El Pla d’Acció Municipal (PAM) de Badia del Vallès estableix els objectius i actuacions
prioritàries que regiran les polítiques públiques a l’Ajuntament durant el mandat
2015-2019.
El document recull el conjunt de projectes que l’equip de govern municipal es
compromet a desenvolupar durant la present legislatura.
Context socioeconòmic
Ens trobem davant un context general marcat pels anys de dura crisi econòmica i
social viscuda. Les previsions de lleuger creixement econòmic pels propers anys no
tindran un impacte directe en l’economia local a curt termini, havent de treballar en un
escenari de crisi econòmica semblant a la dels darrers anys.
Hem assistit a un progressiu procés de retallades de drets de la ciutadania i de serveis
públics. Les restriccions pressupostàries de la Generalitat de Catalunya han tingut a
més un impacte directe molt negatiu a la nostra ciutat.
Tots això ha provocat que els ajuntaments en solitari hem hagut de fer front i
continuarem fent-ho, a moltes de les necessitats bàsiques de la nostra població, la
majoria de les ocasions sense tenir la competència ni els recursos. Les previsions
econòmiques indiquen que la priorització de la despesa social serà una necessitat per
aquest mandat.
El sistema de finançament de les administracions locals és un tema pendent de
resoldre i el context econòmic i polític fa difícil una imminent aprovació de la llei de
finances locals, per tant, no podem esperar a curt termini una millora dels recursos de
la hisenda local.
L’aprovació de la llei de finançament transitori del passat mes de juliol permet preveure
un escenari d’ingressos més estable però no dóna resposta a les necessitats de
finançament local. Tenim pendent l’aprovació d’un sistema de finançament definitiu i
estable per Badia del Vallès dintre del present mandat que podria consolidar les
finances locals, però mentrestant hem de definir els nostres escenaris pressupostaris
dintre dels marcs actuals.
Malgrat la insuficiència de recursos econòmics, la situació del nostre ajuntament és
una situació sanejada, amb un nivell d’endeutament dels més baixos del país.
En aquest context el govern de la ciutat ha de ser una eina útil i àgil per la ciutadania i
ha de ser capaç de donar resposta als diferents reptes i necessitats que es plantegin,
optimitzant els recursos.
Hem d’impulsar un govern obert que fomenti la participació i corresponsabilitat de la
ciutadania en la pressa de decisions, que defensi la transparència i la regeneració
democràtica, i que treballi pel progrés i la inclusió social.
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Pla d’Acció Municipal 2015-2019

Característiques del PAM:


És un pla operatiu i orientat a l’acció: és a dir, es tradueix en objectius i
actuacions concretes esdevenint el full de ruta que regirà l’acció de govern.



És un document viu. Permet introduir modificacions per adaptar les actuacions
a les necessitats concretes que es detectin en el moment de la implantació



És un document orientat a obtenir el major consens polític i ciutadà. Permet
introduir modificacions per adaptar les actuacions a totes aquelles propostes i
iniciatives que resultin dels òrgans de participació ciutadana existents a la
ciutat.



És un document avaluable: durant el primer trimestre de cada any, a partir de
2017, l’equip de govern elaborarà un informe d’avaluació de l’estat de
compliment del PAM.

Contingut
El PAM 2015-2019 s’estructurarà en 4 grans àmbits sectorials

1. Badia del Valles, ciutat defensora del bon govern, la transparència i la
participació ciutadana

2. Badia del Valles, ciutat compromesa amb la igualtat, la educació i el benestar
de les persones.

3. Badia del Valles, una ciutat sostenible i segura per viure i conviure.
4. Badia del Valles, una ciutat amb futur.

1.1 Objectiu: Impulsar un nou model de governança per aconseguir una administració
propera, oberta i transparent, amb una actitud proactiva, empàtica i de diàleg constant
amb la ciutadania.
Actuacions:

-

Millora de la web municipal per garantir l’accés de tota la ciutadania a la informació
d’una manera directa i senzilla.

-

Modificació del reglament orgànic municipal.

-

Publicació de tota la informació municipal d’una manera clara i entenedora per la
ciutadania.

-

Publicació de les retribucions, i declaració de béns dels càrrecs electes.

-

Publicació dels pressupostos i els comptes municipals a la web municipal perquè la
ciutadania conegui en tot moment el destí dels recursos públics

-

Retransmissió dels plens municipals en la web municipal.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Codi Validació: 9LEAF5ZJYF2RRWHDTHT35R59E | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 20

1.- Badia del Valles, ciutat defensora del bon govern, la transparència i la participació
ciutadana

-

Millorar el sistema d’informació geogràfica municipal.

-

Impuls i millora de l’administració electrònica per canalitzar i facilitar els tràmits
amb l’administració.

-

Potenciar la imatge de la nostra ciutat per fer de Badia una ciutat atractiva, a través
de campanyes de comunicació que:

o trenquin estereotips i donin a conèixer els valors socials, culturals y
esportius existents a la ciutat.

o posin en valor la riquesa de la nostra realitat urbana residencial (espai
públic, zones verdes, cartera de serveis, equipaments i comerços)
1.2- Objectiu: La participació ciutadana ha de ser l’eix vertebrador del mandat. Volem
governar des de la participació, la proximitat i la co-responsabilitat de la ciutadania en
la presa de decisions importants relatives a la ciutat.

-

Afavorir la participació de la ciutadania per facilitar que tothom pugui fer
aportacions a aquest Pla de Mandat.

-

Constitució del consell de ciutat com espai de participació ciutadana que vetllarà
pel compliment del PAM i que actuarà com a òrgan assessor del govern municipal.

-

Manteniment dels espais de participació sectorials existents.

-

Creació de nous espais de participació sectorial: consell de seguretat ciutadana, i
consell d’infància i adolescència.

-

Incorporar la participació ciutadana en l’elaboració del pressupost, començant per
una part de les inversions i que s’anirà ampliant a d’altres partides pressupostàries.

-

Els projectes d’obres es sotmetran a la consulta i participació dels veïns i veïnes
perquè la ciutadania pugui participar en el disseny de l’espai públic.

-

Foment de les xarxes social com a eina de comunicació multidireccional.

-

Creació d’una plataforma de participació ciutadana a la web municipal.

-

Mantenir una relació fluida i bidireccional amb plataformes ciutadanes,
associacions i grups formals i informals que representin col·lectius ciutadans.

-

Enfortir la relació amb l’associació de veïns de Badia del Vallès.

1.3.- Objectiu: consolidar un bon govern local que garanteixi una gestió eficaç i eficient
dels recursos públics, i el rendiment de comptes a la ciutadania.
Actuacions:

-

El pressupost s’elaborarà orientat a resultats amb indicadors clars que permetin a
la ciutadania avaluar les polítiques públiques.

-

Implicar a la ciutadania en el procés d’avaluació de les polítiques municipals i en el
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Actuacions:

control dels recursos públics a través del consell ciutadà

-

Elaboració d’un informe anual de l’estat de compliment del PAM.

-

Crear la figura del síndic municipal de greuges com òrgan independent que
supervisi l’activitat municipal i defensi els drets de la ciutadania en l’àmbit local.

-

Aprovació d’un codi ètic que regularà el comportament dels càrrecs electes.

-

Promoure la responsabilitat social empresarial des de l’ajuntament, com pràctica
que garanteixi el compromís de l’administració local a nous reptes com la
sostenibilitat i la igualtat d’oportunitats: incloure als processos de licitació municipal
clàusules de responsabilitat social i criteris de caire social.

2.- Badia del Vallès, ciutat compromesa amb la igualtat, l’educació i el benestar de les
persones.
Defensem una política que iguali oportunitats i que elimini desequilibris, tant
econòmics com culturals, educatius, en salut i per suposat en l’accés als serveis
bàsics. Per això és indispensable mantenir i millorar, en l’àmbit de les nostres
competències i segons els recursos disponibles, els serveis de protecció social i insistir
en les polítiques d’igualtat, com a pilars bàsics d’una convivència més justa i solidària.
2.1.- Objectiu: manteniment i consolidació d’un programa de protecció social i
acompanyament a les persones que garanteixi la inclusió social de la ciutadania.

-

Creació de l’àrea d’acompanyament a les persones que vertebri tots els serveis
adreçats a les persones, concebent els serveis públics des de la perspectiva de
l’acompanyament al llarg i l’ample de la vida.

-

Aposta per uns serveis socials que donin resposta a les necessitats bàsiques, però
que també, i sobre tot, fomentin l’autonomia de les persones en trobar des de la
corresponsabilitat i l’acompanyament, la manera de millorar la seva realitat.

o Revisar i reforçar les estratègies o protocols dels professionals, que atenen
a les persones i famílies amb necessitats urgents, amb l’objectiu de
resoldre ràpidament les situacions d’emergència social.

o Posada en marxa de “la targeta moneder” dintre del catàleg de recursos del
programa de protecció social.

o Millorar la informació sobre la cartera de serveis socials: xarxa assistencial,
ajudes tècniques i econòmiques del municipi, convocatòries, requisits,
destinataris, i recursos públics destinats a cada programa, així com els
objectius i resultats, per tal de promoure la transparència en la gestió dels
recursos públics i contrarestar rumors.

o Promoure ajudes adreçades a infants i famílies en situació de risc
d’exclusió social:
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Actuacions:

-



Manteniment i millora dels programes de beques menjador, material
escolar, lleure i esportives.



Manteniment i millora dels ajuts socials en alimentació, habitatge i
subministraments.



Desenvolupament de nous models d’atenció a les necessitats
bàsiques basats en la corresponsabilitat, l’empoderament i la
promoció personal, fugint de models basats en la caritat i l’
estigmatització.



Garantir un àpat equilibrat al dia als nens i nenes i adolescents que
ho necessitin, mitjançant la complementarietat de la beca atorgada
per la Generalitat i altres mesures en èpoques no lectives com les
targetes per compra d’alimentació. Seguirem fomentant la
col·laboració amb entitats del tercer sector que ens recolzen en
aquests ajuts.

Actualitzarem el Pla d’inclusió Social com a mecanisme d’anàlisi de la realitat
socioeconòmica del municipi i reprendrem el seu desenvolupament.

o Implementació de la seva visió i metodologia de treball del pla d’inclusió
social en totes les àrees de l’ajuntament

o Desenvolupar les accions recollides pendents d’implementar.
o Potenciar les meses locals de coordinació per la inclusió social, on

-

Consolidar el consell municipal de serveis socials com espai de participació i de
reflexió comunitària en el disseny de les accions municipals, mantenint els tres
grups de treball: la comissió anticrisi, la comissió de gent gran i dependència i la
comissió de seguiment de serveis socials.

-

Posada en marxa de projectes comunitaris relacionats amb serveis socials com la
consolidació del rober solidari i la posada en marxa de la botiga social “L’Olivera”.

-

Recolzament a les famílies monoparentals i monomarentals.

-

Establiment de col.laboracions amb entitats del tercer sector de dintre i fora del
municipi.

2.2.- Objectiu: lluitar contra la pobresa energètica, els desnonaments i pel dret a
l’habitatge.
Actuacions:

-

Adoptar mesures per aturar els desnonaments amb especial atenció a les famílies
amb fills i filles.
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participin el conjunt d’agents socials i econòmics i entitats del municipi que
treballen donant suport a les persones afectades per la crisi, incrementant
la coordinació amb els centres escolars, àrees bàsiques de salut i altres
agents locals per detectar necessitats socials de menors i adolescents.

-

Creació de l’oficina local d’habitatge.

-

Coordinar i donar informació i suport sobre els programes i ajuts públics de lloguer
social.

-

Treballar per posar en marxa un programa de lloguer social al municipi.

-

Reclamar a les empreses subministradores que siguin corresponsables en la
resposta a les situacions de pobresa energètica assumint el deute que es pugui
generar a les famílies declarades en risc d’exclusió social.

-

Assessorar en l’establiment de mesures d’estalvi energètic a les llars, amb especial
atenció a les famílies en situació de risc de pobresa energètica.

2.3.- Objectiu: promoure l’envelliment actiu de les persones grans del municipi i
l’acompanyament de la Gent Gran i dependents per millorar la qualitat de vida.

-

Assegurar els serveis de teleassistència i l’atenció domiciliària a les persones
grans i als dependents.

-

Desenvolupar programes d’envelliment actiu com les passejades, gimnàstica
passiva i altres activitats lúdic esportives.

-

Dinamització del casal d’avis como a espai lúdic, cultural i de convivència,
organitzant xerrades, cursos, tallers i altres activitats consensuades amb els
membres de l’assemblea del casal d’avis.

-

Implementació d’un programa de detecció precoç, suport i assessorament per la
protecció a les persones grans maltractades.

-

Fomentar la participació ciutadana de la gent gran a través de l’assemblea del
casal d’avis, la comissió de gent gran del consell de serveis socials i del Pla de
Desenvolupament Comunitari (PDC) i afavorir la incorporació de representants
d’aquest col·lectiu en la resta d’espais de participació ciutadana de la ciutat,
garantint la seva representativitat en el consell de ciutat.

-

Creació d’una cartera de serveis auxiliars de suport a la gent gran del municipi com
el servei de menjador al casal d’avis i a domicili.

2.4.- Objectiu: aconseguir l’efectiva integració social i laboral de les persones amb
necessitats especials per discapacitat física, intel·lectual o per trastorns mentals.
Actuacions:

-

Col·laboracions amb entitats del tercer sector per treballar la inserció laboral de
persones amb diversitat funcional.

-

Cessió d’espais públics a entitats i col·lectius de persones amb diversitat funcional
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Codi Validació: 9LEAF5ZJYF2RRWHDTHT35R59E | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 20

Actuacions:

per la pràctica d’activitats socials, culturals, terapèutiques i esportives per afavorir
la seva inclusió social.

-

Elaboració, des del consell de salut, d’un pla d’acció en l’àmbit de la salut mental,
basat en l’acompanyament, la inclusió social i la inserció laboral, amb l’objectiu de
donar recolzament i acompanyament als malalts i a les seves famílies, facilitant
espais de relació social i formatius, coordinats amb els professionals de salut
mental del CAP, pacients, famílies i entitats del tercer sector.

2.5.- Objectiu: reduir la xifra d’aturats del municipi, millorant la inserció laboral de les
persones en situació d’atur, fomentant la emprenedoria, l’economia social i
col·laborativa, la formació i la creació d’ocupació.

-

Reorganització i redefinició del servei local d’ocupació, reorientant les polítiques
locals d’ocupació des d’una perspectiva innovadora i basada en l’acompanyament,
que fomenti l’autonomia personal i la co-creació.

-

Increment de l’oferta formativa i reorientada cap a la formació ocupacional, i a
sectors amb possibilitat d’inserció laboral.

-

Millorar la formació d’adults i establir mecanismes de col.laboració entre el Centre
de Formació d’Adults i el servei d’ocupació, per orientar l’oferta formativa cap a la
inserció laboral.

-

Incorporar la formació orientada a l’empoderament.

-

Millorar la recerca activa de feina.

-

Aposta pels plans d’ocupació i inserció laboral, amb especial incidència en aturats
majors de 45 anys i amb càrregues familiars.

-

Mantenir i enfortir la col.laboració amb els IES per millorar la transició al món
laboral dels nostres estudiants.

-

Potenciar l’oferta educativa dels Programes de Formació Inicial per joves.

-

Potenciar les accions d’orientació i inserció pels joves a través del Programa de
Garantia Juvenil i els dispositius locals d’acompanyament i orientació.

-

Signar convenis amb empreses, universitats i institucions per la realització de
pràctiques professionals.

-

Formar part activa de totes les associacions i entitats supramunicipals de promoció
i desenvolupament econòmic que promoguin la reindustrialització de la nostra
comarca.

-

Continuar col·laborant amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona,
el Consell Comarcal del Vallès Occidental i municipis de l’entorn en la recerca de
recursos destinats a la formació i l’ocupació de la nostra població desocupada.

-

Desenvolupar plans de formació i inserció laboral per millorar l’ocupabilitat de les
dones.
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Actuacions:

2.6.- Objectiu: defensa d’ una educació pública i de qualitat concebuda com a una
responsabilitat col·lectiva i la millor inversió de futur del nostre municipi, treballant per
aconseguir l’èxit educatiu dels nostres nens, nenes i jovent.
Actuacions:

-

Badia ha de seguir sent una ciutat educadora, implicada en l’educació, per això
hem de garantir la participació de tota la comunitat educativa.

o Continuarem participant en els consells escolars dels centres.
o Impuls del consell municipal d’educació.
o Col·laboració activa amb les escoles i les famílies.
o Confeccionarem una proposta de mapa educatiu en el si del consell
municipal d’educació per tal de donar resposta a les necessitats i reptes
educatius de la nostra ciutat pels propers anys.

o Exigirem al departament d’Educació de la Generalitat que en el disseny del
mapa escolar dels propers anys tingui en compte la proposta dissenyada a
Badia del Vallès.

-

Vetllarem perquè la nostra escola pública sigui una escola inclusiva que garanteixi
la igualtat d’oportunitats de tots i de totes, independentment de les seves
capacitats.

o Manteniment de la coordinació necessària amb els centres per tal de
detectar necessitats especials de qualsevol tipus.

o Manteniment i millora dels programes d’ajuts escolars.
o Creació, en el si del consell municipal d’educació, d’una comissió per vetllar
o Manteniment dels programes de reforç escolar.
-

El dret a l’educació ha de garantir també l’èxit educatiu, per això apostem per
programes que acompanyin a l’infant i adolescent al llarg de la seva escolarització:

o Premis excel·lència.
o Lecxit.
o Tallers d’estudi assistit.
o Croma.
o Rossinyol
o Eina.
o L’ itaca.
o Dispositiu Connecta’m.
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perquè totes les escoles públiques de la nostra ciutat siguin inclusives.

-

Acompanyament a les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles.

o Manteniment dels programes d’ASEF.
-

Acompanyament als estudiants al llarg dels seus itineraris formatius, mitjançant
l’orientació i informació sobre totes les alternatives formatives existents i sobre els
programes de beques i ajudes a l’estudi en la formació postobligatòria i
universitària.

-

Ampliació dels horaris de la biblioteca municipal, en els períodes d’ exàmens, per
facilitar aules d’estudi fora de l’horari normal d’obertura.

2.7.- Objectiu: foment i promoció de la pràctica esportiva a la ciutat orientada cap a
l’educació en valors, com a hàbit saludable i com a acció integradora.
Actuacions:

-

L’oferta de l’activitat esportiva de la nostra ciutat ha de garantir la pràctica esportiva
a tots els col·lectius en condicions d’ igualtat.

o Manteniment del programa d’ajuts i beques per activitats esportives
adreçades a infants i a adolescents del municipi.

o Manteniment i millora de l’oferta esportiva per a la gent gran.

-

Continuarem amb el desenvolupament iniciat el passat mandat del Pla
d’equipaments Esportius, per dotar a la ciutat dels equipaments que necessita.

o Millores al Complex Esportiu Municipal.
o Reforma de les Instal·lacions Esportives Municipals.
o Incorporació a ambdues instal·lacions d’espais per afavorir la vida social.
o Recuperació d’espais públics per la pràctica esportiva.
o Establiment de mesures d’estalvi energètic en ambdues instal·lacions.
-

Continuarem col·laborant amb a les entitats i clubs esportius.

o Manteniment del Consell de clubs com a espai participatiu i consultiu de les
accions del govern en matèria esportiva.

o Manteniment del programa de subvencions i col·laboracions pel
desenvolupament de l’activitat de les entitats i clubs.

o Creació d’un aula formativa per les entitats i clubs.
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o Manteniment d’activitats esportives per a persones amb diversitat funcional.

-

Impulsar la coordinació entre els clubs i les entitats esportives amb la comunitat
educativa per establir eines que beneficiïn l’estudi i afavoreixin l’èxit escolar de la
població infantil i adolescent del municipi.

o Dispositiu connecta’m.
o Reforç escolar.
-

Millora de la coordinació i d’informació de la oferta d’esport extraescolar entre les
diferents entitats, clubs i centres educatius, que afavoreixi la cooperació i que
potenciï diferents disciplines esportives en l’àmbit escolar.

o Unificar l’oferta d’esport escolar, simplificant els tràmits
o Ampliar l’oferta a més activitats de manera que sigui el més diversa
possible.

-

Convertir els equipaments esportius en espais educatius. Intensificar la intervenció
dels educadors en medi obert per tal d’evitar comportaments incívics i afavorir el
respecte.

-

Revisió de l’oferta d’activitats esportives en les diferents franges horàries i la
política de preus per tal de flexibilitzar i adaptar les activitats esportives a la
demanda existent en cada moment.

o Establir una nova ordenança reguladora de la taxa per prestació d’activitats
esportives amb criteris de tarificació social que garanteixi una pràctica
esportiva a l’abast de tothom però que alhora permeti la la sostenibilitat
d’aquest servei públic.

2.8.- Objectiu: consolidar Badia del Vallès com una de les ciutats pioneres en les
polítiques d’acompanyament a les persones al llarg i l’ample de la vida, especialment
en el moment decisiu del naixement d’un fill o filla, en l’embaràs, en la criança, en la
petita infància, adolescència i joventut, importants pel seu desenvolupament com a
ciutadà de ple dret.
Actuacions:

-

Maternitat/ paternitat i petita infància:

o Manteniment dels espais d’acompanyament familiar, projectes innovadors i
pioners ja consolidats a la ciutat:


massatge infantil



espais de criança



pati de la Mainada
Ajuntament de Badia del Vallès
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o Oferta de noves activitats per atreure nous usuaris.

-



assessorament familiar



servei de Doula

Infància:

o Manteniment del protocol d’infància desatesa, garantint la coordinació de
tota la comunitat en la detecció i actuació immediata en casos de menors
no atesos.

o Continuem apostant pel Casal dels Infants com espai educatiu, i punt de
trobada i espai d’oci en família.

o Foment de la participació ciutadana dels infants: creació del consell dels
Infants

-

Adolescència i joventut:

o Consolidació del model d’intervenció educativa en medi obert amb
adolescents, que treballi l’acompanyament educatiu, la autonomia,
l’empoderament, trencant amb el model d’intervenció tradicional.

o Totes les activitats adreçades a l’adolescència i joventut seran
programades, decidides i executades per ells mateixos amb
l’acompanyament dels educadors, de tal manera que les activitats siguin un
mitjà per aconseguir objectius educatius, de millora d’hàbits i capacitats
personals, alhora que permeten gaudir d’un espai d’oci.

o El Casal de Joves serà el punt de trobada, i espai educatiu i d’oci dels
nostres joves i adolescents basat en l’autogestió.

o Foment de la participació ciutadana dels joves i creació del consell de joves

-

Constitució de la taula local d’infància i adolescència, que compleixi amb els
requeriments i atribucions establerts pel decret 250/2012 reguladora de les taules
locals d’infància i amb les següents funcions:

o coordinar els diferents equips i serveis del territori per millorar els
programes de participació, prevenció, promoció, detecció i protecció de la
infància i l’adolescència

o coordinar aquells casos individuals que requereixin una visió global i en els
quals estiguin implicats diversos serveis

o estudiar casos i analitzar alternatives per millorar les intervencions
coordinades entre els diferents serveis i informar a la taula territorial sobre
les qüestions plantejades en l’àmbit local respectiu

o elevar propostes de millora elaborades a partir de la pràctica quotidiana i
sobre les diferències en l’aplicació de circuits, protocols i criteris tècnics
que no s’han pogut resoldre en l’àmbit local respectiu.
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i adolescents.

-

Treballar la prevenció i la detecció de situacions de dificultats socioeducatives tant
a primària com a secundària, mitjançant:

o Coordinació constant amb els centres educatius i els equips d’atenció
pedagògica.

o La presència activa dels educadors en els patis dels instituts i en les xarxes
socials.

o A través de programes com el sidecar, els delegats i mediadors en
secundaria.

o A través del connecta’m.
-

La formació dels joves és essencial, serà una prioritat en el disseny de les accions
educatives i de formació ocupacional.

2.9.- Objectiu: aconseguir la igualtat sense distincions per raons de sexe, naixement,
orientació sexual o raça, la igualtat d’oportunitats i la igualtat efectiva i real entre
homes i dones.

-

Revisió i desenvolupament del Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones
com a eina de treball transversal i integral de tota l’organització, introduint la
perspectiva de gènere en totes les accions municipals.

-

Consolidació del CIRD (Centre d’Informació i Recursos per Dones) com a espai de
trobada de dones i en el que es centralitzen tots els serveis que donen resposta als
problemes específics de les dones.

-

Acompanyarem a les associacions de dones, recolzant, empoderant i visibilitzant
les seves propostes, accions i activitats.

-

Aposta per una educació en igualtat des de la infància i en etapes clau com
l’adolescència com la millor eina per prevenir la violència de gènere i el masclisme.

-

Desenvolupar accions de formació i sensibilització a la societat per acabar amb el
llenguatge sexista i el masclisme.

-

Desenvolupar accions de formació i sensibilització en educació afectiu- sexual.

-

Lluitar contra la violència de gènere a través dels protocols d’actuació existents
amb tots els agents implicats del territori en especial amb els cossos i forces de
seguretat. Revisar i millorar els protocols existents.

2.10.- Objectiu: apostar per una política en salut que potenciï la informació i la
prevenció per conèixer i millorar la salut individual i promoure la cura de la salut
pública i col·lectiva en el nostre municipi.
Actuacions:

-

Campanyes i accions d’informació i prevenció en matèries relacionades amb la
salut individual i col·lectiva, i els hàbits saludables.
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Actuacions:

-

Consolidar el Consell Municipal de la Salut com a òrgan participatiu en el que
debatre les demandes comunitàries en matèria de salut amb especial atenció a
col·lectius de risc i amb necessitats específics (joves, dones, gent gran, població
emigrada, malalties específiques, etc.).

-

Potenciar la relació amb el CAP per promoure línies d’actuació comunes i vetllar
pel bon funcionament de tots els seus serveis i per una correcta atenció a la
ciutadania.

-

Coordinació amb el col·legi de farmacèutics per vetllar pel bon desenvolupament
d’aquest servei a la nostra ciutat.

-

Constituir la Taula de salut mental potenciant la coordinació amb la Unitat de Salut
Mental del CAP i endegar, amb tots els agents implicats, un seguit d’actuacions per
tal de millorar la integració social i laboral dels usuaris i promoure accions
d’acompanyament a familiars.

-

Consolidar la relació amb entitats en l’entorn de la salut com “Alcohólicos
anónimos”.

2.11.- Objectiu: defensar i promoure la cultura, entesa com el conjunt de
manifestacions artístiques que es donen en un context social i que contribueixen,
d’una o altre manera, al enriquiment personal i col·lectiu de la ciutadania que la
desenvolupa i la consumeix.

-

Garantir l’accés a la cultura del municipi de tota la ciutadania, donant veu a les
múltiples expressions culturals existents en el municipi.

-

Foment de la participació ciutadana en el disseny del programa cultural i festiu a
través del consell de cultura, en el que estigui representada la ciutadania
associada i no associada.

-

Treballar de manera transversal amb la resta de serveis municipals per garantir
l’optimització de recursos i l’assoliment d’objectius comuns en l’àmbit de la cultura.

-

Ordenar l’oferta d’espais culturals per les entitats per garantir donar resposta a
totes les necessitats.

-

Millorar la coordinació amb la Generalitat de Catalunya per tal de flexibilitzar la
normativa d’ús del centre cívic i incorporar aquest espai a l’oferta municipal
d’espais per les entitats del territori.

-

Millorar la programació cultural de la ciutat.

-

Manteniment del programa de subvencions i convenis amb les entitats culturals.

-

Col·laboració amb la Federació d’Entitats Culturals en l’organització i programació
dels diferents esdeveniments culturals, en especial a la Cavalcada de Reis, les
jornades associatives i la Festa Major.

-

Recolzament als grups i entitats culturals de Badia del Vallès mitjançant convenis i
subvencions per tal de donar suport a la seva activitat i enriquir l’oferta cultural del
Ajuntament de Badia del Vallès
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Actuacions:

municipi.

-

Promoure la innovació cultural.

-

Manteniment de la Mostra de Teatre, Música i Dansa.

-

Manteniment del conveni amb l’AIGMB per la cogestió dels espais culturals del
municipi amb l’objectiu del foment de la producció musical, de teatre i dansa.

-

Consolidar el casal de joves com a espai de creació cultural juvenil des de la
perspectiva de l’autogestió dels grups formals i informals de joves:

o Bucs d’assaig.
o Concerts musicals a la sala Roja i l’auditori.
o Tallers de música, teatre i dansa.
-

Consolidar la cultura urbana com tret característic de la nostra ciutat, potenciant
una programació cultural que giri en torn a aquesta:

o Badia Street Festival.
o Dance Expression Day.
o Art urbà .
o Creació d’una escola de cultura urbana.
2.12. Objectiu: treballarem la diversitat cultural i/o d’origen del nostre municipi per
prevenir i combatre els factors que causen l’exclusió social i que generen desigualtats,
per garantir els drets de les minories ètniques i de les persones migrades potenciant la
seva integració bidireccional en tots els àmbits sectorials. D’aquesta manera
aconseguirem una millora de la convivència i de la cohesió social.

-

Promoure la diversitat, la interculturalitat i la cultura democràtica com a valors en
que s’han de basar els programes municipals.

-

Fer difusió de la diversitat cultural del municipi com una riquesa col·lectiva:

o Celebració de la Festa del Xai.
o Celebració del dia del poble gitano.
o Celebració del dia de la Llengua Materna
o Incorporar la diversitat i la interculturalitat a la mostra de cultura i
gastronomia tradicional (Trobadia ).

-

Acompanyament a les persones migrades en el seu procés d’integració al municipi.

o Assessorament i orientació en temes d’estrangeria i nacionalitat.
o Acollida i acompanyament de persones nouvingudes (informació dels
Ajuntament de Badia del Vallès
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Actuacions:

recursos del municipi i acompanyament de persones amb dificultats
d’integració, sobre tot les relacionades amb l’idioma)

-

Treballar la prevenció de conductes racistes i xenòfobes, especialment entre els
joves.

2.13.- Objectiu: treballar la Cooperació internacional, la solidaritat i la cultura de la Pau:

-

Destinarem, sempre que sigui possible el 0,7% dels ingressos a cooperació.

-

Manteniment de la Comissió de cooperació com a espai de participació.

-

Manteniment del programa de subvencions a projectes de cooperació internacional
de les entitats del territori.

-

Participació en el Fons Català de Cooperació.

-

Fomentar la cultura de la Pau i la solidaritat a Badia del Vallès:

o Recolzament a les iniciatives solidàries ciutadanes.
o Foment de la cultura de la Pau mitjançant accions formatives i de
sensibilització adreçades als centres educatius i a tota la ciutadania.
3. Badia del Vallès una ciutat sostenible i segura per viure i conviure.

3.1- Objectiu: treballar per millorar l’entorn urbà, entès com a projecte social, com a
espai que promogui la convivència, la cohesió, la integració, i la igualtat. Per això
l’espai urbà ha d’estar dotat de serveis, infraestructures i equipaments de qualitat i
sostenibles.
Actuacions:

-

Recuperar l’espai públic i la millora i racionalització del seu manteniment. En totes
les intervencions de millora de l’espai públic es tindrà en compte:

o Disseny d’un paisatge urbà que afavoreixi la convivència.
o Donar cabuda el màxim d’usos possibles, evitant la monopolització dels
espais per col·lectius concrets.

o Incorporar criteris que permetin un manteniment més sostenible.
o Incorporar millores d’accessibilitat i senyalització.
o Millora de l’enllumenat públic aplicant mesures d’estalvi energètic.
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La ciutat ha de ser un espai públic patrimoni de tots els ciutadans i ciutadanes, on el
civisme i la utilització sostenible dels recursos i del territori marquin una nova manera
de construcció col·lectiva del nostre entorn.

-

Millora de l’estat dels carrers i dels parcs en especial dels espais més deteriorats.

o Desenvolupament d’un pla de neteja i manteniment de carrers, prioritzant
aquells que estiguin més deteriorats.

o Donar resposta ràpida i eficient a les demandes ciutadanes.
o Renovació progressiva dels parcs i jardins incorporant mesures
d’accessibilitat i jocs infantils per nens i nenes amb diversitat funcional, així
com incorporació de sistemes d’estalvi en el consum d’aigua.

-

Elaboració d’un pla d’ intervencions per millorar els espais interblocs amb l’objectiu
de facilitar el seu manteniment i neteja.

-

Implementarem mesures per una correcta desratització de Badia del Vallès.

o Avaluació

dels perímetres dels habitatges per establir mesures
urbanístiques i rehabilitacions de soterranis i millora del clavegueram.

o Continuarem a les tasques periòdiques de desratització.
o Realitzarem campanyes d’informació perquè els veïns i veïnes siguin
corresponsables en la lluita contra aquesta plaga.

-

Posada en marxa d’un projecte de corresponsabilitat ciutadana en la millora de la
conservació i qualitat de l’espai públic.

o Projecte de voluntariat ciutadà pel correcte manteniment de les zones
verdes i comunitàries.

o Campanyes de conscienciació sobre la correcta utilització de l’espai públic.
-

Reducció dels nivells de contaminació del municipi.

o Totes les accions municipals tindran en compte criteris medioambientals i
no contaminants.

o Campanyes dirigides a la ciutadania per reducció dels nivells de
contaminació.

o Treballar per la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle
mitjançant actuacions d’eficiència energètica i la implantació de fonts
d’energia renovables.

-

Implementar mesures d’estalvi energètic en els equipaments públics per
aconseguir una millor gestió dels recursos públics i una utilització sostenible i no
contaminant de l’energia.

3.2.- Objectiu: millora de la mobilitat i el transport públic.
Actuacions:

-

Aprovar i desenvolupar el Pla de Mobilitat Urbana, treballat amb la ciutadania.
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o Protecció del nostre patrimoni natural.

-

Treballar amb l’AMB per incloure Badia a la primera corona del transport
metropolità.

-

Treballar amb els municipis veïns per tal de millorar la xarxa de transport públic
afavorint la connectivitat amb l’entorn.

3.3.- Objectiu: la seguretat ciutadana, la convivència i el civisme són essencials per
garantir una adequada qualitat de vida als ciutadans i ciutadanes del nostre municipi.
Actuacions:

-

Treballar per millorar la convivència i el civisme a Badia del Vallès.

o Consensuar amb la ciutadania una ordenança de civisme que penalitzi
conductes incíviques que destorbin la bona convivència a la ciutat.

o Realitzar campanyes de conscienciació.
-

Augmentar la vigilància necessària dels espais públics per evitar conductes que
alterin la convivència, incrementant la presència de la Guardia Urbana.

o Realitzar un mapa dels punts en els que habitualment es donen
comportaments incívics per planificar les actuacions de la policia local.

-

Fer de la policia local de Badia una policia de proximitat.

o Establir espais de relacions entre el cos de la Guàrdia Urbana i la
ciutadania.

o Creació de la figura de l’agent tutor per apropar la policia local als joves i

-

Treballar la seguretat vial.

o Realitzar intervencions urbanístiques per evitar accidents i millorar la
seguretat vial.

o Realitzar campanyes de seguretat vial a les escoles.
o Intensificar el control i les sancions de trànsit en punts on es detecten
conductes que perjudiquen la seguretat vial.

-

Treballar per la seguretat ciutadana.

o Coordinació amb la resta de cossos de seguretat en la lluita contra la
delinqüència local mitjançant les juntes locals de seguretat.

o Proposar intervencions urbanístiques que afavoreixin la prevenció de fets
delictius.

o Informar sobre consells de seguretat a la web.
o Conveni amb la facultat de criminologia per millorar la seguretat de la ciutat.
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adolescents del municipi des de la perspectiva de treballar la educació i la
prevenció.

3.4.- Objectiu: donar un nou impuls als temes relacionats amb l’habitatge en Badia del
Vallès, per aconseguir fer efectiu el dret a l’habitatge, lluitar contra la pobresa
energètica, evitar els desnonaments, millorar el parc d’habitatge existent i fomentar el
lloguer.
Actuacions:

-

Creació de l’oficina local d’habitatge:

o Com a punt d’informació i assessorament a la ciutadania per garantir
l’accés al dret a l’habitatge i lluita contra la pobresa energètica.

o Com a eina de coordinació de l’acció social en matèria d’habitatge.
o Coordinació dels programes de rehabilitació d’habitatges.
o Treballar de forma coordinada amb altres administracions locals i
supramunicipals d’àmbit autonòmic, provincial, metropolità i comarcal.

o Coordinació amb l’oficina d’intermediació interbancària.
o Coordinació de l’oferta d’habitatge social.
-

Disseny d’un pla de rehabilitació del parc d’habitatge de Badia del Vallès que
marcarà el full de ruta a seguir en els propers anys.

o Consensuarem aquest pla amb la ciutadania.
o Negociarem les accions i les vies de finançament amb diferents

o Incorporarem mesures de rehabilitació i aïllament de façanes, eliminació de
barreres arquitectòniques i millores d’estalvi energètic.

-

Disseny del pla local “Badia ciutat lliure d’amiant”, amb l’objectiu d’aconseguir la
retirada del fibrociment en la nostra ciutat.

o Redacció de protocols per treballs amb risc d’exposició a l’amiant.
o Diagnosi dels edificis públics i dels habitatges amb presència de
fibrociment.

o Redacció d’un Pla director per la retirada de l’amiant.
o Negociarem les accions i les vies de finançament amb diferents
administracions especialment amb el departament d’habitatge de la
Generalitat i l’Agència Catalana de l’habitatge pel compliment del pla
director.
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administracions especialment amb el departament d’habitatge de la
Generalitat i l’Agència Catalana de l’habitatge.

-

Exigirem a la Generalitat el compliment del Pla director per a la instal·lació de les
balconades i les galeries pendents.

-

Lluita contra els desnonaments i pel dret de l’habitatge.

o Recolzament a la PAH en la seva lluita contra els desnonaments.
o Mediació amb les entitats financeres per aconseguir solucions extrajudicials
que garanteixin el dret a l’habitatge (dacions en pagament, refinançaments,
lloguer social).

o Realitzar accions per afavorir el lloguer a la nostra ciutat.
o Creació d’un parc d’habitatge social de lloguer.
o Accions per reduir el parc d’habitatges buits del municipi.
-

Rehabilitació de l’edifici de la antiga escola “Antonio Machado” com a edifici
d’apartaments en règim de lloguer per joves.

4.- Badia del Valles, una ciutat amb futur.
4.1.- Objectiu: aconseguir un sistema de finançament estable per la nostra ciutat que
tingui en compte el dèficit de capacitat fiscal de Badia del Vallès en els termes que
varem consensuar amb la ciutadania.

-

Reprendre les negociacions amb la Generalitat de Catalunya i amb els grups amb
representació parlamentària sobre el sistema de finançament de Badia del Vallès.

-

Constituir la comissió bilateral establerta en la Llei de finançament transitori
aprovada la darrera legislatura.

-

Presentar al Parlament de Catalunya la proposta de Llei de finançament definitiu
per ser aprovada en aquesta legislatura.

4.2.- Objectiu: aconseguir el compliment de l’annex del conveni signat amb la
Generalitat i el definitiu traspàs de les parcel·les propietat d’INCASOL.
Actuacions:

-

Reprendre les negociacions amb INCASOL i amb la Generalitat.

-

Exigir al departament de Governació i Economia de la Generalitat el compliment
immediat del conveni.

4.3- Objectiu: aconseguir la generació de riquesa a la nostra ciutat, dotant a la nostra
ciutat d’una base econòmica que permeti incrementar els recursos econòmics de la la
hisenda municipal i generi activitat econòmica i ocupació.
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Actuacions:

Actuacions:

-

Execució del pla general d’ordenació urbana ja en fase de aprovació definitiva, per
dotar a la nostra ciutat d’una base d’activitat econòmica i d’una oportunitat de
creació de llocs de treball i que generarà una fons important de recursos a la ciutat.

-

Aposta pel foment del comerç local.

o Recolzament a les associacions de comerciants del municipi.
o Creació d’un veritable eix comercial que afavoreixi l’implementació de
noves activitats comercials que reactivin l’economia local.

o Campanyes de dinamització i formació pel comerç local.
-

Desenvolupament d’accions de promoció econòmica per atreure noves activitats al
municipi, mitjançant una correcta gestió del patrimoni municipal.

o Procurar la ocupació plena dels locals comercials.
o Millora dels locals existents al municipi per tal d’afavorir la implementació de
noves activitats.
Continuarem participant en els projectes de cooperació supramunicipals de
promoció econòmica i ocupació, a través del consell comarcal, en el projecte de
reindustrializació del Vallès occidental, en el marc del Eix B-30 i en l’àmbit de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, per atraure activitat econòmica a la ciutat.

DILIGÈNCIA: Per fer constar que a la sessió
celebrada pel Ple del dia 22 de febrer de 2017, es
va aprovar el Pla d’Actuació Municipal de Badia
del Vallès (PAM). En dono fe. Badia del Vallès,
document signat electrònicament al marge.
La secretària municipal
Carme Coll Gaudens
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