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PROGRAMA ELECTORAL 2015 

PROPOSTES MÉS DESTACADES 

1. Augment dels ajuts socials i dels recursos per lluitar contra l’atur 

2. Promoció d’habitatge social al sector Molí d’en Ral 

3. Remodelació de la plaça de la Font del Lleó 

4. Aparcament públic de Les Hortes i nova plaça del Sindicat 

5. Pas subterrani C-59 per enllaçar el nucli urbà amb el polígon La Borda 

6. Portal web de la transparència amb el màxim d’informació 

7. Projecte de destinació termal de referència en l’àmbit mediterrani 

8. Creació del Consell per al desenvolupament econòmic i social 

9. Elaboració del Projecte Educatiu de Poble 

10. Congelació dels impostos municipals 

 

EIXOS I PROPOSTES 

PERSONES  

● Acció social 

○ Seguirem augmentant els recursos destinats a acció social i continuarem 

situant la inversió social i les polítiques de prevenció de l’exclusió social 

al centre de les polítiques municipals 

○ Consolidarem les noves prestacions municipals de caràcter social 

(bonificació IBI, deixalles, lloguers...) i n’establirem de noves 

○ Augmentarem la dotació de les beques escolars municipals 

○ Recolzarem el rebost solidari d'aliments i les seves activitats paral·leles 

en col·laboració amb les entitats 

○ Intensificarem els programes de suport a la lluita contra tot tipus de 

pobresa, inclosa l'energètica 

○ Continuarem promovent el treball en xarxa amb les entitats del tercer 

sector social com a agents que coneixen, tenen experiència i treballen 

amb les persones en risc d'exclusió social 

○ Intensificarem la coordinació entre els serveis socials municipals i el CAP 

per poder atendre millor i fer el seguiment corresponent a les necessitats 

que es detectin 

○ Realitzarem el catàleg de serveis socials, posant especial atenció a les 

necessitats derivades de les situacions de dependència 

○ Vetllarem per garantir la cobertura de la teleassistència, especialment per 

persones soles majors de 80 anys i menors que presenten risc per 

malaltia 
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○ Promourem i potenciarem, prioritàriament en col·laboració amb la 

Residència Santa Susanna, programes socials adreçats als col·lectius de 

gent gran 

○ Treballarem per seguir detectant situacions de risc de forma preventiva, 

especialment entre col·lectius de joves amb educadors de carrer 

○ Treballarem activament i transversalment per prevenir les situacions de 

maltractaments, especialment a la infància, les dones i la gent gran 

○ Desenvoluparem accions de formació i suport a les persones que tenen 

cura de persones dependents 

○ Sensibilitzarem, a través del programa de salut, a favor dels estils de vida 

saludables i la prevenció de conductes de risc 

○ Vetllarem perquè les urgències mèdiques nocturnes funcionin amb la 

màxima eficàcia possible 

○ Vetllarem perquè el Departament de Salut dugui a terme l’ampliació del 

CAP 
 

● Polítiques d’ocupació 

○ Crearem la Taula per l’Ocupació amb la participació d’agents econòmics 

(sindicats, empresaris, comerciants, eventual assemblea d’aturats) per 

proposar i debatre les línies marc d’actuació en matèria de lluita contra 

l’atur, a partir de les quals s’elaborarà el Pacte Local per a l’Ocupació. 

○ Sumarem més recursos per combatre l'atur mitjançant nous plans 

d'ocupació 

○ Fomentarem la cooperació entre l’Ajuntament i els agents privats 

implicats com a criteri general per garantir la viabilitat dels projectes de 

dinamització i d’ocupació i per aconseguir un millor encaix entre l’oferta i 

la demanda de feina 

○ Seguirem treballant conjuntament amb municipis veïns i entitats 

supralocals (Consell Comarcal, AMERC) per garantir la millor eficiència 

possible dels recursos públics destinats a les polítiques de creació 

d’ocupació 

○ Treballarem per detectar les necessitats formatives de les persones i les 

empreses per millorar l’ocupabilitat al nostre municipi, elaborant 

programes conjunts i una proposta relativa a la Formació professional 

dual 

○ Crearem ajuts a les empreses per fomentar les contractacions a 

persones amb més dificultats d’inserció laboral (discapacitats, joves, + de 

45 i aturats de llarga durada)  

○ Durem a terme un nou projecte per impulsar i fomentar l’aprenentatge de 

joves amb risc d’exclusió social per poder afavorir la seva inserció laboral  
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○ Durem a terme programes per ampliar les competències professionals 

dels aturats amb dificultats d’inserció laboral 

○ Adaptarem tots els àmbits municipals al concepte de Responsabilitat 

Social 
 

● Educació i formació permanent 

○ Elaborarem el Projecte Educatiu de Poble (PEP), perquè tot el municipi 

ha d’acompanyar l’educació dels nostres infants, adolescents, joves i 

grans.  

○ Treballarem per consensuar amb tots els agents implicats el mapa 

escolar dels propers anys, en un context real de davallada demogràfica 

○ Crearem el Pla municipal de formació d’adults, coordinant tota la formació 

d’adults que s’ofereix des del municipi 

○ Treballarem per poder aconseguir l’autorització per fer tot el Graduat en 

Educació Secundària (GES) al Centre de Formació d’Adults El Roure 

Gros 

○ Augmentarem l’oferta de cursos de formació d’adults, sobretot amb tallers 

i seminaris que enriqueixin la formació de la nostra població 

○ Millorarem l’èxit escolar, donant la possibilitat a aquell alumnat que no 

aconsegueix el certificat d’ESO de posteriorment aconseguir-lo al CFA El 

Roure Gros alhora que aprèn un ofici 

○ Obrirem una nova FP Dual (Formació Professional), probablement 

situada en el context de les empreses alimentàries del nostre municipi i 

rodalies, per poder facilitar les pràctiques d’aprenentatge d’aquests 

estudis i la posterior entrada al mercat del treball. 

○ Col·laborarem activament amb els centres d'educació secundària 

obligatòria del municipi en la cogestió i la implementació de Programes 

de Diversificació Curricular, com a mesura d’atenció a la diversitat 

dissenyada per a aquells alumnes que presenten dificultats 

generalitzades d’aprenentatge a l’ESO 

○ Cooperarem amb les escoles i el Departament per atendre de manera 

correcta i acurada l'alumnat d'educació especial, tant pel que fa als 

ensenyaments obligatoris com als postobligatoris i a la seva transició al 

món laboral 

○ Continuarem compromesos amb les escoles bressol públiques millorant 

cada curs la seva qualitat i el seus espais i mobilitzant el finançament 

necessari per no haver de traslladar a les famílies la manca de recursos 

procedents d’altres administracions 

○ Continuarem coordinant la disponibilitat de voluntariat en el municipi per 

col·laborar en activitats educatives complementàries 

○ Elaborarem el Pla municipal de normalització lingüística 
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● Habitatge 

○ Durem a terme una promoció de pisos socials al sector de Molí d’en Ral 

○ Elaborarem un nou pla local de l’habitatge per al període 2016-2020 que 

reorienti els objectius de l’anterior en funció del context actual 

○ Seguirem avançant en la gestió urbanística per tal d’obtenir, dels espais 

pendents de desenvolupament, nou sòl públic que permeti projectar, de 

cara al futur, noves promocions d’habitatge social, començant pel polígon 

La Salut (al costat de la plaça Onze de Setembre) 

○ Augmentarem l’oferta de pisos de la borsa municipal d'habitatge i 

crearem la plataforma web HabitatgeCaldes per consultar els pisos de la 

borsa  

○ Fomentarem el lloguer jove i el programa de compartir pis a Caldes 

○ Mantindrem, en col.laboració amb entitats de la societat civil i en el marc 

de la Comissió Municipal de l’Habitatge, les iniciatives en la lluita contra 

els desnonaments i a favor del dret efectiu a l’habitatge (serveis de 

mediació hipotecària, convenis amb PAH i Càritas etc.) i garantirem el 

servei jurídic gratuït a les persones en risc de desnonament 

○ Fomentarem la utilització d’habitatges buits i promourem la detecció i el 

registre dels immobles que es trobin en situació de permanent 

desocupació, començant pels que són propietat d’entitats financeres i 

societats mercantils 

○ Crearem una línia d’ajuts per a la reforma i rehabilitació dels edificis més 

degradats  

○ Crearem un fons d’ajut per a la instal.lació d’ascensors als edificis 

d’habitatges de més de quatre plantes que encara no en tinguin 
 

● Polítiques de joventut 

○ Intensificarem el recolzament de l'orientació professional i laboral dels i 

les  joves a través del programa de Garantia Juvenil i el Club de feina 

+16. 

○ Consolidarem l’assemblea jove com a òrgan participatiu en l'àmbit de la 

joventut 

○ Seguirem fomentant els pressupostos participatius en l’àmbit de joventut 

○ Ampliarem l’skateparc del Bugarai amb nous elements 

○ Consolidarem el projecte d’educadors de carrer 

○ Consolidarem el grup de treball del "nervi jove" 

○ Adequarem un espai de bàsquet i instal.larem una taula de tennis taula al 

pati del Toc 

○ Intensificarem les actuacions de prevenció i sensibilització en l’àmbit de 

la salut jove 
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● Polítiques de gent gran 

○ Seguirem fomentant l'envelliment actiu i crearem noves ofertes 

d’activitats de lleure per a gent gran 

○ Projectarem, per a una execució futura, l’ampliació de l’equipament 

“Cases dels Mestres” 

○ Impulsarem activitats de relació intergeneracional entre gent gran i gent 

jove, compartint temps i experiències 

○ Establirem el Voluntariat Senior 

○ Culminarem el procés per aconseguir fer de Caldes "ciutat amiga de la 

Gent Gran”  

○ Desenvoluparem el potencial de la Coordinadora de la Gent Gran 

fomentant la seva participació en els diferents espais participatius oberts 

a la població 

○ Afavorirem l’aprenentatge de les TIC entre el col.lectiu de gent gran 

 

● Cooperació i solidaritat 

○ Consolidarem la recentment creada Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau 

i Drets Humans  

○ Promourem convocatòries obertes per a projectes de cooperació al 

desenvolupament tot prioritzant el treball amb les entitats solidàries del 

municipi 

○ Recuperarem el 0,7% per a projectes de cooperació, xifra a la qual ja 

estem mot a prop 

○ Fomentarem l'interès dels joves per la cooperació, donant un nou impuls 

a les beques a joves solidaris 

○ A través de mecanismes d’avaluació i seguiment d’actuacions ja 

realitzades, donarem a conèixer les actuacions més destacades i 

procurarem augmentar el grau de sensibilització 

○ Establirem criteris ètics, socials i mediambientals en les compres de béns 

i serveis municipals i ens adherirem a la Xarxa de Compra Pública Ètica 

 

● Cultura i patrimoni 

○ Projectarem la futura ampliació del museu Thermalia cap a l’antic 

balneari de Can Rius 

○ Recuperarem el Mas Manolo com a espai de creació artística i cultural, 

en col.laboració amb la Diputació de Barcelona 
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○ Potenciarem la figura de Picasso i la seva obra exposada a Thermalia 

○ Integrarem el Pont Romànic a la ruta del passeig de la Riera i com a nou 

element d'atracció turística 

 

○ Posicionarem Thermàlia com a referent de la província de Barcelona en 

el marc del Google Art Project 

○ Crearem un espai mixt al Centre Cívic per al ball de diables i l’escola de 

música, i recuperarem l’antiga presó com a element patrimonial del 

municipi 

○ Crearem, en una ubicació que no generi molèsties, un espai polivalent o 

“caixa d’activitats” culturals i/o lúdiques amb una cabuda aproximada de 

300 persones i que a més serveixi de magatzem del patrimoni festiu local 

○ Seguirem col.laborant amb les entitats culturals locals amb patrimoni 

històric propi per ajudar-les a recuperar-lo i adequar-lo a les necessitats 

actuals 

○ Crearem, en el marc del Consell municipal de la cultura, una taula de 

coordinació i millora de la programació cultural al municipi 

○ Editarem en format digital i puntualment en paper una agenda trimestral 

d’actes i esdeveniments culturals conjuntament amb les entitats 

○ Ampliarem l’horari d’obertura de la biblioteca municipal com a sala 

d’estudis en els períodes d’exàmens 

○ Seguirem fomentant les manifestacions de la cultura popular i tradicional i 

reforçarem el suport a les entitats que les impulsen 

○ Seguirem potenciant la recuperació de la memòria històrica del municipi 

amb l’edició de dos nous documentals de la sèrie “La memòria del temps” 

○ Impulsarem la recerca sobre la història local amb noves beques 

○ Seguirem impulsant la digitalització de documents d’interès local per 

preservar i difondre la memòria històrica 

○ Continuarem amb les publicacions sobre patrimoni de la Comissió de 

Patrimoni i les publicacions sobre entitats i festes culturals de Caldes 

 

● Esports 

○ Farem uns nous vestidors annexes al pavelló del Bugarai 

○ Adequarem el pavelló Torre Roja a les exigències de la pràctica esportiva 

d’Hoquei patins al més alt nivell 

○ Potenciarem els clubs i les entitats esportives de base com a elements 

d’activitat i de cohesió social 

○ Estudiarem la possibilitat d’habilitar algun terreny per a la pràctica de 

l’atletisme 
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○ Donarem difusió i rellevància institucional als assoliments més importants 

dels clubs i esportistes del municipi 

○ Potenciarem, d’acord amb els centres docents i les associacions 

esportives escolars, la pràctica esportiva en horari extraescolar 

○ Obrirem tant com sigui possible les pistes i les instal.lacions esportives 

escolars a la pràctica esportiva de les entitats i de la ciutadania 

○ Desplegarem accions per lligar l’activitat esportiva amb el coneixement 

del patrimoni natural del nostre poble i crearem circuits d’activitat física a 

l’aire lliure 

○ Promourem esdeveniments esportius a Caldes que tinguin ressò més 

enllà del nostre municipi 

○ Durem a terme aquelles inversions necessàries per al manteniment, 

l’adequació i la millora dels equipaments esportius i planificarem 

possibles nous equipaments de cara al mitjà termini, per tal de 

descongestionar en un futur l’oferta actual 

 

TERRITORI I ESPAI CÍVIC  

● Urbanisme i espai públic 

○ Reurbanitzarem la Plaça de la Font del Lleó, millorant-ne l’accessibilitat, 

realçant-ne el patrimoni i mantenint el seus trets més característics 

○ Farem l'aparcament públic de Les Hortes, amb capacitat per 160 

vehicles, i reconvertirem l'actual aparcament en superfície del costat de 

l'església en una nova plaça  

○ Reurbanitzarem el carrer de Font i Boet i un tram del carrer de Sentmenat 

○ En funció de les disponibilitats pressupostàries, reconvertirem els carrers 

Migdia i raval del Remei en carrers de plataforma única amb prioritat per 

al vianant  

○ Reurbanitzarem el carrer Sant Pere i un tram de Corredossos de baix 

(entre Sant Pere i Madella)  

○ En funció de les disponibilitats pressupostàries, reurbanitzarem el carrer 

Bigues, soterrant-me els serveis, eliminant barreres arquitectòniques i 

reasfaltant el paviment 

○ Redactarem el pla d’accessibilitat municipal i seguirem duent a terme 

actuacions de millora de l’accessibilitat a la via pública per tal 

d’aconseguir, a mig termini, el 100% d’accessibilitat al municipi 

○ Treballarem per ampliar el consens al voltant de la necessitat de 

reurbanitzar l'Avinguda Pi i Margall amb criteris d'urbanisme comercial 

modern i més amable amb les persones 
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○ Desenvoluparem un projecte d’Art Urbà per tal de realçar diferents espais 

públics a partir de les creacions artístiques 
 

 

 

 

 

 

 

● Desenvolupament territorial 

○ Seguirem avançant en la gestió urbanística per tal de permetre un futur 

desenvolupament dels plans parcials i polígons previstos al Pla General 

amb criteris de racionalitat urbanística, sostenibilitat ambiental, cohesió 

social i obtenció de sòl públic per a habitatge social 

○ Impulsarem la preservació activa del sòl no urbanitzable i perseguirem de 

manera eficaç les infraccions urbanístiques 
 

● Urbanitzacions 

○ Promourem un gran pacte entre partits i entitats col.laboradores per 

establir una estratègia i un calendari per a la progressiva recepció en 

condicions de les urbanitzacions que encara no estan recepcionades 

○ Tot i que els ajustos pressupostaris han comportat la congelació de les 

convocatòries dels ajuts pervistos a la Llei 3/2009 de regularització i 

millora d’urbanitzacions existents, estarem amatents a la redacció dels 

programes d’adequació previstos quan sigui possible executar-los 

○ Millorarem la connexió a peu dels barris extraurbans de Saulons/Font 

dels Enamorats, i Can Valls/Torre Negrell amb el nucli urbà condicionant i 

delimitant camins segurs per a vianants 

○ Durem a terme un pla de control i adequació de les parcel·les no 

urbanitzades de les urbanitzacions 

 

● Serveis municipals 

○ renovarem i millorarem els contractes de neteja viària i subministrament 

elèctric 

○ Seguirem treballant des de GMSSA per augmentar encara més les ràtios 

d’autoabastiment del recurs de l’aigua amb millores a la xarxa existent 

○ Durem a terme un pla per a la senyalització i la millora de la  il·luminació 

dels passos de vianants del carrers Pi i Margall, Homs, Montserrat,  

Balmes i Torras Sayol. 

○ Establirem un nou sistema de préstec i muntatge d’escenaris, tarimes i 

material festiu 
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○ Pavimentarem i enjardinarem els principals carrers del cementiri 

municipal i construirem dues noves illes de nínxols  
 

● Entorn i sostenibilitat 

○ Impulsarem una nova planta de biomassa que doni servei al Calderí i a 

l’escola bressol La Lluna i millori en termes de sostenibilitat el mix 

energètic local 

○ Treballarem perquè les plantes de biomassa s’abasteixin de fusta dels 

boscos de Caldes i del seu entorn 

○ Realitzarem el projecte de via verda de la riera de Caldes, de Caldes de 

Montbui a Santa Coloma de Gramenet, en el seu tram pel nostre terme 

municipal  

○ Connectarem el passeig de la Riera amb la llera de la Riera a través de la 

passarel.la de les hortes de baix 

○ Ordenarem l’espai de les hortes de baix amb criteris estètics i de gestió 

comuns 

○ Establirem un circuit orbital per a vianants que connecti els espais verds i 

de lleure a l’aire lliure de les diferents zones del nucli urbà entre ells i amb 

els espais naturals més destacats 

○ Seguirem millorant, en consens amb els veïns, Sant Sebastià de 

Montmajor i els seus actius patrimonials i naturals 

○ Impulsarem la neteja de sotaboscos i franges de protecció forestal a 

través de la pastura extensiva 

○ Seguirem millorant l'eficiència energètica dels serveis i equipaments 

municipals, especialment l’edifici consistorial, i continuarem fent la nostra 

aportació en la lluita contra el canvi climàtic aplicant les propostes del Pla 

d’Acció per a l’energia sostenible 

○ Farem auditories energètiques als equipaments municipals que encara 

no en disposen 

○ Instal·larem miniaerogeneradors urbans, capaços d’aprofitar vents 

moderats, en alguns equipaments municipals prèvia realització d’un 

estudi que n’avalui els possibles millors emplaçaments 

○ Instal·larem plaques solars tèrmiques a l’Escola Bressol Municipal La 

LLuna, al Museu Thermàlia i a la biblioteca municipal 

○ Introduirem vehicles elèctrics i de baixes emissions a la flota municipal de 

vehicles 

○ Impulsarem accions per aprofitar l’energia geotèrmica del subsòl 

○ Incorporarem criteris d’eficiència energètica en el futur desenvolupament 

dels plans parcials urbanístics pendents d’executar 

○ Elaborarem l'inventari municipal de camins 
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● Mobilitat 

○ Farem un pas soterrani a la C59 que uneixi el nucli urbà amb el polígon la 

Borda, eliminant la perillositat del creuament a peu de la carretera; en 

funció de les disponibilitats pressupostàries, farem també un pas soterrat 

cap a la zona del cementiri  

○ Aplicarem eines de gestió intel.ligent de la mobilitat al municipi  

○ Crearem un pàrking provisional al barri del Bugarai que espongi 

l’aparcament en aquella zona 

○ Condicionarem vies ciclistes segures que connectin la majoria dels barris 

extraurbans amb el casc urbà i Caldes amb Palau-Solità i Plegamans 

○ Instal.larem un semàfor, que funcionarà en hores punta de trànsit, a la 

Cruïlla Homs/Avel.lí Xalabarder  

○ Seguirem pressionant davant del Govern de la Generalitat per 

desencallar la variant de Sentmenat i poder desviar així el trànsit pesat 

del centre del municipi 

○ Pressionarem davant del Govern de la Generalitat per, a la c59, 

reordenar l'accés nord a Caldes així com l'accés a la zona del cementiri i 

al carrer Bigues 

○ Reordenarem els accessos al polígon La Borda des de la C1413 

○ Treballarem per concretar un futur eix ferroviari lleuger de la Riera de 

Caldes 

○ Millorarem el servei de taxi amb una millor coordinació de les guardies 

mitjançant un nou aplicatiu de contactació amb els taxis que es diu 

TAXITRONIC.  

○ Redisenyarem alguns trajectes de bus urbà per a donar més cobertura 

territorial del servei. 

○ Millorarem la senyalització viària i farem un pla específic de millora de la 

senyalització dels aparcaments públics 

○ Seguirem millorant la senyalització dels camins escolars implantats 

recentment 

○ Seguirem sensibilitzant en la mobilitat sostenible i segura 
 

● Seguretat  

○ Seguirem actualitzant els plans de protecció civil relacionats amb 

fenòmens naturals, equipaments públics i actes de concurrència a la via 

pública 

○ Projectarem una nova comissaria de policia local i, en funció de les 

disponibilitats pressupostàries, executarem el projecte 

○ Seguirem desplegant el model de policia de proximitat o de barri com a 

model vertebrador de la bona convivència 
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○ Dotarem la policia municipal d'algun vehicle elèctric 

○ Aplicarem les recomanacions del nou pla local de seguretat viària 

○ Seguirem millorant la central integrada d'emergències al polígon La 

Borda, seu de Protecció Civil i Bombers voluntaris 

○ Desplegarem el nou servei de mediació comunitària, en coordinació amb 

la policia local, per intervenir i atendre conflictes veïnals 

○ Impulsarem accions per fomentar la cultura del respecte a les persones i 

a l'espai cívic i combatrem els actes incívics 

○ Incrementarem la col·laboració i coordinació entre la Policia Local i els 

Mossos d'Esquadra 

○ Durem a terme Juntes Locals de Seguretat obertes a la ciutadania per 

informar i debatre conjuntament les qüestions relatives a la seguretat 

ciutadana i al civisme al nostre municipi 

 

 

 

ECONOMIA  

● Empresa i indústria 

○ Treballarem per millorar l’estat dels polígons d’activitat econòmica del 

municipi, la seva accessibilitat i les seves infraestructures  

○ Promourem l’esperit emprenedor i la creativitat en els centres escolars i 

entre la ciutadania com a hàbits i competències clau per al 

desenvolupament econòmic 

○ Aprofundirem la interlocució directa amb les empreses del municipi a fi de 

detectar conjuntament necessitats i demandes dels diferents sectors 

d’activitat 

○ Continuarem facilitant la transmissió de negocis mitjançant el programa 

Reempresa 

○ Seguirem unint esforços a nivell supramunicipal, principalment a través 

de l'AMERC, per promoure de manera conjunta el desenvolupament 

econòmic dels nostres territoris 

○ Farem pressió per aconseguir que la futura Terminal Intermodal de 

Mercaderies de la Llagosta, part del corredor mediterrani, sigui una 

realitat el més aviat possible i constitueixi un avantatge competitiu per la 

logísitca de les empreses ubicades a Caldes 

○ En la mesura que ens permeti la reglamentació laboral potenciarem la fluïdesa i 

acompliment dels acords entre les empreses del municipi i els seus treballadors, 

posant especial èmfasi a les empreses municipals i serveis externalitzats. 
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● Comerç i consum 

○ Afavorirem, en el planejament urbanístic i en la política de foment del 

comerç, el desenvolupament del petit i mitjà comerç i l’equilibri entre els 

diferents formats d’oferta 

○ Seguirem col·laborant amb la UCIC per generar actuacions i estratègies 

conjuntes de millora del comerç de proximitat 

○ Seguirem apostant per la millora de la qualitat de l’espai públic com a 

estratègia per recolzar els eixos comercials a cel obert 

○ Treballarem per consolidar el mercat ecològic al casc antic amb 

productes de la terra i filosofia del Km 0 

 

○ Promourem activament l'ús de la llengua catalana en el comerç, tant a la 

retolació com a l'atenció al client 

○ Vetllarem per un compliment estricte de la normativa d'horaris comercials 

○ Consolidarem l’Oficina d’Atenció als Consumidors i intensificarem les 

accions de formació i informació referides a temes de consum 

 

○ Promourem que als plecs de condicions que fa l’ajuntament per 

contractar serveis sigui un requisit que les empreses que es presentin 

s’hagin d’adherir a l’arbitratge de consum 

 

● Turisme i termalisme 

○ Convertirem Caldes en una destinació termal de referència en l’àmbit del 

Mediterrani, amb una oferta integrada que vinculi els actius turístics i 

patrimonials existents amb noves instal.lacions singulars i 

complementàries, englobades en un projecte sostenible i responsable 

des del punt de vista social, cultural i mediambiental 

○ Seguirem promovent un model d’atracció turística basada en la identitat, 

la singularitat del nostre municpi i la recuperació del patrimoni històric, 

cultural i natural 

○ Crearem la Ruta Termal, des de la Font del Lleó a “El Safareig, banys 

termals”, com a producte turístic singular i integral 

○ Promourem l'Escaldàrium i altres esdeveniments locals com a reclams 

turístics 

○ Intensificarem la promoció turística de Caldes a la xarxa 

○ Estudiarem la possibilitat de promoure la instal.lació d’un alberg al nostre 

municipi 

○ Seguirem aprofundint, a través de la taula de turisme, en la col.laboració 

amb els actors que intervenen en l’oferta turística del nostre municipi 
 

● Agricultura i ramaderia 
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○ Intensificarem la relació amb l’IRTA amb la finalitat d’afavorir el nostre 

municipi i especialment el sector agrícola 

○ Promourem la producció agrícola i ramadera local de qualitat 

 

● Infrastructures TIC 

○ Promourem el desplegament de la fibra òptica a tot el municipi, inclosos 

els barris extraurbans i els polígons industrials 

○ Promourem en l’obra pública l’estudi i la inclusió de les infraestructures 

de telecomunicacions 

○ Pressionarem les operadores de telecomunicacions per millorar la 

cobertura a tot el municipi i eliminar les zones fosques que encara 

existeixen 

 

GOVERN  

● transparència i bon govern 

○ activarem el portal de transparència a la web municipal per tal de facilitar 

i incentivar la fiscalització de l'activitat de l'administració municipal per 

part de la ciutadania, inclosos els processos d’adjudicació directa, i 

aplicarem la llei catalana de transparència 

○ Continuarem proporcionant, a través de l'aplicació CaldesClar, informació 

clara i entenedora sobre el pressupost municipal i la contractació pública, 

informació que bolcarem també al web munjicipal 

○ Promourem processos d’obertura de dades (Open data), garantint  que el 

coneixement generat per l’Ajuntament gràcies als recursos públics sigui 

de domini públic, lliure i gratuït.  

○ Crearem la figura del/la Síndic de Greuges municipal 

○ Seguirem treballant per reforçar a l'administració municipal una cultura de 

treball basada en la consecució d'objectius, l’eficàcia, el rendiment de 

comptes i el servei a la ciutadania 

○ Implantarem la carrera professional entre el personal de l’ajuntament 

○ Seguirem potenciant la planificació estratègica en l’anàlisi i la presa de 

decisions i la transversalitat entre àrees 

○ Aprofundirem en els controls interns de seguiment i d’avaluació de l’acció 

de govern com a base per a la millora constant 

○ Ampliarem el treball de l’Ajuntament amb la banca ètica 

 

● administració electrònica i atenció a la ciutadania 
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○ farem realitat un espai web de tràmits electrònics i carpeta del ciutadà/na 

a fi que es puguin dur a terme la majoria dels tràmits amb l'administració 

de manera electrònica, fàcil i ràpida 

○ seguirem millorant l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania i simplificant i 

agilitzant els tràmits administratius 
 

● participació ciutadana 

○ Crearem el Consell per al desenvolupament econòmic i social de la Vila 

○ Crearem una comissió de seguiment de la implementació i el 

desplegament del Pla Estratègic “Horitzó 2025”  

○ Desenvoluparem més experiències de democràcia 2.0: aplicacions de 

plataformes deliberatives que permetin al govern municipal conèixer 

l’opinió de la ciutadania sobre temes concrets obrint finestres d’opinió, i 

processos participatius per implicar la ciutadania en la presa de decisions  

 

○ Seguirem estant al costat de les entitats per capacitar-les, formar-les i 

ajudar-les a fer de motor de la nostra societat civil 

○ Ampliarem l’experiència pilot de pressupostos participatius a més àmbits 

del pressupost municipal 
 

● #NouPaís 

○ continuarem empenyent el procés d’independència des de l’Ajuntament i 

serem actius en la construcció d'un nou país just, net i avançat; en aquest 

sentit, “aplicarem” la independència si de les eleccions del 27 de 

setembre se n’obté el necessari mandat democràtic 


