El Pla d’Actuació Municipal (PAM) de Badia del Vallès estableix els objectius i
actuacions prioritàries que regiran les polítiques públiques a l’Ajuntament durant el
mandat 2019-2023.
El document recull el conjunt de projectes que l’equip de govern municipal es
compromet a desenvolupar durant la present legislatura.
Aquest document incorpora accions per aconseguir una ciutat amb els serveis i els
equipaments necessaris perquè cada persona i en cada moment de la seva vida,
pugui viure amb dignitat, pugui construir-se lliurement un projecte de vida, sense més
condicionants que la seva llibertat d’elecció. Accions per construir una Badia amb
rostre humà on cada persona i en cada moment de la vida, importi.
Mesures per treballar la inclusió social com a eix vertebrador del mandat, és el
moment dels valors de la solidaritat, la justícia social i la igualtat d’oportunitats, és el
moment de les dones, del jovent, de les famílies, de la infància i de la gent gran, de
l’esport i la cultura.
L’educació continuarà sent una de les polítiques públiques més importants del mandat,
la inversió en educació i formació és la millor garantia de ocupabilitat, de futur i de
creixement econòmic i social.
Incorporem mesures per aconseguir una ciutat amb un parc d’habitatge reformat, lliure
d’amiant, accessible i eficient energèticament. Planifiquem una ciutat sostenible i
moderna, amb mesures de transició energètica, que facin de Badia una ciutat
respectuosa amb el medi ambient.
Redefinim els espais públics per millorar el manteniment i la convivència, per tenir una
ciutat connectada amb l’entorn per generar oportunitats de desenvolupament
econòmic i social, per connectar-la amb el coneixement, volem fer de Badia, una ciutat
universitària.
El govern municipal sortit de les darreres eleccions municipals, ens posem al servei de
la ciutadania amb l’únic objectiu de millores les seves vides, volem que Badia avenci i
sigui cada dia una mica millor, creiem en el potencial de la nostra ciutat i creiem en el
seu futur, i aquest PAM reflecteix aquest compromís que agafem amb la ciutadania.
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PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2019-2023

Contingut
El PAM 2019-2023 s’estructurarà en 5 grans àmbits sectorials.
1. Ciutat moderna i segura, compromesa amb un desenvolupament urbanístic
sostenible, veritablement regenerador des d’un punt de vista social,
econòmic i mediambiental, amb una administració propera, transparent i
oberta.
Els contextos socials, culturals, econòmics, territorials i tecnològics estan
experimentant canvis profunds, obrint-se espais d’oportunitats de reptes que afecten a
la planificació de les ciutats i als models de governança.
Cal consolidar la planificació estratègica com un àrea que vertebri totes les polítiques
públiques amb una mirada global i ambiciosa, garantint el creixement de Badia del
Vallès com a ciutat del S.XXI.
La nostra principal riquesa és la realitat urbana
creixement de la nostra ciutat com una ciutat
rehabilitació integral del parc d’habitatge amb
energètica i accessibilitat, i aconseguir que la
d’amiant.

residencial, per tant, per garantir el
del S.XXI hem de materialitzar la
criteris de sostenibilitat, eficiència
nostra ciutat sigui una ciutat lliure

Hem de treballar de manera col·lectiva la millora de la imatge de la nostra ciutat com a
mecanisme generador d’oportunitats de desenvolupament econòmic i social,
promocionant la nostra riquesa natural, cívica y cultural.
Per assolir els objectius de regeneració urbana és imprescindible treballar la seguretat
ciutadana, augmentant la vigilància dels espais públics i treballant la prevenció, la
mediació i el civisme, de manera transversal i amb la ciutadania, per aconseguir una
ciutat segura on viure i conviure.
OBJECTIUS
1.1. Planificarem el creixement de Badia com a ciutat del S.XXI.
1.1.1. Garantirem el desplegament i coordinació dels projectes iniciats el
passat mandat:
• Posada en marxa del Pla d’Acció del Projecte URBACT IMAGINA
BADIA (Fase 1).
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L’augment del contacte amb la ciutadania, la potenciació de la proximitat, nous canals
de comunicació, millorar la seguretat, reduir els obstacles administratius, millorar la
transparència i el rendiment de comptes, conformen un context que és necessari
afrontar amb propostes adequades i efectives.

• Projecte BADIA NZEB (Ciutat lliure d’emissions de C02).
• Projecte BADIA LLIURE D’AMIANT.
• Projecte REHABILITZACIÓ HABITATGES.
1.1.2. Realitzarem la segona fase del projecte IMAGINA BADIA.
• Planificació de noves edificacions i espais lliures.
1.1.3. Impulsarem el projecte de Marca Ciutat.

1.2.1. Impulsarem un nou model de governança, una administració propera, en
diàleg permanent amb la ciutadania, garantint l’accés a la informació, la
transparència i el rendiment de comptes:
· Modernitzant l’administració, amb capacitat d’innovació, àgil i útil, per
guanyar en transparència, credibilitat i millora de la qualitat dels serveis
a la ciutadania:
- Simplificant la tramitació i posant la proximitat com a prioritat en
l’Atenció a la Ciutadania.
- Finalitzarem la implantació de l’Administració digital iniciada el
mandat passat per convertir-nos en una administració pionera
en aquest camp.
- Farem possible que tots el tràmits municipals es pugui realitzar des
de qualsevol canal d’atenció (telemàtic, telefònic, correu i
presencial) incorporant un sistema d’atenció personalitzada en
l’OAC (Oficina Atenció Ciutadana) per donar suport a la
ciutadania.
· Millorant la resposta a la ciutadania
- Reduint els terminis de resolució de queixes i respostes a les
peticions ciutadanes.
- Millorant l’atenció a la ciutadania en tots els Serveis Municipals.
1.2.2. Promovent un model de transparència i govern obert més enllà dels
requeriments normatius que permeti fer visible permanentment l’acció de
govern, donant compliment al Codi Ètic aprovat.
· Amb sistemes d’avaluació de polítiques públiques i rendiment de
comptes amb criteris objectius i verificables.
· Continuarem desplegant les cartes de serveis municipals on quedi
reflectit el Compromís de qualitat en la prestació del servei i els
indicadors que fonamentaran l’avaluació de la gestió municipal.
· Amb una ciutadania millor informada. Seguirem potenciant els
mecanismes d’informació i comunicació bidireccional iniciats el passat
mandat: línia verda, xarxes socials, portal de dades obertes, web
municipal…
· Establint un compromís de legalitat i bon ús dels recursos públics amb
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1.2. Consolidarem una administració propera, oberta i transparent.

sistemes de informació oberts sobre las implicacions legals i
econòmiques de les decisions de govern.

1.3.1. Serem part proactiva en la millora de la seguretat ciutadana demanant
un cos de Mossos d’Esquadra correctament dotat. La policia local,
malgrat ser la identificada per la ciutadania com la responsable, la seva
posició es subalterna i de cooperació amb el cos de Mossos d’Esquadra.
Per aconseguir aquest objectiu:
· Demanarem l’aprovació d’una Llei del sistema policial de Catalunya
que superi l’actual model de separació competencial i que contempli la
intervenció integral de les policies dins del territori de Catalunya i en
cada municipi.
· Demanarem la revisió del conveni signat entre l’Ajuntament i la
Generalitat per adaptar-lo a la nova realitat del municipi i a les seves
necessitats.
· Exigirem l’increment de recursos del Cos de Mossos d'Esquadra per
garantir la seguretat a la nostra ciutat.
· Demanarem tant a la Generalitat com al Govern de l’Estat que dotin
als Ajuntaments dels recursos econòmics i normatius necessaris per
afrontar l’increment i renovació de les plantilles de les policies locals.
· Potenciarem el servei d’assistència telefònica 112 a les víctimes de
delictes i millorarem la coordinació amb la resta d’institucions
competents en la matèria, incloses les judicials, demanant a l’Estat i a
la Generalitat, més recursos per millorar la protecció a les víctimes.
· Potenciarem l’atenció a les víctimes de violència masclista i una bona
coordinació amb el servei d’Atenció a les Dones de l’Ajuntament.
· Seguirem treballant la coordinació amb els Cossos de Seguretat
(Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil) a la Junta Local de Seguretat
i a les reunions operatives.
· Continuarem realitzant xerrades i difonent informació sobre consells
de seguretat.
· Realitzarem els esforços econòmics possibles per enfortit la plantilla
de la policia local per millorar el servei.
· Augmentarem la vigilància dels espais públics, identificant els punts
on sigui necessari l’increment de presència policial.
· Crearem la figura de l’Agent Tutor per apropar la policia local als i les
joves i adolescents del municipi amb la finalitat de treballar l’educació i
la prevenció.

1.3.2. Reforçarem el civisme, la prevenció i la mediació com principals
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1.3. Garantirem el Dret a la Seguretat i a una convivència cívica i
responsable.

instruments d’anticipació de conflictes i delinqüència.
· Impulsarem de manera coordinada amb el servei de convivència i
civisme, amb la resta de serveis municipals, i amb la ciutadania
instruments de diagnosi i seguiment de les diverses tipologies de
conflicte que possibiliti l’aplicació conjunta de protocols d’actuació
dissuasius i preventius.
· Cooperarem amb la resta de serveis de manera transversal per
potenciar la percepció de ciutat segura.
· Garantirem el compliment de l’Ordenança de Civisme.
1.3.3. Continuarem apostant per la protecció civil i el servei d’emergències com
serveis auxiliars a la policia local.

1.3.5. Reforçarem les polítiques de seguretat vial per donar resposta als nous
reptes derivats de l’increment de la complexitat existent a la mobilitat.
· Continuarem aplicant de manera progressiva les mesures recollides
en el Pla de Mobilitat Local per millorar la mobilitat i prevenir
accidents.
· Impulsarem campanyes de prevenció en matèria de seguretat vial i
revisarem les prioritats i actuacions preventives en matèria de trànsit,
exigint recolzament a la Generalitat per afrontar els nous reptes de
sinistralitat, control ambiental i pacificació del trànsit.
· Continuarem apostant per l’educació vial a les escoles.
· Seguirem planificant accions que desincentivin comportaments que
repercuteixen negativament a la seguretat vial, realitzant campanyes
informatives en els vehicles com a mesura dissuasiva i incrementant
les sancions com a mesura coercitiva.
1.3. Treballarem per garantir el Dret a un habitatge digne i lliure d’amiant.
1.4.1. Impulsarem un Pla Local de Rehabilitació Integral de la Ciutat com a full
de ruta a seguir els propers anys. Que recollirà:
· Els projectes d’intervenció per cada tipologia d’habitatges de Badia
que identificaran les actuacions necessàries per aconseguir la retirada
de l’amiant, l’assoliment de les Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE) a
les diverses Comunitats de Propietaris, la millora de l’eficiència
energètica, l’accessibilitat i la creació de comunitats d’autoconsum
d’energies renovables. El cost de cada intervenció i els escenaris de
finançament públics i privats possibles.
· Exigirem a l’Agència Catalana de l’Habitatge de la Generalitat de
Catalunya el compliment de la seva responsabilitat en els temes
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1.3.4. Dinamitzarem la participació ciutadana en les tasques de protecció civil
mitjançant les associacions de voluntaris, donant suport a l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil L’Oreneta de Badia.

1.4.2. Aprovarem el pla local Badia, Ciutat Lliure d’Amiant, treballat durant la
darrera legislatura amb l’Associació de Veïns per aconseguir el
desamiantat de la ciutat. Que recollirà:
· Els protocols per treballs amb risc d’amiant aprovats la darrera
legislatura.
· Les reformes pendents en els equipaments públics perquè tots els
equipaments siguin lliures d’amiant, tal com hem fet amb les escoles.
· La diagnosi d’edificis amb presència d’amiant per realitzar un mapa de
l’amiant que ens permeti tenir informació sobre la ubicació i l’estat de
cada element per poder prioritzar les accions que conformaran el Pla
Director per la Retirada de l’Amiant.
· El cost i mecanismes de finançament. En aquest sentit, continuarem
exigint, a través dels grups parlamentaris, la inclusió als pressupostos
de la Generalitat, d’una partida econòmica anual per finançar el Pla
Director de Retirada de l’Amiant.
· Presentarem el Pla Director al departament d’Habitatge de la Generalitat,
l’Agència Catalana de l’Habitatge i al Gobierno de España, per
constatar la gravetat de la situació i demanar els recursos necessaris
pel seu desenvolupament.
1.4.3. Executarem el projecte pilot de rehabilitació d’habitatges elaborat el
passat mandat.
1.4.4. Consolidarem l’Oficina de Rehabilitació, lligada a la Oficina Local
d'Habitatge.
· Per donar assessorament jurídic i tècnic a les comunitats de
propietaris en la recerca de subvencions i pel desenvolupament de
projectes de rehabilitació.
· Posarem en marxa un programa municipal d’assessorament a les
comunitats en la redacció de projectes derivats de les Inspeccions
Tècniques d’Edificis i recerca de subvencions.
1.4.5. Promourem que, des de la Generalitat se actuï en la declaració d’Àrees
de Conservació i Rehabilitació recollides a la Llei pel Dret a l'Habitatge de
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d’habitatge i l’aprovació d’un Pla Director de Rehabilitació Integral per a
Badia amb l’objectiu de cofinançar les intervencions de rehabilitació i
fer-les econòmicament sostenibles per les comunitats de propietaris de
la nostra ciutat.
· Reactivació del Pla Director d’Obres Revisat (PDOR) per tal de
finalitzar les rehabilitacions a les galeries.
· Continuarem cercant ajuts i subvencions europees i del govern
d’Espanya a través de l’IDAE (Instituto De Ahorro Energético), per
complementar les fons de finançament dels projectes de Rehabilitació.

2007, en les que s’inclogui el municipi de Badia del Vallès, on es declari la
utilitat pública de les obres incloses al Pla Local de rehabilitació
promogudes per l’ajuntament i aquelles que es pactin amb les comunitats
de propietaris.
1.4.6. Posarem en marxa accions per prevenir conflictes a la si de les
comunitats de veïns, incrementant el control de les ocupacions i
fomentant el bon ús dels habitatges:
· Mitjançant un servei d’inspecció d’habitatges buits, que identifiqui als
seus propietaris, per requerir-los i assessorar-los perquè es posin en
lloguer assequible.
· Aplicarem el recàrrec de l’IBI a aquells habitatges buits que no es
posin en lloguer.
· Impulsarem de manera coordinada amb els serveis de Mediació,
Policia Local, Serveis Socials i Disciplina Urbanística, un protocol
d’intervenció en casos de Mal ús de l’habitatge, que provoquin
conflictes greus de convivència i que no es puguin resoldre per la via
de la Mediació. Aquest protocol ha de permetre el cessament de l’ús
dels habitatges que no tinguin les condicions suficients d’habitabilitat, i
la sanció als propietaris causant de la situació, que no atenguin als
requeriments.

1.4.8. Continuarem exigint a la Generalitat el compliment del Pla Director per la
Instal·lació de Balcons i Galeries i sol·licitarem la seva revisió, per
incorporar les actuacions pendents al Pla Director Rehabilitació Integral.
1.4.9. Posarem en marxa el projecte de conversió de locals comercials en
habitatge adaptat per gent gran.
1.4.10. Desenvoluparem un projecte de pisos tutelats per persones amb
diversitat funcional en col·laboració amb les entitats del tercer sector.
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1.4.7. Impulsarem l’ampliació de l’oferta de lloguer assequible al municipi:
· A través de la mobilització d’habitatge disponible, per nodrir una
borsa d’habitatges de lloguer, mitjançant un pla d’estímul als
propietaris en coordinació amb l’Agència d’Habitatge de la Generalitat.
· Amb la construcció d’habitatge públic de lloguer en el sòl públic
disponible, com la del carrer Saragossa.

2. Ciutat amb recursos suficients que garanteixin la sostenibilitat i qualitat dels
serveis públics i una Administració moderna, eficaç i eficient.
La Administració Pública ha experimentat els darrers anys canvis normatius que
exigeixen l’adaptació dels recursos municipal per consolidar una administració local
moderna, eficaç i eficient, amb nous processos administratius més àgils i transparents i
amb la millora de la professionalitat dels treballadors i treballadores de l’ajuntament.
La implantació de la administració electrònica suposa noves maneres de relació amb
la ciutadania que requereix també la modernització dels processos interns i la
redefinició de la organització.
La manca de recursos provinents dels impostos i altres ingressos públics derivat de la
insuficiència de la base fiscal i del dèficit estructural de la nostra ciutat, fa que una
bona gestió dels recursos econòmics sigui cabdal pel manteniment dels serveis públics
que la nostra ciutadania necessita i mereix.
Per la sostenibilitat de la hisenda local, es necessari mantenir una pressió fiscal
adequada a la realitat socioeconòmica de Badia del Vallès i que doni resposta a les
necessitats de recursos per garantir els serveis a la ciutadania, sent del tot
imprescindible revisar els acords de finançament amb la Generalitat i la resta
d’Administracions supralocals, i enfortir els processos de desenvolupament econòmic
iniciats el passat mandat per nodrir la nostra hisenda local de nous ingressos.

2.1. Continuarem amb el procés de modernització i regeneració democràtica
iniciat la darrera legislatura garantint una gestió transparent, eficaç y
eficient dels recursos públics, assegurant el rendiment de comptes a la
ciutadania.
2.1.1. Modernitzant la gestió pressupostària i comptable, establint millores en
els processos administratius per fer-los més àgils i eficients.
2.1.2. Continuarem adaptant les eines administratives i informàtiques als nous
requeriments socials, normatius i de transparència per aconseguir una
veritable administració 4.0.
2.2. Treballarem per aconseguir un recursos econòmics suficients pel
sosteniment dels serveis públics amb una política fiscal amb criteris
socials i ambientals.
2.2.1. Negociant amb la Generalitat de Catalunya un sistema de finançament
estable que garanteixi la sostenibilitat del municipi.
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OBJECTIUS

2.2.2. Millorarem la gestió del patrimoni de la Corporació per tal d’incrementar
les fonts de finançament local.
2.2.3. Portarem a terme una política fiscal progressiva i ambiental.
2.2.4. Aplicant el màxim rigor i solvència en la gestió de les finances locals:
· Garantint uns nivells de despesa adequats per garantir la prestació dels
serveis públics i actuant amb una política inversora que no posi en risc
l’estabilitat econòmica de l’Ajuntament.
· Aplicant una política fiscal amb visió a llarg termini, rigorosa, estable,
responsable i que doni compliment als criteris d’equitat fiscal i
ambiental.
· Millorarem la gestió dels ingressos locals millorant la recaptació sempre
amb criteris d’equitat.
· Realitzarem una política de control de la despesa amb criteris d’eficàcia i
eficiència per garantir la prestació dels serveis públics alhora que
generar estalvi suficient per una correcta política inversora.
· Realitzarem una política d’endeutament moderada que garanteixi
l’estabilitat de la hisenda local.
2.3. Garantirem la gestió transparent, eficaç y eficient dels recursos públics,
assegurant el rendiment de comptes a la ciutadania.

2.3.2. Incrementant els mecanismes de control intern que assegurin la qualitat
dels serveis i alertin ràpidament de qualsevol funcionament anormal de
les tramitacions i processos.
2.3.3. Continuant amb el procés de millora encetat en els procediments de
contractació per afavorir la correcta prestació dels serveis i la
transparència.
· Millorant les fórmules de contractació, la certificació d’entitats
col·laboradores i el seguiment del compliment dels contractes.
· Seguiment de la qualitat dels serveis, garantint que els serveis
contractats compleixen amb els estàndards de qualitat, tant en la
prestació del servei com en les condicions dels seus treballadors i
treballadores.
2.3.4. Promovent la responsabilitat social empresarial de l’ajuntament, incloent
en els processos de licitació clàusules de responsabilitat social i criteris
socials.
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2.3.1. Implementant mecanismes per avaluar els serveis públics i portar un
millor control dels resultats de les polítiques públiques amb una gestió
dels serveis orientada a resultats.

2.3.5. Enfortint el paper del Tercer Sector (cooperatives, entitats i empreses
socials sense ànim de lucre) en la gestió de projectes impulsats des de
l’ajuntament.
2.4. Continuarem millorant la professionalitat del personal de l’ajuntament i la
coordinació dels diferents serveis per aconseguir una gestió eficaç i
eficient dels recursos públics, potenciant la transversalitat dels
processos i de la informació.
2.4.1.Establint un programa de formació continua per al personal de
l’ajuntament.
2.4.2. Establint Plans de Carrera Professional com mesura de
professionalització de l’administració com incentiu pels treballadors i
treballadores.
2.4.3. Apuntalant la professionalització del model de direcció pública.
2.4.4. Elaborant una nova relació i valoració de llocs de treball que doni
estabilitat a l’organització i resposta a les seves necessitats reals, i
establint una oferta pública de places per reduir la interinitat. D’aquesta
manera consolidarem una estructura professionalitzada, eficaç, eficient i
sostenible.

Els paràmetres tradicionals d'activitat de l'administració resulten insuficients i obsolets,
es requereix una major implicació i corresponsabilitat de la ciutadania, les entitats i les
empreses, i un posicionament innovador del sector públic basat en més transparència,
millor participació, millor comunicació i escolta activa.
La nostra ciutat ja no és només el lloc on venir a passar la nit, ara dona plenes
oportunitats als seus veïns i a les seves veïnes. Cada vegada més la participació real
de la ciutadania resulta fonamental, només així aconseguirem trencar definitivament
amb els estereotips que sempre s’havien relacionat amb la nostra ciutat.
OBJECTIUS
3.1. Promourem la participació democràtica, situarem la participació
ciutadana com a instrument i metodologia de gestió de l'autoritat pública
en tot l'ajuntament.
3.1.1. Millorant els espais sectorials de participació i creant nous adaptats a les
noves realitats socials i els requeriments de la ciutadania.
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3. Ciutat compromesa amb els drets civils de tots i totes, involucrada en la
convivència i el civisme i garant d’oportunitats per la seva ciutadania.

· Creant els Consells de districtes com a espais de participació directa i
pròxima.
· Creant espais de diàleg en l’àmbit Cultura i Participació, de serveis
socials, de Joves i Adolescents i de Persones amb Diversitat Funcional.
3.1.2. Millorant la informació i participació ciutadana en els projectes d'obres i
inversions.
3.1.3. Mantenint una comunicació fluida, bidireccional i permanent amb les
associacions, i la ciutadania a través de les xarxes socials i dispositius
com la Línia Verda.
3.1.4. Donant continuïtat al procés participatiu del projecte IMAGINA BADIA,
executant el pla d'acció sobre espai públic, infraestructures, i medi
ambient i treballant en la segona fase en la qual planificarem de manera
participativa les edificacions.
3.1.5. Creació del Regidor de Districte com a mecanisme de comunicació i
participació directa amb el representant polític de govern que visqui en el
districte designat.
3.1.6. Promovent formes diverses de col·laboració, cooperació i
corresponsabilització entre l'ajuntament i la societat civil, els agents
socials, les empreses i la ciutadania.

3.1.8. Ordenant i millorant els canals de participació ciutadana existents,
normalitzant els mecanismes de democràcia directa per al debat públic
d'idees i propostes aprofitant la potencialitat de les noves tecnologies.
3.1.9. Donant suport als processos de millora de les entitats de la nostra ciutat
per a enfortir-les i potenciar-les com a eines de vertebració de la societat
civil, de transformació, d'espais de trobada i de relació de les persones.
3.1.10. Implicant el tercer sector en els processos de prestació de serveis com
una forma d'apoderament i corresponsabilitat de la societat civil en el
territori.
3.2. Garantirem una adequada qualitat de vida de la ciutadania destinant
recursos per millorar la convivència i el civisme.
3.2.1. Reforçarem el civisme, la prevenció i la mediació com a principals

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Codi Validació: MDXCKMXL623WXWQ9A9JYSTGH4 | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 37

3.1.7. Impulsant la participació ciutadana amb estratègies de comunicació
centrades en l'aplicació de les TIC, potenciant sistemes participatius i de
consulta ciutadana basada en les xarxes socials.

instruments d'anticipació als conflictes i a la delinqüència.
3.2.2. Treballarem en models proactius d'anticipació i resolució de
conflictes amb els serveis de mediació i convivència, la policia de
proximitat i amb la participació del tercer sector i el teixit social.
3.2.3. Garantirem l'aplicació de l'Ordenança de Civisme
vertebrador de les polítiques de seguretat i convivència.

com

a

eix

3.2.4. Continuarem realitzant campanyes de difusió i conscienciació sobre
comportaments cívics.
3.2.5. Continuarem apostant per la figura dels agents de civisme com
una peça fonamental per a conscienciar a la ciutadania d'aquelles accions
que milloren la convivència.
3.2.6. Millorarem el servei de mediació comunitària incorporant la figura de la
mediació dins de la Oficina Local d’Habitatge per a prevenir conflictes
veïnals.

3.3. Fomentarem i promocionarem l'Esport a l'abast de tots i totes, en
condicions d'igualtat, per a la inclusió social, la salut, la convivència i la
participació.
3.3.1. Garantirem l'accés a la pràctica esportiva en condicions d'igualtat a tota
la ciutadania:
· Mantenint el programa d'ajudes i beques per a activitats esportives
dirigides a nens i nenes i a adolescents del municipi per a evitar la
fractura social en l'àmbit esportiu.
· Mantenint l'oferta de cursos de natació gratuïts a les escoles de primària.
· Amb una oferta esportiva per a les persones majors: Gimnàstica,
passejades, Rutes biosaludables, i instal·lant de noves zones
màquines saludable.
- Realitzant programes per a afavorir, potenciar i visibilitzar la
pràctica de l'esport femení i intensificarem les accions dirigides a
potenciar la participació de dones en els òrgans directius de les
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3.2.7. Potenciarem la transversalitat i la participació ciutadana en les accions
de l'ajuntament per a aconseguir una ciutat inclusiva.
· A través del Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva analitzarem la
realitat socioeconòmica del municipi per a treballar per la inclusió social
des de totes les àrees de l'ajuntament.
· Incorporant la participació ciutadana en el disseny de les polítiques
socials, a través del Consell municipal de serveis socials, com a espai
de participació i de reflexió comunitària.

entitats.
- Continuarem facilitant la pràctica esportiva i l'accessibilitat dels
espais esportius municipals per a les persones amb diversitat
funcional.
- Orientant la política de preus per a afavorir la pràctica esportiva de
tota la ciutadania: l'esport a l'abast de tothom.

3.3.3. Continuarem donant compliment al Pla de Millora d'Equipaments
Esportius:
· Continuarem realitzant reformes en el Complex Esportiu i millorant el
manteniment:
- Reformarem el sistema d'aigua calenta i la instal·lació elèctrica.
- Substituirem les vidrieres de la piscina i del pavelló.
- Repararem el sostre del pavelló per a eliminar les goteres.
- Continuarem realitzant un correcte manteniment i la substitució
de les màquines i els elements esportius auxiliars de les
sales de musculació i d'activitats dirigides.
- Instal·larem Wifi gratuït per a socis en el gimnàs per a poder fer
ús d'apps de musculació, vídeos tutorials i música.
- Establint mesures d'estalvi energètic i accessibilitat.
· Recuperant espais públics per a la pràctica esportiva en zones de Inter
blocs: creant circuits de calistènia, màquines exteriors saludables, petits
circuits d'atletisme, circuits de Parkour i zones de pràctica esportiva per
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3.3.2. Promocionarem l'esport com a hàbit saludable i com a acció educativa i
integradora.
· Amb un programa d'activitats i esdeveniments que promoguin un estil de
vida saludable i actiu.
· Proposant al CAP el programa “Recepta Esportiva”, coordinant-nos amb
els professionals sanitaris.
· Continuarem millorant i innovant en l'oferta de les activitats dirigides.
· Continuarem millorant i professionalitzant la Cursa Popular com a
mecanisme de participació ciutadana i com a esdeveniment esportiu de
nivell.
· Continuarem apostant per l'esport per a adolescents com a mecanisme
educador i d'inclusió en els hàbits saludables i per la intervenció dels
educadors al medi obert per a fomentar comportaments cívics i afavorir
el respecte, convertint els equipaments esportius també en espais
educatius i de convivència.
· Millorarem la coordinació entre els clubs i les entitats esportives amb la
comunitat educativa, establint eines que beneficiïn l'estudi i afavoreixin
l'èxit escolar de la població infantil i adolescent del municipi i millorin
l'oferta esportiva escolar.
· Realitzarem campanyes comunicatives a favor de la tolerància en l'esport,
no discriminació i civisme en els espais esportius compartits.

3.3.4. Potenciarem l'associacionisme esportiu, la participació ciutadana i la
projecció de la nostra ciutat a través de l'esport.
· Continuarem apostant pel Consell de Clubs com a espai participatiu i
consultiu de les accions del govern en matèria esportiva.
· Mantindrem el programa de subvencions i col·laboracions pel
desenvolupament de l'activitat de les entitats i clubs.
· Continuarem donant suport a les entitats esportives, des d'un punt de vista
tècnic i econòmic per a afrontar els reptes normatius i legislatius que
afecten el món de l'esport, especialment en l'àmbit formatiu, laboral,
fiscal i de cerca de patrocinadors.
· Continuarem apostant per una oferta formativa en el sector Esportiu, com
el títol CIATE.
· Treballarem amb els referents esportius municipals per a potenciar la
col·laboració públic privada i potenciar esdeveniments esportius
importants com a estratègia de creació de la marca de ciutat.
· Intensificarem les relacions supramunicipals a nivell esportiu: amb la
Federació de Judo, la Unió de Federacions Esportives i la Unió de
Consells Esportius de Catalunya, la Fundació Johann Cruyff, entre
altres.
· Continuarem apostant per l'esport escolar com a eina d'esport accessible
per a tots i totes, reformant i millorant el Consell Comarcal de l’Esport,
perquè els recursos humans i econòmics siguin els necessaris per a
poder desenvolupar la seva activitat.
· Promourem lligues de futbol 5 en la pista de Johann Cruyff així com la
promoció participant en els Cruyff Courts que organitzi la Fundació.

3.4. Consolidarem el Feminisme com a garant de la igualtat real, sent un eix
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a animals de companyia.
· Reformarem el Poliesportiu Municipal:
- Renovarem les piscines exteriors i zona de raqueta del
poliesportiu.
- Farem nous vestuaris en el camp de futbol, eliminant les zones
d'amiant i distribuint els vestuaris de forma regular per a la
instal·lació de calefactors.
- Projectarem la reforma del pavelló i de la resta d'espais de la
instal·lació, buscant mecanismes de finançament tant públics
com amb col·laboracions públic-privades.
- Establint mesures d'estalvi energètic i accessibilitat.
· Consensuarem amb els municipis de l'entorn un mapa d'equipaments
esportius en xarxa per a poder fer un ús compartit dels equipaments
públics i millorar l'oferta a la ciutadania.

vertebrador i transversal de totes les polítiques públiques.
3.4.1. Actualitzarem, el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones per a
garantir la perspectiva de gènere en totes les accions municipals,
comptant amb la participació dels treballadors i treballadores, les entitats i
de la ciutadania, ja que la igualtat no s'ha de tractar de manera aïllada,
sinó de manera transversal.
3.4.2. Continuarem enfortint el CIRD (Centre d'Informació i Recursos per a
Dones) com a espai de trobada de dones i en el qual se centralitzen tots
els serveis que donen resposta als problemes específics de les dones
com és el d'assessorament psicològic i el d'assessorament jurídic.
3.4.3. Impulsarem accions de coeducació, formatives, comunicatives i de
sensibilització a la societat, per a acabar amb el sexisme i el masclisme.
3.4.4. Erradicarem totes les situacions de discriminació que afecten les dones i
arribarem a una taxa d'ocupació femenina del 50%. Com a organització
volem arribar al 0% de bretxa salarial.
3.4.5. Incrementarem l'ocupació femenina amb programes específics d'inserció,
apoderament i emprenedoria en femení.
3.4.6. Realitzarem accions d'informació i sensibilització en matèria de drets
reproductius i sexuals i de lluita contra la violència de gènere.

3.4.8. Fomentarem un Pla d'Usos del Temps per a viure en una societat més
igualitària, eficient i saludable involucrant a tots els agents socials i
econòmics de la ciutat.
3.4.9. A través de la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic de Dones, combatrem
les màfies i els proxenetes i l'explotació sexual de nens i nenes.
3.4.10. Impulsarem polítiques locals per a impulsar noves masculinitats.
3.4.11. Continuarem apostant per una educació en igualtat des de la infància i
en etapes clau com l'adolescència com la millor eina per a prevenir la
violència de gènere i el masclisme.
3.4.12. Continuarem donant visibilitat al dia 8 de març (Dia Internacional de la
Dona) com a esdeveniment rellevant dins del calendari anual de la ciutat,
programant en el “mes de la dona” activitats de tota mena, de manera
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3.4.7. Prioritzarem la lluita contra la feminització de la pobresa treballant
activament amb els serveis socials.

participativa i cocreativa, implicant veïns i veïnes de totes les edats.
3.4.13. Continuarem donant visibilitat al dia 25 de novembre (Dia Internacional
de l'Eliminació de la Violència contra la Dona) de manera reivindicativa,
participativa i cocreativa.
3.4.14. Garantirem, en la Festa Major, accions destinades a conscienciar per a
gaudir d'una festa major lliure de violència masclista.
3.5. Defensarem la diversitat sexual i de gènere mantenint un programa
d'accions que garanteixi de manera transversal una nova mirada i un
compromís ferm de l'Ajuntament amb la llibertat i amb la lluita contra la
discriminació.
3.5.1. Aprovarem un Pla municipal per a la diversitat sexual i de gènere que
garanteixi polítiques transversals per a lluitar contra les discriminacions i
contra les agressions LGTBIfóbicas, afavorir la informació,
acompanyament i apoderament, la visibilitat i llibertat del col·lectiu
LGTB+, fomentar la participació, la coeducació i l'accés en condicions
d'igualtat a tots els serveis públics.
3.5.2. Crearem un protocol d'actuació i prevenció d'agressions LGTBIfóbicas a
les escoles i en els esdeveniments de la ciutat.

3.5.4. Reforçarem la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTB+,
donant-li major contingut i rellevància.
3.6. Defensarem i promourem la cultura, com un dret i un valor públic que
hem de potenciar.
3.6.1. Garantirem l'accés a la cultura a tota la ciutadania: al consum, a la
pràctica i a la creació cultural.
· Donant veu a les múltiples expressions culturals del municipi.
· Fomentant la participació ciutadana en el disseny del programa
cultural.
· Ordenant l'oferta d'espais culturals per a garantir donar resposta a
totes les necessitats.
3.6.2. Continuarem incrementant els recursos destinats a la cultura i treballant
de manera transversal amb la resta de serveis municipals garantint
l'optimització de recursos i l'assoliment d'objectius comuns.
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3.5.3. Crearem la regidoria de LGTB+ per a vetllar per la integració transversal
de les polítiques municipals en aquesta matèria i donar suport,
assessorament i resposta a la ciutadania.

3.6.3. Millorarem la programació cultural de la ciutat, promovent la innovació.
· Desplegarem polítiques que afavoreixin l'increment del públic de la
cultura.
· Donarem cobertura a la demanda cultural de la ciutat.
· Impulsarem iniciatives per a arribar a nous ciutadans i ciutadanes.
· Identificarem i analitzarem la ciutat per a la detecció de capacitat de
talent, creació i innovació per a facilitar els recursos necessaris per al
seu desenvolupament.
3.6.4. Continuarem apostant per la participació ciutadana en la política cultural.
· Mantindrem un espai de diàleg en l’àmbit de la Cultura.
· Mitjançant els convenis de col·laboració amb les entitats i les
associacions del territori en l'organització i programació dels diferents
esdeveniments culturals.
· Mitjançant el programa anual de subvencions a entitats culturals.
· Col·laborant amb el món associatiu en la realització d'esdeveniments
extraordinaris, com a aniversaris o actes solidaris.
3.6.5. Continuarem apostant pel model de cogestió dels espais culturals del
municipi (l’Auditori, el Casal de Joves i el Centre Antonio Machado) amb
l'objectiu de fomentar la producció musical, de teatre i de dansa.

3.6.7. Potenciarem els referents culturals municipals, com l’Antonio Díaz, el
“Mag Pop” per a donar un impuls a la cultura de Badia, fomentant la
pràctica de la màgia com un element d'atracció i dinamització del
municipi.
3.6.8. Incorporarem la riquesa cultural de Badia a la Marca Ciutat, per a millorar
la imatge de la nostra ciutat.
3.6.9. Millorarem la visibilització de la cultura en els mitjans de comunicació
municipal.
3.6.10. La Biblioteca Municipal continuarà sent un espai de referència per a la
cultura badienca, un espai en el qual el foment de la lectura és el
protagonista, però també com un espai educatiu, de convivència
intergeneracional, un espai vertebrador de diferents manifestacions
culturals i socials.
3.6.11. Posarem en marxa el Pla d'Acció Cultural aprovat el passat mandat per
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3.6.6. Consolidarem la cultura urbana com a tret característic de la nostra ciutat
amb la celebració del Dance Expression Day i la planificació d'una futura
escola de cultura urbana.

a millorar la realitat cultural del nostre municipi, amb accions de millora de
l'oferta cultural i dels equipaments.
3.6.12. Demanarem a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona
que millorin els mecanismes de col·laboració amb el nostre ajuntament en
matèria de cultura:
· Millorant el sistema de subvencions tant en activitats com en
inversions en equipaments.
· Impulsant la cooperació ens equipaments i l'accés als productes
culturals d'altres territoris per a crear un sistema cultural integral i
assequible per a tota la ciutadania de Catalunya.
· Impulsarem el desenvolupament del Pla d'Equipaments Culturals de
Catalunya per a renovar els equipaments existents i crear nous.
· Millorant el sistema de subvencions a entitats.
· Demanarem a la Generalitat que, incorpori a la xarxa d'equipaments
municipals el Centre Cívic per a millorar i flexibilitzar el seu ús per les
entitats de Badia.
3.7. Construirem una ciutat inclusiva on la diversitat cultural i/o d'origen del
nostre municipi sigui una riquesa.
3.7.1. Garantirem els drets de les minories ètniques i de les persones
migrades.

3.7.3. Promourem la diversitat, la interculturalitat i la cultura democràtica, com a
valors en els quals s'han de basar els programes municipals, i difonent i
promovent la diversitat cultural del municipi com una riquesa col·lectiva:
· Celebració de la Festa del Xai.
· Celebració del Dia Internacional del Poble Gitano.
· Celebració del Dia Internacional de la Llengua Materna
3.7.4. Incorporarem la diversitat i la interculturalitat en la mostra de cultura i
gastronomia tradicional (Trobadia).
3.7.5. Mantindrem els dispositius d'acompanyament a les persones migrades
en el seu procés d'integració en el municipi.
3.7.6. Continuarem treballant la prevenció de conductes racistes i xenòfobes,
especialment entre els joves a través del projecte de medi obert dels
educadors de carrer.
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3.7.2. Eliminarem els factors que causen exclusió social i que generen
desigualtat, mitjançant el desenvolupament d'actuacions que reforcin les
polítiques d'inclusió i integració en tots els serveis municipals.

3.7.7. Aprofundirem en les polítiques de ciutadania i de capacitació,
desenvolupant noves estratègies adequades als constants i accelerats
canvis socials en aquest camp.
3.7.8. Establirem polítiques de mediació ciutadana que fomentin el
coneixement de les diverses realitats culturals del municipi per a garantir
la convivència bloc a bloc.
4. Badia, ciutat inclusiva i educadora, compromesa amb l’habitatge i el benestar
de les persones. Cada persona i a cada moment de la vida.
És el moment dels valors que sempre ens han definit de solidaritat, justícia social,
igualtat d'oportunitats i sostenibilitat. De creixement econòmic que no deixi a ningú
enrere. És el moment de les dones i de la joventut. De les famílies i de la infància. De
la gent gran i la gent creativa. És el moment de la ciutat amb rostre humà. Posar-li
rostre a la realitat de la gent és donar resposta a la realitat social, política i econòmica
actual, en la qual han emergit problemes de nova perspectiva.
Volem que Badia sigui una ciutat que elimini desequilibris i garanteixi a tota la
ciutadania les mateixes oportunitats.
OBJECTIUS

4.1.1. Mantindrem i ampliarem els programes i serveis transversals amb visions
integrals que donen resposta coordinada a tots els factors que generen
l'exclusió social com l'habitatge, l'ocupació o la garantia de rendes.
· Treballem en un Pla d'Acció Comunitària Inclusiva, desenvolupant
nous models d'atenció a les necessitats bàsiques basats en la
corresponsabilitat, l'apoderament i la promoció personal, fugint de
models basats en la caritat, l'estigmatització i l’assistencialisme.
4.1.2. Plantejarem a la Generalitat, una revisió del marc legal vigent per a
donar un paper actiu als ajuntaments i exigirem la consolidació i la millora
del Contracte Programa per a dotar-los dels recursos suficients, amb
indicadors nous que reflecteixin de manera adequada les necessitats de la
nostra ciutat. També reclamarem la creació de l’Agència de Serveis
Socials de Catalunya, que modernitzi la gestió i treballi en xarxa amb tots
els dispositius locals de serveis socials.
4.1.3. Exigirem a la Generalitat una gestió eficaç i transparent per a l'aplicació
de la Renda Garantida de Ciutadania i la lluita contra la pobresa
energètica, abandonats durant els últims anys.
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4.1. Consolidarem un programa de protecció social garant de la inclusió
social de tota ciutadania.

4.1.4. Promourem la convergència dels sistemes socials i sanitaris per a evitar
duplicitats, buscar l'eficiència i la qualitat en l'atenció i una assistència
integral.
4.1.5. Actualitzarem la Cartera de Serveis Socials per a donar una correcta i
ràpida resposta a les necessitats bàsiques fomentant l'autonomia de les
persones com fem fins ara.
4.1.6. Mantindrem i millorarem les ajudes dirigides a nens/es i famílies en
situació de risc d'exclusió social:
· Ajudes en alimentació, habitatge i subministraments.
· Programes de beques.
4.1.7. La inclusió social serà l’eix vertebrador de les accions municipals,
especialment, en el disseny de les polítiques socials.
· A través del Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva analitzarem la
realitat socioeconòmica del municipi per a treballar per la inclusió social
des de totes les àrees de l'ajuntament.
· Incorporant la participació ciutadana en el disseny de les polítiques
socials, a través del Consell municipal de serveis socials, com a espai
de participació i de reflexió comunitària.

4.2.1. Consolidarem els cinc objectius marc establerts per UNICEF per a
obtenir el reconeixement de Badia del Vallès, ciutat amiga de la infància,
amb l'objectiu de millorar les vides dels nens i les nenes mitjançant
polítiques municipals que garanteixin els seus drets a la salut, a
l'educació, a la protecció i a la participació, entre altres.
· Cada nen i nena és valorat, respectat i tractat justament dins de les
seves comunitats.
· Les veus, necessitats i prioritats de cada nen i nena s'escolten i es
consideren en les normatives i polítiques públiques, en els pressupostos
i en totes les decisions que els afecten.
· Tots els nens i les nenes tenen accés a serveis essencials de qualitat.
· Tots els nens i les nenes viuen en entorns segurs i nets.
· Tots els nens i les nenes tenen l'oportunitat de gaudir de la vida
familiar, el joc i l'oci.
4.2.2. La infància i la família seran una prioritat en el disseny de les polítiques
socials des d'una visió holística per a combatre el creixement de la
pobresa infantil i les desigualtats educatives.
· Continuarem apostant per les polítiques d'acompanyament a les
persones al llarg i ampli de la vida, en les quals Badia del Vallès és
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4.2. Garantirem el Benestar i els Drets de la Infància i de la Petita Infància, i
lluitarem de manera eficaç contra la pobresa infantil i l'exclusió social.

pionera, especialment en el moment decisiu del naixement d'un fill o
filla, en l'embaràs, en la criança, en la petita infància, en l'adolescència i
la joventut, sent moments decisius per al desenvolupament com a
ciutadà de ple dret.
· A través de la redacció d'un Pacte Municipal per la Infància, on es faci
efectiu l'objectiu de concebre el benestar de la infància com a eix
vertebrador de totes les polítiques públiques.
· A través dels Espais Familiars gratuïts com a espai d'acompanyament
familiar destinat als pares i mares de totes les edats i als seus fills i filles
des de la concepció fins als 6 anys.

4.2.4. Reconeixent a la infància com a ciutadania de ple dret.
· Continuarem fomentant espais de participació democràtica real, com el
Consell dels Infants com a espai de participació ciutadana dels més
petits i petites.
· Destinarem tots els recursos necessaris per a fomentar un oci de
qualitat, a l'abast de tots i de totes.
- Casal dels Infants com a espai educatiu, i punt de trobada i espai
d'oci en família.
- Programant, coordinant i donant suport a les activitats d'oci i
esportives organitzades per l'ajuntament i les entitats de la ciutat:
Casals d’Estiu, Casals esportius, esport escolar i federat.
4.2.5. Demanarem a la Generalitat i al Parlament de Catalunya:
· L'increment de recursos en polítiques d'infància fins a un 2,4% del PIB
o l'actualització del Pacte per la Infància a Catalunya, per a la posada
en marxa d'un nou Pla d'Atenció Integral a la Infància i Adolescència
2019-2022.
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4.2.3. Amb iniciatives que garanteixin la qualitat de vida i la inclusió dels nens i
les nenes de Badia del Vallès.
· Garantint un menjar equilibrat al dia als nens i les nenes i adolescents
que el necessiten, mitjançant la complementarietat de la beca atorgada
per la Generalitat i altres mesures en èpoques no lectives (targetes per
a compra d'alimentació i servei de menjador en els casals d'estiu).
· Potenciem les taules locals de coordinació per la inclusió social (Taula
d'Infància i Adolescència i Taula de Salut Mental), per a millorar la
coordinació amb els centres escolars, les àrees bàsiques de salut i
altres agents locals per a detectar necessitats socials, amb especial
atenció als menors i adolescents.
· Establirem mesures i protocols per a la detecció i seguiment de
situacions de dificultat en l'alimentació i un programa específic per a
combatre l'obesitat infantil.
· Establirem mesures per a garantir la inclusió social de la infància, des
de l'atenció a la diversitat i a la infància amb capacitats diverses.

· Una iniciativa parlamentària per a equiparar totes les prestacions i
ajudes a les famílies nombroses, a les famílies monoparentals i
monomarentals, així com els beneficis fiscals, preus del transport, taxes
i preus públics i accés al sistema educatiu.
· Promourem el desenvolupament reglamentari de la Llei 14/2010 dels
drets i oportunitats de la infància i l'adolescència per a definir amb
claredat el paper dels ajuntaments.
· Donarem suport a la creació d'un Pla de Xoc per al desenvolupament i
la salut mental en la infància i adolescència, per a la prevenció de
l'addicció al joc i les noves tecnologies en el Pla de Drogues de la
Generalitat de Catalunya.
· Incorporar en el Decret Regulador del servei de menjador en els
centres educatius, el seu caràcter de servei troncal del sistema educatiu
tant en infantil, com en primària i secundària.
4.2.6. Demanarem a l'Estat Espanyol, la creació d'un complement d'ingrés
mínim vital per a garantir a les famílies els recursos necessaris per a una
infància i adolescència dignes.
4.2.7. Vetllarem per al compliment dels protocols sobre l'abús sexual infantil.
4.3. Garantirem el dret de l'adolescència i la joventut a tenir qualitat de vida,
una participació democràtica real i oportunitats de construcció del seu
propi projecte de vida en condicions d'igualtat.

4.3.2. Continuarem apostant per la participació en el disseny de les activitats
dirigides a l'adolescència.
· Continuaran sent programades, decidides i executades per ells i per
elles amb l'acompanyament dels educadors, aconseguint així que les
activitats siguin un mitjà per a aconseguir objectius educatius, millores
d'hàbits i capacitats personals, a la mateixa vegada que gaudeixen d'un
espai d'oci.
· El Casal de Joves continuarà sent el punt de trobada, espai educatiu i
d'oci dels nostres joves i adolescents basat en l'autogestió.
· Crearem el Consell de Joves i Adolescents.
4.3.3. La formació dels joves continuarà sent una prioritat en el disseny de les
accions educatives i de formació ocupacional.
4.3.4. Mantindrem la Taula Local d'Infància i Adolescència, complint amb els
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4.3.1. Continuarem apostant pel model d'intervenció educativa al medi obert
amb adolescents, treballant l'acompanyament educatiu, l'autonomia,
l'apoderament, trencant així amb el model d'intervenció tradicional.

requeriments i atribucions establerts pel decret 250/2012 reguladora de
les taules locals d'infància i amb les següents funcions:
· Coordinant els diferents equips i serveis del territori per a millorar els
programes de participació, prevenció, promoció, detecció i protecció de
la infància i l'adolescència.
· Coordinant aquells casos individuals que requereixin una visió global i
en els quals estiguin implicats diversos serveis.
· Estudiant casos i analitzant alternatives per a millorar les intervencions
i els circuits de protecció entre els diferents serveis i informar la taula
territorial sobre les qüestions plantejades en l'àmbit local.
4.3.5. Seguirem treballat la prevenció i la detecció de situacions de dificultats
socioeducatives tant en escoles com en instituts:
· Coordinant-nos amb els centres educatius i els equips d'atenció
psicopedagògica.
· Tenint presència activa dels educadors als patis dels instituts i en les
xarxes socials.
· Mitjançant els programes com el Sidecar, i el dels delegats i mediadors
dels instituts.
4.3.6. Projectarem un nou Casal de Joves.
· Com a espai de referència i convivència juvenil a la ciutat.
· Com a espai educatiu basat en la creativitat, interculturalitat, igualtat,
cooperació i respecte a la diferència.
· Com a equipament de serveis, espai alternatiu d'oci, espai formatiu i
de creixement personal i espai de creació musical i cultural.

4.4.1. Treballarem perquè la gent gran sigui ciutadania activa de ple dret.
- A través dels programes d'envelliment actiu com les passejades, la
gimnàstica passiva i altres activitats lúdic esportives com la incorporació
de màquines per a la Gent Gran en la ruta biosaludable.
- Dinamitzant el Casal d’Avis com a espai lúdic, cultural i de convivència,
mitjançant una programació estable d'activitats i mitjançant la reobertura
del Bar i la realització de millores en l'equipament.
- Fomentant la participació ciutadana de la gent gran a través de
l'assemblea del Casal d’Avis i del Pla d'Acció Comunitària Inclusiva
(PLACI) i garantir la incorporació de representants d'aquest col·lectiu en la
resta d'espais de participació de la ciutat i en els nous fòrums participatius
que es creuen, com el Consell de Ciutat.
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4.4. Promourem l'envelliment actiu i la cura i acompanyament dels nostres
majors i dependents millorant així la seva qualitat de vida.

4.4.2. Garantirem l'autonomia personal, amb serveis d'acompanyament i
suport.
· Continuarem ampliant els serveis de teleassistència i atenció
domiciliària a les persones majors i als dependents.
· Millorant la cartera de serveis dirigida als nostres majors.
· Combatent la solitud mitjançant un programa de voluntariat coordinat
amb el servei de Gent Gran, amb la comissió de jubilats i jubilades del
Casal d’Avis i amb les entitats del municipi.
· Posant en marxa en el Casal d’Avis un servei de menjador, tutelat pel
servei de Gent Gran.
· Posarem en marxa nous models d'habitatges adaptats, per a persones
majors i assessorarem en mesures d'adaptació dels domicilis
particulars.
4.4.3. Projectarem una residència per a persones majors, transformant algun
equipament municipal en desús.
· Hem sol·licitat a la Generalitat la incorporació de places públiques de
residència en la planificació dels pròxims anys, amb l'expectativa de la
seva inclusió en el 2020.
· Iniciarem el procediment de licitació amb un model de gestió no
únicament basat en la cobertura de les necessitats residencials sinó
també com a espai sociosanitari, que ofereixi serveis auxiliars dirigits a
tota la població i com a espai intergeneracional.

4.4.5. Vetllarem perquè es posi en marxa al més aviat possible la Targeta Rosa
Metropolitana a la nostra ciutat.
4.4.6. Promourem el Bon Tracte a les persones majors en el nostre municipi a
través de campanyes informatives i de sensibilització a la ciutadania,
personal municipal, entitats i comerços per a aconseguir que Badia sigui
una ciutat amiga de la gent gran.
4.5. Aconseguirem l'efectiva integració social i laboral de les persones amb
capacitats diverses, promovent un model de ciutat més inclusiva, lliure
de barreres físiques, comunicatives, laborals i socials.
4.5.1. Garantirem una cartera de serveis i de suport tècnic per a potenciar
l'autonomia personal.
4.5.2. Incorporarem en la planificació de les polítiques d'habitatge la necessitat
d'anar creant una xarxa de pisos tutelats per al col·lectiu de les persones
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4.4.4. Instarem a la Generalitat de Catalunya a impulsar un Pla Estratègic
sobre els efectes de la Longevitat a Catalunya.

amb discapacitat o de persones amb problemes de salut mental.
4.5.3. Impulsarem un Pla Local de Promoció de l'Accessibilitat de manera
participativa amb les entitats i persones amb diversitat funcional i les
seves famílies, i crearem un Fons de Promoció d'accessibilitat per a dur a
terme les accions que resultin del Pla.
4.5.4. Promourem polítiques actives d'ocupació, de la mà de Fundació Tallers
Catalunya, per a treballar la inserció laboral de les persones amb
diversitat funcional, i de les persones amb problemes de salut mental.
4.5.5. Continuarem introduint clàusules socials en els processos de
contractació pública i garantint la reserva de contractes públics per a
Centres Especials d'Ocupació.

4.5.7. Potenciarem la participació ciutadana de les persones amb capacitats
diverses i amb problemes de salut mental.
· Creant el Consell Municipal de Persones amb Diversitat Funcional com
a òrgan de debat i decisió sobre les accions públiques.
· A través de la Taula de Salut Mental per a millorar l'acompanyament a
les persones malaltes i a les seves famílies, la coordinació entre els
professionals (ajuntament, USM i CAP) i amb les entitats del tercer
sector, i sensibilitzar a la ciutadania.
4.5.8. Continuarem adaptant els serveis i equipaments de la ciutat aplicant el
principi d'accessibilitat universal, per a garantir la independència individual
eliminant barreres físiques, comunicatives i socials.
· Eliminant barreres arquitectòniques de la via pública, equipaments i
comerços.
· Col·locant pictogrames en els principals edificis públics i comerços.
· Incorporant la traducció en llenguatge de signes en esdeveniments
públics com la Festa Major.
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4.5.6. Continuarem col·laborant amb les entitats i col·lectius de persones amb
diversitat funcional com Fundació Tallers o l’associació TDAH+TEA Badia
del Vallés per a:
· Afavorir l'efectiva inclusió social de tota la ciutadania, facilitant
recursos per a la pràctica d'activitats socials, culturals, terapèutiques i
esportives.
· Realitzar campanyes de sensibilització i reivindicatives: Celebrant el
Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme i el Dia Internacional del
Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat.
· Col·laborant en totes les seves iniciatives i projectes.
· Realitzant campanyes per a promocionar el voluntariat per a
acompanyament i suport.

4.6. Millorarem la inserció laboral, reduirem la desocupació i millorarem els
programes d'inserció laboral fomentant l'emprenedoria, la formació i la
creació d'ocupació.
4.6.1. Implementarem programes per a millorar l'ocupabilitat de la població
desocupada:
· A través de dispositius per a la Inserció, orientació professional i
prospecció. Amb especial atenció als col·lectius més vulnerables.
· Per a la formació, l'orientació i la Formació Ocupacional.
· A través de programes integrals per a joves.
· Millorant l'eficàcia de la Xarxa d'Inserció sociolaboral, treballant
conjuntament amb els agents socials.
4.6.2. Exigirem a la Generalitat que desplegui un Pla Jove d’Ocupació de
Qualitat.

4.6.4. Enfortirem els mecanismes de planificació i coordinació de les polítiques
actives d'ocupació, l'educació i la formació professional.
· Incrementant l'oferta formativa i reorientant-la cap a la formació
ocupacional.
· Signant convenis amb empreses, universitats i institucions per a la
realització de pràctiques professionals.
· Millorant la formació d'adults, redefinint al costat del departament el
Centre de Formació d'Adults, per a millorar-lo i orientar l'oferta formativa
cap a la inserció laboral.
· Incorporant la formació orientada a l'apoderament.
· Mantenint i enfortint la col·laboració amb els IES per a millorar la
transició al món laboral dels nostres estudiants.
· Potenciant l'oferta educativa dels Programes de Formació Inicial per a
joves.
· Potenciant les accions d'orientació i inserció per als joves a través del
Programa de Garantia Juvenil i els dispositius locals d'acompanyament i
orientació.
· Continuant amb la col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i els
municipis de l'entorn en la cerca de recursos destinats a la formació i
l'ús de la nostra població desocupada.
· Potenciarem la formació en els camps emergents de l'economia:
economia solidària, economia verda i economia circular, i en sectors
productius com la indústria 4.0, la digitalització, la intel·ligència artificial i
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4.6.3. Fomentarem l'esperit emprenedor en les etapes escolars i fomentarem la
emprenedoria juvenil amb mesures de suport a la creació d'empreses i
start ups.

la robòtica.
4.6.5. Treballarem per a aconseguir la incorporació de les dones al món laboral
en tots els sectors econòmics, a través de Plans de Formació i Inserció
específics per a dones.
4.6.6. Continuarem creant ocupació: apostant pels plans d'ocupació i inserció
laboral.

4.7.1. Serem part activa en la lluita per la qualitat del nostre sistema educatiu.
· Col·laborarem i treballarem conjuntament amb totes les
administracions per a millorar els resultats educatius de la ciutat i poder
respondre de manera correcta als nous reptes i necessitats de la
ciutadania.
· Promourem projectes de suport a l'escola en matèria de convivència i
civisme per a reforçar els projectes que treballen la responsabilitat, la
solidaritat i el compromís amb l'entorn i la comunitat.
·Impulsarem perquè, de manera col·lectiva, s'actualitzi el model
educatiu de Badia, perquè sigui plural, participatiu, inclusiu i consensuat
i doni resposta a les necessitats educatives de la nostra ciutat.
- Proposant al departament de la Generalitat de Catalunya la
necessitat de consensuar amb el territori la planificació
educativa dels pròxims anys.
- Proposant el model Institut-Escola per a primària i secundària.
- Enfortint la Formació Professional.
- Proposant un Pla d'Inversió per a millorar els equipaments
escolars.
- Proposant un model de garantia efectiva d'atenció a l'alumnat
en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, perquè es doti als
centres escolars dels recursos humans i econòmics
suficients per a atendre de manera correcta la diversitat a
l'aula, i en horari no lectiu.
- Proposant una escola de segona oportunitat.
- Proposant programes de formació permanent per a majors de
25 anys.
4.7.2. Garantirem la participació de la comunitat educativa en les decisions
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4.7. Consolidarem a Badia com a ciutat educadora, a través del lideratge local
i la corresponsabilitat i la participació de tota la comunitat educativa,
situant l'educació en el centre de les polítiques públiques, defensant una
escola inclusiva i equitativa, una educació pública i de qualitat, i
treballant per a aconseguir l'èxit educatiu dels nostres nens, nenes i
adolescents.

sobre les polítiques locals d'educació.
· A través del Consell Municipal d'Educació.
· Participant de manera activa en els diferents consells escolars dels
centres educatius del municipi.
· Reforçant el Pla Educatiu d’Entorn.
· Defensarem la igualtat d'oportunitats de tots i de totes,
independentment de les seves capacitats i aconseguir que la nostra
escola pública sigui una escola inclusiva i equitativa.

4.7.4. Treballarem per a aconseguir l'èxit educatiu de tota la població.
· Continuarem apostant per programes que acompanyin a la infància i a
l'adolescència al llarg de la seva escolarització.
· Continuarem apostant per programes d'acompanyament a les famílies
en el procés educatiu dels seus fills i de les seves filles.
· Mantindrem els horaris de la sala d'estudi nocturna de la biblioteca
municipal i els anirem adaptant a la demanda i necessitats dels i les
estudiants.
· Continuarem treballant amb referents positius que acompanyin a la
infància en el procés educatiu, ja que permet consolidar hàbits d'estudi i
redueix la distància entre l'escola i les famílies.
· Continuarem mantenint l'observatori de les trajectòries educatives, per
a portar un seguiment detallat dels recorreguts formatius dels i les
estudiants, per a detectar i corregir els factors negatius, i potenciar els
positius, per a millorar els resultats acadèmics, augmentar les
graduacions en secundària i la continuïtat escolar després de l'etapa
obligatòria.
4.7.5. Mantindrem el servei d'orientació acadèmica i professional, reconegut i
premiat pel sector educatiu.
· Mitjançant l'orientació i informació sobre totes les diferents opcions
formatives.
· Assessorant els joves sobre els programes de beques i ajudes a
l'estudi en la formació postobligatòria i universitària.
· Fomentant el coneixement de la realitat del mercat de treball a través
de l'experiència de diferents professionals: “petita fira de les
professions”.
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4.7.3. Mantenint la coordinació necessària amb els centres escolars per a
detectar necessitats educatives especials.
· Mantenint i millorant els programes d'ajudes escolars.
· Consolidant els programes de reforç escolar.
· Vetllant per a garantir l'accés als programes de qualificació inicial i a la
formació postobligatòria.

4.8. Promocionarem la salut i els hàbits saludables.
4.8.1. Impulsarem polítiques públiques de salut, de prevenció, educació i
conscienciació per a la millora de la qualitat de vida de la nostra població.
4.8.2. Realitzarem accions i campanyes per a promoure la cura de la salut i els
hàbits saludables.

4.8.4. Vetllarem per un servei públic de salut universal i de qualitat:
· Continuarem potenciant la relació amb el CAP, promovent línies
d'actuació comunes i vetllant pel bon funcionament de tots els seus
serveis i per una correcta atenció a la ciutadania.
· Continuarem representant a la ciutat de Badia del Vallès davant el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya exigint un servei
de salut públic de qualitat i universal, que doni resposta a les
necessitats de la ciutadania:
- La immediata reversió de les retallades en salut.
- La reducció de les llistes d'espera per a tractaments i intervencions
a l'Hospital Parc Taulí.
- Que el nostre hospital de referència tingui els serveis sanitaris que
la nostra ciutadania necessita i mereix.
- Reforçar el servei de pediatria del CAP.
- Reforçar la Unitat de Salut Mental.
- Millorar la coordinació amb els serveis municipals de Gent Gran
per a poder donar una correcta atenció als nostres majors en
situació de dependència, reduint les llistes d'espera en l'atenció
domiciliària.
- Abordarem la necessitat de recursos específics per a l'atenció a
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4.8.3. Potenciarem la informació i la prevenció:
· Fomentarem la identificació, formació i acompanyament dels agents
comunitaris promotors de la salut en col·lectius i àrees de risc sobre la
base del teixit associatiu de la nostra ciutat, com l'associació
“TDAH+TEA Badia del Vallès”.
· Establirem programes comunitaris per a la prevenció de malalties, amb
especial incidència en l'obesitat, i les malalties cardiovasculars.
· Obtindrem el segell de CIUTAT CARDIOPROTEGIDA i ens adherirem
a la xarxa de Ciutats Saludables.
· Col·laborarem amb el CAP en la difusió de campanyes de salut pública
i en la gestió de crisi d'emergències mediambientals i/o alimentàries.
· Reprendrem el Consell Municipal de Salut com a òrgan de participació
ciutadana en temes relacionats amb la salut, i continuarem donant
especial rellevància a la Taula de Salut Mental per a millorar la
integració social i laboral dels usuaris i promoure accions
d'acompanyament als familiars.

persones drogodependents, introduint l'abordatge de l'addicció al joc
i a les noves tecnologies amb una incidència molt preocupant en els
nostres joves.
4.9. Treballarem la cooperació internacional, la solidaritat i la cultura de la
pau.
4.9.1. Continuarem donant suport al teixit associatiu i les ONG per al
desenvolupament.
4.9.2. Potenciarem l'agermanament amb Boudjour, Sàhara Occidental.
· Mitjançant la col·laboració i la difusió del projecte Vacances en Pau.
· Visibilitzant els problemes i les reivindicacions del Poble Sahrauí per a
sensibilitzar a la ciutadania amb aquesta causa.
· Reprenent altres accions d'Ajuda al Poble Sahrauí.
4.9.3. Incorporarem la cultura de la pau mitjançant accions formatives i de
sensibilització dirigides als centres educatius i a tota la ciutadania,
especialment al voltant de l'agermanament amb Boudjour.
4.10. L’habitatge és una de les nostres prioritats.

4.10.2. Continuarem donant suport a la PAH en la seva lluita contra els
desnonaments.
4.10.3. Continuarem lluitant contra la pobresa energètica:
· Reclamant a les empreses subministradores que siguin
corresponsables en la resposta a les situacions de pobresa energètica
assumint el deute que es pugui generar a les famílies declarades en risc
d'exclusió social.
· Assessorant en l'establiment de mesures d'estalvi energètic a les llars,
amb especial atenció a les famílies en situació de risc de pobresa
energètica.
· Destinant ajudes per a la pobresa energètica.
4.10.4. Seguirem apostant per la Mesa de Vivienda com espai de coordinació
dels diferents agents i col·lectius que lluitem pel dret a l’habitatge i contra
els desnonaments.
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4.10.1. Continuarem treballant per a reduir el risc de pèrdua de l'habitatge,
apostant per la taula d'habitatge, per a afavorir la coordinació amb els
jutjats i els serveis socials, i mediar entre els propietaris i les entitats
financeres i l'Agència catalana de l’Habitatge per a trobar vies alternatives
al desnonament en situacions d'impagament.

5. Ciutat compresa amb el dret a la ciutat, amb la sostenibilitat ambiental, amb la
mobilitat i l’estalvi energètic i amb un entorn urbà millorat per viure i
conviure.
Garantir el dret a la ciutat, implica treballar per gaudir d’un territori amb un parc
d’habitatge digne, sostenible ambientalment, que lluiti contra el canvi climàtic, que
disposi d’un entorn urbà que sigui un veritable espai de convivència, que tingui serveis
públics de qualitat per tothom, i que doni resposta a les necessitats de les persones
que hi viuen.
Una ciutat dissenyada de manera participativa i que lluiti contra la apropiació de l’espai
públic, garanteixi una mobilitat sostenible i segura, i tingui en compte totes les mirades,
per garantir una ciutat sense barreres, per la gent gran, per la infància i amb
perspectiva de gènere per garantir la llibertat, dignitat i seguretat de les nostres nenes,
joves i dones.
L’espai públic és l’ànima de la ciutat, la ciutat comença en allò que compartim, els
carrers, les places, els equipaments culturals, escolars i tots i cadascú dels elements
que conformen l’escenari on exercim els drets de ciutadania.

Només aconseguirem aquest objectiu sumant esforços, de totes les administracions i
de la ciutadania, el civisme i el sentiment de pertinença a una col·lectivitat i l’orgull de
ciutat són cabdals per aconseguir-ho.
La mobilitat i el transport també afavoreixen la qualitat de vida i són garantia d’igualtat
d’oportunitats i és un factor estratègic per la sostenibilitat ambiental. Potenciar el
transport públic, la mobilitat alternativa i alliberar l’espai públic de cotxes és
indispensable.
La defensa del medi ambient, dels espais verds, la renaturalització dels espais urbans,
l’estalvi energètic i la transició energètica també són objectius a assolir en el present
mandat.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Codi Validació: MDXCKMXL623WXWQ9A9JYSTGH4 | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 37

Per garantir un espai públic de qualitat és necessari dur a terme un correcte
manteniment i neteja i per això és fa del tot imprescindible, afrontar una transformació
urbana, adequar els espais de la nostra ciutat per les noves realitats i necessitats
ciutadanes, i establir un pacte d’usos que garanteixi a tota la ciutadania el dret a la
ciutat, evitant apropiacions excloents.

OBJECTIUS
5.1. Transformarem l’entorn urbà i millorarem l’espai públic perquè Badia del
Vallès sigui una ciutat moderna, més neta, millor connectada i
respectuosa amb el medi ambient.

5.2. Continuarem realitzant intervencions de manteniment per la millora i
accessibilitat dels carrers i espais interbloc:
5.2.1. Finalitzant les ja planificades al quadre d’inversions.
5.2.2. Prioritzant els espais més deteriorats i les intervencions que millorin
l’accessibilitat, la seguretat, la mobilitat i donin resposta als problemes de
convivència i d’apropiació de l’espai públic.
5.2.3. Donant resposta a les demandes ciutadanes que arribin per instancia,
via verda o altres canals de comunicació.
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5.1.1. Posarem em marxa el Pla d’acció del projecte IMAGINA BADIA.
· Redefinint l’espai públic per diversificar els usos, evitar conflictes,
millorar la convivència i racionalitzar el manteniment.
· Promovent usos alternatius de l’espai públic:
- Ampliació de locals comercials.
- Cessió d’ús d’espais públics als baixos dels habitatges.
- Cessió d’ús d’espais públics enjardinats a les comunitats de
veïns.
· Intervenint en els espais públics d’ús col·lectiu perquè siguin veritables
àgores, espais de convivència i relació social.
· Recuperant l’espai públic al vianant.
- Reduint progressivament la presència de cotxes a la via
pública, construint borses d’aparcaments de superfície i soterrats
- Peatonalitzant carrers.
· Eliminant barreres arquitectòniques per millorar l’accessibilitat
· Vetllarem per la efectiva implementació de les infraestructures de
connectivitat, de competència supramunicipal, planificades per millorar
la connexió amb l’entorn.
- Construcció de la passarel·la de connexió amb l’UAB i
Cerdanyola del Vallès.
- Construcció del vial de connexió amb Barberà del Vallès i el
Centre Comercial Baricentro.

5.3. Continuarem treballant la coresponsabilitat ciutadana en la conservació
de l’espai públic, a través de:
5.3.1. Campanyes de conscienciació sobre la bona utilització de l’espai públic i
sensibilització en temes mediambientals.
5.3.2. Promocionant mitjançant informació i ajuts materials el manteniment
col·lectiu de Jardins comunitaris.
5.3.3. Promocionant mitjançant informació i ajuts materials el manteniment
col·lectiu dels espais públics i equipaments públics.
5.3.4. Sancionant aquelles conductes que suposin un mal ús dels espais
públics incloses a l’ordenança de civisme.
5.4. Evitarem amb intervencions urbanístiques la ociositat dels espais, la
potencial generació d’espais marginals que pertorbin la convivència, la
seguretat i el descans dels veïns i veïnes.
5.5. Potenciarem i dinamitzarem el sentiment de pertinença al territori
generant elements identitaris emblemàtics per generar vincles amb
l’espai públic.
5.6. Realitzarem intervencions en el mobiliari urbà per evitar espais
vulnerables i desatesos.

5.8. Continuarem millorant l’enllumenat públic amb criteris d’estalvi
energètic executant el Pla director aprovat, tant a la via pública com als
equipaments:
5.8.1. Reposició de lluminàries de baix consum.
5.8.2. Substitució progressiva de quadres elèctrics i fanals.
5.9. Continuarem millorant els parcs infantils:
5.9.1. Amb un bon manteniment dels llocs infantils.
5.9.2. Amb la reforma dels parcs deteriorats sota criteris de sostenibilitat en el
seu manteniment i d’accessibilitat.
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5.7. Delimitarem l’ús de les terrasses i altres ocupacions de la via pública
perquè siguin veritablement compatibles amb els usos comunitaris.

5.10. Continuarem incorporant la participació ciutadana en l’àrea d’entorn
urbà.
5.10.1. Consensuant les diferents intervencions amb la ciutadania.
5.10.2. Incorporant les recomanacions del Consell dels Infants.
5.10.3. Incorporant les recomanacions del Consell d’Accessibilitat.
5.10.4. Creant una borsa d’aportacions ciutadanes per incorporar a la
planificació de les intervencions.
5.11. Continuarem realitzant obres i un correcte manteniment dels
equipaments públics i locals comercials amb criteris d’accessibilitat i
estalvi energètic.
5.12. Millorarem la neteja viaria i la recollida i gestió de residus.
5.12.1. Millorant la coordinació del servei de neteja i el de jardineria.

5.13. Per contribuir a la defensa del medi ambient i la lluita contra el canvi
climàtic:
5.13.1. Implementarem el Pla Local de Prevenció de Residus.
5.13.2. Implementarem el Pla d’Acció d’Energia Sostenible i el Pla d’Acció per
la millora de la Qualitat de l’Aire.
5.13.3. Buscarem recursos per executar el projecte BADIA NZEB (Edificios con
cero emisiones de CO2) per que la nostra ciutat sigui una ciutat pionera
en la lluita contra la pobresa energètica i el canvi climàtic:
· Intervenint en el parc d’habitatges en clau d’eficiència energètica
per reduir el consum de energia per la climatització, reduint el cost
dels subministraments i les emissions de CO2.
· Planificant la creació de comunitats d’autoconsum d’energies
renovables.
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5.12.2. Amb la posada en marxa del nou contracte de neteja viària i recollida
d’escombraries:
· Amb nova maquinària més sostenible i silenciosa.
· Incrementant freqüències de recollida de les diferents fraccions i
de voluminosos (mobles).
· Incrementant el número de contenidors.
· Farem campanyes de sensibilització per afavorir i millorar la
recollida selectiva i la sostenibilitat ambiental.

· Afavorint l’atracció d’empreses d’economia verda i transició
ecològica i la creació de llocs d’ocupació en el sector.
5.13.4. Amb la finalització del projecte d’horts urbans amb zona de pícnic.
5.13.5. Recuperarem el Riu Sec amb la instal·lació d’un parc fluvial perquè
sigui un espai de riquesa natural.
5.13.6. Continuarem millorant el servei de poda de l’arbrat viari, incrementant la
freqüència reduint el risc de trencament de branques, l’efecte de les
plagues i malalties vegetals.
5.13.7. Millorarem la gestió de malalties i plagues conseqüència dels elements
vegetals amb productes innocus per la salut i el medi ambient.
5.13.8. A través de la Jugatecambiental fomentarem els valors relacionats amb
la naturalesa i el medi ambient.
5.13.9. Crearem campanyes de sensibilització sobre la tinença i respecte als
animals.
5.14. Treballarem per la millora de la salut pública
5.14.1. Realitzarem el control d’animals i plagues.
5.14.2. Intensificarem les accions per la desratització de la ciutat.

5.14.4. Intervencions en salut alimentària.
5.14.5. Fent inspeccions higiènico-sanitàries de las piscines públiques.
5.15. Per la millora del transport públic i una mobilitat eficient i sostenible
5.15.1. Continuarem desplegant el Pla de mobilitat per promoure una mobilitat
sostenible afavorint l’ús del transport públic i un ús més racional del
vehicle privat; i la reducció d’accidents.
5.15.2. Posarem en marxa les mesures del Pla d’Acció del projecte IMAGINA
BADIA que tenen a veure amb les millores de connectivitat amb l’entorn.
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5.14.3. Continuarem amb la prevenció i control de la legionel·la als
equipaments esportius i escolars.

5.15.3. Continuarem treballant amb l’AMB les millores del transport públic
metropolità:
· Per aconseguir la renovació dels vehicles per que siguin més nets,
accessibles i respectuosos amb el medi ambient.
· Per l’aplicació dels sistemes de Tarifació Social.
· Exigirem a la Generalitat la millora del sistema de transport públic en
quant a finançament, inversions, oferta, qualitat, fiabilitat i accessibilitat.
· Promourem l’extensió de la xarxa de tramvia en les zones urbanes de
l’àrea del Vallès.
· Millorar a través del desenvolupament d’una plataforma comuna, la
informació sobre horaris, incidències, serveis etc. tant del transport
públic, com dels serveis de taxi, mobilitat compartida, serveis de
bicicleta o altres agents de la mobilitat.
5.15.4. Instal·larem infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics en
emplaçaments estratègics.

5.16. Generarem les condicions per atraure activitat econòmica i crear
ocupació.
5.16.1. Posarem en marxa les accions del projecte IMAGINA BADIA que
incrementen les zones d’activitat econòmica:
· Creació d’un veritable eix comercial que millori l’atracció de
comerç i empreses.
· Ampliació de locals comercials.
5.16.2. Reformarem els locals del Centre Cívic per incrementar la superfície
comercial.
5.16.3. Aprovació dels projectes de reparcel·lació de la zona comercial de
Sant Pau.
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5.15.5. Impulsarem programes de mobilitat activa per una mobilitat sostenible i
saludable (fomentar l’ús de la bicicleta i facilitar els desplaçaments a peu).
· Promourem la construcció de xarxes de ciclovies on sigui possible.
· Impulsarem la cultura de la mobilitat sostenible en l’àmbit educatiu.
· Conscienciarem a la ciutadania de la importància d’una nova cultura
de mobilitat sostenible.
- Realitzarem campanyes de conscienciació per reduir l’ús del
vehicle a la zona urbana per desplaçaments curts per
reduir la contaminació i millorar la mobilitat.
- Donarem a conèixer a la ciutadania com impacten
determinades accions quotidianes en la qualitat del medi
ambient i de la salut.

5.16.4. Redefinició de la zona comercial de la Glorieta Montjuïc amb una
millora de l’entorn.
5.16.5. Continuarem consensuant amb els agents econòmics del municipi les
mesures en matèria de promoció econòmica: les relacionades amb la
dinamització comercial, l’acompanyament a l’emprenedoria, i les de
simplificació i millora de la tramitació administrativa per aconseguir la
plena ocupació dels locals comercials i de les parades del mercat i el
desenvolupament del sòl que genera activitat econòmica per millorar
l’activitat econòmica del municipi.
5.16.6. Continuarem participant en els projectes de cooperació supramunicipal
de promoció econòmica i ocupació existents (Consell Comarcal, proyecto
de reindustrialitzación del Vallès Occidental, Eje B-30 y en el ámbito del
Área Metropolitana de Barcelona), i explorarem altres col·laboracions per
atreure activitat econòmica i crear ocupació.
5.16.7. Posarem en marxa la segona fase del projecte URBACT per planificar
de manera participativa el futur de les edificacions de la ciutat, per
assentar les bases del creixement econòmic de la ciutat, incorporant
noves superfícies comercials i d’oficines.
5.17. Treballarem per enfortir el comerç local
5.17.1. Donant suport econòmic, logístic i formatiu als comerciants a través de
les associacions.

5.18. Continuarem apostant pel Mercat Municipal com servei públic i com
element que contribueix a la riquesa local.
5.18.1. Executarem les inversions pendents a l’equipament.
5.18.2. Afavorirem l’associacionisme dels paradistes per tal de consensuar de
manera participativa les acciones relacionades amb el mercat municipal.
5.18.3. Iniciarem accions encaminades a la modernització del servei i a la
promoció del Mercat Municipal.
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5.17.2. Realitzant campanyes de dinamització del comerç.

