Pla d’Actuació del mandat 2015-2019

Àrea de Règim intern i Innovació i Projectes
Finances municipals (intervenció)
1. Reduir els tributs municipals:
a. Abaixar un 5% l’IBI.
b. Eliminar la taxa de manteniment de les franges de protecció contra incendis.
c. Regular nous ajuts I bonificacions per a les persones amb necessitats especials
I amb dependència.
2. Mantenir la reducció del deute públic de l’Ajuntament per sota del 65%.

Noves tecnologies – Innovació i projectes
3. Pla Vallirana Municipi Digital per potenciar l’ús de les noves tecnologies a tots els
àmbits.
4. Vetllar per la implantació de la fibra òptica al Lledoner.
Participació i Transparència – Comunicació i participació
5. Continuar el Pla de participació amb més recursos per l’observatori de barris
(inversions participatives) i la creació del Consell d’Infants.
6. Suport al teixit associatiu.
a. Establir mesures de suport a les entitats per millorar la gestió econòmica i
fiscal, la regulació i la creació d’ocupació.
b. Fomentar la creació/cessió de nous espais per fomentar la participació en tots
els àmbits.
c. Aprovar i publicar anualment el reglament de subvencions per àrees.
7. Nou programa de voluntariat per generar xarxes ciutadanes de recolzament.
8. Continuar amb la política de transparència i bones pràctiques en la comunicació
local.

Àrea de Serveis Territorials i Economia Local
Transport i Mobilitat
9.
10.
11.
12.

Mantenir el front comú per a l’acabament de les obres de la Variant.
Reforçar el Vallibus, revisant els recorreguts, ampliant horaris i el servei dels dissabtes.
Ordenar l’aparcament de vehicles a les voreres i de gran tonatge als barris.
Potenciar el transport interurbà amb noves línies de bus exprés
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Barris i serveis
13. Dedicar el 20% de la recaptació de l’IBI a un pla d’inversions dels barris: asfaltats,
accessibilitat, voreres, mobiliari urbà, senyalització, pacificació del trànsit, control de la
vegetació, neteja de parcel·les, parcs i camins saludables.
14. Millorar el servei de neteja viària i de recollida de voluminosos i poda.
15. Ampliar el nombre i millorar els parcs infantils a tots els barris.
16. Crear la brigada d’actuació ràpida per als desperfectes i reforçament de la disciplina
cívica, urbanística i viaria.
17. Realitzar el projecte del c/ Major vinculat a la finalització de la variant que inclogui
àmplies zones per a vianants i aparcaments.
18. Finalitzar i publicar el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Seguretat i Medi ambient
19. Fer l’obertura de totes les franges de protecció contra incendis i continuar amb les
mesures del Pla de Xoc contra incendis.
20. Realitzar un estudi per a la millora de la recollida selectiva per reduir la taxa
d’escombraries.
21. Pla de neteja de parcel·les.
22. Continuar amb les actuacions del PAEs de lluita contra el canvi climàtic.
23. Recuperació de fons històriques
24. Pla de seguretat municipal que garanteixi la presencia als barris i rapidesa en temps de
resposta i actuacions coordinació en situacions d’emergències.
Ocupació
25. Subvencionar a empreses i entitats per al foment de la contractació d’aturats i nous
autònoms.
26. Doblar els plans d’ocupació municipals
27. Fomentar les pràctiques a l’ajuntament i a empreses locals i comarcals
28. Pla d’inserció laboral per a aturats de llarga durada i foment de la primera contractació
pe a joves (18-35 anys).
29. Potenciar la formació ocupacional i continua.

Comerç, empresa, turisme i consum

30.
31.
32.
33.
34.
35.

Crear l’Oficina d’Atenció a l’empresa i el comerç i ajuts a l’emprenedoria.
Suport al comerç de proximitat.
Fomentar el turisme rural.
Continuar fomentant la creació de cooperatives.
Realitzar un pla de captació d’inversions i potenciació del polígon industrial.
Potenciar l’oficina de consum
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Àrea de Serveis a les persones
Educació
36.
37.
38.
39.

Pla municipal contra el fracàs escolar i foment del talent
Crear una xarxa de camins escolars
Potenciar el transport escolar
Fomentar els tallers de pares i mares.

Serveis socials i sanitat
40. Millorar l’atenció de les urgències socials (atenció en 48 hores) i incrementar les ajudes
socials municipals i millores per incrementar la qualitat de l’atenció.
41. Potenciar les actuacions de Taula de cooperació i desnonaments
42. Promoure la realització d’activitats i/o serveis per a persones cuidadores
43. Promoure la construcció de pisos de protecció oficial en règim de lloguer i tutelats.
44. Assegurar el servei d’assistència a domicili per als major de 80 anys i la teleassistència
gratuïta. Nous serveis a la gent grant.
45. Negociar la reobertura del CAP les 24 h i ampliació de serveis.
Esport, cultura, fires i festes.
46.
47.
48.
49.
50.

Promocionar l’esport i les entitats esportives.
Potenciar la comissió de Festa Major.
Estudi sobre el patrimoni històric i cultural
Potenciar la marca Vallirana i les fires anuals.
Desenvolupar el Pla d’Acció Cultural amb una agenda estable d’activitats culturals,
ajudes a les entitats i espais dedicats a la cultura i l’art.

Joventut
51. Potenciar l’oci juvenil.
52. Crear l’oficina d’emancipació juvenil per facilitar l’accés dels joves a la feina, formació i
habitatge.
53. Disposar d’aules d’estudi amb horaris adaptats als estudiants.
Cooperació i Igualtat
54. Implementar el Pla d’igualtat.
55. Donar suport a activitat, entitats i campanyes de cooperació intergeneracional i
internacional.
56. Promoure l’educació, la formació i la participació com a elements essencials per a la
integració de la població immigrant, especialment els joves i adolescents.
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Grans projectes d’Inversió
57.
58.
59.
60.

Nou Pavelló Poliesportiu cobert
Nova Biblioteca
Construir un auditori a l’Escola Pompeu Fabra d’ús escolar i ciutadà.
Rehabilitar la Casa Mestre nou espai de l’ocupació, foment de l’emprenedoria i la
formació.
61. Disposar d’un espai ludoteca.
62. Reformar la piscina descoberta, esclafant l’aigua amb biomassa per gaudir-ne tot l’any.

Plànol d’inversions
a. Nous nínxols al cementiri municipal (Can Batlle)
b. Xarxa de camins escolars (Can batlle, Solana, Pinars, La llibra, Selva Negra, centre, la
Soleia, mas rovira, can rovira, vall del sol)
c. Ampliació Vestidors camp de futbol (centre)
d. Rehabilitació Vestidors poliesportiu (centre)
e. Inversions millora xarxa d’aigua (tots els barris?)
f. Inversions millora clavegueram (tots els barris?)
g. Xarxa de camins saludables (Vallirana Park, Bassioles, Lledoner, pla del Pelac, Can Julià,
Mirador,..)
h. Inversions enllumenat (tots els barris)
i. Inversions pacificació transit, voreres, asfaltats (tots els barris)
j. Rehabilitació ermita Sant Silvestre (Solana/Selva Negra)
k. Projecte carrer major (centre)
l. Vall del sol c/major (centre)
Xarxa de parcs – Inversions a tots els barris
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nou parc del Lledoner
Nou parc de la Pinatella
Millores parc dels ocells (Mas rovira)
Nou parc Mas de les fonts
Millores parc Canigó i nou espai Sant Antoni (vall del sol/Mirador)
Millores parc Felix Alsina (Can Batlle)
Nou parc de Pinars
Millores parc pla del pelac
Millores parc de les Casetes
Millores parc dels vents (can julià)
Millores parc de les Bassioles
Millores parc de la Soleia (skate parc)
Millores parc de la plaça espanya.
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