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INFORME DE GESTIÓ: EL PRIMER ANY DEL MANDAT 2011 - 2015 
JUNY 2011 – JUNY 2012 

 
 
Recull de les accions realitzades per les diferents regidories de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui durant el primer any del mandat 2011 – 2015.  
 
Regidoria de Règim Intern i Atenció a la Ciutadania 
 

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA: 

‐ Implementació de l’E-Tram: eina de gestió electrònica que permet al ciutadà 
realitzar tràmits administratius a través del web municipal. Actualment en una 
primera fase els tràmits disponibles son:  

· Model d’instància general 
· Cita amb càrrecs electes 
· Sol·licitud de còpies compulsades de documents municipals 
· Sol·licitud de retirada de mobles i trastos vells 
· Sol·licitud de certificats de qualificació urbanística 

‐ Aplicació a la web d’incidències a la via pública: eina electrònica que permet al 
ciutadà qualsevol tipus d’incidència que detecti als espais públics i sobre la que 
calgui una actuació  (viapublica.caldesdemontbui.cat) 

‐ Implementació d’una aplicació a la web per tal de consultar en línia els 
documents de l’Arxiu Històric que ja han estat digitalitzats 
(arxiu.caldesdemontbui.cat) 

‐ Implementació de l’E-factura 
 

RÈGIM INTERN: 

‐ Elaboració d’un programa d’indicadors destinat a l’obtenció d’estadístiques 
‐ Formulari Outlook per als serveis territorials i serveis personals 
‐ Canvi del SAI de l’Ajuntament 
‐ Canvi de la megafonia de la Sala de Plens i webcam 
‐ Instal·lació d’ordinadors a les Cases dels Mestres, un projector i el maquinari 

per a una pissarra interactiva 
‐ Canvi de servidors a l’Ajuntament i a la Policia 
‐ Supressió del Registre de Parelles de Fet, donat que l’actual Codi Civil català 

no el contempla ni el regula. 
‐ Contractació d’assegurances de Responsabilitat Civil 
‐ Canvi de les fonts d’aigua a l’Ajuntament i a d’altres equipaments per uns 

models de millor qualitat i menor cost. 
‐ Eliminació de cabines telefòniques a càrrec de l’Ajuntament: no es feien servir i 

el seu manteniment suposava un cost innecessari 
‐ Eliminació i transferències de documentació a l’Arxiu Històric 
‐ Informatització dels expedients administratius dels Serveis Territorials 
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Regidoria d'Educació i Formació Permanent 
 

‐ Trasllat i inici de les activitats de l'Escola d'adults a Les Cases dels Mestres 
‐ Presentació de l'avantprojecte constructiu de l'institut escola El Calderí i 

presentació de propostes de millora 
‐ Recepció de les obres de l'escola Montbui 
‐ Inversions a les escoles: canalitzacions aigües pluvials, aïllaments tèrmics, 

arranjaments, piques i mobles canviadors a La Lluna, lavabos i pinçadits al 
Farell, parquet i sòcol a una aula del Gegant del Pi, joc exterior i tendal al 
Calderí 

‐ Xerrades:  
− 26 d'octubre: Interacció i comunicació en els tres primers anys de vida 

dels nostres fills i filles  
− 19 de gener: L’alimentació de 0 a 3 anys: dieta equilibrada, menjar sa 
− 16 de febrer: Com fer costat als nostres fills quan no són com esperem  
− 16 d'abril: Teatre - fòrum: Què dir després de dir NO?  

‐ Curs:  
− El món emocional dels més petits, per a mestres d'educació infantil de 

les escoles (bressol i primària) de Caldes de Montbui 
‐ Taller:  

− El món emocional dels més petits (taller per a mestres pares i mares de 
Caldes de Montbui) Organitzat juntament amb el Centre de Recusos 
Pedagògics del Vallès Oriental 

‐ 25 consells escolars 
‐ Dues concentracions defensant l'escola en català 
‐ Voluntariat lingüístic: 16 parelles dels cursos i 5 de la Residència 
‐ Sessió de recursos lingüístics a Internet (amb la Residència Santa Susanna) 
‐ Sessions sociosanitàries (amb la residència la Residència Santa Susanna) 
‐ Redacció del reglament d'ús de la llengua catalana per al CN Caldes 
‐ Festa del Voluntariat Lingüístic del Vallès Oriental 
 

 
Regidoria de Treball 

 
‐ Posada en marxa de les Cases dels Mestres en qüestions de formació 

ocupacional 
‐ Borsa de treball:  

-- 343 entrevistes de feina realitzades 
-- 102 ofertes de feina gestionades amb 123 llocs de treball oferts 
-- 74 ofertes gestionades via Web 

 72 llocs de treball coberts (58,54%) 
-- 945 candidats contactats per ofertes gestionades 
-- 54 ofertes gestionades cobertes amb candidats de la Borsa de Treball 

(46,15%) 
-- 2.222 seguiments (consultes directes, formació, gestió d’ofertes) de 

persones inscrites a la Borsa de treball 
‐ Club de feina: 

-- 842 participants 
-- 6.385 consultes personals ateses 
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-- 68 sessions informatives  
 294 participants 

-- 270 assessoraments individuals: 
 223 de tècniques de recerca activa de feina  
 57 d’orientació professional. 

-- 38 sessions d’assessorament en grup: 
 162 participants  
 4 càpsules formatives sobre “Com fer un currículum”, 13 

participants. 
 7 càpsules formatives “Recerca activa de feina per Internet”, 25 

participants. 
 1 càpsula formativa “Com superar amb èxit una entrevista de 

feina”, 3 participants. 
 4 mòduls ”Alfabetització informàtica i digital”, 17 participants. 
 Sessions de recerca activa de feina per persones amb 

problemes d’alfabetització. 
‐ Club de feina + 16:  

 135 joves participants 
 260 consultes ateses 
 Sessions de recerca activa de feina amb joves, individuals i en 

grup. 
 Orientacions professionals i d’estudis individuals. 
 2 xerrades informativa per joves sobre Treballar a l’estiu  
 1 xerrada informativa per joves sobre Treballar al Nadal 

‐ Formació ocupacional:  
-- 10 cursos de formació pròpia 
-- 3 cursos de formació pròpia conjuntament amb Sant Feliu de Codines 
-- 2 cursos de formació ocupacional SOC 
-- Formació dins el projecte ILOQUID  

‐ Plans d’ocupació: 4 plans amb 17 persones contractades 
 

Regidoria de Promoció Econòmica 
 
‐ Renovació del conveni amb la UCIC per la promoció comercial 
‐ Definició de l’eix comercial i estudi de mesures per a la seva promoció 
‐ Renovació del conveni amb Cooperativa 70 per l’Oficina d’atenció al 

consumidor 
‐ Recerca activa de sol·licituds per ubicar-se al Centre d’Iniciatives Empresarials 
‐ Posada en marxa dels horts domèstics a Torre Marimon 
‐ 2 xerrades informatives per a emprenedors 
‐ Finalització i presentació pública a l’Espai Can Rius de la Diagnosi de Teixit 

Empresarial de Caldes i presentació de l’estudi “El Vallès, motor productiu de 
Catalunya” 

 
 
 
 
 
 



 

Plaça de la Font del Lleó, 11 
Tel. 93 865 56 56 
Fax 93 865 56 57 
www.caldesdemontbui.cat 
08140 Caldes de Montbui 

 

Regidoria de Promoció turística i termalisme 
 
‐ Fira de Nadal: potenciació del fet termal i cuina per primer cop del brou de 

nadal a l’olla gegant. 
‐ Mercat de l’Olla: Consolidació de l’esdeveniment amb la 4ª edició. Més 

artesans que mai. Tematització de les jornades gastronòmiques: Cuina 
Romana. 

‐ Jornades gastronòmiques de les cireres i recuperació del concurs “el golafre de 
cireres” 

‐ Producció d’una guia de productes típics.  
‐ Converses amb els balnearis per promocionar conjuntament l’Espai Can Rius 

(noces i reunions).  
‐ Cervesa Termal “La Calderina”: col·laboració amb Art Cervesers. 
‐ Taula de turisme: contacte regular amb el sector  
‐ Consorci de Viles Termals: participació activa al consorci, canvi de presidència i 

d’estatuts. Contacte amb l’Associació Balneària, participació al Projecte 
SOWELL 

‐ Elaboració en curs d’una aplicació per telèfons mòbils dels punts d’interès 
turístic de Caldes 

‐ Més senyalitzacions: fletxes turístiques, plafons i tòtems. 
‐ Ral·li d’autobusos clàssics: èxit en la primera vegada que els busos paraven 

durant una hora al centre de Caldes. 
‐ Gestió del reportatge de la televisió BS Japan sobre el termalisme a Caldes 
 
 

Regidoria de Cultura i Patrimoni 
 
‐ Consolidació de la Sala Delger com a sala d'exposicions: 17 exposicions de 

maig de 2011 a maig de 2012.  La sala està ocupada ja durant tot el 2012 
‐ Exposicions a Thermalia: a destacar la de Alfredo Lanz i Montserrat Faura, la 

de Marta Ramoneda del Pakistan i la d’Emilio Morenatti sobre violència de 
gènere al Pakistan, premi Fotopress 2009, entre d’altres 

‐ Exposició Vila Arrufat per recollir diners per restauració de l’Ermita de Sant 
Sebastià i adquisició de dos gravats 

‐ Exposició de producció pròpia: Farmàcia Codina 
‐ Segona fase de senyalització de la Torre Roja 
‐ Incorporació de la farmàcia Codina al circuit de visites guiades 
‐ Activació de les visites al museu de nouvinguts i col·lectius de Caldes 
‐ Consolidació del MIAU a Caldes: conveni amb Roca Umbert, increment 

subvenció Diputació de Barcelona, projecte de micromecenatge  
‐ Seguiment arqueològic de la rehabilitació de la muralla medieval i el molí de 

l'Esclop 
‐ Recull de la memòria oral del molí de l'Esclop. Gravació i edició de vídeo. 
‐ Gestió del capítol de “Sota Terra” de TV3 dedicat a Caldes 
‐ Replantejament del Consell de la Cultura: mesa de programació cultural 

municipal amb capacitat de gestió d'un pressupost concret. Proposta a debat 
‐ Edició i presentació del Llibre de Llegendes de Caldes i del Llibre de 

l’Escaldàrium 
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‐ Estudi econòmic de l'Escola de Música i estudi de col·laboració amb Escoles de 
Música de municipis dels voltants 

‐ Canvi d'enfocament de la zona de barraques a la FM 2011 i també 2012 i 
selecció dels grups via consulta popular 

‐ Reis: escenografia nova d'urgència per solucionar problemes que donava 
l'antiga 

‐ Carnaval: consolidació del canvi de recorregut i ball al pavelló del Bugarai 
‐ Sant Jordi: consolidació celebració diana al parc amb incorporació de noves 

propostes  
‐ Conveni amb l'Agrupació Sardanista  
‐ Adquisició de remolc per als gegants i gegantons 
‐ Inici de l'estudi sobre la conservació de les Termes Romanes 
‐ Nou Impuls a l'Escaldàrium: creació, per part del Ball de Diables, del Consell de 

l'Escladàrium, treball conjunt de l'Entitat amb Ajuntament, Policia, Bombers i 
Protecció Civil. Elaboració d'un Pla d’Autoprotecció, primeres passes per 
convertir la festa en municipal 

‐ Senyalització elements patrimonials: definició de l'estètica i dels continguts. 
Producció de la senyalització muralla i molí de l'Esclop 

‐ Reciclatge de banderoles de festes i activitats i conversió en bosses i estoigs 
 
 

Regidoria d’Acció Social  
 
‐ Actuacions per combatre desnonaments: convenis amb ICAVOR i Càritas 

Diocesana 
‐ Converses amb entitats bancàries per borsa d’habitatges socials 
‐ Unificació de les llistes de repartiment d’aliments (Càritas i Creu Roja): 270 

persones ateses regularment 
‐ Incorporació d’una nova treballadora social al Departament  
‐ Beques escola bressol: la retallada de la Generalitat l’assumeix l’Ajuntament. 
‐ Llei de la dependència: impuls amb el Consell Comarcal per agilitzar la 

tramitació dels expedients. 
‐ Teleassistència: introducció del copagament i ajuts per fer-hi front  
‐ Concert Solidari en Motiu de la Marató per la pobresa. 

INTEGRACIÓ I IMMIGRACIÓ: 

‐ Projecte TOPOS: coneixement i identitat a través de la toponímia local 
‐ Taula religiosa: reunió amb les diferents congregacions de Caldes 
‐ Atenció personalitzada als nouvinguts. Proves de català per obtenir els 

certificats. 

 
Regidoria de Participació Ciutadana i Cooperació 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA: 

‐ Consell d’Infants. Treball sobre la mobilitat sostenible conjuntament amb 
l’entitat Pas a Pas. 
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‐ Formalització de l’agermanament amb Saint-Paul-lès-Dax. 
‐ Pla de Formació Anual per a entitats 
‐ Processos participatius per nom carrer Espartero i plaça de Can Rius 
‐ Obertura i adjudicació de nous espais per a entitats a l’antiga Escola d’adults 

COOPERACIÓ: 

‐ Pla Local de Cooperació: finalització de l’esborrany i presentació a Caldes 
Solidària. 

‐ Beques a joves solidaris 
‐ Exposició sobre Àfrica a la biblioteca 
‐ Finançament de projectes de cooperació al desenvolupament: Brasil, Senegal. 
‐ Ajuda humanitària d’emergència al corn d’Àfrica via Fons Català de 

Cooperació. 
‐ Disminució temporal dels fons per a projectes de cooperació 

Regidoria de Gent Gran 
 
‐ Posada en marxa de les activitats per a Gent Gran a les Cases dels Mestres i 

nova ubicació de l’Esplai  
‐ Renovació del conveni amb la Fundació Santa Susanna  
‐ Participació en la cloenda de les caminades de la gent gran 

 
 
Regidoria de Joventut 

 
‐ Club de Feina +16: creació del twitter i facebook propis, presentació del servei 

a l’Escola d’adults i diverses xerrades: 
-- 31/05/2011 – Xerrada “com fer entrevista” a Cicles Formatius  
-- 08/11/11 Xerrada Treballar per Nadal 
-- 20/12/11 Xerrada a Escola d’adults 
-- 15/03/12 Xerrada a Cicles Formatius  
-- 22/05/12 Xerrada Treballar a l’estiu 

‐ Club Jove estiu 2011: Lip dub “Ens traslladem”  
‐ Espai Jove El Toc; procés participatiu per al trasllat i per al nou logo, 

inauguració del nou equipament, elaboració del reglament d’ús, nou formulari 
de cessió d’espai El Toc en línia, presentació a les entitats juvenils i a les 
escoles (1r ESO IES), i activitats: 

-- Expo Sota pressió (02/11/11)  
-- Expo Divendres nit febre (19/12/11) 
-- Taller de ball sorgit i fet amb els joves 
-- Teatre Social - Representació 10/01/12 amb el que s’ha continuat fent 

un taller permanent al Toc 
-- Sortida al Teatre MUSICAL13 
-- 1a Trobada intergeneracional (28/04/12) 

‐ Subvencions juvenils: 5 entitats  
‐ Salut jove: coordinació amb serveis socials per fer xerrades de salut 

-- 07/11/11 Xerrada sobre drogues a IES 
-- 14/11/11 Xerrada sobre drogues a IES 
-- 29/11/11 Xerrada sobre drogues a 3r ESO E. Pia 
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-- 12/12/11 Xerrada de sexualitat a 4t IES MH i 1r Batx 
-- 13/12/11 Xerrada de sexualitat a 4t IES MH i 1r Batx 
-- 14/12/11 Xerrada de sexualitat a 4t IES MH i 1r Batx 
-- 16/12/11 Xerrada de sexualitat a 4t IES MH i 1r Batx 
-- 19/12/11 Xerrada de sexualitat a 4t IES MH i 1r Batx 
-- 10/01/12 Xerrada sobre pantalles a 3r ESO E. Pia 
-- 21/02/12 Xerrada de sexualitat a 3r ESO E. Pia 
-- 03/05/12 Xerrada sobre tabac a 1r ESO E. Pia 
-- 04/05/12 Xerrada sobre efectes alcohol a 2n ESO E. Pia 

‐ Punt d’Enllaç: Dinamització viatge fi de curs 4t ESO (IES MH): Fira de Nadal, 
Carnaval, etc. I diverses xerrades i exposicions. 

-- 04/11/11 Expo: I després de l’ESO què? 
-- 07/11/11 Xerrada accés món laboral a 1r Batx IES MH 
-- 14/11/11 Xerrada accés món laboral a 1r Batx IES MH 
-- 08/11/11 Xerrada accés món laboral a 2n Batx IES MH 
-- 10/11/11 Com divertir-se? 1r ESO Pia  
-- 11/11/11 Xerrada accés món laboral a 4t ESO IES MH 
-- 15/11/11 Xerrada accés món laboral a 4t ESO IES MH 
-- JOAC – 28/02/12 /13/03 
-- 07/05/11 Xerrada accés món laboral a 4t ESO E. Pia 

‐ Hivern Jove: Lisztomania Espai jove el Toc i activitats i tallers varis 
‐ Curs de monitors  
‐ Obertura d’aules d’estudi al TOC 19/05 – 23/06  

 
 
Regidoria d’Esports  

‐ Reunions amb totes les entitats esportives locals, així com amb totes les 
seccions del CN  

‐ Millores i manteniment a les instal·lacions esportives municipals: 
-- Arranjament de tots els finestrals del lateral del passadís del Pavelló de 

les Cremades 
-- Arranjament porta principal i millores a rajoles de terratzo al pavelló 

Torre Roja 
-- Disseny i instal·lació de senyalèctica a tots els accessos de les 

instal·lacions 
‐ Redacció, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, del projecte de nous 

vestidors per al pavelló del Bugarai 
‐ Difusió setmanalment via twitter de les activitats de les entitats. 
‐ Creació d’una comissió per retornar la Duatló de muntanya de Caldes 
‐ Conveni de cessió de terreny municipal al Club de Tir amb Arc  

 
 

Regidoria d’Urbanisme, Planejament territorial i Urbanitzacions  

‐ Millora dels accessos C-59 / Els Saulons  
‐ Tràmits de planejament: Pla Parcial Sector Sud (2on text refós), Pla Parcial 

Puigdomí Nord (aprovació provisional), Pla especial centre de Salut Mental 
(aprovat inicialment), aprofitament mig Font dels Enamorats (aprovació inicial) 
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Regidoria d’obra pública, serveis i habitatge 

OBRA PÚBLICA 

‐ Nova plaça de Can Rius 
‐ Arranjament Font i Boet i M. G. Montserrat  
‐ Nova plaça del Molí de l’Esclop  
‐ Finalització de les obres a El Toc 
‐ Obres a La piqueta: espai de promoció econòmica  
‐ Redacció d’avantprojectes: nou pont d’accés a les Cremades, tercera fase del 

passeig de la Riera i restauració del Pont Romànic, Pi i Margall, Plaça de la 
Font del Lleó i aparcament de les Hortes 

‐ Reparacions pendents a piscina municipal 
‐ Arranjament Dipòsit de Can Maspons 

SERVEIS 

‐ Plec concurs subministrament elèctric  
‐ Aprovació del projecte de millora de l’enllumenat a la zona eixample 2  
‐ Plec per caviar il·luminació (bombetes per reduir consum i contaminació 

lumínica. Renting) 
‐ Adjudicació servei manteniment aparells elevadors (estalvi de 30.000€) 
‐ Conveni recepció aigua Farell  

HABITATGE 

‐ Servei de Mediació de l’Habitatge 
‐ Clau d’habitatge dotacional  al polígon d’actuació 6/7 
‐ Subvencions rehabilitació habitatges  Llei de barris (6 de presentades) 

 
Regidoria d’Espais públics i Sostenibilitat 

ESPAIS PÚBLICS 

‐ Nou Passeig reformat a Raval Canyelles: instal·lació de mobiliari urbà, 
eliminació de grafits 

‐ Adequació de la zona de pas de l’aparcament de l’església com a zona de 
mirador cap a les hortes 

‐ Restauració de les fonts naturals: restauració i recuperació de la font del 
Dimoni i de la font natural de “la Font dels Enamorats” i adequació d’accessos 

‐ Zona verda entrada est de la població: adequació i uniformització del terreny i 
enjardinament d’un parterre a la façana amb c/ Montserrat  

‐ Asfaltat del c/Bisbe Soler i parcialment Buenos Aires 
‐ Aparcament provisional davant Escoles Pies (solar Avda J. Fontcuberta / Pare 

Poch) 
‐ Parterres centrals de Pi i Margall i instal·lació de mobiliari urbà (sector El Tint) 
‐ Façana Can Rius: restauració, arranjament i pintat de les façanes que estaven 

fóra de l’àmbit d’actuació de la nova plaça.  
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‐ Plaça Pau Surell: arranjament paviment vermell, escossells, arrebossat i pintat 
façana església, arranjaments i enjardinament parterres plaça, arranjament i 
pintat mur-barana ferro mirador des de Pau Surell, reparació i pintat d’una 
barana de ferro del final del carrer Roma. 

‐ Plaça de la República: retirada de plataners de les façanes amb carrers Homs, 
Sant Ramon i Estació, i plantat de noves unitats a la façana amb Homs. 

‐ Zona social barri extra-urbà de “El Farell”: ampliació dels jocs infantils de la 
zona, i reubicació dels existents per a garantir distàncies de seguretat. 

‐ Pati nou TOC: arranjament d’obra dels murs i escales al parterre tocant a 
carrer, instal·lació de mobiliari urbà, treballs de jardineria sobre l’arbrat existent. 

‐ Final c/ Marquès fins a mirador: elaboració de sistema de recollida d’aigües 
pluvials amb reixes embornals i xarxa de tub de PVC fins a hortes. 

‐ Instal·lació de marquesina de bus urbà a Torre Negrell 
‐ Reparació de tub de clavegueram (col·lector) a final del c/ Palaudàries. 
‐ Placeta del Marquès: millora de la plaça incloent sistema de recollida d’aigües 

pluvials  
‐ Carrer Font  i Boet: arranjament de les voreres d’ambdues bandes, incloent 

l’ampliació de dimensions dels escossells de l’arbrat 
‐ Plaça de l’Àngel: tapat dels escossells existents amb paviment vermell  

permeable, canvi d’ubicació de mobiliari urbà per a millorar zones de terrasses 
dels bars 

‐ Senyalització amb collatge al terra de regletes metàl·liques de les zones 
d’ocupació de les terrasses dels bars a tota la població. 

‐ Zona local social Saulons: retirada de reixa metàl·lica de separació de la zona 
de terrassa del bar amb la pista esportiva i col·locació en el seu lloc de barana 
metàl·lica. Arranjament de les grades, dels murs i peces de coronament de la 
zona de petanca, i de les reixes altes existents.  

‐ Avda. Josep Fontcuberta: arranjament de voreres, especialment panots dels 
escossells dels arbres. 

‐ Construcció d’un decantador en el tub d’impulsió dels regants de les hortes i 
connexió al desaigua del safareig c/ Muralla i de torrent del Salze. 

‐ Sistema de clavegueram i aigües pluvials edifici Can Rius 
‐ Connexió del clavegueram de protecció civil (recinte bombers) fins a xarxa  
‐ Parc Estació: eliminació de la bassa del parc, amb zona d’esbarjo i 

enjardinament i construcció de nou baixant de zona alta fins a zona de jocs 
infantils, amb anivellaments i graonatge de bigues de tren. 

‐ Parc Ametller: eliminació de la bassa del parc, amb enjardinament i plantació 
d’un ametller, i altres feines de millora 

‐ Plaça Verdaguer: treballs d’arranjament de murs  
‐ Parc de Can Rius: Eliminació de la bassa del parc, elaboració de franges de 

llambordes a passadís central i baixadors i rampes 
‐ Centre d’acollida d’animals domèstics: instal·lació d’un wc portàtil i obra de 

tancament de noves gosseres  
‐ Instal·lació de dissimulador de zones de contenidor a la zona de l’aparcament 

de l’església (Font i Boet) i al c/ Montserrat. 
‐ Elaboració d’un parterre al passeig de la riera. 
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SOSTENIBILITAT 

‐ Manteniment de les franges de protecció del Farell, Can Maspons, Font dels 
Enamorats i Can Valls 

‐ Manteniment de totes les zones verdes de barris extra-urbans i polígons 
industrials 

‐ Obertura de franja de protecció en carrers de la part de sòl no urbanitzable del 
Farell i cases aïllades 

‐ Manteniment de camins: el del Morro del Porc, el de Sant Sebastià de 
Montmajor cap a Gallifa, un tram del Collet del Català i el del Turó de can 
Camp 

‐ Neteja periòdica dels torrents del Salze, del Bugarai i sectors de la Riera 
‐ Requeriments de neteja de parcel·les  
‐ Desbrossa de vorals de les urbanitzacions i polígons industrials 3 cops l’any 
‐ Esporga i tractaments fitosanitaris d’arbrat viari 
‐ Reposició d’arbrat viari 
‐ Conveni amb la Diputació i l’ADF pel programa de vigilància i informació 

forestals. 
‐ Disseny del projecte per subministrar calor als equipaments municipals de la 

zona esportiva i escolar de les Cremades mitjançant caldera de biomassa 
‐ Estudi de millora de l’eficiència energètica i l’ús adequat dels recursos 

energètics en diferents equipaments municipals 
‐ Seguiment de les obres del gasoducte Martorell-Figueres al pas pel nostre 

terme municipal i control de les mesures de reducció de l’impacte ambiental 
‐ Instal·lació de doble porta entrada Ajuntament per millorar l’eficiència 

energètica 
‐ Inici d’un estudi de possibles ubicacions de plaques solars fotovoltaiques en 

teulades d’equipaments municipals (projecte aturat pel canvi de normativa 
estatal i la retirada dels ajuts) 

‐ Setmana de la mobilitat: cercaviles per incentivar els desplaçaments a peu a 
l’escola, tallers de recompte de CO2, taller “Viatjo amb tu” 

‐ Agendes escolars del medi ambient per als alumnes de secundària de l’IES 
Manolo Hugué i l’Escola Pia. 

‐ Recollida selectiva de deixalles: campanya informativa i de suport a la 
ciutadania per la correcta gestió dels residus municipals 

‐ Mesures a la plaça de la Font del Lleó per reduir la població de coloms 


