PROGRAMA BÀSIC D’ACTUACIÓ 2015

1. PROPOSTES PER A L’AJUNTAMENT
Ètica
Compromís d’actuació honesta, en benefici de l’interès general i no el particular.
Limitació de sou i les despeses dels càrrecs electes (segons ACM-FCM). Reducció de
retribucions per assistència a plens i comissions. Eradicació de pràctiques clientelars i
amiguistes. Supressió de càrrecs de confiança.
Transparència
Informació i control públics permanents dels pressupostos municipals i la seva
execució. Tota l’actuació municipal serà informada a la població, inclosos els acords
de les juntes de govern i la situació econòmica municipal. Publicació del patrimoni dels
regidors.
Eficiència
Processos de contractació objectius i transparents. Limitació de contractacions
privades a aquelles empreses que compleixin funcions socials. Priorització a la
recerca de subvencions, convenis i acords institucionals que aportin recursos al
municipi. Elaboració i aplicació d’un Reglament Orgànic Municipal (ROM). Promoció de
la formació dels treballadors municipals. Increment de la freqüència dels plens.
Hisenda
Auditoria per conèixer el deute real de l’Ajuntament. Eliminació de despeses supèrflues
o injustificades; rigor en la planificació i execució pressupostària. Pressupostos públics
i participatius. Introducció de la tarifa social a les taxes municipals. Reducció de l’IBI.
Atenció a les persones
Els veïns i veïnes de Collbató han de ser el centre de les actuacions municipals.
Compromís d’escoltar i donar resposta a les opinions dels veïns. Simplificació dels
procediments administratius. Horaris d’atenció al públic per part de tots els regidors i
l’alcalde. Ampliació d’horaris de l’OAC.

Seguretat i protecció
Nou parc de bombers i ADF. Suport al voluntariat de Protecció Civil i dels Bombers.
Articulació real d’una Junta Local de Seguretat. Supressió del sistema municipal de
videovigilància als carrers. Revisió de l’Ordenança de Civisme per adaptar-la a la
realitat del municipi. Programes de seguretat preventiva per als veïns i d’educació
contra actes de vandalisme.
Comunicació
Impuls als mitjans de comunicació municipals, amb participació ciutadana.
Actualització del web municipal. Informació municipal neutra, objectiva i oberta a la
participació d’entitats i veïns. Implantació de programari lliure a l’Ajuntament.
Emissions de televisió municipal per internet. Desplegament d’una xarxa de
connexions WiFi en espais municipals. Col·locació de punts d’informació municipal als
diferents barris.
Participació
Accés de la ciutadania als plens municipals i a les juntes de govern. Elaboració i
aplicació del Reglament de Participació Ciutadana. Impuls dels consells ciutadans
sectorials i de barri.
Compromís amb el país
Vinculació municipal amb el procés sobiranista engegat a Catalunya que ha de dur a la
proclamació de la independència nacional. Suport al projecte de creació de la comarca
del Montserratí. Foment de projectes mancomunats amb altres municipis de la
comarca.

2. PROPOSTES PER AL POBLE
Urbanisme
Fre a l’urbanisme expansiu i a la construcció de pisos. Aprofitament dels espais urbans
interiors. Lluita contra l’especulació urbanística. Revisió i finalització del POUM, amb
plena participació ciutadana. Limitació del creixement urbà a un màxim de 6.000
habitants. Restricció de les requalificacions de sòl rústic. Anul·lació efectiva del
projecte d’ampliació de la zona industrial i condicionament de l’actual zona industrial
per a nous negocis. Igualtat de tracte per als diferents barris. Afavoriment de la
rehabilitació d’habitatges. Recuperació del projecte d’habitatges socials.
Barris
Creació d’una illa de vianants al nucli antic. Millora del passeig de la Fumada.
Recuperació de la zona verda al “triangle” de l’Hostal Vell. Regularització progressiva
del Pla del castell i Bosc del Misser i ajuda als propietaris. Creació d’un espai social a
Can Dalmases. Pla d’aprofitament i interconnexió de zones verdes.
Serveis
Assumpció de la gestió pública i evitació de les privatitzacions en els serveis públics.
Remunicipalització d’alguns serveis privatitzats, com l’aigua. Renegociació del preu del
gas propà. Portada de gas natural. Promoció de la biomassa i l’energia geotèrmica per
a domicilis particulars. Aplicació de criteris d’eficiència energètica als equipaments
municipals, inclosa la implantació de biomassa. Garantia de neteja regular de carrers,
parcs i jardins, i de manteniment de l’enllumenat públic. Condicionament de voreres.
Supressió de barreres arquitectòniques. Ampliació del cementiri.

Transport i vialitat
Estudi per a la recuperació de l’autobús urbà i millora de les freqüències de pas i el
servei de l’autobús a altres poblacions. Gestions per a la connexió directa entre el Bruc
i Collbató paral·lela a l’A2. Gestió per a l’asfaltat i drenatge dels accessos a l’autovia.
Gestions per al desdoblament de la C55 a causa de la seva sinistralitat. Negociació de
la rebaixa de la zona tarifària de Collbató a l’ATM. Suport a sistemes per compartir
vehicles privats. Revisió i millora de la senyalització viària.
Medi ambient
Protecció i difusió dels espais naturals. Gestions per a l’ampliació del Parc Natural de
Montserrat. Prohibició d’activitats industrials lesives per al medi ambient. Millora de
l’eficiència energètica. Convocatòria regular del Consell Municipal de Medi Ambient.
Represa del projecte de Parc Rural del Montserrat per al foment de l’agricultura
tradicional. Processos de concertació amb propietaris per a la recuperació de camps
abandonats. Neteja, arranjament i senyalització de camins rurals. Recuperació de la
bassa de Can Dalmases. Dignificació de l’entorn de l’Alzina Gran. Gestions per a la
col·locació de pantalles acústiques a l’A2. Control de l’accés de vehicles al Parc
Natural de Montserrat.
Promoció econòmica
Impuls al comerç local, als emprenedors i al treball cooperatiu. Foment de l’economia
social. Creació d’espais d’activitats econòmiques i vivers per a professionals i
empreses. Polítiques d’ocupació adreçades als veïns i veïnes. Assessorament a
persones (borsa de treball activa, orientació professional...) i empreses (convenis de
pràctiques, jornades i tallers...) per potenciar l’activitat econòmica. Promoció dels
productes de Collbató. Creació d’una Identificació Geogràfica Protegida (IGP) per als
productes agrícoles de Collbató. Impuls a la creació d’una agrobotiga. Organització de
fires específiques per complementar el mercat setmanal. Orientació del mercat cap a
productes de proximitat i de qualitat.
Turisme
Turisme cultural i natural com a motor de desenvolupament econòmic. Elaboració d’un
projecte turístic vinculat a la marca Montserrat. Gestió pública de l’oferta turística, a
través del Consorci Turisme de Collbató, amb participació d’empreses i entitats.
Exploració de nous mercats per al turisme local. Activació d’un web propi per a l’oferta
turística. Creació d’un alberg municipal. Remodelació de l’espai de lleure de la Salut.
Foment del turisme rural. Promoció del Camí Vell de Montserrat i del Camí de Sant
Jaume.
Patrimoni
Recuperació i posada en valor del nostre patrimoni històric. Catàleg i senyalització de
les cases històriques del municipi. Protecció d’elements amenaçats com el castell o la
torre del Telègraf. Recuperació del Consell de Patrimoni i elaboració d’un Pla Especial
de Protecció del Patrimoni. Creació d’una xarxa d’espais museístics: Museu del Poble,
Molí d’Oli, Espai de l’Orgue, Espai Amadeu Vives i Espai Pau Bertran. Programes de
difusió de la història local i de la memòria històrica. Creació d’un espai de lleure a la
zona Forn de Calç – Font Closa - Font de la Salut. Suport a iniciatives privades de
protecció del patrimoni a Collbató.

3. PROPOSTES PER ALS VEÏNS
Sanitat
Gestions per a l’increment de les hores d’atenció mèdica al CAP Collbató i arranjament
de l’espai. Integració a les xarxes comarcals de programes contra drogues i de
prevenció sanitària.
Solidaritat
Prioritat a les situacions d’emergència social. Evitació de desnonaments o talls de
subministrament a famílies amb infants a càrrec. Suport a les famílies, a l’alimentació,
a l’escolarització, a les iniciatives contra l’atur. Pla d’acompanyament a les famílies
amb dificultats econòmiques. Atenció a les situacions de discriminació contra dones,
persones immigrades o membres de minories. Impuls de la Taula Social de Collbató.
Foment del voluntariat. Integració dels col·lectius de gent gran en les activitats del
poble. Pla d’acollida a les persones nouvingudes. Dedicació progressiva del 0,7% del
pressupost municipal a programes de solidaritat i cooperació. Reforç de
l’agermanament amb altres pobles.
Cultura
Promoció del municipi basada en el patrimoni històric, cultural i natural. Substitució de
subvencions per convenis amb les entitats, foment de les activitats culturals. Creació
d’un pla d’equipaments que inclogui un hotel d’entitats. Agenda d’activitats culturals
per a tots els caps de setmana. Enfortiment de la xarxa associativa. Creació del
Consell d’Entitats i impuls de la Coordinadora d’Entitats. Creació d’una comissió mixta
per gestionar el Casal. Foment de la creació lliure en espais municipals oberts. Foment
de les activitats de cultura popular com a tret identitari de Collbató. Protecció i foment
de la llengua catalana en tots els àmbits. Recuperació del Premi Collbató per distingir
persones i entitats destacades en la promoció cultural.
Ensenyament
Cooperació amb els centres educatius i les AMPA per millorar la qualitat de
l’ensenyament. Suport municipal a l’ensenyament reglat a través de les noves
tecnologies. Garantia de la dotació de beques escolars i de menjador. Gestions per a
la construcció d’un gimnàs a l’institut. Creació d’un camí escolar que garanteixi la
seguretat dels nens i nenes al carrer. Oferta formativa àmplia per a adults. Promoció
del programa de voluntariat lingüístic entre adults. Aprofitament dels espais escolars
per a activitats formatives extraacadèmiques.
Joventut
Consolidació d’un espai jove participatiu i autogestionat. Foment del servei d’orientació
laboral per a joves. Creació d’una borsa d’habitatges de lloguer per a joves. Impuls al
Casal d’Estiu municipal. Creació del Consell Municipal de Joves.
Esports
Instal·lació d’un rocòdrom per a la pràctica de l’escalada. Creació del Consell de
l’Esport i suport a les entitats locals. Municipalització de la gestió del servei de piscina,
per reduir preus. Estudi per al cobriment de la piscina municipal per tal d’obrir-la tot
l’any. Acabament de la pista poliesportiva coberta.

