
1 - Optimitzarem el funcionament intern de 
l’ajuntament, identificant les necessitats de tots els 
serveis per garantir els serveis públics i millorar les 
condicions laborals dels treballadors municipals.

2 - Revisarem i actualitzarem les ordenances i 
reglaments municipals, especialment el Reglament 
Orgànic Municipal (ROM) i els reglaments dels 
Consells Municipals per a garantir i potenciar la 
participació ciutadana en els òrgans municipals.

3 - Agilitzarem i simplificarem els tràmits municipals 
amb accions concretes com impulsar l’administració 
electrònica i la carpeta ciutadana, o implementar un 
sistema còmode i eficient pel pagament dels impostos, 
amb la possibilitat d’agrupar i/o fraccionar el pagament 
sense cap increment. 

4 - Millorarem la contractació pública amb criteris 
ètics, de sostenibilitat ambiental i responsabilitat social.

5 - Garantirem el dret de la ciutadania a la informació 
municipal, fent que sigui entenedora, pràctica 
i propera, i farem un pla de comunicació per a 
separar els mitjans de comunicació municipals de la 
comunicació institucional. 

6 - Canviarem la forma de relacionar-nos amb la UAB 
per generar sinergies i esdevenir una veritable ciutat 
universitària.

7 - Impulsarem l’Oficina Local Jove per vehicular les 
polítiques de joventut relatives a habitatge, treball, 
formació no reglada, oci, etc.

8 - Farem una política d’inversions que respongui a les 
necessitats real, planificada i equilibrada territorialment 
per barris, per a tal que aquesta esdevingui més justa i 
amb menys desigualtats.

9 - Impulsarem una revisió del conveni amb la EMD 
de Bellaterra prenent d’exemple el de Valldoreix, amb 
lleialtat institucional, consens i cerca del bé comú.

10 - Afrontarem els problemes de seguretat i 
convivència com a part de la política social de forma 
dual: ampliant la plantilla de la policia local i la 
construcció d’una nova comissaria, i amb programes 
de mediació i prevenció de conductes de risc.
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