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A
>> ANNEXE: memòria de govern 2007-2011

• Hisenda i planificació estratègica
• Comunicació, participació ciutadana
 i relacions institucionals
• Integració ciutadana, cooperació i solidaritat
• Normalització lingüística
• Civisme i seguretat ciutadana
• Recursos humans, noves tecnologies
 i règim intern
• Serveis i habitatge
• Medi ambient i entorn
• Urbanisme, espais i via pública
• Desenvolupament territorial i urbanitzacions
• Cultura, patrimoni i turisme
• Educació i treball
• Esport i joventut
• Acció social, salut i gent gran
• Comerç, indústria i empresa
• Agricultura i ramaderia

Memòria
de govern
2007
2011
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HISENDA I 
PLANIFICACIÓ 
ESTRATÈGICA

>> Elaboració i exposició pública 
del Pla de Govern 2008-2011 

>> Elaboració d’un Pla econòmic i 
financer amb els escenaris pressu-
postaris futurs

>> Elaboració de la candidatura 
a la llei de barris i seguiment de 
l’execució del Pla d’Intervenció 
Integral al Centre Històric

>> Programació de les principals in-
versions en obres i servis (PUOSC-
Generalitat- i Xarxa-Diputació)

>> Presentació d’actuacions al FEIL 
(Fons Estatal d’Inversió Local) i 
FEOS (Fons estatal per a l’ocupació 
i la sostenibilitat)

>> Al·legacions al Pla Territorial de 
la Regió Metropolitana de Barcelo-
na, al Pla de Transport de Viatgers 
de Catalunya 2008-2012 i a la pro-
posta de traçat del quart cinturó

>> Adhesió al Pacte d’alcaldes per 
a l’energia sostenible, promogut per 
la Comissió Europea

>> Convenis amb la Diputació de 
Barcelona per a pròrroga de la ces-
sió de l’edifici de Font i Boet 4 i per 
a cessió dels terrenys per a horts 
domèstics a Torre Marimon

>> Conveni amb carreteres de la 
Generalitat per millorar els acces-
sos des de la C-59 als Saulons i 
Font dels Enamorats

>> Presentació de projectes a les 
convocatòries de la llei d’urbanitza-
cions

>> Estudis sobre l’aparcament al 
municipi i la viabilitat d’aparca-
ments soterrats 

>> Estudis previs per a un nou pont 
sobre la riera

>> Modificació del reglament orgà-
nic municipal (ROM)

>> Conveni de col·laboració amb la 
Fundació universitària Martí l’Humà

>> Actualització de l’inventari de 
béns municipals

>> Impuls i supervisió de tota 
l’obra de govern

COMUNICACIÓ, 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 
I RELACIONS 
INSTITUCIONALS

>> Nou butlletí municipal Casa de 
la Vila (4 números a l’any i reducció 
de despeses)

>> Ràdio Caldes: canvi en el model 
de producció de la ràdio, nova marca 
i sintonia  i emissions  per internet

>> Instal·lació de pantalles informa-
tives a equipaments municipals 

>> Millora dels continguts de la 
web municipal

>> Servei d’agenda electrònica i 
butlletí electrònic de notícies

>> Projectes d’urbanisme participa-
tiu (Plaça de l’Església)

>> Procés participatiu en l’elabora-
ció del pla d’intervenció integral del 
centre històric

>> Reactivació del Consell d’associ-
acions de veïns i contactes regulars 
amb entitats ciutadanes

>> Modificació del reglament de 
participació ciutadana per permetre 
les intervencions del públic al Ple

>> Taula de professionals del 
turisme

>> Procés participatiu del Pla Local 
de Joventut

>> Enviaments setmanals a l’opo-
sició del registre d’entrada i de 
sortida i de la relació dels decrets 
d’alcaldia

>> Nova ordenança de subvenci-
ons i reglament: s’han objectivat i 
s’han igualat criteris entre entitats 
juvenils, culturals i de participació 
ciutadana. 

>> Difusió de l’ordre del dia dels plens

>> Resum vídeo dels Plens a la 
web municipal

>> Estudi de viabilitat del Síndic de 
Greuges Municipal

>> Seminaris de formació associativa

>> Portal d’Entitats (www.entitats-
decaldes.cat) 

>> Web Consensus – participació 
ciutadana a través d’internet

>> Procés participatiu nova Font 
Plaça de l’Església

>> Audiències públiques anuals: 
presentació del Pla de Govern, situ-
ació econòmica del Consistori, Pla 
local de l’habitatge i Pla d’acció per 
a l’energia sostenible
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>> Reactivació del Consell d’infància

>> Institucionalització de la celebra-
ció del Dia d’Europa

>> Celebració del 20è aniversari de 
l’agermanament amb Taunusstein 

>> Dignificació de la celebració de 
la Diada Nacional

>> Senyera a rotonda Lluís Com-
panys i nova senyera Ajuntament / 
Plaça del Lleó

>> Reglament d’Honors i Distincions

INTEGRACIÓ 
CIUTADANA, 
COOPERACIÓ I 
SOLIDARITAT

>> Municipaització de les polítiques 
d’acollida i d’integració: servei 
municipal d’acollida de persones 
immigrades

>> Edició de la guia de benvinguda

>> Nou protocol d’empadronament

>> Coneixements de català com 
a requisit a tenir en compte per 
l’informe d’arrelament

>> Taula d’acollida i d’integració

>> Participació al Programa Dèmata 
– vídeo de joves calderins d’origen 
llatinoamericà

>> Calendari 2009 per fomentar la 
integració a través de la cultura i 
l’esport

>> Detecció i seguiment dels llocs 
de socialització i de trobada dels 
joves nouvinguts (programa DIEP: 

informació, assessorament, moti-
vació)

>> Taller de salut per a dones sub-
saharianes

>> Programa d’ajuts a activitats de 
cooperació per a joves de Caldes

>> Suport al projecte de sensibi-
lització a les escoles (desigualtats 
nord-sud) de Caldes Solidària

>> Aportacions a projectes de 
cooperació: Senegal, Brasil, Sàhara 
Occidental, Burkina Fasso, Haití

>> Explicació pública dels projectes 
de solidaritat finançats amb aporta-
cions municipals

>> Suport als premis comarcals 
de cooperació Josep Artigas i Pere 
Albajar

>> Web Josep Artigas – Senegal 
i reportatge en motiu del premi 
comarcal de cooperació

>> Pla director de cooperació inter-
nacional 

NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA

>> Prova pilot programa Profit 
(millora del servei en la restauració 
i atenció en català)

>> Catalanització del programari a 
les dependències municipals

>> Impuls a la comissió de se-
guiment del reglament d’ús de la 
llengua catalana al Consistori

>> Introducció del català en els 
cursos dels grups d’acollida i com a 
llengua vehicular de l’escola d’adults

>> Retolació en català com a 
requisit explícit en la sol·licitud de 
llicències d’activitats

>> Guia de recursos per aprendre 
català – biblioteca

>> Acord amb el Consorci de Nor-
malització Lingüística per promoure 
el voluntariat per la llengua des de 
Ràdio Caldes

>> Col·laboració amb la Plataforma 
per la Llengua i la CAL en campa-
nyes de sensibilització i promoció 
del català

>> Repartiment de guies per acos-
tar el català als araboparlants, a la 
comunitat xinesa, a la romanesa i a 
la pakistanesa

>> Curs de català per a pares nou-
vinguts d’El Calderí

>> Cloenda institucional dels 
cursos de català i del programa de 
voluntariat lingüístic

>> Correcció dels topònims incorrec-
tes de Caldes a través d’acord de Ple

>> Curs de català inicial per Ràdio 
Caldes “Onescat”

CIVISME I SEGURETAT 
CIUTADANA

>> Reactivació de la Junta de segu-
retat local

>> Augment dels efectius policials

>> Aprovació del quadre de san-
cions de l’ordenança de civisme 
i tinença d’animals i aplicació del 
règim sancionador

>> Edició abreujada de l’ordenança 
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de civisme i convivència ciutadana

>> Reubicació de Protecció Civil a 
La Borda (central municipal d’emer-
gències) 

>> Nou conveni de col·laboració 
amb Protecció Civil 

>> Millora de la senyalització viària 
i informativa

>> Modernització dels semàfors 
a la cruïlla Homs / Pi i Margall i a 
Fontcuberta 

>> Eliminació progressiva de les 
zones de canvi quinzenal d’estacio-
nament 

>> Conveni amb Palau per a presta-
ció del servei de grua

>> Nova pilona al c/ Forn

>> Nova ordenança de guals

>> Instal·lació de càmeres de vigi-
lància al accessos del parc de Can 
Rius i al passeig de la riera

>> Reforç de la seguretat viària a 
l’accés al parc de Can Rius

RECURSOS HUMANS, 
NOVES TECNOLOGIES
I RÈGIM INTERN

>> Auditoria de la societat de la 
informació

>> Canvi dels servidors i modernit-
zació dels equips informàtics més 
obsolets

>> Projecte d’informatització dels 
expedients administratius

>> Implantació de la factura elec-

trònica i de la plataforma de serveis 
de contractació pública

>> Extensió de la xarxa pre-wimax a 
equipaments municipals

>> Presentació del Pla Vallès Orien-
tal Connecta a Caldes

>> Cessió a l’arxiu municipal del 
fons de l’hospital de pobres (resi-
dència Santa Susanna)

>> Cessió de la col·lecció “plaques 
de vidre” a l’arxiu històric

>> Reubicació antenes telefonia 
mòbil i conveni amb operadores per 
a la compartició d’infraestructures 

>> Instal·lació de sondes mesura-
dores de les radiacions d’antenes 
de telefonia mòbil

>> Impuls del programari lliure (pro-
va pilot al TOC)

>> Entorn de seu electrònica a la 
web municipal

>> Tràmits electrònics per internet: 
fase de proves i de formació

>> Disseny de la intranet municipal 
amb programari lliure

SERVEIS I HABITATGE 

>> Aprovació del Pla director de 
l’enllumenat; execució de la prime-
ra fase a la zona de l’Atmetller i La 
Bolera, de la segona fase a Camp 
de l’Arpa i Catalunya, i de la tercera 
fase al nucli antic 

>> Contracte de compra d’electrici-
tat amb tarifes més favorables

>> Reordenació de l’enllumenat 

en punts excessius (ex. Pl. de la 
República)

>> Instal·lació de nou enllumenat a 
Sant Sebastià de Montmajor

>> Recepció de l’enllumenat de 
Torre Negrell

>> Millora de l’enllumenat a l’apar-
cament de l’era i als aparcaments 
dels CEIPs Montbui, Farell i Calderí

>> Adequació de potències con-
tractades en equipaments públics 
i reducció de la potència reactiva 
com a mesures d’estalvi

>> Soterrament línia elèctrica El 
Calderí

>> Instal·lació de quadres elèctrics 
per a actes a la via pública i regu-
larització de quadres elèctrics en 
edificis municipals

>> Eliminació de pals i cablejat aeri 
en les obres de reurbanització

>> Col·locació en les zones reurba-
nitzades de tub buit al subsòl per a 
la futura instal·lació de fibra òptica

>> Aplicació del nou contracte de 
neteja viària i equipaments públics      

>> Licitació del nou contracte de 
recollida de deixalles amb millores
i prova pilot porta a porta als Saulons

>> Nous contenidors a tot el municipi

>> Contenidors soterrats al
c/ Montserrat

>> Embelliment zona de conteni-
dors al c/ Major i a l’aparcament 
del Sindicat



Molt fet.
Molt per fer.

| 7

>> Nova imatge vehicle recollida de 
deixalles i neteja viària “el poble 
net que vull”

>> Nou sistema de bonificació a la 
taxa de deixalles

>> Deixalleria mòbil el segon di-
marts de cada mes

>> Obres abastament d’aigua a la 
urbanització El Farell 

>> Canalització del torrent a la zona 
esportiva de Les Cremades 

>> Construcció de 50 pous de 
registre 

>> Reparacions diverses en ele-
ments de captació d’aigües pluvials 
i de sanejament 

>> instal·lació de 12 hidrants per a 
la protecció contra incendis al nucli 
urbà i a La Borda 

>> Pla director de clavegueram

>> Nou conveni de manteniment 
del clavegueram

>> Redacció del pla director de 
l’aigua

>> GMSSA: auditoria, reglament de 
contractació i reglament de personal

>> Campanya contra la sequera 
2008 i repartiment d’estalviadors 
d’aigua a les escoles

>> Al·legacions al projecte de gaso-
ducte Martorell-Figueres

>> Ampliació d’horaris del bus urbà 
i servei de bus de Festa Major, Tots 
Sants i eleccions

>> Nou servei de bus Caldes-Mollet 
(hospital) i més expedicions a 
Barcelona

>> Interurbà: nova parada al Pinatar

>> Programa escolar “Viatjo Amb 
Tu” (promoció del transport públic)

>> Nou reglament del taxi

>> Nova parada de taxis a la Font 
del Lleó

>> Adquisició i instal·lació de 6 no-
ves marquesines d’autobús i de taxis

>> Pla local de l’habitatge

>> Implantació de l’Oficina Local 
d’Habitatge

>> Ajuts a la rehabilitació d’edificis 
dins l’àmbit de la Llei de barris

>> Convenis amb el Departament 
d’Habitatge

>> Tràmits de formalització de Cal-
des Habitatge

>> Constitució de la Junta de com-
pensació del sector La Salut

>> Canvi de sistema al Polígon 
d’actuació de Molí d’en Ral

>> Canalització d’un tram del tor-
rent del Salze (obres en curs)

MEDI AMBIENT
I ENTORN

>> Adhesió al pacte d’alcaldes i 
alcaldesses per una energia local 
sostenible

>> Pla d’acció per a l’energia sos-
tenible

>> Zones de protecció contra incen-
dis a les urbanitzacions

>> Pla de prevenció d’incendis 
forestals a Can Maspons, Can Valls 
i Farell

>> Millora de camins rurals

>> Instal·lació de dispensadors 
de bosses per a deposicions de 
gossos

>> Instal·lació progressiva de tubs 
de rec per zones verdes

>> Adequació de les zones de reco-
llida de residus a les urbanitzacions

>> Dignificació del centre d’acollida 
d’animals domèstics, ampliació de 
les instal.lacions i millora progres-
siva del servei amb la col·laboració 
de Caldes Animal 

>> Control de les colònies de gats

>> Control d’abocaments al medi i 
de robatoris a la pagesia

URBANISME, ESPAIS
I VIA PÚBLICA

>> Obres d’urbanització del pas-
seig del Remei (entre Av.Puigdomí i 
l’ermita), passarel·la i camí cap al 
Farell

>> Obres de  millora c/ Montserrat 
entre Pi i Margall i Buenos Aires

>> Reurbanització Asensi Vega - Pl. 
de l’Església - c/ Roma 

>> Millora de la seguretat i del 
paisatge urbà a l’entrada sud de 
Caldes

>> Passeig de la riera en el tram  
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safareig de la Portalera - carrer de 
Santa Susanna i recuperació del 
Molí de l’Esclop (obres en curs)

>> Reurbanització de carrers del 
nucli antic Muralla, Lleonarda, Sina-
goga i Hostalric

>> Execució de la tercera fase del 
projecte de recuperació del Torrent 
del Bugarai

>> Obertura peatonal del pont de 
Can Rius i nova plaça del carrer del 
Pont

>> Obres de millora de la rotonda 
est

>> Projecte de millora als accessos 
d’Els Saulons i la Font dels Enamo-
rats 

>> Ampliació de la vorera al tram 
de Pi i Margall davant de Canaletes

>> Obres d’asfaltat als Lledoners

>> Millora de la cruïlla Homs/Pi i 
Margall  

>> Reasfaltat c/Homs 

>> Instal·lació de nous monòlits 
informatius 

>> Projecte de recuperació La 
Piqueta - dependències municipals 
de foment econòmic (obres en curs)

>> Nou mobiliari urbà i jocs infan-
tils als parcs i zones d’esbarjo 

>> Nova zona verda a Can Rossell

>> Millores sistemes de reg als 
parcs

>> Instal.lació de barana de fusta 

tractada a diferents punts de la 
població

>> Condicionament aparcament 
públic a Plaça Moreu i nou aparca-
ment a Les Cremades

>> Millores a Sant Sebastià de 
Montmajor

>> Nous nínxols i millores al ce-
mentiri

>> Graonat amb bigues de tren 
ecològiques al tram final del camí 
de les vídues (cementiri)

>> Actuacions de manteniment 
i millores a tots els parcs de la 
població

>> Millores al Parc de Can Rius: 
tancament, porta principal, talus-
sos, zona de barbacoes

>> Reobertura dels lavabos del 
parc de l’Estació

>> Adequació de diferents passos i 
guals per a persones amb mobilitat 
reduïda 

>> Asfaltat del c/ Mn. Ramon Giralt 
i d’un tram del carrer Pau Casals

>> Arranjament del c/ Salvador 
Codina, a Can Rossell

>> Redacció del projecte de reurba-
nització del primer Eixample 

>> Adquisició de nous vehicles per 
a les brigades

>> Contracte Verd per a la millo-
ra del manteniment de les zones 
verdes als barris extra-urbans i als 
polígons, manteniment de l’arbrat 
viari i franges de protecció

>> Desbrossa dels vials extra-
urbans tres cops l’any

>> Millores als entorns del pavelló 
del Bugarai

>> Reparació zones elevades
c/ Major”

DESENVOLUPAMENT 
TERRITORIAL I 
URBANITZACIONS

>> Obres de reurbanització integral 
de Can Maspons

>> Millores a les zones dels locals 
social d’El Farell, la Font dels Ena-
morats, Els Saulons i Can Valls

>> Condicionament camí d’enllaç 
entre la Font dels Enamorats i Can 
Regassol

>> Habilitació d’una zona de repòs 
al c/Pomera cantonada amb c/
Figuera (Font dels Enamorats)

>> Instal·lació de 12 cartells de 
benvinguda als barris extra-urbans

>> Col·locació de plaques de noms 
de carrer iguals a les existents al 
nucli urbà a Lledoners, Saulons, 
Maspons i polígons industrials

>> Canvi de sistema de gestió urba-
nística de Can Valls i aprovació d’un 
projecte de reurbanització

>> Text refós POUM

>> Pla especial Cases dels Mestres

>> Pla especial Torre Marimon

>> Pla especial Centre Les Hortes 
(ampliació residència)
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>> Conveni amb Camp de golf i Pla 
especial (en redacció)

>> Projecte d’accessos C-59 - Sant 
Salvador-Cementiri

>> Estudis previs nou pont sobre la 
riera de Caldes

>> Catàleg arquitectònic en sòl no 
urbanitzable (catàleg de masies)

>> Pla especial aparcament de 
camions a La Borda

>> Pla especial Centre de Salut 
Mental a la Font dels Enamorats

>> Projecte de reparcelació PA-12 
“Passeig del Remei”

CULTURA, PATRIMONI
I TURISME

>> Espai Can Rius 

>> Finalització de la reforma del 
safareig La Portalera 

>> Reforma de façana i interiors 
casa del c/del Forn per a espai d’ex-
posicions (Sala Delger) i oficines 

>> Creació del Consell Municipal de 
la Cultura i de comissions de treball 
sectorials (literatura, patrimoni etc.) 

>> Potenciació de la biblioteca com 
a centre de dinamització cultural 
amb programa d’activitats propi

>> Creació de la web thermalia.cat 
i visiteucaldes.cat 

>> Mercat de l’olla i la caldera, 
“Fem bullir l’olla”

>> Signatura de convenis amb enti-
tats culturals

>> Fira de Titellaires amb identitat 
pròpia fora del Caldeja’t

>> Festa Major: creació d’un nou 
espai amb programació participa-
tiva de les entitats (barraques) i 
impuls de patrocinis privats

>> Creació de la web caldesmusart.
cat per promocionar l’Escola de 
Música i el Taller d’Art

>> Torre Roja: conveni amb Sent-
menat per a l’impuls conjunt de les 
excavacions, projecte de millora de 
l’accés i la senyalització del jaci-
ment i impuls al projecte “sopars 
íbers” en el marc de les jornades 
europees del patrimoni

>> Nova il·luminació a la Font del 
Lleó

>> Remodelació del Molí d’en Ral 
com a equipament de barri

>> Catàleg del patrimoni de Caldes 
(en curs)

>> Lones de reclam turístic a les 
entrades del municipi

>> Senyalització façana Therma-
lia: patrimoni, termalisme, Manolo 
Hugué i Picasso

>> Estudi patrimonial de l’antic bal-
neari de Can Rius i estudi funcional 
sobre el futur Centre Cultural de 
Can Rius 

>> Jornades gastronòmiques de 
les cireres: sopars amb cireres i 
concerts amb alumnes de l’Escola 
de Música

>> Obres de millora i manteniment 
a la biblioteca (terrat i façana)

>> Punt TIC a biblioteca municipal

>> Col·laboració amb l’Ajuntament 
de Granollers i l’Espai d’Arts de 
Roca Umbert per impulsar conjunta-
ment el MIAU

>> Nous quaderns didàctics de 
Thermalia

>> Rehabilitació de la façana del 
Centre Cívic

>> Memòria històrica: monografia 
“Revolució i guerra civil a Caldes”

>> Nova marca i imatge turística 
“Caldes, el poble que vull/bull”

>> Nova senyalització turística al 
nucli antic 

>> Impuls i primera presidència 
del Consorci de Viles Termals de 
Catalunya:
– imatge corporativa i difusió publi-
citària
– presència a fires 
– web catalunyatermal.cat
– pla estratègic viles termals catala-
nes en col.laboració amb la Direc-
ció General de Turisme

>> Impuls per a la realització d’un 
plànol-guia Alpina de la zona de 
Caldes i el Farell

>> Prospeccions per estudiar la 
viabilitat d’impulsar projectes de 
turisme rural a Caldes

>> Impuls a la celebració de la 
revetlla de Sant Joan

>> Celebració de Sant Jordi 2009 i 
2010 dins de la programació cultu-
ral anual

>> Producció de 8.000 gots reuti-
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litzables amb la marca “Caldes el 
poble que bull”

>> Inclusió de Caldes en el Club de 
Cultura de Turisme de Catalunya

>> Gestions amb la Diputació per 
aconseguir la cessió o obertura del 
Mas Manolo

>> Conveni de col·laboració entre 
Thermalia i el Museu Picasso de 
Barcelona 

>> Treballs previs del llibre “Els 
Picassos del Mas Manolo”

>> Mòdul multisensorial “La mirada 
tàctil” al museu Thermalia 

>> Recull documental de les anti-
gues Cases dels Mestres

>> Reestructuració organitzativa del 
Centre Cívic i estudis per a millorar 
la gestió de les entrades i sortides 
de l’equipament

>> Treball conjunt amb el sec-
tor turístic per impulsar paquets 
turístics

>> Plànol desplegable amb els sen-
ders i rutes naturals del municipi

>> Homenatge a Sebastià Badia i 
llibre

>> Col·laboració en el llibre “Fets 
i històries de Sant Sebastià de 
Montmajor”

>> Treball conjunt amb el sector 
privat per poder impulsar la edició 
d’un còmic sobre llegendes i històri-
es de Caldes 

>> Suport a l’organització del 
primer i del segon ral·li d’autobu-

sos clàssics Barcelona - Caldes de 
Montbui 

>> Contactes preliminars per un 
possible agermanament amb Saint 
Paul les Dax

EDUCACIÓ I TREBALL

>> Adquisició dels terrenys per a la 
ubicació definitiva del Calderí, trà-
mits urbanístics necessaris i cessió 
al Departament d’Ensenyament per 
a la construcció de l’institut escola

>> Nova escola d’adults a cases 
dels Mestres i pla d’usos del nou 
centre

>> Millores El Calderí: instal·lació 
de mobiliari infantil i jocs espor-
tius; passarel.la d’accés a la porta 
lateral del pati; instal·lació d’enllu-
menat i de fonts

>> Millores Escola El Farell: ampli-
ació del menjador escolar, canvi de 
portes i finestres dels pavellons 
antics, pintar la façana de l’edifici 
central escola, projecte de sortides 
d’emergència i millora de l’accessi-
bilitat; eliminació de fossa sèptica

>> Millores Escola Montbui: cons-
trucció d’un magatzem al pati

>> Instal·lació de cuines pròpies a 
les escoles bressol

>> Millores Escola Bressol Gegant 
del Pi: noves portes i finestres, pin-
tat de façana i d’interiors, construc-
ció d’uns lavabos al pati

>> Millores Escola Bressol la Lluna: 
millores al pati, adaptació de vorera 
amb gual de minusvàlids

>> Millores escola d’adults actual: 

mobiliari, equipament informàtic, 
pintat i reforç del sostre

>> Institucionalització de la visita a 
l’inici del curs a totes les escoles

>> Contractació de tècnics d’educa-
ció per necessitats especials de les 
escoles bressol municipals

>> Taller d’ocupació Caldes Verd

>> Programa “Dones cap a la feina”

>> Programa “Anem per feina”

>> Ampliació de l’horari del club de 
feina (tarda jove i borsa de treball)

>> Ampliació dels serveis del club 
de feina i borsa de treball amb dos 
tècnics de suport i posterior amplia-
ció de l’horari d’aquests tècnics

>> Club de feina +16

>> Curs d’alfabetització informàtica

>> Cursos de formació ocupacional 
organitzats conjuntament amb Sant 
Feliu de Codines: monitor de menja-
dor i conductor de carretó elevador

>> Cursos de formació ocupacional 
subvencionats pel SOC: soldador 
d’estructures metàl•liques amb 
elèctrodes revestits i atenció a per-
sones dependents al domicili

>> Adhesió  al projecte “Iniciatives 
locals d’ocupació per a la qualitat 
i dinamització del sector serveis 
d’atenció a les persones” (ILOQUID) 
de la Diputació de Barcelona

>> Plans extraordinaris d’ocupació: 
realització de projectes i reformes 
en equipaments municipals i espais 
públics



Molt fet.
Molt per fer.

| 11

>> Incorporació d’un punt d’auto-
servei del SOC al club de feina

ESPORT I JOVENTUT

>> Represa, finalització i inaugura-
ció de les obres del nou complex 
esportiu municipal Les Cremades

>> Mapa d’instal·lacions esportives 
municipals 

>> Disseny i realització del nou 
skatepark

>> Millores a la zona esportiva 
del Bugarai: tancament lateral del 
pavelló, grades a la pista desco-
berta, noves porteries i cistelles de 
bàsquet

>> Millores puntuals als altres equi-
paments esportius 

>> Nit de l’esport 2008 i 2010

>> Participació al programa “fem 
equip, fem ciutat” (Cooperativa 70 - 
Fundació FCB)

>> Rehabilitació de l’edifici de Font 
i Boet 4 per a Casal de joves

>> Pla local de Joventut 2008-2012

>> Xerrades Pla de salut jove

>> Programes de participació 
juvenil i oci: acció +18, estiu jove, 
hivern jove, club jove

>> Nova activitat “berenars saluda-
bles” al TOC

>> Guia de recursos per a joves 

>> Curs de monitor en el lleure 
conjuntament amb Palau-Solità i 
Plegamans

ACCIÓ SOCIAL, SALUT
I GENT GRAN

>> Cicle de xerrades de prevenció i 
promoció d’hàbits saludables en el 
marc del programa de salut

>> Adhesió al Consorci territorial 
de Salut Vallès Oriental Sector 
Central

>> Coordinació ajuda alimentària 
Ajuntament – Creu Roja – Càritas

>> Nou espai per a gent gran a 
Cases dels Mestres

>> Ampliació dels Serveis d’Ajuda a 
Domicili (SAD)

>> Ampliació del nombre d’usuaris 
de la Teleassistència

>> Ampliació dels acords amb la 
Conselleria de Justícia per a tre-
balls en benefici de la comunitat

>> Tramitacions d’ajuts econòmics 
per assistència activitats extraes-
colars, per assistència menjadors 
escolars, per assistència a colònies 
escolars i crèdits de síntesi 

>> Tramitacions d’Ajuts econòmics 
per assistència Escoles Bressol, 
Taller d’Art, Escola de Música 

>> Tramitació d’Ajuts d’urgència 
Social

>> Acord amb Consell Comarcal per 
accelerar tramitació Llei dependèn-
cia

>> Programa de Promoció d’hàbits 
saludables (prevenció drogoaddic-
ció)

>> Contactes amb Generalitat per 

a la construcció d’un residència de 
salut mental

COMERÇ, INDÚSTRIA
I EMPRESA

>> Centre d’iniciatives empresarials 
a La Borda 

>> Cens d’activitats econòmiques 
del municipi

>> Recuperació de La Piqueta com 
a equipament de foment econòmic 
(obres en curs)

>> Directori d’empreses al web

>> Actualització de la base de da-
des de les empreses 

>> Programes d’assessorament per 
a nous emprenedors

>> Seminaris per a emprenedors

>> Projecte d’aparadors virtuals 
24 x 7 per a la modernització del 
comerç local

>> Estudi sobre hàbits de compra 
i consum i la satisfacció amb el 
comerç local

>> Definició i aprovació de la trama 
urbana consolidada

AGRICULTURA
I RAMADERIA

>> Horts domèstics a Torre Mari-
mon 
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