tenis i millorar la zona per al públic a les pistes 1 i 2.  
• Remodelar el pavelló petit, substituint els sostres i instal·lant plaques solars. Claraboia 

entre els dos pavellons.  
• Plaques solars a l’escola Xoriguer, casal Francesc Macià i a l’entorn del Palau dels 

Comtes. 
• Reordenar els aparcaments, els sentits i els vials de la zona esportiva per tal de 

millorar l'accés i la mobilitat per la zona, amb la reurbanització de la Ronda dels 
Esports i habilitar nous aparcaments a l’entorn del camp de futbol. 

• Reordenar l’aparcament a la primera corona (carrers Sant Josep i Marqués de 
Peñaplata) per evitar l’aglomeració de vehicles. 

• Ampliar i fomentar l'ús de les zones de pipi can establertes al municipi. 
• Estudiar les connexions de línies de bus per tal d'oferir un transport alternatiu. 
• Instal·lar un nou col·lector de clavegueram al polígon industrial de La Gavarra.  
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• Renovar l’equipament escenotècnic del Casal Francesc Macià. 
• Renovar els convenis anuals per ratificar el suport i recolzament a El Triquet, la 

Societat Coral La Violeta i el Centre Parroquial. 
• Donar suport a les entitats i associacions i vetllar perquè disposin d’equipaments de 

qualitat. 
• Donar suport als grups de teatre i vetllar perquè disposin d’equipaments de qualitat i 

donar suport perquè ofereixin els seus treballs de difusió cultural. 
• Fomentar els punts d’accés WIFI gratuït al llarg de tot el municipi.  
• Elaborar un cens de locals i equipaments municipals amb l’objectiu de treure el màxim 

rendiment de les instal·lacions disponibles.  
• Crear una coordinadora d’entitats per fomentar la seva autoorganització.  

 Objectiu 10: Reduir la desigualtat entre i dins dels països. 

• Impulsar les accions de l’objectiu 10 i sensibilitzar la ciutadania en la participació de 
projectes de Cooperació. 

• Dur a terme un estudi en col·laboració amb la Diputació que ajudi a establir les bases 
de la cooperació en el nostre municipi i ens proporcioni eines per promoure la 
participació envers certes problemàtiques concretes de la població.  

• Repensar el Consell de Cooperació seguint les línies d’actuació i les conclusions 
sorgides d’aquest estudi que fomenta l’educació per a la ciutadania global. Amb 
aquest pla de treball fet es proposa la creació de la Taula de Cooperació i Solidaritat 
que ha de substituir el Consell de Cooperació i que té tres eixos estratègics: 

 Dret de refugi i atenció als processos migratoris. 
 Economies transformadores. 
 Justícia ambiental. 

• Arribar a l’any 2023 al 0,7% d’aportació a polítiques i accions de cooperació al 
desenvolupament amb coordinació amb el Fons de Cooperació i fins al 0,8% establint 
un fons per a emergències i acció humanitària.  
Crear taules de treball transversal amb les diferents àrees i treballar els projectes i 
programes de forma conjunta. 

• Vetllar per un calendari fiscal fraccionat al llarg de l’any i impulsar una imposició local 
redistributiva i amb bonificacions. 

• Canviar la cultura organitzativa: Alineació entre dimensió política i tècnica. 
• Dissenyar dispositius d’avaluació del procés i els resultats obtinguts. 

Objectiu 11: Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i 
resistents. 

• Impulsar les accions de l’objectiu 11 i sensibilitzar la ciutadania en accions que 
promoguin un poble més sostenible. 

• Seguir lluitant per demanar millores a l’estació de Renfe i aconseguir que els trens 
semidirectes s’aturin. D’aquesta manera, es fomentarà encara més l’ús del transport 
públic i es millorarà de forma molt notable la mobilitat.  

• Treballar per incrementar els aparcaments a l’entorn de l’estació. 
• Treballar amb les diferents entitats i associacions la millora de la línia i treballar pel 

desdoblament de la R3. 



• Ampliar la plantilla de vigilants municipals i facilitar la gestió de tràmits i denúncies  
assentant les bases d’un futur cos de policia local. 

• Consolidar els vigilants municipals com a policia de proximitat apropant-los a la 
ciutadania i fent treball transversal especialment amb benestar social i mobilitat. 

• Modificació del patrullatge fent-lo més inclusiu  a les zones més problemàtiques i 
incorporant les tecnologies per millorar la seguretat a la vila. 

• Treballar conjuntament amb els agents i cossos de seguretat i col·laborar amb els 
serveis d’emergències. 

• Canviar els vehicles municipals fent ús de les tecnologies més sostenibles i més 
eficients energèticament. 

• Promoure programes de formació entre el personal, reforçant el treball tranversal i 
garantint la seva independència.  

• Invertir en solucions domòtiques que permetin implementar sistemes de seguretat i 
control. 

• Obtenir un mapa de la situació actual de l'habitatge a Centelles. 
• Actualitzar el cens d'habitatge a Centelles. 
• Aconseguir Fons Europeus per rehabilitació d’habitatges complementats amb ajuts 

municipals. 
• Augmentar el parc d'habitatge públic (3,4 habitatges) que permeti millorar la lluita 

contra l'exclusió social. 
• Creació de l’oficina local d’habitatge. 
• Rehabilitació d’edificis cap a la transició energètica. 
• Revisar el pla de mobilitat vigent i vetllar pel compliment del Pacte de Mobilitat segura 

i sostenible.  
• Consolidar i repensar les festes per fer de Centelles un poble on viure i conviure 

arribant a tots els públics i entenent la festa com un instrument de cohesió i creació 
d’identitat. 

o Plantejar un recorregut més curt per la nit de Reis amb molta més gent 
involucrada i promoure activitats els dies previs i el dia de la cavalcada per fer 
lluir el municipi i il·lusionar a tots els centellencs i centellenques. Aquesta tasca 
es realitzarà sempre amb la col·laboració de la comissió de reis. 

o Millorar la seguretat durant el passant de Sant Antoni per fer la festa més lluïda 
i vetllar tant pels participants com pels propis animals.  

o Ampliar la col·laboració del municipi envers el Cau de Bruixes per mantenir 
l’essència cultural d’aquesta festivitat i posar en rellevància el seu sentit 
històric.  

o Cedir espais per facilitar l’organització dels grups participants al Carnestoltes, 
fer seguiment per seguir donant suport i resposta a les seves necessitats i 
ampliar i repensar la comissió encarregada de la festa.  

o Promoure activitats infantils durant el matí de Sant Jordi i activitats familiars a 
la tarda per tal d’omplir els carrers de gent en un dels dies més importants per 
la cultura catalana. Tanmateix, impulsar la participació de la Biblioteca 
Municipal per fomentar la lectura.  

o Plantejar una Festa Major més curta, però amb més varietat. Retallar les festes 
de la nit promovent la participació de grups de qualitat i augmentar el nombre 
d’activitats diürnes per a totes les edats.   

o Adaptar la Festa del Pi a les noves normatives preservant l’essència que la fa 
única i especial.  
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• Promocionar entre el jovent propostes esportives, d’associacionisme juvenil, contacte 
amb la natura, de consum d’alcohol responsable i de prevenció d’addiccions, entre 
d’altres, que estiguin en línia amb els valors cívics que es proposen des de 
l’Ajuntament. 

• Reorganitzar l'oferta del PIPA activant la visita de la tècnica als centres de 
Secundària, millorant la coordinació amb els centres, tenint espais de trobada 
setmanals amb els Delegats d'aula i disposant d’un espai físic als centres per a 
poder-hi estar i rebre propostes i consultes. 

• Revisar l'horari, espai i objectiu del PIPA segons les necessitats reals dels joves 
actualment. 

• Crear un Consell de joves/adolescents. 
• Elaborar un nou Pla Jove que fomenti l’associacionisme juvenil i permeti establir 

conjuntament les línies bàsiques d’actuació dels propers anys.  
• Iniciar el projecte de Centre Cívic a la sala de baix de la Biblioteca Municipal, sent 

aquesta l’embrió de la iniciativa, sota el paraigües del saber del personal d’aquest 
equipament.  

• Definir de forma participativa els usos de la Casa Pujol i la idoneïtat de disposar d’una 
sala polivalent. 

• Desenvolupar el camí escolar i desenvolupar el Pla Estratègic de la Bicicleta al 
municipi per fomentar la mobilitat sostenible. 

• Crear aparcaments dissuassoris prop de les escoles per a pacificar els accessos 
escolars.  

• Completar la connexió amb Balenyà (del final del c. Jesús, vorera per a caminants)  
• Unir Centelles i Aiguafreda en un projecte compartit d’itinerari fluvial pel molí de les 

Canes.  
• Senyalitzar rutes amb municipis veïns com Castellcir.  
• Crear itineraris urbans a peu saludables i accessibles.  
• Instal·lar aparcaments segurs per a bicicletes.  
• Adquirir nova maquinària per millorar els treballs de neteja i logística associats a la 

brigada.  
• Redactar un pla director de manteniments de pacs, jardins i via pública. 
• Desenvolupar les xarxes veïnals de suport a la gent gran.  
• Vincular l’àrea de memòria històrica i patrimoni a l’arxiu municipal per difondre el 

patrimoni cultural i aprofundir en la recuperació de la memòria històrica. 
• Crear la col·lecció Pere Camprubí Masferrer per explicar la història de Centelles des 

del 1900 i en substitució del llibre de la Festa Major. 
• Fer una nova lectura del patrimoni del que disposa Centelles, tant material com 

immaterial, partint del estudi del mapa de patrimoni que es va realitzar l’any 2012. 
• Crear noves rutes i apropar un nou coneixement històric. 
• Promoure línies de subvenció que aportin nous recursos a les entitats.  
• Realitzar un cens d’edificis amb teulades o coberts amb elements que continguin 

amiant. 

 

 



PAU I PARTENARITAT 

Objectiu 16: Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un 
desenvolupament sostenible, proporcionar a totes les persones accés a la justícia i 
desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells. 

• Impulsar les accions de l’objectiu 16 i sensibilitzar la ciutadania en els processos 
participatius i de transparència. 

• Renovar i millorar el Segell Infoparticipa. 
• Implementar un model participatiu propi que permeti treballar des de la proximitat, 

potenciant la participació de la ciutadania i el rendiment de comptes.  
o Elaborar el Pla Director de Participació Ciutadana. 
o Elaborar i desenvolupar el Reglament de Participació Ciutadana. 

• Implementar actuacions veïnals amb interès general per a la ciutadania com: 
o Actuació Ronda Esports. 
o Actuació carrer Fortuny. 
o Altres actuacions d’interès. 
o Constituir taula participativa implementació Pla Estratègic Educació i Cultura. 
o Mobiliari lúdic infantil Pla del Mestre i d’altres parcs. 

• Desenvolupar mesures per a la modernització de l’administració i els seus ens.  
• Crear l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). 
• Apropar l’Administració a la població a través de la instal·lació d’una cartellera digital 

a la façana de l’Ajuntament.  
• Informatitzar internament l’Ajuntament amb diferents programes per millorar la qualitat 

i l’eficiència administrativa.  
• Introduir les comunicacions electròniques. 
• Establir canals de comunicació oberts i accessibles per fomentar la comunicació amb 

els joves.   
• Impulsar el dia del Cor Blau i fer accions contra el tràfic d’éssers humans. 
• Aprovar el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Centelles. 
• Implementar el nou Pla de Comunicació.  

Objectiu 17: Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les associacions 
mundials per a un desenvolupament sostenible. 

• Impulsar les accions de l’objectiu 17 i sensibilitzar la ciutadania en l’àmbit de la 
cooperació i el comerç just. 

• Seguir amb accions de Cooperació al Desenvolupament i promoure el comerç just. 

• Implementar les accions de l’objectiu 10 amb l’objectiu d’arribar al 0,8% de recursos 
destinats a cooperació i reorientar les polítiques fomentar l’educació per la ciutadania global. 

• Implementar els ODS a l’àmbit local com a compromís ferm per a l’assoliment de 
l’Agenda 2030. 



27 
 

• Com a poble compromès amb les polítiques públiques locals de cooperació aspirar a 
un món més lliure, just, igualitari, sostenible, equitatiu i en pau, on els drets humans siguin 
respectats, protegits i garantits. 
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