PROPOSTA DE PACTE MUNICIPAL
El Grup d'Independents de Collbató (GIC), després d'analitzar l'actual situació política i
de gestió de l'Ajuntament de Collbató i l'evolució que hi ha tingut lloc els dos darrers
anys, considera necessari revisar, actualitzar i aprofundir el pacte de govern que va
signar el juny de 2003 amb altres forces polítiques i que va donar lloc a un govern
municipal tripartit (GIC, CiU i ERC) que ha dirigit el consistori fins ara.
Per aquest motiu, el GIC formula a la resta de forces polítiques de Collbató aquesta
proposta de pacte de govern a partir d'uns principis bàsics d'actuació i a través d'unes
línies d'actuació municipal.

PRINCIPIS BÀSICS
1. Sanejament econòmic
La gravíssima situació financera en què es troba l'Ajuntament de Collbató reclama
la participació i l'esforç de tothom per aconseguir tirar endavant el pla de viabilitat
econòmica ja aprovat, amb el suport de les institucions públiques de Catalunya.
2. Protecció del patrimoni
A causa del fort creixement urbanístic, Collbató veu amenaçat el seu patrimoni
natural, cultural i històric. L'Ajuntament ha de vetllar de manera especial per
defensar aquests valors i garantir-ne la protecció i rehabilitació, tant amb l'adopció
de mesures pròpies d'àmbit local com amb l'impuls de normes protectores per part
d'institucions de rang superior.
3. Sostenibilitat
El creixement futur de Collbató s'ha de regir pel criteri de sostenibilitat i
racionalitat. L'Ajuntament ha de posar fre al creixement urbanístic desmesurat i a
les agressions mediambientals i ha de potenciar un desenvolupament urbà,
econòmic i ambiental respectuós amb l'entorn i cohesionador del territori, a partir
de la corresponent planificació estratègica.
4. Participació
L'Ajuntament ha d'articular mesures perquè la població de Collbató estigui
degudament informada de les actuacions municipals i pugui participar-hi a través
dels òrgans adequats, sota el criteri d'igualtat de drets i obligacions.
5. Unitat
Vista la situació excepcional en què es troba l'Ajuntament, es considera molt
convenient la participació de totes les forces polítiques en el procés de redreçament
de l'Administració municipal. Per això, aquest acord de govern es fa extensiu a tots
els grups polítics de Collbató, amb la voluntat de crear un govern d'unitat al voltant
d'un programa bàsic d'actuació. Igualment, és necessari crear mecanismes de
coordinació entre les diferents àrees de gestió municipal i de seguiment de l'acord
de govern que s'adopti.

PROPOSTA D'ACTUACIONS

1. Alcaldia
•
•
•

Continuar treballant intensament les relacions institucionals necessàries
per a la concreció d'acords, convenis i subvencions que aportin recursos
al municipi.
Posar en marxa de manera efectiva un sistema de coordinació entre les
diferents àrees municipals per tal de donar unitat al treball de l'equip de
govern.
Representar adequadament l'Ajuntament de Collbató en els actes
institucionals i populars que ho requereixin.

2. Règim intern
•
•
•

Aplicar l'organigrama que s'està elaborant per a la distribució eficient de
les tasques tècniques i administratives de l'Ajuntament, amb els canvis
de dedicació de personal que siguin necessaris.
Aprovar i aplicar el conveni laboral del personal municipal amb l'objectiu
d'aconseguir la paritat salarial i de dedicacions entre els treballadors.
Afavorir la formació dels treballadors municipals d'acord amb les seves
necessitats professionals.

3. Governació i serveis municipals
•
•
•
•

Continuar els tràmits per a la creació del cos de policia local.
Mantenir la figura de l'agent cívic.
Continuar treballant per a l'increment i la millora del servei de l'autobús
Igualada-Barcelona, mitjançant l'asfaltat del passeig de les Llonganies i
les gestions oportunes davant l'empresa i les institucions públiques.
Millorar els serveis de manteniment de la via pública.

4. Economia, Hisenda i Promoció Econòmica
•
•
•
•

Traslladar a l'opinió pública els resultats de l'informe de la Diputació de
Barcelona sobre la situació econòmica de l'Ajuntament de Collbató.
Aplicar el Pla de Sanejament aprovat pel ple, amb els ajustaments
pressupostaris consegüents.
Promoure el comerç local i les activitats econòmiques respectuoses amb
l'entorn, com l'aprofitament turístic del parc natural de Montserrat.
Mantenir el criteri de no ampliar les activitats industrials ni logístiques
fins que el Pla Estratègic que s'ha d'elaborar no defineixi amb concreció
el model de desenvolupament econòmic que la població vol.

5. Urbanisme
•
•
•
•
•

•
•

Finalitzar, de manera participativa, el Pla Estratègic de
Desenvolupament Sostenible, que ha de definir el model urbanístic de
Collbató per als propers 15 anys.
Mantenir la protecció estricta del sòl no urbanitzable fins a l'aprovació
del Pla Estratègic de Desenvolupament.
Aprovar definitivament i executar el projecte Centre de Poble d'acord
amb el plantejament actual i amb la previsió de crear espais comercials i
habitatge protegit.
Aprovar definitivament la modificació del PGOU a Can Dalmases II
d'acord amb la revisió que actualment s'està fent del projecte aprovat
inicialment pel ple.
Elaborar un estudi tècnic econòmic, ambiental i paisatgític, amb la
supervisió del Consell Mediambiental de Collbató, sobre la possibilitat
d'admetre algunes noves activitats econòmiques no agressives amb el
territori al sector de les Ginesteres, entre l'autovia i la riera.
Executar els projectes de condicionament de les urbanitzacions Bosc del
Misser, Els Clots I i la Fumada.
Iniciar els treballs previs a la redacció del Pla d'Ordenació Urbana
Municipal (POUM).

6. Medi Ambient
•

•

•
•
•

Concretar l'aprovació definitiva de l'ampliació del Parc Natural de
Montserrat al terme municipal de Collbató i l'aplicació de mesures
efectives de protecció del parc per part del Patronat de la Muntanya de
Montserrat.
Continuar treballant per la creació del Parc Agroambiental del
Montserrat, en consorci amb Esparreguera, Olesa de Montserrat i el
Bruc i d'acord amb els propietaris agrícoles i forestals, i impulsar la
creació d'una cooperativa agrícola.
Refondre el conjunt d'ordenances mediambientals.
Impulsar l'ús d'energies alternatives i la recollida selectiva i el reciclatge
de residus.
Treballar per a l'homologació de la deixalleria municipal.

7. Patrimoni
•
•
•
•

Iniciar l'elaboració del Pla Especial de Patrimoni, que catalogui els
elements que cal protegir i dicti una normativa de protecció específica.
Impulsar les actuacions de recuperació d'elements del patrimoni natural,
cultural i històric.
Establir acords amb entitats per al manteniment i la millora del Museu
de Collbató.
Definir les funcions i l'àmbit d'actuació del Consell Assessor de
Patrimoni.

8. Turisme
•
•
•

Centralitzar i impulsar la promoció turística a través de l'organisme
participat Turisme de Collbató, d'acord amb les àrees de Cultura,
Patrimoni i Promoció Econòmica.
Reorganitzar la gestió de les Coves del Salnitre i de l'àrea d'esplai de la
Salut i aplicar-hi un pla de rendibilització que en millori els serveis i el
rendiment econòmic.
Mantenir la participació en el projecte turístic Portals de Montserrat
conjuntament amb Monistrol, Marganell i el Bruc.

9. Cultura
•
•
•
•

Crear el Consell d'Entitats, amb caràcter assessor.
Planificar i coordinar amb les entitats un calendari únic d'activitats
culturals i festives i fer-ne la difusió adequada.
Treballar per a l'establiment d'una biblioteca integrada a la Xarxa de
Biblioteques de la Diputació.
Impulsar l'arranjament del Casinet i gestionar la finalització de les obres
del Casal, d'acord amb un procés de participació ciutadana.

10. Comunicació i Participació
•
•
•

Elaborar i aplicar un Reglament de Participació Ciutadana que fixi els
canals d'incorporació dels ciutadans en la presa de decisions municipals.
Coordinar i unificar els instruments de comunicació municipal (butlletí,
web, ràdio, agenda, notes de premsa...) en una sola àrea.
Aprovar i aplicar un Pla d'identificació visual per tal d'unificar la imatge
corporativa de l'Ajuntament en els diferents àmbits.

11. Ensenyament
•
•
•

Fer efectiva la construcció de l'IES Collbató i urbanitzar-ne l'entorn.
Treballar per l'ampliació de la llar d'infants municipal i per facilitar la
implantació d'una segona llar d'infants, privada.
Fomentar la formació no reglada i les activitats extraescolars.

12. Joventut i Esports
•
•
•
•

Aplicar el Pla de Joventut aprovat.
Consolidar acords amb les entitats esportives i de lleure per a la
realització d'activitats.
Treballar per a la millora dels equipaments esportius locals.
Condicionar zones de lleure infantil i juvenil a diferents indrets del poble.

13. Sanitat i Benestar Social
•
•
•

Treballar per a la construcció d'un nou ambulatori.
Continuar potenciant actuacions d'atenció als immigrants.
Impulsar els serveis destinats a la gent gran.

14. Seguiment i coordinació
Les parts signants d'aquest acord de govern s'han de comprometre a
mantenir reunions periòdiques de seguiment sobre el compliment de les
actuacions previstes, i a proposar i implementar mesures que corregeixin les
desviacions que s'hi puguin detectar.
La signatura d’aquest acord implica el compromís de totes les parts per
treballar de cara a aconseguir els objectius que es contemplen aquí. No
obstant això, es poden incorporar al pacte de govern altres objectius i
actuacions no previstos en aquest document, de comú acord entre totes les
parts.

Collbató, 5 de maig de 2005

