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RENDICIÓ DE COMPTES DEL PLA DE MANDAT 2015-2019

Seguir donant suport a totes 
les associacions i entitats 
esportives per cobrir les se-
ves necessitats i motivar-ne 
l’activitat.  

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

EN CURS

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

PREVISIÓ
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.    

FINALITZAT

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

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

FINALITZAT EL 2018

+ INFO

+ INFO

Vista aèria de la zona esportiva

Local del billarSala de reunions del tennis

Cistelles de bàsquet al parc del Pla del Mestre, 2016Piscina d’estiu, 2018

Parc de davant del pavelló d’esports

ESPORTS

GESTIÓ I TRANSPARÈNCIA 

https://www.centelles.cat/viure/esports/piscina-estiu
https://www.centelles.cat/coneixer/entitats/entitats-esportives
https://www.centelles.cat/viure/esports/pistes-de-tennis
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Cobrir la pista de l’Institut, 
oferint un espai d’entre-
nament per a l’hoquei que 
permetrà retirar les tanques 
de les pistes del pavelló per 
poder donar‐ne un ús més 
ampli.  

EN CURS
Treballar per la legalització 
de la via ferrada i millorar la 
senyalització de les rutes.    

PREVISIÓ

Via ferrada de les Baumes Corcades...

Cobrir la pista del CEIP 
Ildefons Cerdà, 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.    

PREVISIÓ

Pista semicoberta de l’escola Ildefons Cerdà

ESPORTS

GESTIÓ I TRANSPARÈNCIA 

https://www.centelles.cat/coneixer/turisme/rutes-senders/via-ferrada-centelles
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RENDICIÓ DE COMPTES DEL PLA DE MANDAT 2015-2019

Continuar millorant el ser-
vei de policia i enfocar-lo 
cada vegada més a l’atenció 
i informació al servei de les 
persones.  

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

EN CURS

Fomentar programes de for-
mació continuada als agents 
del cos de seguretat.   
  

EN CURS
Treballar per l’ampliació de 
les instal·lacions de la policia 
municipal i millorar la coor-
dinació amb Serveis Socials 
mantenint la independència 
de cada servei.    
   

FINALITZAT-OCTUBRE 2018

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

EN CURS
Impulsar campanyes de sensi-
bilització de conductes cíviques 
i mobilitat sostenible (cotxes 
sobre la vorera, compres a peu, 
etc.).     

EN CURS
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Nou cotxe de la Policia Local, agost 2018

Curs de salvamentInstal·lacions de la policial municipal, octubre 2018

Servei de mediacióCircuit dins la setmana de la mobilitat. Setembre 2018

Millorant per la mobilitant durant una nevada

SEGURETAT

GESTIÓ I TRANSPARÈNCIA 

https://www.centelles.cat/ajuntament/serveis-i-equipaments/policia-local
https://www.centelles.cat/ajuntament/serveis-i-equipaments/policia-local
https://www.centelles.cat/viure/seguretat-ciutadana/consells-de-seguretat
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Continuar treballant amb la 
coordinació de tots els serveis 
sociosanitaris, Àrea de Benes-
tar 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.   

EN CURS
Promoure un pacte ciutadà 
en benefici de la convivència 
i la sostenibilitat fent cam-
panyes d’esterilització per a 
les colònies de gats i la reu-
bicació de gossos perduts.    

EN CURS

Donar suport a les entitats 
i associacions que promo-
guin els hàbits saludables 
o fomentin campanyes de 
sensibilització.     
  

EN CURS
Vetllar pel control de l’aire i 
de l’aigua i crear campanyes 
per millorar les fonts i els 
espais públics.    
   

EN CURS

+ INFO

CAP de Centelles

Campanya de salut “Centelles activa’t”Font del parc del Poliesportiu

Gossera municipal

SALUT I SANITAT PÚBLICA  

GESTIÓ I TRANSPARÈNCIA 

https://www.centelles.cat/viure/benestar-i-salut/salut
https://www.centelles.cat/viure/benestar-i-salut/salut
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Apropar l’administració a 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.  

EN CURS
Continuar treballant en el web 
municipal perquè sigui 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. 
Seguir elaborant el recull de bo-
nes pràctiques de comunicació 
local pública.    

EN CURS

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

EN CURS

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

EN CURS

Impulsar la Responsabilitat So-
cial Corporativa (RSC)  integrant 
la responsabilitat social a l’estra-
tègia corporativa i esdevenint, de 
forma voluntària, una organització 
socialment responsable enfortint 
la prestació de serveis amb els 
valors de proximitat, transversa-
litat, transparència, sostenibilitat, 
eficàcia i eficiència.  

EN CURS

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

EN CURS

Potenciar la participació 
ciutadana en diversos  
àmbits.       
  

EN CURS
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+ INFO

Entrega del segell Infoparticipa-2017

Espai Wi fi a la Casa de Cultura

Treballem per millorar l’eficàcia de la gestió administrativa

Presentació de la RSC. 20-11-2017

Nou web municipal, abril de 2018

Facilitar els tràmits

Procés participatiu al parc de la ziga-zaga. 19-9-2018

COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

GESTIÓ I TRANSPARÈNCIA 

https://www.facebook.com/ajuntamentcentelles
https://twitter.com/aj_centelles
https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=2504521
https://www.centelles.cat/ajuntament/comunicacio/rsc
https://www.centelles.cat/viure/participacio-ciutadana/
https://www.centelles.cat/#
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=466
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Fomentar la transparència 
econòmica de l’administra-
ció amb el compromís de no 
augmentar la pressió fiscal i 
establir noves bonificacions 
amb criteris socials i d’efi-
ciència energètica.  

EN CURS
Continuar donant ple suport 
a les iniciatives de país  que 
els esdeveniments vagin 
marcant per garantir un pro-
cés participatiu plenament 
democràtic.    

EN CURS

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

EN CURS

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.    

EN CURS
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Fulletó informatiu sobre el pressupost municipal. 2018

Estació transformadora de Banyeres

Fibra òptica

Aprovació de la moció contra les càrregues de l’1-O. 25-10-2017

COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

HISENDA I ELECTRA   
COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

COMPROMÍS AMB EL PROCÉS    

https://www.centelles.cat/ajuntament/informacio-oficial/docs/informacio-economica/2018-pressupost-municipal.pdf
http://www.electradis.cat/
https://www.centelles.cat/ajuntament/serveis-i-equipaments/fibra-optica

