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# Un poble  

 per ser feliç

I no oblidem qüestions  
que preocupen als calderins  
i calderines i que afecten  
d’altres administracions.  
És per això que les  
3 primeres trucades  
seran sobre:

1  
Exigir solucions per a les  
cues de la C-59 generades  
per la rotonda de Palau

2  
Reclamar la finalització  
de l’Institut-Escola  
El Calderí-Pic del Vent

3  
Recuperar la carretera  
nova que uneix Caldes  
amb El Farell

 1   Porxada per fer activitats culturals  
al parc de l’Estació

 2   Casal de la gent gran a l’ampliació  
de les Cases dels Mestres

 3   Promoció d’habitatge públic,  
social i per a joves al sector  
del Molí d’en Ral

 4   Pas soterrat cap al Cementiri  
i camí cap a les urbanitzacions

 5   Consensuar una reforma per 
l’avinguda de Pi i Margall

 6   Posicionar Caldes de Montbui com  
a destinació termal de referència

 7  Ampliació dels pavellons de la  
Torre Roja i del Bugarai

 8   Reurbanització de la plaça  
Catalunya

 9   Millora dels equipaments policials  
i de la central d’emergències

10  Ajudes a les famílies calderines  
per als llibres de text escolars

Les següents 10 principals  
propostes:



 EDUCACIÓ I FORMACIÓ  
 PERMANENT
•  Ajudarem a les famílies calderines a fer front a les 

despeses que suposen els llibres de text a l’inici de 
curs i en promourem la seva socialització.

•  Treballarem perquè el Departament d’Educació de 
la Generalitat acabi l’Institut-escola El Calderí-Pic del 
Vent.

•  Impulsarem amb el Departament d’Educació una 
Formació Professional específica en matèria de 
termalisme.

•  Seguirem ajudant a les escoles del poble fent millores 
de manteniment.

•  Continuarem donant suport a les iniciatives sorgides 
del Projecte Educatiu de Caldes (PEC).

•  Seguirem apostant per l’Escola d’Adults El Roure Gros 
com a centre de referència per a les persones que 
tenen com a finalitat dotar-se de formació bàsica i 
acadèmica.

•  Mantindrem el nostre compromís amb les Escoles 
Bressol Municipals  a través de la qualitat del servei.

•  Buscarem el suport d’altres administracions per reduir 
el cost que suporten les famílies al portar els fills a les 
Escoles Bressol Municipals.

•  Promourem la creació d’una taula d’infància amb els 
diferents agents implicats (escoles bressol, pediatria, 
famílies, serveis socials...).

•  Estudiarem ampliar els serveis de les escoles bressol 
municipal oferint espais familiars.

•  Fomentarem les campanyes d’educació alimentària 
potenciant els programes de lluita contra l’anorèxia, la 
bulímia i l’obesitat

•  Crearem un pla de foment de la cultura popular 
enfocat a les escoles.

•  Impulsarem una taula d’activitats extraescolars en 
coordinació amb les escoles i entitats.

•  Treballarem conjuntament amb les escoles i els 
diferents agents educatius el mapa escolar dels 
propers anys.

•  Estudiarem augmentar les classes de natació a les 
escoles d’infantil i primària.

•  Cooperarem amb els diferents centres educatius i el 
Departament per aconseguir atendre les necessitats 
d’educació especial.

•  Seguirem apostant pel transport públic que uneix 
Caldes i la Universitat Autònoma de Barcelona.

•  Consolidarem i ampliarem les activitats impulsades 
per l’Oficina  Municipal de Català.

PERSONES 
COHESIÓ  

SOCIAL
Caldes ha de continuar 

sent un poble per a 
tots i totes. A través 
de l’educació i de la 

igualtat d’oportunitats 
hem de seguir 

treballant perquè els 
calderins i calderines 

puguin viure feliços en 
un poble cohesionat i 

solidari.
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•  Seguirem acollint i ensenyant a estudiants en 
pràctiques als diferents departaments de l’Ajuntament.

•  Impulsarem que als centres educatius del municipi 
s’imparteixi formació de primers auxilis de forma 
reglada i consells de prevenció.

•  Ajudarem als centres escolars a potenciar l’orientació 
acadèmica i professional per tal que es converteixin en 
centres orientadors.

 ACCIÓ SOCIAL I IGUALTAT
•  Continuarem dotant de recursos el Departament 

d’Acció Social per seguir fent front a les urgències 
socials de la nostra població.

•  Posarem en valor la feina que es fa des dels Serveis 
Socials Municipals donant una major visibilitat al 
departament a través d’audiències públiques i d’un 
catàleg dels Serveis Socials Municipals.

•  Augmentarem la dotació de les beques escolars.

•  Seguirem apostant pel programa «Educadors de 
Carrer» com a eina per treballar amb nois i noies en 
situació de risc.

•  Millorarem l’espai del Centre Obert amb l’ampliació 
de les Cases dels Mestres per seguir potenciant 
el desenvolupament i la socialització d’infants i 
adolescents en situació d’especial vulnerabilitat.

•  Seguirem recolzant el Rebost Solidari d’Aliments i les 
entitats que participen del projecte.

•  Continuarem col·laborant amb iniciatives com el Gran 
Recapte d’Aliments.

•  Augmentarem els recursos de la campanya «No és 
no» per combatre la violència masclista a les principals 
festes locals.

•  Impulsarem mesures de mediació reparadora, 
especialment en menors d’edat i adolescents.

•  Seguirem apostant per servei de Teleassistència per a 
majors de 80 anys.

•  Continuarem col·laborant amb la Fundació Santa 
Susanna en l’impuls de programes socials adreçats a 
la gent gran.

•  Treballarem un pla específic per a gent gran que viu 
sola o en situació de risc.

•  Intensificarem la coordinació dels Serveis Socials 
Municipals amb el Centre d’Atenció Primària (CAP) i 
l’Hospital de Mollet.

•  Vetllarem per la finalització de les obres d’ampliació 
del CAP.

 HABITATGE
•  Ampliarem el parc d’habitatges públic, social i per a 

joves.

•  Plantejarem ajudes per facilitar l’emancipació juvenil.

•  Seguirem combatent els desnonaments a través del 
Servei d’Intermediació Hipotecari.

•  Elaborarem un nou Pla Local d’Habitatge.

•  Buscarem mecanismes d’impuls i finançament 
que permetin continuar amb la promoció de nous 
Habitatges de Protecció Oficial explorant diferents 
modalitats.

•  Aprofitarem les eines jurídiques que tenen els 
ajuntaments per mobilitzar habitatges buits.

•  Promourem el compliment del mandat de solidaritat 
urbana (15% del total del parc d’habitatge destinat a 
polítiques socials en vint anys), mitjançant les reserves 
adequades de sòl en el planejament destinades a 
habitatge protegit.

•  Seguirem utilitzant el sistema de tempteig i retracte, 
amb l’objectiu d’adquirir nous habitatges per destinar 
a lloguer social.

•  Impulsarem la rehabilitació d’habitatges per raons 
d’eficiència energètica i d’accessibilitat.

•  Vincularem les polítiques d’habitatge amb l’ordenació 
de l’espai públic i la prevenció de la pobresa 
energètica.

•  Promourem i col·laborarem en aquelles iniciatives 
que tendeixen a frenar l’especulació i que promouen 
l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

 NOVA CIUTADANIA
•  Seguirem promovent polítiques de foment de la 

diversitat amb l’objectiu d’afavorir la convivència i la 
cohesió social del municipi.

•  Crearem la Taula Intercultural, un espai participatiu 
per a calderins i calderines de diferents orígens.

•  Seguirem apostant pel projecte Mentoria per fomentar 
la integració dels joves nouvinguts.

•  Promourem l’ús del català a l’espai públic com a 
llengua d’acollida, d’integració i de cohesió.

•  Afavorirem la interacció entre associacions i col·lectius 
de nouvinguts amb entitats socials i culturals de 
Caldes.

•  Promocionarem espais de diàleg entre les diverses 
creences i conviccions, i de foment de la cultura de la 
pau, per evitar falsos estereotips i rumors.

•  Fomentarem la implantació de projectes i actuacions 



en l’àmbit de la formació i capacitació dels joves 
nouvinguts per millorar les seves oportunitats 
d’inserció sociolaboral.

 POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ
•  Seguirem apostant pels plans d’ocupació públics per 

combatre l’atur.

•  Mantindrem un paper actiu en l’espai vallesà per a la 
concertació laboral  «Taula Vallès Oriental Avança» i a 
l’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes 
(AMERC).

•  Farem intermediació per fomentar la comunicació 
entre els diferents centres educatius, les empreses i 
l’Ajuntament per tal d’ajustar l’oferta formativa a les 
necessitats locals del mercat de treball.

•  Ens mantindrem dins el programa d’ocupació a 
l’industria local de la Diputació de Barcelona que lidera 
el Consell Comarcal basat en formació i pràctiques a 
empreses locals.

•  Seguirem vetllant per la formació i la inserció laboral 
de les persones en situació d’atur, en especial atenció 
als col·lectius amb risc d’exclusió, als joves i als majors 
de 50 anys.

•  Continuarem oferint formació professional i 
assessorament a La Piqueta coordinant les borses de 
treball i els clubs de feina.

•  Buscarem la implicació del sector empresarial en els 
processos d’inserció dels aturats, mitjançant l’aportació 
de llocs de pràctiques i noves contractacions.

•  Promourem el coneixement i la relació entre les 
empreses calderines i les dels municipis veïns com a 
via per generar sinergies i projectes conjunts.

 POLÍTIQUES DE GENT GRAN
•  Crearem un nou Casal de la Gent Gran amb l’ampliació 

de les Cases dels Mestres.

•  Consolidarem el servei d’assistència jurídica per a la 
gent gran.

•  Seguirem apostant pel programa de Gent Gran Activa 
plantejant noves activitats.

•  Estudiarem col·laboracions per impulsar projectes 
d’habitatges tutelats per a la gent gran.

•  Vetllarem per uns serveis òptims d’atenció domiciliària.

•  Desenvoluparem accions de formació i suport a 
ciutadans i ciutadanes que tenen cura de persones 
dependents.

 POLÍTIQUES DE JOVENTUT
•  Crearem un Consell de Joventut que doni continuïtat 

al Consell d’Infants.

•  Seguirem desenvolupant l’experiència de 
pressupostos participatius anomenats «Nervi Jove».

•  Seguirem fent millores a l’»skate park».

•  Seguirem posicionant el TOC com a punt juvenil de 
referència.

•  Estudiarem la creació d’una escola d’oficis al Club Jove.

•  Consolidarem l’obertura del TOC els caps de setmana.

•  Seguirem apostant pel renovat Parc Infantil de Nadal 
(PIN) i estudiarem obrir una oferta semblant per a 
nadons.

•  Inclourem en els plans de joventut mesures adreçades 
a adolescents i joves LGTBI amb l’objectiu de lluitar 
contra situacions d’assetjament per raó d’orientació 
sexual o identitat de gènere.

 ESPORTS
•  Seguirem potenciant els clubs i les entitats esportives 

de base com a element vertebrador de l’estructura 
esportiva del poble i com a element de cohesió social.

•  Culminarem l’ampliació del pavelló de la Torre Roja.

•  Acabarem els nous vestidors del pavelló del Bugarai.

•  Habilitarem el pati de l’Institut Manolo Hugué per a 
la pràctica esportiva i per a l’ús social obrint-lo a les 
entitats fora d’hores lectives a través del conveni d’ús 
públic amb el centre.

•  Promourem la col·laboració entre entitats esportives 
en l’àmbit comarcal.

•  Promourem un programa de promoció de l’esport 
entre la població com a eina de medicina preventiva 
conjuntament amb el CAP.

•  Desenvoluparem un pla específic de lluita contra 
l’obesitat infantil, mitjançant els clubs esportius i en 
col·laboració amb els centres educatius del municipi.

•  Promocionarem la pràctica esportiva en família.

•  Seguirem impulsant la pràctica esportiva de la gent 
gran.

•  Donarem suport a les activitats ciutadanes de 
promoció de l’activitat física i l’esport, com ara 
caminades i curses populars solidàries.

•  Desenvoluparem el programa marc “L’esport que 
bull” i sota aquest paraigües impulsarem accions 
relacionades amb els hàbits de vida saludable i amb 
l’esport com a eina de cohesió social.
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•  Estudiarem un espai per a la pràctica de voleibol a la 
zona esportiva de Can Valls.

•  Seguirem impulsant el projecte «Ambaixadors de 
l’esport calderí», especialment enfocat als esportistes 
individuals.

 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
•  Seguirem dedicant el 0,7% del pressupost a polítiques 

de cooperació per al desenvolupament.

•  Continuarem apostant per la Taula de Cooperació, 
Pau, Solidaritat i Drets Humans com a punt de trobada 
i espai de diàleg de les entitats socials i solidàries.

•  Mantindrem un paper actiu dins de la cooperació 
municipalista a través del Fons Català de Cooperació 
per al Desenvolupament.

•  Estudiarem desenvolupar accions per reconèixer i 
posar en valor la tasca de les entitats locals en matèria 
de cooperació.

•  Augmentarem les dotacions del programa “Joves 
Solidaris” com a porta d’entrada al món de la 
cooperació.



 URBANISME I ESPAI PÚBLIC
•  Promourem un urbanisme tendent a crear un poble 

compacte i continu, dens, policèntric, multifuncional i 
participatiu: una vila complexa.

•  Construirem una porxada per fer activitats culturals 
al parc de l’Estació que substitueixi l’envelat de Festa 
Major.

•  Consensuarem una nova reforma per al carrer Pi i 
Margall a través d’un procés participatiu que impliqui a 
ciutadania, comerç i veïns.

•  Seguirem potenciant les illes de vianants i, 
simultàniament, els plans de dotació d’aparcaments 
perquè afavoreixin el comerç urbà.

•  Projectarem un nou parc públic al carrer Buenos Aires, 
entre els carrers Aparici i Santo Domingo.

•  Mantindrem les campanyes d’asfaltats anuals.

I•  mpulsarem una campanya d’asfaltats pròpia a les 
urbanitzacions de la Font dels Enamorats i als 
Saulons.

•  Elaborarem un pla de millora dels carrers i de les 
voreres del Polígon Industrial La Borda.

•  Reconvertirem els carrers Migdia i raval del Remei 
en carrers de plataforma única amb prioritat per al 
vianant.

•  Estudiarem reurbanitzar el carrer Bigues soterrant els 
serveis i eliminant barreres arquitectòniques.

•  Crearem nous parcs d’esbarjo per a gossos.

•  Treballarem per millorar l’eficiència en la gestió 
urbanística estudiant el funcionament dels tràmits, 
aprofitant la cartografia en format SIG i augmentant la 
col·laboració amb els agents locals de l’àmbit: tècnics, 
constructors i apis.

•  Impulsarem la preservació activa del sòl no 
urbanitzable, protegint els espais naturals i perseguint 
de manera eficaç les infraccions urbanístiques.

•  Vincularem el disseny urbà i la violència masclista 
per eradicar la percepció d’inseguretat en els espais 
públics.

•  Finalitzarem la reurbanització de la plaça de Catalunya 
per millorar-ne l’accessibilitat.

 MOBILITAT
•  Connectarem el nucli urbà amb el cementiri municipal 

i les urbanitzacions properes amb un pas soterrat a la 
C-59.

•  Continuarem reclamant al Departament de Territori de 
la Generalitat que executi el projecte de millora de la 
rotonda de Palau per evitar les cues a la C-59.

TERRITORI 
SOSTENIBI- 

LITAT I ESPAI 
PÚBLIC

Seguirem dignificant 
i embellint l’espai 

públic des del punt de 
vista de les relacions 

socials i l’accessibilitat, 
pacificant-lo, i on 

els vianants siguin 
els actors principals. 
Volem que la cultura 

i la convivència de les 
persones siguin els 

protagonistes d’una 
vila verda i sostenible.
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•  Connectarem amb un itinerari concret un passeig que 
vagi de la Torre Marimon al Pasqualet.

•  Seguirem desplegant el Pla Municipal de Mobilitat 
promovent un ús més racional i eficient dels vehicles.

•  Continuarem duent a terme actuacions de millora 
de l’accessibilitat a la via pública amb l’objectiu 
d’esdevenir un municipi 100% accessible.

•  Continuarem el desenvolupament del pla 
d’aparcaments.

•  Mantindrem la bonificació d’hora i mitja a la zona blava 
i de dues hores gratuïtes a l’aparcament municipal 
«Centre – Sindicat» per als residents a Caldes.

•  Seguirem reclamant al Govern de la Generalitat la 
construcció de la variant de Sentmenat per desviar el 
trànsit pesat del nucli urbà.

•  Projectarem una solució per millorar la mobilitat i la 
seguretat a la cruïlla del Tint a l’entrada sud de Caldes.

•  Instaurarem un Servei de Transport a la Demanda 
(TAD) per completar i millorar el transport urbà entre 
el nucli urbà i les urbanitzacions que no disposin de 
bus urbà.

•  Treballarem per millorar la senyalització viària i 
redactarem un pla específic per a la senyalització dels 
aparcaments públics.

•  Seguirem millorant la senyalització dels camins 
escolars implantats.

•  Continuarem impulsant la sensibilització de la 
mobilitat sostenible i segura.

•  Redactarem un pla per a la connexió de camins a peu i 
en bicicleta des de les urbanitzacions fins al nucli urbà.

 SOSTENIBILITAT
•  Garantirem que les obres d’impuls municipal prioritzin 

l’estalvi i reducció d’emissions en els edificis públics: 
LEDS, panells solars, biomassa, aïllaments, punts de 
càrrega elèctrica, entre d’altres.

•  Impulsarem una nova planta de biomassa que 
subministri energia a l’institut escola El Calderí-Pic del 
Vent i a l’escola bressol La Lluna.

•  Treballarem per connectar el tram que uneix Caldes 
i la desembocadura del riu Besòs a través d’una via 
verda.

•  Seguirem millorant el consens amb els veïns de la 
pedania de Sant Sebastià de Montmajor destacant i 
ressaltant els seus actius patrimonials i naturals.

•  Potenciarem la gestió forestal com a eina de 
prevenció d’incendis i especialment per protegir les 
urbanitzacions.

•  Continuarem millorant l’eficiència energètica dels 
serveis i equipaments municipals, especialment de 
l’edifici consistorial.

•  Seguirem prioritzant la compra de vehicles elèctrics 
per a la flota d’automòbils municipals.

•  Continuarem impulsant els punts de recàrrega 
elèctrica per a vehicles en el nucli urbà.

•  Automatitzarem el reg a totes les zones verdes del 
municipi.

•  Desplegarem el Pla del Verd Urbà treballat a l’anterior 
legislatura.

•  Promourem iniciatives de sensibilització i 
conscienciació sobre l’abús dels plàstics d’un sol ús.

•  Canviarem a LED totes les lluminàries públiques del 
municipi.

•  Impulsarem un pla de generació d’energia elèctrica 
fotovoltaica en equipaments públics.

•  Incorporarem criteris d’eficiència energètica en el futur 
desenvolupament dels plans parcials urbanístics.

•  Promourem les instal·lacions de plaques solars i 
fotovoltaiques en habitatges particulars.



UN POBLE VIU 
PROMOCIÓ  

DE VILA
Treballarem perquè 

Caldes continuï sent 
un poble dinàmic i amb 

molta activitat social, 
comercial i industrial. 

Fomentar la cultura, la 
conservació del patri-

moni i recuperar la me-
mòria local augmenta el 
sentiment d’arrelament 
a una vila històrica que 
seguirem potenciant a 
través de la nostra sin-
gularitat: el termalisme.

 CULTURA I PATRIMONI
•  Vetllarem per la gestió adequada dels recursos 

patrimonials i culturals de la vila per garantir-ne el 
manteniment i la conservació.

•  Consolidarem la programació cultural municipal i 
estudiarem ampliar-la.

•  Crearem la Regidoria de l’Escaldàrium per recolzar i 
potenciar encara més la festa del foc i l’aigua.

•  Seguirem apostant per les exposicions temporals de 
memòria històrica local al museu Thermalia.

•  Implantarem el sistema d’auto-préstec a la Biblioteca 
Municipal.

•  Treballarem per donar més visibilitat a l’Arxiu Històric 
Municipal.

•  Atorgarem el reconeixement i l’homenatge que es 
mereixen els calderins i calderines destacats i els 
fets històrics més transcendentals del poble, com a 
element necessari per al coneixement i reconeixement 
de la nostra història.

•  Consolidarem la recuperada «REMIAU» com a jornades 
de creació i representació  artístiques.

•  Mantindrem la col·laboració amb els ateneus calderins 
en el desenvolupament de la seva programació 
cultural.

•  Continuarem ajudant als ateneus calderins en les 
reformes dels seus equipaments.

•  Elaborarem una política de recerca 
d’esponsoritzacions i patrocinis per a les principals 
festes calderines.

•  Impulsarem una major coordinació de les entitats 
culturals calderines a través d’espais de participació.

•  Elaborarem una agenda-calendari d’oferta cultural.

•  Redactarem un Pla de difusió de la cultura popular i 
tradicional, per tal de fer-la arribar a tota la ciutadania.

•  Seguirem apostant per l’Escola Municipal de Música 
i pel Taller d’Art Municipal com a espais de formació i 
creació musical i artística.

•  Impulsarem, conjuntament amb l’Escola Municipal de 
Música, un Pla de formació de músics d’instruments 
relacionats amb la cultura tradicional i popular.

•  Potenciarem les activitats que fomentin la universitat 
popular i les aules d’extensió universitària.

 TURISME I TERMALISME
•  Seguirem apostant pel foment del termalisme com a 

estratègia i singularitat en el desenvolupament turístic.

•  Treballarem per posicionar Caldes de Montbui com a 
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destinació termal de referència del Mediterrani.

•  Elaborarem un Pla Estratègic en matèria de Turisme 
per als propers anys.

•  Ampliarem el Safareig Termal millorant les 
instal·lacions actuals i augmentant l’oferta de banys 
termals públics.

•  Consolidarem i ampliarem l’oferta dels «paquets 
termals» com a promoció de Caldes i en foment dels 
establiments turístics.

•  Potenciarem la presència internacional de Caldes a 
través de l’Associació Europea de Viles Històriques 
Termals (EHTTA).

•  Treballarem de forma activa a l’EHTTA per posicionar-
nos a la «Ruta Europea de Viles Històriques Termals».

•  Apostarem per la “Via del Pintxo” com a festa 
gastronòmica i del sector de la restauració.

•  Plantejarem unes jornades gastronòmiques del 
tomàquet calderí que complementin les jornades de 
les cireres.

•  Desenvoluparem i consolidarem el projecte dels 
«paquets termals».

•  Renovarem l’exposició permanent sobre Termalisme 
de la primera planta del Museu Thermalia.

•  Projectarem el Parc Termal com a ampliació del parc 
de Can Rius.

•  Impulsarem accions sobre turisme responsable 
i mantindrem l’adhesió al compromís per a la 
sostenibilitat turística «Biosphere».

•  Treballarem per posicionar la Fira de Nadal com a 
mercat nadalenc d’estil europeu i de referència a 
Catalunya durant tot el mes de desembre.

 COMERÇ
•  Consolidarem la Taula de Comerç com a espai de 

diàleg i participació dels comerciants de la vila.

•  Potenciarem i defensarem el model català de comerç 
urbà de proximitat.

•  Fomentarem i promocionarem els articles 
manufacturats a Caldes.

•  Impulsarem campanyes de foment al comerç local 
destacant la qualitat del comerç de proximitat.

•  Impulsarem mesures de promoció on line del 
comerç local i de distribució conjuntament amb les 
associacions de comerciants.

•  Fomentarem i millorarem les sinergies entre els 
actors comercials, turístics i els promotors dels 
esdeveniments culturals.

•  Impulsarem mesures per reactivar el mercat municipal 
dels dimarts fent-lo més atractiu.

•  Facilitarem la informació sobre els locals buits 
per agilitzar, en la mesura que sigui possible, les 
tramitacions amb altres àrees municipals.

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

 INDÚSTRIA I EMPRESA
•  Impulsarem millores a les infraestructures dels 

polígons industrials.

•  Seguirem apostant pel Centre d’Iniciatives 
Empresarials com a espai que fomenta el 
desenvolupament de les empreses de nova creació.

•  Seguirem impulsant el programa “Reempresa” per 
facilitar la transmissió de negocis.

•  Continuarem assessorant i impulsant els emprenedors 
i emprenedores des de La Piqueta per fomentar la 
creativitat i el desenvolupament econòmic de la nostra 
vila.

•  Mantindrem la interlocució directa amb les empreses 
del municipi amb l’objectiu de detectar conjuntament 
les demandes dels diferents sectors d’activitat.

•  Participarem a l’Associació de Municipis Eix Riera de 
Caldes (AMERC) per promoure de forma activa el 
desenvolupament econòmic del territori.



TRANSPARÈN-
CIA I GESTIÓ 

GOVERNAR BÉ
El nostre compromís 
passa per continuar 
fent que els serveis 

municipals funcionin 
bé, propers a la 

ciutadania i amb la 
màxima transparència. 
Som garantia de bona 
gestió per a un poble 

participatiu, cívic i 
segur.

 GOVERN OBERT
•  Seguirem fent pública tota la informació municipal a 

través del portal de transparència.

•  Posarem especial èmfasi en la transparència dels 
processos d’adjudicació de concursos i serveis públics.

•  Implementarem totalment l’administració electrònica 
facilitant tots els tràmits específics de forma 
telemàtica.

•  Crearem un telèfon d’atenció directa al ciutadà 
anomenat «865».

•  Seguirem apostant per la millora contínua de l’atenció 
al ciutadà a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC).

•  Acostarem l’Ajuntament a la ciutadania creant un nou 
Punt d’Atenció Ciutadana a les Cases dels Mestres.

•  Convertirem el Centre d’Iniciatives Empresarials (CIE) 
del polígon industrial La Borda en un espai d’atenció 
ciutadana al servei de les empreses.

•  Implementarem la Finestreta Única Empresarial (FUE).

•  Promourem que l’Ajuntament i els equipaments 
públics es converteixin en espais «dog friendly» obrint-
los als animals de companyia.

 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
•  Millorarem els espais de reunions per a entitats amb 

l’ampliació de les Cases dels Mestres.

•  Treballarem per oferir a les entitats calderines espais 
de magatzem on guardar el material propi.

•  Seguirem apostant pel Consell d’Infants com a espai 
estratègic de foment de la participació.

•  Consolidarem els espais de participació sectorials com 
la Taula de Turisme, la Taula de Comerç, la Taula de 
Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans o el Nervi 
Jove.

•  Impulsarem pressupostos participatius enfocats a 
inversions.

•  Seguirem apostant pel servei de mediació ciutadana 
com a eina per resoldre els conflictes ciutadans.

•  Donarem suport al voluntariat en el marc de les 
entitats i facilitarem que les persones compromeses 
amb les necessitats socials puguin associar-se.

•  Impulsarem un nou espai de participació de les 
diferents comunitats religioses del municipi per 
fomentar el diàleg entre elles i la relació amb el 
consistori.

•  Seguirem prestant des de l’Ajuntament assessorament 
jurídic i administratiu a les diferents entitats.
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•  Mantindrem el pla de formació per a entitats 
adaptant-lo a les necessitats de les associacions 
calderines.

•  Continuarem recolzant les entitats que impulsen els 
agermanaments amb Taunusstein i Saint-Paul-lès-
Dax.

 SEGURETAT CIUTADANA
•  Impulsarem un Pla Local de Seguretat que tingui 

en compte tots els actors que operen a Caldes 
de Montbui en matèria de seguretat ciutadana i 
emergències (Policia Local, Mossos, Protecció Civil, 
Bombers Voluntaris, ADF, ciutadania...)

•  Millorarem les instal·lacions de la Policia Local per 
seguir prestant un bon servei de seguretat ciutadana.

•  Seguirem apostant pel model de policia de proximitat i 
de policia de barri.

•  Continuarem fent millores a la central integrada 
d’emergències situada al polígon La Borda per 
continuar donant suport al cos de Bombers Voluntaris 
i de Protecció Civil.

•  Promourem Juntes de Seguretat obertes per informar 
i debatre qüestions d’interès ciutadà.

•  Mantindrem la col·laboració i coordinació de la Policia 
Local amb el cos de Mossos d’Esquadra.

•  Potenciarem accions de prevenció i protecció per a 
riscos propis dels municipis.

•  Involucrarem als agents veïnals i socials en tasques 
de conscienciació, prevenció i detecció de riscos i 
promoció de la convivència.

•  Fomentarem la participació ciutadana i el voluntariat 
en els plans de protecció, les Agrupacions de Defensa 
Forestal, els Bombers Voluntaris i Protecció Civil.

•  Revisarem els punts negres i conflictius per detectar 
els trams de concentració d’accidents que pugui 
haver-hi al municipi.

 SERVEIS MUNICIPALS
•  Consolidarem els processos de municipalització dels 

serveis de recollida de deixalles i de neteja viària per 
part de l’empresa municipal de serveis GMSSA.

•  Redactarem un Pla de millora del clavegueram.

•  Plantejarem la creació d’una brigada municipal per 
desplegar el pla de millora del clavegueram.

•  Prioritzarem la compra de maquinària elèctrica per al 
servei de neteja, menys sorollosa que l’actual.

•  Estudiarem implementar de forma progressiva el 

sistema de recollida de residus «porta a porta» al nucli 
urbà.

•  Elaborarem un pla d’optimització de recursos del 
servei de recollida de deixalles.

•  Redactarem el projecte per a la nova nau d’operacions 
de l’empresa de serveis municipals GMSSA.

•  Estudiarem conjuntament amb d’altres 
administracions l’ampliació de la deixalleria.



ELECCIONS 
MUNICIPALS 
2019

1.  Isidre Pineda Moncusí
2.  Laia Cuscó Pallarès
3.  David Través Ambrosio
4.  Núria Carné Navarro
5.  Jaume Mauri Sala
6.  Ángeles Llive Cruz
7.  Jordi Martín Forns
8.  Maria Pilar Aznar López
9.  Josep Busquets López
10.  Carme Germà Vila
11.  Vicenç Personat Pallarès

12.  Maria Castell Checa
13.  Jaume Formiga Cruz
14.  Noemí Cortés Roca
15.  Xavier Madorell Costa
16.  Gemma Mosquera Canyameras
17.  Jordi Solé Ferrando
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12.  Maria Castell Checa
13.  Jaume Formiga Cruz
14.  Noemí Cortés Roca
15.  Xavier Madorell Costa
16.  Gemma Mosquera Canyameras
17.  Jordi Solé Ferrando

SUPLENTS
S1.  Roser Guiteras López
S2.  Anicet Canals Masats
S3.  M. Blanca Pueyo Royo
S4.  Josep Gaspar Blancafort
S5.  Elisenda Pujadas Almansa
S6.  Jaume Balart Clapés
S7.  Mònica Soria Orti
S8.  Josep Ramon Marañés Vidal
S9.  Núria Corbera Padró
S10.  Pere Anglès Sabater

ESQUERRA
REPUBLICANA
Caldes de Montbui



caldesdemontbui@esquerra.org

ERCCaldes

erccaldesdemontbui

@ERC_Caldes

www.esquerra.cat/caldesmontbui
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