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>> Teniu a les vostres mans el nostre compromís electoral per seguir fent de Caldes 
de Montbui un poble millor. Aquesta vegada, presentem la nostra candidatura des de 
l’experiència adquirida liderant amb ambició el govern municipal durant la legislatura 
2007-2011, però també des de la satisfacció d’haver pogut dur a terme una de les obres 
de govern més importants dels darrers anys. Hem fet molt i volem seguir fent molt més, 
sense renunciar a la nostra manera de ser i de fer. Amb treball i tenacitat. Amb la il·lusió i la 
humilitat del primer dia. Escoltant i trepitjant carrer. Havent après dels errors i dels encerts. 
Una manera de treballar que, creiem, ha beneficiat el nostre municipi. 

Us presentem un programa elaborat a consciència. El coneixement acurat de la realitat 
municipal i del consistori que hem acumulat aquests anys, així com la necessitat de tocar 
de peus a terra pel que fa a la realitat i a les possibilitats de despesa dels propers quatre 
anys (alguns dels quals continuaran marcats per la crisi econòmica i la debilitat de les 
finances públiques) no ens fan dir res que no creiem realitzable. Més enllà de les propostes 
concretes, en moments complicats com els actuals, el que cal és gestió austera i eficaç en 
el present per poder anar fent realitat de mica en mica el poble que volem. 

Però la gestió no ho és tot. Per fer política cal projecte, cal lideratge i fins i tot un punt de 
passió. Malgrat que els temps siguin complicats, volem fer nostre el somni, volem seguir 
lluitant per un poble més just, més agradable, més cívic, més culte i més lliure. I volem 
seguir posant feina i empenta de la nostra part, amb el vostre ajut, per fer que el futur de 
Caldes s’escrigui amb aquests adjectius.  

Fa quatre anys se’ns va concedir l’oportunitat de demostrar que al nostre poble les coses 
es podien fer millor. Malgrat les dificultats del moment, hem aconseguit tombar la inèrcia
de la política local i treure-la d’aquella mena d’estat de paràlisi en la qual estava
instal·lada. Amb empenta política i rigor en la gestió, hem aconseguit revitalitzar
el municipi. Ara, demanem quatre anys més per fer que aquesta dinàmica no
s’aturi, per fer que Caldes segueixi anant endavant.    

Hem fet molt, però queda molt per fer.

Jordi Solé i Ferrando  
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>> Prioritat a les urgències
 socials, al foment de
 l’ocupació i a la generació
 d’activitat econòmica

>> Desplegament de les
 principals actuacions
 del pla de barris:
 reurbanització d’un tram
 de Pi i Margall i nova plaça
 de la Font del Lleó

>> Nou aparcament municipal
 a la zona de l’antic Sindicat

>> Primera fase del centre
 cultural polivalent a Can Rius

>> Construcció de l’institut
 escola el Calderí

>> Pla de millora de l’accessi- 
 bilitat a l’espai públic

>> Millora de l’eficiència
 energètica als edificis i 
 serveis públics municipals

>> Una administració més   
 moderna: tràmits ciutadans  
 a través d’internet

>> Un model de poble pel
 futur: pla estratègic horitzó
 2025

>> Gestió austera i eficaç dels
 recursos públics

LES 10
PROPOSTES
PRIORITÀRIES
DEL NOSTRE 
PROGRAMA
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>> Durant la present legislatura hem hagut de bregar 

amb una crisi econòmica profunda, de serioses conse-

qüències sobre les finances de moltes famílies, empre-

ses i administracions. I sembla que aquesta crisi, que es 

resisteix a desaparèixer, protagonitzarà encara bona part 

de la legislatura que és a punt de començar. En aquest 

sentit, el nostre objectiu prioritari serà lluitar, amb les 

eines i els recursos dels quals disposa l’administració 

local, contra la crisi econòmica i les seves conseqüènci-

es. Això implica prioritzar les urgències i els programes 

socials per pal·liar, en la mesura del possible, els estralls 

de la crisi sobre la renda de les persones més afectades, 

sobre els col·lectius més vulnerables i sobre la cohesió 

social. Però també implica seguir posant a l’abast de 

treballadors i emprenedors eines per trobar feina i per 

generar activitat econòmica en benefici de la promoció i 

del desenvolupament local. L’ajuntament, com a adminis-

tració més propera al ciutadà, ha de prioritzar –en temps 

de dificultats econòmiques– la despesa en ajuts i en pro-

grames socials però també la despesa en accions que, 

estimulant l’activitat econòmica i la generació de llocs de 

treball, ens acostin a la sortida de la crisi. En l’àmbit de 

la promoció local, cal unir estratègies per ser més com-

petitius i diferenciar-nos de la resta, entenent que allò 

particular i local guanya força davant la globalitat.

Eines contra
la crisi:
més equitat
i més
oportunitats
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1
Eines contra
la crisi:
més equitat
i més
oportunitats

PRINCIPALS ACTUACIONS FETES

>> Hem lluitat contra la crisi reforçant les polítiques socials i 

destinant més recursos a les urgències socials

>> Hem desenvolupat més plans d’ocupació que mai i més 

eines per formar-se i trobar feina (ampliació dels serveis del 

club de feina i borsa de treball)

>> Hem construït un nou centre de formació permanent a 

les Cases dels Mestres, on entre d’altres s’hi duran a terme 

accions de formació ocupacional

>> Hem fet, al polígon La Borda, el Centre d’Iniciatives 

Empresarials “Caldes Emprèn”, un viver d’empreses a 

disposició d’emprenedors locals

>> Hem incentivat la promoció i la millora contínua del 

comerç local, a fi d’aprofundir en la vocació comercial del 

municipi

>> Hem implantat l’Oficina Local d’Habitatge per oferir 

assessorament, informació i tràmits sobre tot el conjunt de 

serveis relacionats amb l’habitatge

>> Hem impulsat els ajuts municipals a la rehabilitació 

d’edificis dins l’àmbit de la Llei de barris

>> Hem instal·lat una nova senyalització turística

>> Hem creat la web de promoció turística visiteucaldes.cat

>> Estem elaborant un projecte de promoció dels picassos 

de Thermalia

>> Hem creat el “Mercat de l’olla i la caldera”, la nostra fira 

singular

>> Hem liderat el termalisme català, aplegant-lo sota el 

Consorci de Viles Termals de Catalunya i dotant-lo d’una 

estratègia per als propers anys

PROPOSTES

FOMENT DE
L’OCUPACIÓ

>> Traslladar els serveis de borsa 
de treball i club de feina a un nou 
espai municipal en millors condici-
ons i amb més i millors mitjans de 
recerca activa de feina

>> Habilitar a les Cases dels Mes-
tres un espai d’aula-taller per als 
cursos de formació ocupacional

>> Fomentar la qualificació profes-
sional de les persones demandants 
de feina a través d’accions forma-
tives específiques i continuades en 
el temps

>> Fomentar que les persones 
demandants d’ocupació puguin 
treballar de manera autònoma, des 
dels recursos de borsa de treball i 
club de feina, per incorporar-se al 
món laboral

>> Homologar noves especialitats 
formatives amb el SOC

>> Oferir cursos de formació ocu-
pacional relacionats amb sectors 
que puguin tenir una bona sortida 
laboral (noves tecnologies, energi-
es renovables, sectors emergents, 
atenció geriàtrica) o amb sectors 
adaptats a les especificitats del mu-
nicipi, com ara la balneoteràpia 

>> Sol·licitar nous plans d’ocupació 
a partir de les noves convocatòries 
que vagin sorgint

>> Sol·licitar i desenvolupar progra-
mes d’ocupació, de formació o de 
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formació i treball adreçats especí-
ficament a joves, tot fomentant la 
seva qualificació professional i la 
seva incorporació al món laboral o 
reincorporació a la formació reglada

>> Continuar realitzant cursos 
d’informàtica bàsica i alfabetització 
informàtica per la recerca activa de 
feina

>> Promoure la participació en no-
ves edicions del programa ILOQUID 
(formació per a persones aturades 
en el sector dels serveis a les 
persones)

>> Continuar treballant amb altres 
poblacions veïnes per unir esforços 
en la realització de nous cursos de 
formació ocupacional

>> Fomentar la prospecció em-
presarial per disposar de bones 
ofertes laborals per oferir a les 
persones demandants d’ocupació

EMPRESA

>> Potenciar el Centre d’Iniciatives 
Empresarials com a pol d’atracció 
i generació d’emprenedors locals 
i com a espai de formació i 
intercanvi d’experiències en l’àmbit 
de l’emprenedoria

>> Promoure la formació i un 
espai de relació estable entre 
l’empresariat calderí

>> Treballar per millorar l’estat dels 
polígons d’activitat econòmica del 
municipi, la seva accessibilitat i la 
seva infraestructura 

>> Fer arribar la fibra òptica al 

nucli urbà de Caldes i als polígons 
d’activitat econòmica

>> Promoure estratègies de 
desenvolupament econòmic que 
apostin fort per l’especialització del 
nostre territori i per totes aquelles 
activitats que no puguin ser 
deslocalitzades fàcilment

>> Promoure l’esperit emprenedor 
i la creativitat en els centres 
escolars i en la ciutadania 
en general com a hàbits i 
competències clau per a la 
formació dels futurs components 
de la societat del coneixement

COMERÇ

>> Consolidar els principals eixos 
comercials del municipi, millorant-
ne la delimitació i senyalització, 
potenciant-ne la capacitat 
d’atracció i connectant-los entre sí

>> Prioritzar, als principals 
eixos comercials del municipi,  
l’existència de baixos amb 
presència d’activitats comercials 
per sobre d’altres usos que per 
la seva activitat impliquin una 
reducció de la continuïtat comercial 

>> Garantir l’accés dels 
consumidors a una oferta comercial 
local competitiva, variada, de 
qualitat i ajustada a les necessitats 
de la ciutadania 

>> Emprar l’urbanisme com a eina 
de dinamització comercial i implicar 
més directament els comerciants 
en els projectes de millora de 
l’espai públic

>> Desenvolupar un programa 
d’ajuts per millorar l’accessibilitat 
als comerços

>> Fomentar, conjuntament amb la 
UCIC i a través d’un marc de treball 
conjunt i estable, la dinamització 
del comerç local, amb l’objectiu de 
consolidar el centre comercial a cel 
obert, així com la formació contínua 
en el sector i l’adequació i millora 
dels establiments

>> Fer complir estrictament, si cal 
recorrent a sancions, la normativa 
vigent d’horaris comercials

>> Millorar la sinèrgia entre el 
sector comercial i el sector turístic 
local, promovent l’oferta d’oci i de 
lleure complementària a l’activitat 
comercial i turística o promovent 
productes típics i autòctons amb 
valor turístic

>> Promoure i captar oferta 
comercial de qualitat al nucli antic, 
així com l’ocupació dels locals 
tancats amb oferta comercial i 
complementària

>> Promoure entre el comerç 
calderí la creació d’un portal 
centralitzat de compres per internet

>> Establir la taula del comerç i 
la indústria com a espai regular 
de trobada i debat sobre l’activitat 
econòmica del municipi

TURISME

>> Millorar la visualització i difusió 
de Caldes i la seva marca com a 
destí turístic als mitjans especi-
alitzats en turisme i al públic en 
general
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>> Cercar inversors per desenvo-
lupar la zona balneària prevista 
pel planejament al marge dret de 
la riera de Caldes com a projecte 
estratègic pel municipi, que hauria 
de combinar una oferta genèrica 
termal lúdica amb una oferta sani-
tària especialitzada

>> Estudiar la possibilitat d’implan-
tació d’uns petits banys termals 
lúdics al nucli antic

>> Potenciar el turisme cultural 
vinculat a les principals manifes-
tacions culturals de Caldes, es-
pecialment a les més singulars, i 
als principals valors artístics del 
municipi (Picasso, Manolo Hugué, 
Sebastià Badia) 

>> Potenciar Thermàlia com el 
segon museu Picasso de Catalunya 
i impulsar una campanya d’ober-
tura i difusió del museu perquè 
arreu se’n coneguin les seves col-
leccions i exposicions

>> Facilitar la instauració d’equipa-
ments de turisme rural

>> Potenciar el turisme natural, mit-
jançant la consolidació i ampliació 
de les rutes de senders i la senya-
lització d’una via per a BTT entre 
Caldes i Barcelona i creant tracks 
GPS dels principals senders i pistes 
per BTT al nostre entorn natural

>> Promoure els productes locals 
i els productes vinculats al perfil 
turístic i a la identitat de Caldes

>> Posicionar el Mercat de l‘Olla 
com a un dels referents comar-
cals dels productes de qualitat de 
Caldes i del Vallès i potenciar-lo 

com a punt d’encontre i debat entre 
productors, restauradors, comerci-
ants i consumidors

>> Potenciar encara més la web de 
turisme incloent-hi itineraris turís-
tics d’un, dos i tres dies

>> Posar geolocalitzadors en els 
principals monuments i atractius 
turístics

>> Seguir desenvolupant un marc 
de col·laboració (taula de turisme) 
que afavoreixi la integració dels di-
versos sectors del teixit social que 
intervenen en l’oferta turística del 
municipi i avançar cap a models de 
gestió on les decisions i el finança-
ment siguin compartits pels diver-
sos agents presents en el sector, 
tan públics com privats

>> Donar continuïtat al lideratge de 
Caldes al Consorci de Viles Ter-
mals de Catalunya, creant paquets 
turístics termals i un circuit termal 
català, duent a terme campanyes 
de comunicació i màrqueting per 
atreure més visitants a les viles 
termals i aconseguint més impli-
cació del govern de Catalunya per 
impulsar conjuntament un model 
nacional de termalisme

AGRICULTURA
I RAMADERIA

>> Promoure, conjuntament amb 
el Consell Comarcal, un mercat de 
productes agrícoles de qualitat i de 
proximitat

>> Posar en marxa els horts 
domèstics per a l’autoconsum a 
Torre Marimon, promovent-los com a 

espai de lleure i de formació agrària 

>> Generar un marc d’interlocució 
estable amb pagesos i ramaders 
del municipi per debatre i intentar 
atendre les seves necessitats

>> Vetllar per la supervivència de 
les petites explotacions familiars 
de caràcter agrícola o ramader

>> Donar suport al projecte de 
Parc agrícola del Vallès com a 
projecte per posar en valor els 
espais lliures de la plana del 
Vallès, salvaguardant-los del procés 
urbanitzador i evitant un creixement 
urbà continu

>> Potenciar la relació amb 
l’IRTA i treballar perquè el Centre 
Internacional per al debat científic a 
Torre Marimon sigui una realitat el 
més aviat possible

>> Activar l’encontre entre 
productors comarcals, restauradors 
i consumidors per tal de recuperar 
i difondre varietats autòctones i 
convertir el municipi en un referent 
de producció, venda i difusió 
d’aquests productes de la terra

POLÍTICA SOCIAL
I SALUT

>> Prioritzar els recursos per a les 
urgències socials a fi de minimitzar 
el risc d’exclusió i marginació social

>> Reforçar l’equip bàsic d’atenció 
social amb més personal de suport 
i més recursos econòmics en el 
marc de les possibilitats pressu-
postàries

1
Eines contra
la crisi:
més equitat
i més
oportunitats
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>> Desenvolupar un model d’aten-
ció integrada per a persones depen-
dents en col·laboració amb l’Àrea 
Bàsica de Salut i altres administra-
cions, que tingui també en compte 
les necessitats de les persones 
cuidadores

>> Donar suport a les iniciatives 
solidàries que promoguin noves ma-
neres d’aprofitament dels recursos 
comunitaris disponibles

>> Col·laborar estretament i de ma-
nera coordinada amb les entitats 
locals de solidaritat i assistència 
social en la lluita contra la pobresa 
i el suport als col·lectius vulnera-
bles del nostre municipi

>> Promoure i potenciar, en col-
laboració amb la Fundació Santa 
Susanna, els programes socials 
adreçats al col·lectiu de gent gran

>> Sensibilitzar i promoure, a 
través del programa de salut, estils 
de vida saludables a la població i 
prevenir conductes de risc

>> Aconseguir que el Departament 
de Salut dugui a terme l’ampliació 
del Centre de Salut segons el pro-
jecte ja aprovat

>> Promoure, de manera coordina-
da amb la Generalitat, l’establiment 
d’un centre per a persones amb 
malalties mentals al municipi amb 
programes de suport també per als 
familiars directes

HABITATGE

>> Desenvolupar polígons d’ac-
tuació prioritaris per a l’obtenció 
d’habitatge protegit (La Salut, Molí 

d’en Ral i Girona - General Padrós), 
tot acostant-nos a l’objectiu de soli-
daritat urbana marcat pel Pla Local 
de l’Habitatge 

>> Donar preferència, en les futu-
res promocions públiques d’habi-
tatge de lloguer, als joves, a la gent 
gran, a les famílies monoparentals 
i als segments de població amb 
dificultats, per tal de garantir el dret 
a l’habitatge de tota la ciutadania

>> Pressionar des dels municipis 
per modificar la norma estatal que 
permet el desnonament per hipote-
ques impagades mentre la família 
ha de seguir pagant per un habitat-
ge que no podrà ocupar

>> Modificar la densitat de l’edi-
ficació dels polígons d’actuació 
urbanística en què els habitatges 
tenen superfícies construïdes molt 
grans, per tal d’acostar-los més a 
les necessitats reals d’habitatge 
del conjunt de la població

>> Dur a terme polítiques de mobi-
lització del parc d’habitatges vacant

>> Promoure la transformació en 
habitatge de lloguer, preferentment 
a preu protegit, d’una part de l’es-
toc d’habitatges lliures pendent de 
vendre

>> Seguir promovent la rehabilitació 
del parc d’habitatges a través del 
pla municipal d’ajuts a la rehabilita-
ció d’edificis

>> Consolidar el lloguer amb 
intermediació com a alternativa a 
l’accés a l’habitatge i per posar en 
servei una part important del parc 
d’habitatges buits 

>> Promoure la masoveria urba-
na, un programa de mediació que 
pretén aconseguir que propietaris 
d’immobles desocupats formalitzin 
contractes en els quals la contra-
prestació fonamental sigui, durant 
el termini acordat, la progressiva 
millora i condicionament de l’habi-
tatge per part dels cessionaris 

>> Crear un fons d’ajut per a la 
instal·lació d’ascensors als edifi-
cis d’habitatges de més de quatre 
plantes

>> Crear d’un fons d’ajut (de 
manera complementària al de la 
Generalitat) per a la rehabilitació i 
conservació dels edificis i habitat-
ges del barri del Bugarai, on hi ha 
la concentració més gran d’edificis 
plurifamiliars amb deficiències

>> Seguir oferint, des de l’Oficina 
Local d’Habitatge, el servei públic 
gratuït d’assessorament, informa-
ció i gestió del conjunt de serveis i 
tràmits relacionats amb l’habitatge
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>> Caldes de Montbui és i ha de ser un municipi amb per-

sonalitat i identitat pròpia. La nostra història, l’aigua ter-

mal, el ric patrimoni històric i arquitectònic, les tradicions, 

el barri antic, l’emplaçament i l’entorn natural... ens posi-

cionen com un poble amb actius interessants, dels quals 

en podem treure encara molt més profit. I això ho farem 

sobretot si aconseguim que Caldes sigui un poble cívic i 

cohesionat, despert i inquiet, un poble d’oportunitats amb 

una societat activa i amb iniciativa pròpia. Si volem un po-

ble actiu, necessitem un teixit social ric i vibrant, així com 

equipaments culturals i cívics adequats a les necessitats 

del municipi. En els darrers quatre anys hem absorbit bona 

part del dèficit en equipaments que patia el nostre muni-

cipi. Ara cal seguir treballant per disposar d’equipaments 

culturals amb oferta estable i de qualitat.      

L’educació és un dels elements amb més incidència a 

l’hora d’assolir la igualtat d’oportunitats. És la principal 

eina per construir el futur. Una bona escola és una condi-

ció necessària per a la formació de persones lliures però 

també per tenir societats cohesionades, amb menys risc 

de marginació i d’exclusió social dels col·lectius més vul-

nerables. Cal promoure al nostre municipi un debat entre 

les administracions implicades –no només la local- i tots 

els agents de la comunitat educativa per superar els prin-

cipals reptes i mancances del sistema educatiu a Caldes. 

Volem un poble cohesionat i cívic, on gent de procedències 

i condicions diverses convisquin respectant drets i deures, 

i construeixin un punt de trobada comú forjat en base al 

respecte mutu, als valors democràtics, a la integració i a la 

voluntat de compartir un futur comú al nostre poble.  

Un poble 
més culte, 
actiu, cívic, 
cohesionat
i lliure
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Un poble 
més culte, 
actiu, cívic, 
cohesionat
i lliure

PRINCIPALS ACTUACIONS FETES

>> Hem adquirit els terrenys i hem fet els tràmits urbanístics 

necessaris per fer realitat el més aviat possible l’institut 

escola El Calderí

>> Hem invertit més de 500.000 euros en la millora de les 

escoles de Caldes

>> Hem restaurat l’antic menjador de Can Rius i l’hem 

convertit en un esplendorós equipament cultural i cívic: 

l’Espai Can Rius

>> Hem fet un gran espai de gent gran a les noves Cases 

dels mestres

>> Hem elaborat consensuadament el Pla Local de Joventut

>> Estem a punt d’estrenar un nou espai jove a Font i Boet

>> Hem remodelat el Molí d’en Ral i l’hem convertit en un 

equipament de barri

>> Hem creat el Consell Municipal de la Cultura

>> Hem posat a disposició dels artistes locals un espai 

d’exposicions, la Sala Delger

>> Hem fet la guia i el portal de les entitats de Caldes com a 

eines per promoure l’associacionisme i la implicació cívica

>> Hem desplegat una política pública d’acollida i 

d’integració ciutadana, amb accions com la taula d’acollida i 

integració o el servei d’acollida per a persones immigrades

>> Hem creat el programa d’ajuts a activitats de cooperació 

per a joves de Caldes

>> Hem elaborat el pla local de cooperació internacional

>> Hem donat un nou impuls als cursos de català per adults 

i hem fomentat la llengua catalana com a llengua pública 

comuna

>> Hem donat suport municipal a la consulta per la 

independència i hem apostat per fer de Caldes un municipi 

implicat en el present i el futur d’un país més lliure

PROPOSTES

EDUCACIÓ

>> Potenciar i treballar amb les 
escoles a través de les diferents 
comissions (mapa escolar, activitats 
i programes, xarxa 0-6) per donar 
resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa 

>> Continuar potenciant el Consell 
Escolar Municipal com a àmbit de 
relació, debat i participació de la 
comunitat educativa calderina i com 
a marc de definició d’un projecte 
educatiu global per al municipi 

>> Estudiar la possibilitat de dur a 
terme el Projecte educatiu de ciutat 
(PEC), partint de l’interès i la impli-
cació de la comunitat educativa, per 
aconseguir que Caldes de Montbui 
s’incorpori a l’Associació internacio-
nal de ciutats educadores

>> Mantenir, en la mesura de les 
disponibilitats pressupostàries, les 
inversions prioritàries de millora 
puntual dels centres educatius 

>> Seguir participant activament 
en la definició del mapa escolar de 
Caldes dels propers anys, instant 
al Departament d’Ensenyament a 
avançar-se als problemes derivats 
de la manca de planificació i recur-
sos que estem patint els darrers 
anys 
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>> Racionalitzar les despeses de 
manteniment de les escoles a tra-
vés d’accions i mesures derivades 
de les auditories energètiques que 
millorin l’eficiència energètica dels 
subministraments 

>> Treballar per, quan econòmica-
ment sigui possible, implantar una 
nova escola bressol al municipi que 
doni resposta a la demanda actual i 
futura de places a l’etapa 0-3 anys 

>> Actuar de manera diligent, dins 
del marge de maniobra de l’ad-
ministració local, en la detecció i 
resolució de casos de presumpte 
frau en l’empadronament i relacio-
nats amb l’escolarització 

>> Dins del Consell Escolar Munici-
pal, crear la comissió Xarxa 12-16 
de transició primària-secundària. 

>> Crear un reglament d’usos dels 
equipaments educatius per a la 
seva utilització fora de l’horari es-
colar que permeti un millor aprofita-
ment d’aquests equipaments 

>> Treballar per apropar les esco-
les a les entitats del poble perquè 
en coneguin les activitats i puguin 
gaudir-ne

>> Definir itineraris segurs d’anada 
i tornada de l’escola, una via pre-
ferentment senyalitzada i escollida 
entre els recorreguts més utilitzats 
pels alumnes 

>> Adherir-nos a la Xarxa TET 
(transició escola-treball) del Vallès 
Oriental 

>> Mantenir programes educatius 
com el projecte Alfil i el projecte 
Itaca a secundària, així com el 
programa “Anem al Teatre” amb 
conveni amb la Fundació Cultural de 
Granollers

>> Dur a terme la pressió política 
necessària per fer realitat el més 
aviat possible la construcció de 
l’institut escola el Calderí, així com 
fer un seguiment constant i coordi-
nat amb la comunitat educativa del 
desplegament de les fases que res-
ten per a la consecució del projecte. 
L’institut escola és la fórmula més 
adequada per garantir un itinerari 
formatiu coherent i de continuïtat 
en l’ensenyament bàsic i superar la 
fragmentació curricular entre l’en-
senyament infantil i primari, d’una 
banda, i el secundari, de l’altra 

>> Col·laborar amb la Fundació Mar-
tí l’Humà en el desplegament del 
postgrau en medicina termal 

>> Treballar amb el Departament 
d’Ensenyament per clarificar i/o 
ampliar l’oferta de cicles formatius i 
aconseguir que Caldes sigui un refe-
rent comarcal en determinats cicles 
formatius relacionats amb la nostra 
realitat econòmica i productiva (turis-
me cultural, hoteleria, termalisme) 

>> Treballar amb el Departament 
d’Ensenyament per poder impartir 
programes de qualificació professi-
onal inicial (PQPI) per a tot aquell 
alumnat que no hagi obtingut el 
títol de graduat/da en educació 
secundària obligatòria i vetllar 
perquè l’administració educativa 
universalitzi els cicles formatius de 
grau mitjà 

>> Continuar potenciant la formació 
permanent, a partir d’ara des del 
nou equipament formatiu de les 
Cases dels Mestres, per tal d’afavo-
rir que la ciutadania tingui accés al 
màxim de formació possible al llarg 
de la seva vida; potenciar des de 
l’escola d’adults l’oferta en conei-
xements de base, habilitats comuni-
catives (idiomes i TIC’s) i altre tipus 
de formació complementària 

CULTURA I PATRIMONI

>> Dur a terme la conversió de l’an-
tic balneari de Can Rius en un cen-
tre cultural polivalent adaptat a les 
necessitats culturals del municipi

>> Crear un espai per a entitats a 
les dependències de l’antiga escola 
d’adults

>> Reimpulsar el Consell Municipal 
de la Cultura, sectorialitzant-lo per 
àrees temàtiques

>> Impulsar un nou Catàleg de 
Patrimoni Municipal que inclogui els 
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elements a preservar també fora 
del nucli antic

>> Impulsar el Conveni de Col-
laboració signat aquesta legislatura 
amb el Museu Picasso de Barcelo-
na, a fi de donar més projecció a la 
col.lecció de Picassos del museu 
Thermalia

>> Promoure una publicació peri-
òdica sobre la història de Caldes i 
una beca de recerca sobre estudis 
locals

>> Potenciar la formació i l’autoa-
prenentatge en tecnologies de la 
informació i la comunicació mitjan-
çant el nou Punt TIC de la biblioteca 
municipal

>> Obrir més el Museu Thermalia a 
la ciutadania calderina, promovent 
visites guiades per a persones re-
centment empadronades i entitats 
locals, i establint l’entrada gratuïta 
als menors de 16 anys i per tothom 
en més supòsits concrets

>> Arranjar el pati del centre cívic i 
cultural i executar-hi petites mi-
llores internes que en millorin la 
funcionalitat

>> Treballar conjuntament amb les 
entitats per consolidar i enfortir 
el teixit associatiu i ajudar-les a 
interralacionar-se entre elles i amb 
l’administració

>> Donar suport a entitats amb 
equipaments culturals propis, com 
el Casino o el Centre Democràtic i 
Progressista, perquè puguin desen-
volupar una oferta cultural estable 
i de qualitat que es sumi i es com-
plementi amb la resta de l’oferta 
cultural del municipi

>> Col·laborar de manera activa a 
fi que el Setmanari Montbui pugui 
iniciar una nova etapa que en ga-
ranteixi la seva continuïtat 

>> Incidir en la racionalització de  
l’oferta televisiva comarcal per opti-
mitzar-ne els recursos

>> Constituir una comissió del 
nomenclàtor per revisar noms i 
posar-ne de nous a carrers i places 
de nova creació

>> Finalitzar el projecte de senyalit-
zació i millora dels accessos a Torre 
Roja, així com incloure el jaciment a 
la ruta dels ibers

>> Declarar les llambordes de 
Caldes bé cultural d’interès local 
(BCIL)

>> Implantar un sistema d’àudiogui-
es de turisme multilingües 

>> Publicar una recopilació de 
llegendes de Caldes

>> Desenvolupar, en el marc de la 
recuperació de la memòria històri-

ca, treballs de recerca sobre fets 
històrics rellevants del municipi

CATALÀ

>> Fer de la llengua catalana la 
llengua pública comuna, fomentant 
l’aprenentatge de la llengua a tra-
vés dels cursos de català i del vo-
luntariat lingüístic, sensibilitzant a 
favor de la llengua pròpia del país, 
promovent-ne l’ús social i vetllant 
per l’acompliment de la normativa 
vigent, tant a nivell nacional com 
local

>> Promoure el català com a 
llengua de trobada i com a eina 
d’integració

>> Fomentar un consum respectu-
ós per part de l’administració local 
amb la llengua pròpia

>> Promoure activament l’ús de 
la llengua catalana en el comerç, 
tant a la retolació com a l’atenció 
al client, difonent el missatge que 
l’idioma és un valor afegit a la 
qualitat del servei

>> Assessorar els comerciants de 
Caldes en l’ús del català en el seu 
comerç, per afavorir-ne no només 
l’ús, sinó també un ús correcte.

ESPORT

>> Dur a terme campanyes de pro-
moció de la pràctica esportiva entre 
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l’alumnat d’educació secundària 
per a la creació i foment d’hàbits 
saludables

>> Implementar millores puntuals 
als equipaments existents i als es-
pais esportius d’ús lliure, seguint les 
recomanacions del mapa d’instal·-
lacions esportives municipals

>> Potenciar Caldes com a centre 
generador de dinàmiques esporti-
ves en l’entorn natural, establint 
un punt d’informació i d’atenció a 
l’usuari (Centre de Recursos a l’Es-
pai Natural); assessorament sobre 
rutes, lloguers etc.  

>> Condicionar un circuit perimetral 
per al footing o el running al parc 
de Can Rius

>> Crear un espai de trobada amb 
les entitats esportives del municipi 
per debatre i consensuar les línies 
mestres de la política esportiva

JOVENTUT

>> Consolidar el nou espai jove el 
TOC com a punt de referència de 
les activitats i les polítiques adreça-
des a la joventut de la vila

>> Donar a conèixer i consolidar les 
diferents activitats del TOC a través 
de les eines TIC

>> Desenvolupar pressupostos 
participatius en l’àmbit juvenil

>> Promoure sales d’estudi noctur-
nes

>> Dotar el municipi d’un parc pú-
blic d’habitatges per a joves

>> Dur a terme el programa “com-
partir pis” per tal d’ajudar els joves 
que així ho vulguin a emancipar-se 
d’una manera assequible 

>> Facilitar i potenciar l’apropament 
entre els centres d’ensenyament 
(principalment els que ofereixen en-
senyament secundari) i els espais 
juvenils del municipi mitjançant la 
coordinació d’activitats conjuntes i 
complementàries

>> Crear grups de treball de segui-
ment del pla local de joventut, a fi 
que  els joves avaluïn la feina feta i 
proposin les noves línies a seguir

>> Potenciar mecanismes de par-
ticipació i contribuir a la creació i 
consolidació d’associacions i grups 
juvenils i la vinculació de joves a 
entitats ja existents

>> Potenciar i reforçar la realització 
d’activitats, per part de joves, de 
difusió i creació cultural, esportives, 
formatives i de temps lliure

>> Prevenir entre la joventut con-
ductes i hàbits de risc a través de 
la formació i la informació 

>> Seguir treballant amb les xerra-

des de salut jove, fent tallers paral-
lels per pares i per joves (amb les 
mateixes temàtiques i horaris però 
ubicats en espais diferents), creant 
així una línia conjunta de treball 
amb els pares

>> Potenciar el reforç del bus noc-
turn a 3 línies (Barcelona, Sabadell, 
Granollers)

>> Promoure tallers d’oficis antics 
entre els joves

GENT GRAN

>> Potenciar l’espai sociocultural 
de les Cases dels Mestres com un 
espai de trobada de gent gran, on 
les diferents associacions de gent 
gran del municipi, reconeixent l’es-
pecificitat de l’Esplai, puguin dur-hi 
a terme de manera coordinada les 
seves activitats

>> Promoure el voluntariat dins 
les associacions de gent gran i el 
contacte intergeneracional

>> Promoure l’envelliment actiu i 
saludable de la població a través 
de programes específics de millora 
de la qualitat de vida de la gent 
gran del municipi (prevenció i for-
mació en salut, actuacions d’oci i 
cultura, promoció de l’exercici físic, 
etc.)

>> Afavorir l’aprenentatge de les 
tecnologies de la informació i la 
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comunicació (TIC) perquè la gent 
gran es desenvolupi personalment, 
aprofiti totes les possibilitats de 
relacionar-se amb altres persones 
i conegui tots els recursos disponi-
bles a la xarxa

>> Col·laborar amb la Fundació 
Santa Susanna per a dur a terme 
el projecte d’habitatges amb ser-
veis per a persones grans

INTEGRACIÓ CIUTADANA,
CIVISME I SOLIDARITAT

>> Donar continuïtat a la taula 
d’acollida i integració 2009-2010, 
mitjançant un espai informal de 
trobada, debat i planificació conjun-
ta de les actuacions per potenciar 
la integració i la cohesió social al 
nostre municipi

>> Dur a terme un projecte d’inte-
gració comunitària dels alumnes 
dels centres educatius a través de 
la difusió i el coneixement de la to-
ponímia del municipi i la interacció 
entre diferents generacions 

>> Potenciar valors de ciutadania 
i dur a terme accions per afavorir 
la convivència, la integració de 
persones nouvingudes i el respecte 
a l’espai públic

>> Fer complir de manera estricta 
les ordenances de convivència 
ciutadana i seguir aplicant les 
sancions previstes per als compor-

taments manifestament incívics

>> Intervenir i fer mediació activa 
per evitar conflictes puntuals de 
convivència a l’espai públic

>> Vetllar per garantir el compli-
ment de les normes que obliguen 
les activitats d’oci nocturn a ser 
respectuoses amb la qualitat de 
vida de la ciutadania i impulsar 
mesures que facin compatibles 
les activitats d’oci nocturn amb el 
descans de les persones

>> Promoure la integració i la 
interrelació a través de propostes 
associatives i culturals i afavorir 
que la població nouvinguda participi 
activament en les manifestacions 
col·lectives que configuren la perso-
nalitat del municipi per aconseguir 
la progressiva vinculació a la socie-
tat i al país d’acollida

>> Potenciar les relacions veïnals 
als barris i el paper de les asso-
ciacions de veïns per promoure la 
convivència  

>> Promoure el voluntariat cívic i 
l’associacionisme, aprofitant l’any 
europeu del voluntariat 2011

>> Avançar cap a la creació d’una 
xarxa de ciutats europees agerma-
nades que inclogui, a més de Cal-
des i Taunusstein, Saint Paul Les 
Dax (municipi de la regió francesa 
de les Landes que ja ha mostrat 

el seu interès) i un tercer municipi 
europeu

>> Avançar cap a la construcció 
consensuada d’una política públi-
ca de cooperació internacional al 
desenvolupament, a partir de les 
recomanacions del pla local de 
cooperació

>> Impulsar el codesenvolupa-
ment per vincular positivament la 
migració amb el desenvolupament 
dels països d’origen de la població 
nouvinguda, tot vinculant el teixit 
associatiu local amb els col·lectius 
de nous catalans i catalanes i 
focalitzant l’actuació de cooperació 
al desenvolupament, quan sigui 
possible, als països d’origen de la 
població nouvinguda.

>> Potenciar la sensibilització al 
voltant de les desigualtats nord-sud 
i de les principals problemàtiques i 
reptes globals i millorar els me-
canismes de rendició de comptes 
dels projectes finançats amb apor-
tacions municipals

SEGURETAT CIUTADANA

>> Avançar cap a un model de 
policia de proximitat, ampliant, en 
la mesura que els pressupostos 
ho permetin, el servei de policia de 
barri 

>> Aplicar els treballs en benefici 
de la comunitat com a via per al 
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compliment de petites condemnes  

>> Avançar cap a la consecució 
d’una central integrada d’emergèn-
cies al polígon La Borda

>> Donar suport i reconeixement a 
l’Associació de voluntaris de protec-
ció civil, a l’Associació de bombers 
voluntaris i a les ADF

>> Intensificar els controls de soroll 
i d’altres molèsties ambientals

>> Reforçar la policia en tasques 
educatives i l’eradicació de l’absen-
tisme escolar

>> Treballar amb fermesa per evitar 
que els autors d’agressions i ame-
naces a persones i béns per motius 
ideològics i/o relacionats amb 
competicions esportives puguin 
actuar amb impunitat, coartant la 
llibertat de la ciutadania i atemp-
tant contra la bona convivència al 
nostre municipi

LLIBERTAT NACIONAL

>> Seguir defensant activament, 
des del govern municipal, l’exer-
cici del dret a decidir de la nació 
catalana

>> Continuar duent a terme un 
treball coordinat amb altres muni-
cipis per sensibilitzar a favor d’un 
referèndum per l’autodeterminació

>> Donar continuïtat a una celebra-
ció de l’Onze de Setembre compro-
mesa amb la lluita per la llibertat 
plena de Catalunya
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3
>> Durant aquests anys, l’espai públic a Caldes ha fet 

un important salt endavant, tant pel que fa la regeneració 

urbana d’espais emblemàtics del municipi com pel que fa 

a la millora de l’accessibilitat i a la  cura i el manteniment 

de la via pública i les zones verdes. Cal seguir treballant 

en aquesta direcció, amb l’objectiu de millorar la qualitat 

de vida i fer de Caldes un poble més agradable per aquells 

que hi vivim i més atractiu per aquells que ens visitin.

Defensem un model de poble compacte, que garanteixi la 

sostenibilitat i la racionalitat dels serveis, i amb un entorn 

natural de qualitat. Cal millorar la connexió de Caldes amb 

el seu entorn més immediat, prioritzant el transport públic 

net i respectant els espais lliures que encara queden a la 

plana del Vallès. Cal seguir fent un esforç per a la millora 

constant dels serveis municipals, fent-los més eficients 

tant des d’un punt de vista econòmic com des d’un punt 

de vista energètic. Cal seguir implicant-se, des de l’Ajunta-

ment, en la lluita contra el canvi climàtic i l’ús d’energies 

no contaminants. Hem d’actuar avui pensant en el demà.   

Un entorn 
urbà i 
natural de 
qualitat, 
avui i demà
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PRINCIPALS ACTUACIONS FETES

>> Hem fet la nova plaça de l’Església i hem reurbanitzat els 
carrers dels voltants (Asensi Vega i Roma)
>> Hem tornat l’esplendor al passeig del Remei i hem fet la 
passarel·la de vianants cap al Farell
>> Hem obert als vianants el pont de Can Rius i hem creat un nou 
espai públic a l’entorn de l’antic balneari
>> Hem millorat la seguretat i el paisatge urbà a l’entrada sud
>> Hem fet actuacions de millora de l’accessibilitat a voreres i 
espais públics
>> Hem reurbanitzat un tram del carrer de Montserrat i hi hem 
instal·lat contenidors soterrats
>> Hem reurbanitzat amb plataforma única els carrers del nucli 
antic de la zona del rehabilitat safareig de la Portalera
>> Estem creant un nou front fluvial mitjançant un passeig 
que facilita l’accés a la riera i que recupera diversos elements 
patrimonials i arquitectònics, com el molí de l’Esclop i el safareig 
dels Calciners
>> Hem millorat l’entorn del conjunt romànic de Sant Sebastià de 
Montmajor
>> Hem redactat el Pla d’acció per a l’energia sostenible i 
l’hem començat a implementar amb mesures com la millora de 
l’eficiència energètica de l’edifici consistorial
>> Hem fet millores al parc de Can Rius per convertir-lo en el gran 
espai de lleure de Caldes
>> Hem fet més i millor manteniment de parcs i zones verdes
>> Hem fet més i millor neteja d’espai públics 
>> Hem renovat 564 punts de llum de l’enllumenat públic 
municipal,  invertint 600.000 euros en tres anys per fer-lo més 
eficient des d’un punt de vista energètic i econòmic
>> Hem eliminat pals i cablejat aeri arreu on hem fet actuacions 
de reurbanització
>> Hem fet la reurbanització integral de Can Maspons
>> Hem connectat la urbanització del Farell a la xarxa municipal 
d’aigua 
>> Hem renovat tots els contenidors de recollida de deixalles i 
hem introduït el porta per porta a algunes urbanitzacions
>> Hem millorat les instal·lacions del Centre municipal d’acollida 
d’animals domèstics

PROPOSTES

URBANISME
I ESPAI PÚBLIC

>> Reurbanitzar l’avinguda Pi i 
Margall en el tram comprès entre el 
carrer de Montserrat i la plaça de 
l’Àngel (zona Llei de barris)

>> Reurbanitzar la plaça de la Font 
del Lleó, en el marc de la llei de 
barris, millorant-ne l’espai públic i res-
saltant-ne els elements patrimonials

>> Millorar els accessos per a via-
nants a Cases dels Mestres i a la 
Residència Santa Susanna

>> Redactar i executar un pla de 
millora de l’accessibilitat a l’espai 
públic que elimini les principals bar-
reres arquitectòniques que encara 
queden al nucli urbà, incloses aque-
lles propiciades per les empreses 
de serveis

>> Afavorir a través d’un pla d’ac-
tuació específic que les amplades 
de les voreres siguin proporcionals 
a l’amplada dels carrers, procurant 
que no siguin inferiors a 1,5 metres 
a cada costat, i en cas de carrers 
de poca amplada, tendir a convertir-
los en zones de preferència per a 
vianants

>> Dur a terme, en el marc del pla 
de barris, millores urbanístiques a 
la zona del primer Eixample
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>> Actualitzar, en una ordenança de 
la via pública, la normativa referent 
a les condicions d’ocupació i als 
usos dels espais de domini públic

>> Elaborar un catàleg de construc-
ció i paisatge urbà al casc antic, 
que reguli elements tècnics i estè-
tics dels edificis del centre històric

>> Transformar el tram inicial de 
raval Canyelles en un balcó obert a 
la riera i les hortes

>> Dignificar la plaça Pau Surell, a 
la part posterior de l’església de 
Santa Maria

>> Millorar progressivament, delimi-
tar i protegir els parcs infantils

>> Dur a terme actuacions puntuals 
de manteniment i millora de l’espai 
públic amb les brigades municipals 
i amb plans d’ocupació

>> Millorar la senyalització dels 
passos de vianants i altres ele-
ments de senyalització horitzontal

>> Intensificar el control de la disci-
plina urbanística per a promotors i 
companyies de serveis 

>> Prioritzar, dins el marge que doni 
la legislació, la contractació d’em-
preses i treballadors del municipi 
en l’obra pública

>> Promoure en l’obra pública la 

inclusió de les infraestructures de 
telecomunicacions

DESENVOLUPAMENT 
TERRITORIAL I 
URBANITZACIONS

>> Promoure, en el marc d’un model 
de poble compacte i sostenible, un 
desenvolupament urbanístic racional 
mitjançant un planejament adequat 
i acurat de les zones de creixement 
futur, preveient-ne els equipaments 
necessaris i amb uns serveis propor-
cionals a les necessitats

>> Millorar, en la mesura que ho 
permetin les disponibilitats pres-
supostàries, els serveis bàsics de 
les urbanitzacions recepcionades, 
sobretot els que presenten més 
mancances (enllumenat i clavegue-
ram)

>> Executar les obres de reurba-
nització de Can Valls a càrrec del 
promotor

>> Executar les obres de reurbanit-
zació parcial de la Font dels Enamo-
rats

>> Intensificar el manteniment de 
zones verdes i franges de protecció 
contra incendis de les urbanitzaci-
ons mitjançant el nou contracte verd

>> Millorar l’estat del carrer d’ac-
cés a Can Valls des de la carretera 
C-59

MOBILITAT I 
INFRAESTRUCTURES
DE TRANSPORT

>> Promoure un aparcament públic 
de més capacitat a la confluència 
de la zona de l’antic sindicat i raval 
Canyelles 

>> Prendre mesures per fer més 
efectiva la rotació dels vehicles en 
els principals carrers i avingudes de 
la població

>> Millorar la senyalització direcci-
onal dels aparcaments municipals 
i la senyalització horitzontal de les 
places d’estacionament al centre 
urbà

>> Millorar l’accessibilitat de
vianants als polígons La Borda
i El Pinatar

>> Fer un aparcament de camions 
a La Borda

>> Avançar cap a la construcció 
d’un accés més segur a la zona es-
portiva i escolar de les Cremades, 
per sobre de la riera de Caldes

>> Seguir pressionant la Generali-
tat perquè executi, el més ràpida-
ment possible, la variant de Caldes 
i Sentmenat

>> Executar la millora dels acces-
sos des de la C-59 cap als Saulons 
i la Font dels Enamorats
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Un entorn 
urbà i 
natural de 
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avui i demà

>> Executar el nus viari de Sant 
Salvador-cementiri-camp de golf, 
millorant la connexió entre el nucli 
urbà i la C-59 i fent un pas soter-
rani cap al cementiri a càrrec de la 
promotora del camp de golf

>> Aconseguir que la Diputació, 
com a titular de la carretera del 
Farell, executi el projecte de millora 
dels revolts als kms 7 i 8 

>> Seguir proposant, com a alterna-
tiva al nou traçat del quart cinturó 
defensat pel Ministerio de Fomento, 
la millora de la carretera C-155, 
en tant que corredor més proper a 
les poblacions més industrials del 
recorregut, més ajustat a les ne-
cessitats de mobilitat dels vallesos 
i més respectuós amb els espais 
lliures

>> Apostar per a una futura conne-
xió ferroviària de Caldes cap a Bar-
celona, amb una possible solució 
de tramvia, i cap a les capitals dels 
vallesos, mitjançant l’extensió de la 
línia de FGC que arribarà a Caste-
llar del Vallès

MEDI AMBIENT
I ENTORN NATURAL

>> Executar el projecte de recupe-
ració de l’espai fluvial de la riera 
de Caldes (3a fase del passeig de 
la Riera), des del pont romànic fins 
el molí d’en Ral, i potenciar el nou 
espai públic del passeig

>> Recuperar la riera de Caldes 
com un element d’identitat de la 
població i promoure jornades anu-
als cíviques de neteja de la riera i 
els entorns

>> Ordenar les hortes per a dignifi-
car-les i aconseguir que esdevinguin 
un element singular del municipi i 
enriquidor del paisatge 

>> Implantar gradualment el Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible, 
sorgit de l’adhesió al Pacte d’alcal-
des i alcaldesses contra el canvi 
climàtic, i reformular l’Agenda 21 
local, integrant-hi els àmbits de 
la cohesió social i de l’activitat 
econòmica sostenible, adaptant-los 
a l’estratègia de desenvolupament 
sostenible de Catalunya i als com-
promisos internacionals en matèria 
mediambiental

>> Estudiar, pel que fa a les energi-
es sostenibles, la possible implan-
tació de sistemes geotèrmics i de 
biomassa al municipi

>> Promoure, a partir d’un estudi 
de viabilitat, la instal·lació i explota-
ció de plantes de producció d’ener-
gia fotovoltaica a les cobertes 
dels pavellons esportius i d’altres 
equipaments municipals 

>> Promoure l’estalvi i l’eficiència 
energètica en els edificis muni-
cipals i en els principals serveis 
municipals

>> Adquirir, a mida que calgui 
renovar-los, vehicles elèctrics o 
amb tecnologia híbrida per a la flota 
municipal de vehicles

>> Establir bonificacions fiscals a 
vehicles impulsats amb energies 
renovables

>> Informar i sensibilitzar per tal de 
reduir la producció de residus i aug-
mentar el percentatge de recupera-
ció i reciclatge de deixalles

>> Fomentar un ús cívic i respon-
sable de les zones de recollida 
selectiva de deixalles

>> Fomentar la gestió orgànica de 
residus i promoure la utilització 
de compostadors domèstics, per 
exemple mitjançant bonificacions 
fiscals als ciutadans que n’usin 

>> Impulsar un sistema eficient de 
recollida i gestió de la poda a les 
urbanitzacions i principals zones 
amb habitatges aïllats del municipi

>> Promoure experiències innova-
dores d’aplicació de la ramaderia 
tradicional en la gestió forestal

>> Fer una via verda de la riera que 
permeti anar a peu/en bicicleta des 
de Caldes fins al mar pels marges 
de la riera de Caldes i el Besòs 

>> Aconseguir la restauració 
gradual de les zones d’extracció 
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permeses en el planejament i posar 
fi a les activitats de valorització de 
residus de la construcció en sòl no 
urbanitzable

>> Dur a terme un inventari ex-
haustiu de camins i millorar la 
senyalització i l’estat dels principals 
camins rurals

>> Recuperar i restaurar les fonts 
més emblemàtiques de l’entorn 
natural del municipi

>> Seguir millorant les instal-
lacions del centre municipal d’aco-
llida d’animals i potenciar la seva 
gestió a través de l’entitat protecto-
ra Caldes Animal

>> Establir la figura del gestor 
energètic, persona que controlarà la 
despesa energètica municipal i farà 
propostes de millora de l’eficiència 
energètica al municipi

SERVEIS MUNICIPALS

>> Seguir desplegant l’aplicació 
del Pla director de l’enllumenat, 
prioritàriament en aquelles zones 
que presentin un major dèficit d’il·-
luminació

>> Dur a terme millores progressi-
ves a la xarxa municipal de clave-
gueram, desplegant el pla director 
de clavegueram elaborat durant 
aquesta legislatura

>> Millorar els serveis de neteja de 
via pública i d’equipaments en base 
al nou contracte

>> Impulsar la presència d’infraes-
trcutures de telecomunicacions de 
nova generació  per tal de facilitar 
el desenvolupament de la societat 
de la informació a tot el municipi

>> Subsanar els dèficits més 
importants de cobertura de serveis 
de telecomunicacions al terme 
municipal

>> Implementar mesures per reduir 
la proliferació de brutícia relaciona-
da amb coloms i altres aus urbanes

>> Seguir intensificant les accions 
de neteja, desbrossa i manteniment 
dels parc públics i les zones verdes 
municipals
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>> En un context marcat per la crisi econòmica i financera, 

les administracions s’han de caracteritzar més que mai 

per una gestió austera i eficaç dels recursos públics. Més 

que fer moltes coses noves, el que caldrà és gestionar 

millor el que tenim. Cal donar continuïtat a un govern mar-

cat per l’esforç i la perseverança, que gestioni de manera 

moderna i flexible, que planifiqui correctament i amb vi-

sió estratègica les actuacions i que en faci un seguiment 

constant. Des d’un principi, hem procurat incorporar la di-

mensió estratègica a les nostres actuacions, i això ha de 

continuar essent així.

El bon govern és també un govern que parla, que escolta 

i que procura fer partícip de la presa de decisions a aque-

lles persones, agents i sectors que tinguin quelcom a dir-

hi. Un govern obert que, com fins ara, treballi des de la pro-

ximitat, a peu de carrer, amb les portes obertes. Un govern 

que gestioni el dia a dia i que planifiqui el futur comptant 

amb l’opinió i la participació de la gent, aprofundint en la 

democràcia local.   

Cal avançar en la implantació d’una gestió municipal ba-

sada en les tecnologies de la informació i comunicació 

(TIC), tant per aconseguir un estalvi econòmic important 

com una major simplificació administrativa. L’objectiu ha 

de ser el d’incrementar la proximitat, la transparència i 

l’eficàcia dels tràmits, de manera que en tot moment es 

tingui accés a la informació i documentació de qualsevol 

expedient administratiu que l’Ajuntament estigui tramitant 

per part de les persones interessades.

El bon
govern: una 
administració 
oberta, eficaç
i austera
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El bon
govern: una 
administració
més oberta,
eficaç
i austera

PRINCIPALS ACTUACIONS FETES

>> Hem aconseguit més subvencions i recursos externs que mai: 
llei de barris, ajuts europeus, PUOSC, programa Xarxa, etc.
>> Hem aconseguit reduir significativament l’endeutament de 
l’Ajuntament malgrat la caiguda dels ingressos propis
>> Hem moderat la pressió fiscal, adaptant-la a les 
circumstàncies de la crisi econòmica
>> Hem adaptat internament els mapes dels processos a 
l’administració electrònica, per poder avançar cap a l’oficina 
virtual de tràmits
>> Hem activat el portal de participació ciutadana Consensus
>> Hem dut a terme projectes d’urbanisme participatiu (plaça de 
l’Església) i hem elaborat participativament el pla d’intervenció 
integral del centre històric (Llei de Barris) o el pla local de 
joventut 

PROPOSTES

MILLORA I 
MODERNITZACIÓ DE 
L’ADMINISTRACIÓ

>> Dur a terme millores a l’oficina 
d’atenció al ciutadà (OAC) per refor-
çar l’atenció a la ciutadania

>> Avançar cap als tràmits elec-
trònics dels ciutadans mitjançant 
l’oficina virtual de tràmits (projecte 
e-tram) a la web municipal, evitant 
així desplaçaments innecessaris i 
millorant la relació administració-
administrat

>> Dur a terme millores a la web 
municipal per fer-la més dinàmica i 
per millorar l’accés a la informació

>> Impulsar la comunicació i infor-
mació municipal per SMS i altres 
canals tecnològics a fi d’incremen-
tar la proximitat en els serveis

>> Desenvolupar i implantar la 
intranet corporativa

>> Implantar una aplicació telemà-
tica de gestió d’incidències a la via 
pública

>> Treballar per aconseguir que els 
principals serveis de l’Ajuntament 
funcionin almenys un dia a la tarda 
per atenció al ciutadà

>> Promoure l’ús de les TIC i l’ac-
cés lliure via wi-fi en determinats 
espais públics

>> Treballar conjuntament amb els 
ens locals veïns a l’hora de planifi-
car i dur a terme actuacions en el 
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propi municipi per tal de garantir 
la millor eficiència possible dels 
recursos públics que s’hi destinen 
i, quan sigui possible, mancomunar 
serveis amb els municipis del vol-
tant per millorar-ne l’eficiència.

>> Establir un nou organigrama 
intern, per millorar la transversalitat 
i l’eficàcia de les àrees de l’Ajunta-
ment

>> Seguir prioritzant una gestió 
austera i eficaç dels recursos 
públics i mantenir el compromís 
amb la reducció de l’endeutament 
municipal

>> Augmentar l’eficiència econòmi-
ca en el manteniment dels equipa-
ments municipals i en la prestació 
de serveis

>> Promoure la modificació de la 
Llei d’Hisendes Locals estatal per 
establir un nou model de finança-
ment local on el pes no recaigui en 
impostos i ingressos principalment 
relacionats amb la construcció sinó 
en la participació dels grans impos-
tos estatals

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
APROFUNDIMENT 
DEMOCRÀTIC

>> Elaborar de manera participativa 
i a través d’un treball consensuat 
amb la ciutadania un pla estratègic 
horitzó 2025 per a Caldes

>> Seguir potenciant i millorant els 
consells de participació ciutadana 
actualment existents i valorar la 
possibilitat d’establir-ne de nous

>> Desenvolupar processos partici-
patius per a l’elaboració de projec-
tes d’intervenció a l’espai públic i 
per a la redacció de plans locals i 
programes específics d’actuació

>> Desenvolupar les eines de 
participació que la llei catalana de 
consultes preveu per al món local
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