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1. UN MONTMELÓ PER VIURE MILLOR 

 

1.1. Habitatge digne i assequible per a tothom 

1.1.1. Promoció i construcció d’habitatge i consolidació dels espais urbanístics existents. 

1.1.1.1. Acordar amb ADIF i amb l’INCASOL o el SEPES la promoció pública d’habitatge en els 

terrenys d’ADIF, fruit del desenvolupament del soterrament.  

1.1.1.2. Estudiar el destí urbanístic de les parcel·les reservades per al desenvolupament de l’Àrea 

Residencial Estratègica. 

1.1.1.3. Instar el desenvolupament del sector de Sota el Molí (PM01) als seus propietaris, per 

ampliar l’oferta d’habitatge i serveis en aquell àmbit i obrir Montmeló al riu. 

1.1.1.4. Impulsar el PM04. Modificar el Pla Urbanístic per poder segregar els terrenys de 

l’aparcament provisional al costat de l’estació, propietat de l’INCASOL, per a la promoció 

d’habitatge i possibilitar així la rehabilitació dels carrers Girona i Miquel Biada. 

1.1.1.5. Fer el seguiment dels diferents Plans de Millora i Plans d’Actuació de Montmeló i vetllar 

perquè el seu desenvolupament respecti el POUM i el model de poble que s’ha construït 

al llarg dels anys, prioritzant aquells plans situats en entorn urbà i dotats de serveis: PA01 

Garcia Lorca, PA02 Cal Carreter, PA03 Pg. Ana Maria Matute, PA13 C. Saragossa. 

1.1.1.6. Facilitar el desenvolupament urbanístic per ampliar el parc d’habitatge de Montmeló als 

propietaris de les parcel·les programades en el POUM. 

1.1.1.7. Incentivar l’autopromoció d’habitatge com una fórmula sostenible i econòmicament 

avantatjosa de promoure nou habitatge de qualitat i sensible amb el seu entorn més 

immediat.  

1.1.1.8. Revisar el Pla Urbanístic per permetre la transformació de baixos comercials sense 

activitat ni possibilitats reals de tenir-ne per incrementar l’oferta local d’habitatges socials 

accessibles en planta baixa.  

 

1.1.2. Promoció del lloguer assequible. 

1.1.2.1. Segons acord signat amb l’Incasol, generar 80 habitatges de lloguer assequible amb les 

promocions de l’INCASOL en els àmbits de Sant Crist i al Sector Nord, per permetre l’accés 

a l’habitatge a persones joves i facilitar que desenvolupin el seu projecte vital al municipi. 

1.1.2.2. Continuar aplicant bonificacions fiscals per aquelles persones que posin a disposició de 

l’Oficina Local d’Habitatge els seus immobles per poder ser llogats, oferint-los les 

garanties de cobrament i cobertura de riscs dels seus habitatges. 

1.1.2.3. Crear una categoria especial de bonificacions per aquells propietaris que cedeixin els seus 

habitatges per al lloguer, si aquests són llogats per persones menors de 30 anys, per tal 

d’afavorir l’accés als habitatges a persones joves. 

1.1.2.4. Treballar amb el SAREB per poder disposar d’habitatges de la seva propietat que 

l’Ajuntament pugui gestionar i posar a disposició de la ciutadania en règim de lloguer 

social. 

1.1.2.5. Impulsar una xarxa informativa per compartir pis. 

 

1.1.3. Control d’ocupacions il·legals i bon ús dels habitatges. 

1.1.3.1. Crear i mantenir actualitzat el Cens d’Habitatges desocupats de Montmeló.  

1.1.3.2. Promoure, en els casos que sigui possible, el model de masoveria urbana que permeti la 

utilització temporal dels habitatges desocupats amb un acord entre els propietaris i les 

persones que en faran ús.  



1.1.3.3. Implementar mesures dissuasives que contribueixin a evitar l’ocupació d’habitatges 

desocupats i permetin que aquells habitatges passin a formar part de l’oferta habitacional 

de Montmeló.  

1.1.3.4. Oferir a les comunitats de propietaris eines i instruments per a prevenir i actuar en 

episodis d’ocupació d’habitatges buits a les seves comunitats. 

1.1.3.5. Continuar treballant amb les entitats bancàries per disminuir el risc de pèrdua d’habitatge 

mitjançant l’acord amb aquestes i/o SAREB, per tal de disposar d’habitatge social.  

1.1.3.6. Mantenir la col·laboració amb la PAH per continuar evitant els desnonaments i continuar 

sent un municipi amb 0 desnonaments.  

 

1.1.4.  Rehabilitació i eficiència energètica a les llars. 

1.1.4.1. Crear el Pla Local de Rehabilitació, que identifiqui l’estat dels edificis des del punt de vista 

de l’accessibilitat i l’eficiència energètica i que defineixi les accions per a pal·liar els dèficits 

detectats. 

1.1.4.2. Dotar l’Oficina Local d’Habitatge dels recursos necessaris per esdevenir un autèntic 

“Servei Local de Rehabilitació”, que pugui assessorar i acompanyar les comunitats de 

propietaris i particulars en el procés i tramitació de la gestió de la rehabilitació del seu 

habitatge. 

1.1.4.3. Posar en marxa un programa municipal d’ajudes i estudis d’eficiència energètica adreçat 

a les comunitats de propietaris per a la redacció d’Inspeccions Tècniques d’Edificis de 

qualitat i a subvencionar els projectes tècnics que es derivin d’aquestes Inspeccions, amb 

la voluntat d’acompanyar els propietaris a fer els primers passos per impulsar la millora i 

l’estalvi energètic dels seus edificis.  

1.1.4.4. Realitzar campanyes informatives per als propietaris d’habitatge per tal que coneguin els 

recursos al seu abast, tant els propis municipals com els que són competència d’altres 

administracions, en matèria d’ajudes a la rehabilitació dels seus habitatges. 

1.1.4.5. Modificar les ordenances fiscals per tal que els propietaris comptin amb una bonificació 

de fins al 100% de les taxes municipals per a les inversions en eficiència energètica, en 

funció de la qualificació energètica obtinguda.  

1.1.4.6. Establir bonificacions en l’IBI en funció de la lletra que s’obtingui en el certificat 

d’eficiència energètica de l’habitatge. 

1.1.4.7. Promoure un estudi dels edificis existents que contenen amiant i vetllarem per la seva 

retirada en les condicions indicades per la normativa vigent. 

 

 

1.2. La seguretat ciutadana, garantia de llibertat i equitat 

1.2.1. Foment de la seguretat ciutadana i prevenció. 

1.2.1.1. Crear un Pacte per a la Seguretat Ciutadana de Montmeló que serveixi per fitar i acordar 

un marc d’actuació en el camp de la seguretat, uns principis des dels quals intervenir, unes 

prioritats a les quals atendre i uns resultats de seguretat a aconseguir per als pròxims 

anys. 

1.2.1.2. Reclamar la revisió del conveni signat amb la Generalitat en el moment en què es va 

desplegar el cos de Mossos d’Esquadra per reclamar una major participació de 

l’Ajuntament en la gestió de la seguretat ciutadana. 

1.2.1.3. Continuar dotant de recursos i mitjans adequats la Policia Local de Montmeló perquè 

pugui desenvolupar la seva feina amb total garantia.  

1.2.1.4. Posar en marxa un Programa de Policia de Proximitat i Preventiva per treballar la 

seguretat ciutadana local des de la vessant ciutadana i de la prevenció. 



1.2.1.5. Crear un canal de comunicació directa entre la policia local i els petits comerços del 

municipi. Aquest canal es trobarà moderat amb normes per tal de ser utilitzat 

exclusivament amb finalitats de difusió d’informació preventiva i col·laboració ciutadana 

amb la policia local. 

1.2.1.6. Prioritzar l’atenció a col·lectius especialment vulnerables com ara les dones, especialment 

aquelles que pateixen violència masclista, els i les menors, les persones grans i les víctimes 

de delictes. 

1.2.1.7. Instal·lar càmeres de vigilància en llocs especialment sensibles del municipi per 

incrementar l’eficàcia dels cossos de seguretat i prevenir delictes.  

1.2.1.8. Traslladar l’Associació de Protecció Civil de Montmeló a un nou equipament adaptat a les 

seves necessitats i promoure que esdevingui equipament de referència per a les 

Proteccions Civils del Vallès Oriental. 

 

1.2.2. Foment de la seguretat viària. 

1.2.2.1. Desenvolupar accions viàries i impulsar actuacions de prevenció en seguretat viària, 

incrementant els reductors de velocitat en punts estratègics del municipi i incrementant 

el nombre de passos de vianants amb ressalt. 

1.2.2.2. Revisar i modernitzar la senyalització viaria del municipi. 

 

 

1.3. Espai públic de qualitat i infraestructures al servei de la cohesió social 
1.3.1. Creació d’aparcament a l’espai públic. 
1.3.1.1. Crear un nou espai d’aparcament de més de 150 places al municipi, per fer possible un 

centre del poble més tranquil i sense vehicles, i la necessitat de poder accedir als serveis.  
1.3.1.2. Crear un espai de zona blava d’alta rotació per facilitar les gestions de curta durada al 

centre del municipi i l’accés als establiments de comerç. 
1.3.1.3. Continuar estenent les zones taronja d’aparcament per facilitar l’estacionament dels 

vehicles empadronats a Montmeló i dissuadir l’ocupació diürna de vehicles que provenen 

de fora de la població, començant pel carrer Escultor Llimona i la plaça Frederica 

Montseny, un cop estigui urbanitzada. 
 

1.3.2. Neteja i manteniment de l’espai públic. 

1.3.2.1. Crear un nou espai de magatzem per a la Brigada Municipal al polígon del Pedregar, carrer 

Font dels Créixens, per millorar el servei que es dóna al municipi en neteja, manteniment, 

instal·lacions i obres. 

1.3.2.2. Crear un protocol d’actuació per al manteniment i cura de l’espai públic de qualitat i 

accessible, especialment pel que fa als parcs i jardins del poble.  

1.3.2.3. Mantenir el programa de neteja de grafitis i tacs als edificis públics i privats i modificar la 

normativa municipal per sancionar més durament els comportaments incívics en aquest 

sentit.  

 

1.3.3. Creació i millora d’equipaments i espais verds. 

1.3.3.1. Licitar el servei de tanatori municipal, possibilitant la construcció de l’equipament per part 

del concessionari, en l’espai del polígon del Raiguer, a tocar del riu Congost i el pont. 

1.3.3.2. Entomar el debat per a definir un nou equipament destinat a la formació artística a l’espai 

de cessió fruit del PA01 Federico Garcia Lorca, que inclou la Torre de Can Calau i els jardins 

annexes perquè esdevingui un autèntic pol d’atracció cultural.  



1.3.3.3. Rehabilitar íntegrament la casa de Cal Sastre per crear un nou equipament municipal de 

serveis que pugui esdevenir la nova seu de Protecció Civil municipal. Proposar al Consell 

Comarcal que aculli la coordinació de la Protecció Civil del Vallès Oriental.  

1.3.3.4. Executar el projecte Camins Escolars Segurs i Saludables. 

1.3.3.5. Renovar el mobiliari de tots els parcs infantils del municipi seguint el model emprat amb 

el procés participatiu del parc del Sant Crist, llosa del soterrament, plaça Constitució, plaça 

Santa Maria i Sant Isidre, generant espais lúdics adaptats a les necessitats de diferents 

edats i requeriments d’ús, amb criteris educatius.  

1.3.3.6. Integrar i entendre la plaça Gran com un parc plurigeneracional amb jocs per a totes les 

edats i diferents espais de joc, com a resultat de la urbanització de la segona fase del 

soterrament.  

1.3.3.7. Consolidar l’ampliació del Bosc de l’Aplec i construir un gran parc infantil aprofitant l’espai 

del bosc per a generar espais de gaudi i joc per a les famílies. 

1.3.3.8. Dotar el Cementiri Municipal d’un un espai dedicat al dol perinatal i gestacional 

 

1.3.4. Urbanització, rehabilitació i usos de l’espai públic. 

1.3.4.1. Crear accessos a l’espai urbanitzat de la Llosa en els que l’execució de l’obra no ho preveia, 

com ara una rampa d’accés a l’alçada del carrer Tarragona, així com nous passos de 

vianants elevats en les noves zones de pas. 

1.3.4.2. Continuar dotant el pla de reasfaltat de carrers, prioritzant aquells que es trobin en pitjor 

estat: carrers Primer de Maig, Bosch i Gimpera, Blas Infante, i altres. 

1.3.4.3. Substituir de manera progressiva els trams de la xarxa municipal d’aigua que encara tenen 

tubs de fibrociment i/o plom. 

1.3.4.4. Eliminar les barreres arquitectòniques existents als diferents espais públics, parcs o 

accessos a edificis públics, segons el Nou Pla d’Accessibilitat Universal.  

1.3.4.5. Remodelar l’espai de la plaça de la Constitució (Cucurny) d’acord amb les conclusions del 

procés participatiu realitzat amb els veïns per convertir-la en un nou espai central de 

relació i convivència del barri.  

1.3.4.6. Continuar implementant els acords amb ADIF per a la urbanització de la llosa de 

soterrament. Urbanitzar la segona fase per a integrar la llosa en l’àmbit de la plaça Gran i 

del Pavelló. 

1.3.4.7. Desenvolupar el Pla Director de l’Espai Públic, comptant amb la participació i el consens 

dels actors i agents afectats. 

1.3.4.8. Programar la renovació dels carrers vinculats a la remodelació de la plaça Santa Maria i 

Sant Isidre, com ara el carrer Onze de Setembre, Santiago Rusiñol i altres adjacents.  

1.3.4.9. Renovar els carrers Joan Maragall, d’Anselm Clavé, de Federico Garcia Lorca (entre Jacint 

Verdaguer i Dr. Robert), del Dr. Robert (entre Vic i Vilardebó), de Jacint Verdaguer, Colom 

i de Vilardebó. 

1.3.4.10. Renovar la rambla de Corts Catalanes, fent plataforma única a la zona de mercat setmanal 

i connectant-la amb la plaça de la Quintana i amb el carrer Major. 

1.3.4.11. Revisar l’ordenança de terrasses i ocupació de la via pública per adaptar-la a les noves 

necessitats i demandes del comerç local i fer-la compatible amb una utilització més 

integrada de l’espai públic. 

1.3.4.12. Urbanitzar la plaça de Frederica Montseny, fent un aparcament ordenat en zona taronja 

i generant nou espai de jardí.  

1.3.4.13. Renovar les plaques dels carrers d’acord amb una imatge homogènia a tot el municipi i 

implementar mitjançant codis QR informació de carrers, places i llocs emblemàtics del 

poble per a difondre la identitat dels llocs i persones i la seva història.  



1.3.4.14. Implementar una nova senyalització informativa al nucli urbà incloent-hi informació de 

serveis i establiments singulars. 

1.3.4.15. Seguir reclamant davant la Demarcació de Carreteres de l’Estat la protecció acústica i 

ambiental de l’autopista al seu pas per les zones habitades de Montmeló. 

1.3.4.16. Implantar infraestructures, xarxes i dispositius intel·ligents que permetin tenir dades en 

línia amb els quals gestionar de manera interactiva i eficient el poble. 

 

1.3.5. Foment d’accions per la millora de la cohesió territorial. 

1.3.5.1. Treballar per millorar el transport públic intermunicipal, fomentant noves formes de transport 

sostenible i treballant amb els pobles i ciutats del voltant per teixir una millor xarxa de 

comunicació.  

1.3.5.2. Impulsar millores de les infraestructures que puguin garantir l’equilibri territorial. Seguir el 

projecte de desdoblament de la C-17, que afavoreixi l’accés de Montmeló a l’AP-7, C-33 i a la 

C-17.  

1.3.5.3. Seguiment del projecte de desdoblament de la R-3 (Barcelona-Puigcerdà) i el de la nova estació 

de Montmeló Nord. 

1.3.5.4. Connectar els polígons del Raiguer i Riera Marsà per la banda de Les Tres Creus, per donar 

sortida als vehicles pesants i minimitzar el trànsit pel vial del Congost.   

 

 

1.4. Serveis de salut de qualitat i universals 
1.4.1. Treballar per millorar l’atenció als usuaris dels serveis sanitaris. 

1.4.1.1. Defensar fermament el manteniment de les guàrdies del Centre de Salut i reclamar a la 

Generalitat una major dotació de recursos personals, especialment de Pediatria. 

1.4.1.2. Col·laborar amb el Centre de Salut per mantenir i ampliar els programes de salut i 

prevenció. 

1.4.1.3. Continuar treballant amb OncoVallès i la Fundació-Hospital de Granollers per fer 

campanyes i endegar col·laboracions que permetin una millor atenció i seguiment de les 

persones afectades per casos de càncer al municipi.  

 

1.4.2. Foment de la salut pública des d’una perspectiva transversal. 

1.4.2.1. Desenvolupar un Pla Local de Salut Pública que fixi les línies estratègiques, prioritats i 

objectius en matèria de salut, amb la participació dels principals agents relacionats. 

1.4.2.2. Recuperar els programes d’atenció comunitària i exigir el seu finançament per part de la 

Generalitat, en àmbits com: salut i escola, activitat física, alimentació saludable, salut 

laboral, salut i medi ambient, salut i lleure, prevenció de l’obesitat i prevenció de malalties 

cardiovasculars. 

1.4.2.3. Crear una Xarxa d’itineraris saludables, itineraris urbans que es puguin fer caminant, 

corrent o en bicicleta, i renovar la senyalització dels itineraris de salut ja creats. 

1.4.2.4. Dotar el municipi de parcs amb zones i aparells per poder fer esport a l’aire lliure, 

començant pel parc del Sant Crist i la plaça Constitució.  

1.4.2.5. Rehabilitar la zona d’esbarjo del Viena, posant mobiliari nou, més arbrat i més jocs 

infantils per tal que es converteixi en un millor lloc d’estada i relació.  

1.4.2.6. Continuar realitzant les sortides de marxa nòrdica, fomentant l’esport popular i saludable 

a l’entorn natural de Montmeló. 

1.4.2.7. Continuar realitzant campanyes de prevenció de drogodependències i consum d’alcohol 

entre les persones joves, com una forma de lluitar contra els greus problemes que genera 

el consum de substàncies estupefaents o el consum d’alcohol en aquestes edats. 



1.4.2.8. Continuar treballant conjuntament amb l’IES per realitzar campanyes informatives i 

programes de prevenció en matèria de sexualitat responsable, consum de substàncies 

estupefaents i hàbits de salut i higiene. 

 

 

1.5. Accés universal als serveis socials per garantir la inclusió 
1.5.1. Lluitar contra l’exclusió social i promoure l’atenció a la vulnerabilitat des de Serveis Socials. 

1.5.1.1. Mantenir i continuar millorant els programes i serveis que presta l’Ajuntament per a 

donar resposta als factors generadors d’exclusió social al municipi.  

1.5.1.2. Implementar les mesures del Pla d’Inclusió Social, tot reforçant la relació entre els 

diferents agents que intervenen per coordinar i avaluar el resultat de les accions 

programades. 

1.5.1.3. Sotmetre a debat els criteris d’accés als ajuts econòmics que contempla el Reglament de 

Prestacions Econòmiques del municipi, per tal de dotar del màxim consens possible els 

criteris de concessió.  

1.5.1.4. Crear una bústia anònima, similar a la que té l’Agència Tributària, perquè qualsevol 

ciutadà que conegui una situació d’una ajuda donada irregularment per part de 

l’Ajuntament pugui instar la seva revisió d’ofici. 

1.5.1.5. Continuar dotant suficientment el Fons de Contingència Social Municipal pel cobriment 

de les necessitats bàsiques dels col·lectius vulnerables.  

1.5.1.6. Reforçar el programa Targeta Moneder d’Impacte Social per oferir una alternativa digna i 

discreta d’accedir a l’alimentació bàsica a aquelles persones en situació de necessitat. 

1.5.1.7. Donar a conèixer la cartera de serveis municipals per beneficiar-se de les bonificacions 

existents i/o tramitacions de les tarifes socials de subministraments, a les que té dret la 

ciutadania, així com les noves exempcions i deduccions per a les famílies amb infants en 

situació de vulnerabilitat social. 

1.5.1.8. Afavorir la transparència en l’accés a la informació dels ajuts socials prestats per 

l’Ajuntament, dins dels límits que determina la llei, com una mesura de reforç de les 

actuacions que es realitzen. 

1.5.1.9. Millorar l’espai actual que utilitzen els voluntaris i voluntàries de Càritas Parroquial per a 

la gestió del Banc d’Aliments. 

1.5.1.10. Vetllar especialment perquè a Montmeló no hi hagi cap persona gran en situació de 

pobresa energètica, facilitant els recursos necessaris perquè les seves necessitats 

bàsiques estiguin cobertes.  

 

1.6. Mesures contra l’impacte de la COVID per viure millor 
1.6.1. Mesures contra l’impacte de la COVID per viure millor 

1.6.1.1. Creació Comitè de coordinació d’actuació davant del Coronavirus. Un comitè format per 

membres de l'equip de govern i personal tècnic que es reuneix de forma constant, per avaluar 

els canvis de situació que pugui haver-hi respecte del Coronavirus a Montmeló i prendre les 

decisions i recomanacions oportunes segons avanci la situació i es renovin les recomanacions 

que arriben des del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

1.6.1.2. Increment recursos humans a l’àrea d’Acció Social. S’amplia el departament amb la 

contractació d’una treballadora social més per tal de concentrar els esforços en la protecció 

dels col·lectius més vulnerables, així com adaptar els serveis i recursos a la nova realitat, amb 

la finalitat de donar resposta i cobertura a les situacions de necessitats que presenta la 

ciutadania de Montmeló. 



1.6.1.3. Increment neteja espais públics i desinfecció neteja viària. S’han reforçat les tasques de neteja 

i desinfecció dels carrers i espais públics del municipi, realitzant desinfeccions als diferents 

carrers i als punts més sensibles, i buidant les papereres amb més freqüència. Aquestes 

tasques es realitzen de manera rotativa amb una reorganització del treball atenent a les 

necessitats del moment. 

1.6.1.4. Reforç tasques de Seguretat Ciutadana. S’han reorganitzat les tasques de la plantilla d’agents 

de Seguretat Ciutadana per l’increment de controls en el seguiment de les restriccions dictades 

pel departament de Salut. En diverses ocasions, es mobilitza al cos de voluntaris de Protecció 

Civil per donar suport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. UN MONTMELÓ PER TREBALLAR MILLOR 

 

2.1. Creixement econòmic inclusiu i ocupació de qualitat 
2.1.1. Facilitar les condicions per un creixement econòmic inclusiu. 

2.1.1.1. Redactar, de manera participada amb la ciutadania i els agents econòmics del municipi, el 

Pla Estratègic 2025 (2020-2025) com a instrument estratègic del desenvolupament 

econòmic de Montmeló dels anys vinents. 

2.1.1.2. Mantenir les bonificacions i subvencions actuals en matèria d’ocupació i emprenedoria. 

Continuar fent que obrir un nou negoci o activitat econòmica a Montmeló esdevingui una 

opció atractiva comparada amb altres municipis. 

2.1.1.3. Realitzar un inventari de sòl industrial disponible i contactar amb agents inversors per 

atraure la ubicació a Montmeló de noves empreses, especialment les lligades a la indústria 

amb alt valor afegit.  

2.1.1.4. Incrementar els recursos humans lligats a l’Àrea de Promoció Econòmica per millorar 

l’atenció personalitzada als seus usuaris per impulsar el servei d’assessorament, formació 

i atenció a les persones aturades, realitzant un acompanyament i orientació adequats. 

2.1.1.5. Crear el projecte “Mentor” perquè persones jubilades que han tingut experiència 

professional com a empresaris puguin assessorar nous emprenedors en la posada en 

marxa i el funcionament dels seus projectes empresarials.  

 

2.1.2. Foment de l’ocupació i d’una formació de qualitat. 

2.1.2.1. Ampliar les actuacions de Formació a Mida mitjançant acords amb el teixit empresarial 

que facin possible incrementar l’ocupabilitat adaptada al teixit industrial i empresarial del 

municipi. 

2.1.2.2. Impulsar polítiques de suport a l’ocupació, tot prioritzant persones aturades de llarga 

durada, majors de 45 anys, joves menors de 30, dones i persones en situació de 

vulnerabilitat. 

2.1.2.3. Actualitzar l’oferta formativa del Servei Local d’Ocupació a les necessitats reals del teixit 

empresarial per tal d’aconseguir un creixement inclusiu i una ocupació de qualitat per la 

ciutadania del municipi. 

2.1.2.4. Realitzar plans ocupacionals reservats a menors de 30 anys i fomentar la contractació de 

joves a les empreses locals mitjançant subvencions per a la creació de llocs de treball. 

2.1.2.5. Continuar cooperant amb l’oficina comarcal de joventut en els temes que fan referència 

a l’assessorament laboral i continuar implementant conjuntament el programa 

“Referents d’ocupació juvenil”. 

2.1.2.6. Estudiar la creació d’una Escola Taller municipal que tingui per objectiu rehabilitar 

l’equipament de La Torre de Can Calau, perquè serveixi per a la formació pràctica de 

professionals del sector de la construcció, l’electricitat, la fusteria, etc. 

2.1.2.7. Continuar promovent la incorporació de la dona al món del treball retribuït i la igualtat 

d’oportunitats. 

2.1.2.8. Continuar promovent la inscripció dels joves en el programa europeu “Garantia Juvenil” i 

treballar perquè la tramitació completa es pugui fer a Montmeló. 

2.1.2.9. Mantenir les bonificacions a la quota de la Seguretat Social per a aquelles empreses del 

municipi que incrementin la seva plantilla de manera estable. 

2.1.2.10. Afavorir l’ús de la G2M per part d’empreses que vulguin fer formació continuada per als 

seus treballadors. 



2.1.2.11. Replantejar i optimitzar les especialitats formatives de la G2M com a centre homologat 

de formació ocupacional. 

2.1.2.12. Potenciar el Servei Local d’Ocupació per a la intermediació laboral en totes les vacants 

que es generin, per a treballar tant en l’Ajuntament com en les empreses de la zona.  

 

 

2.2. Per una economia local més cooperativa, democràtica, social i solidària 
2.2.1. Promoció de l’Economia Social i Solidària (ESS) i el cooperativisme. 

2.2.1.1. Promoure l’economia cooperativa, social i solidària, tot facilitant el suport necessari per 

a la creació i consolidació de noves empreses. 

2.2.1.2. Fomentar l’emprenedoria col·lectiva, generant un entorn educatiu i cultural a les escoles 

i institut de secundària propici i estimulador. Continuar realitzant els programes 

d’Emprenedoria a l’IES per fomentar la cultura emprenedora entre els joves, posant 

l’accent en el cooperativisme. 

2.2.1.3. Continuar apostant per empreses d’integració social per a la contractació de serveis per 

part de l’Ajuntament en aquelles ocasions en les quals sigui necessari recórrer a les 

contractacions externes. 

2.2.1.4. Aprofundir en els acords de col·laboració amb altres municipis de l’entorn per adherir-los 

al programa “Aracoop”.  

2.2.1.5. Implementar programes de formació per a responsables de dirigir i gestionar les entitats 

del municipi vinculades a l’economia social. 

2.2.1.6. Potenciar l’Espai Emprèn amb l’ampliació de l’oferta actual d’espais i serveis, amb una 

especial incidència en les accions formatives a impartir a la G2M.  

2.2.1.7. Contribuir a la transició del municipi cap a l’economia del futur: coneixement, energia 

sostenible, eficiència energètica, transició digital i indústria 4.0. 

2.2.1.8. Crear el projecte “Montmeló Tribuna”, com un espai de generació d’innovació i 

d’intercanvi de coneixements i experiències entre les empreses del municipi. El projecte 

ha d’esdevenir un espai per a generar una xarxa de col·laboració entre el teixit econòmic 

municipal amb l’objectiu de conèixer les seves necessitats i realitats i planificar la 

col·laboració amb l’administració local en matèria ocupacional de formació i inserció 

laboral i de promoció de l’activitat empresarial.  

2.2.1.9. Prospectar les necessitats reals de les empreses del municipi, cercant la complicitat per a 

generar les condicions necessàries per afavorir el seu creixement i implantació.  

2.2.1.10. Crear una Fira d’emprenedors i un premi d’emprenedoria a Montmeló perquè aquella 

iniciativa guanyadora rebi el patrocini i l’ajut municipal per concórrer a convocatòries 

d’àmbit territorial més ampli.  

 

 

2.3. Un comerç de proximitat adaptat al nou entorn 
2.3.1. Foment del comerç de proximitat i dinamització del teixit comercial. 

2.3.1.1. Habilitar dues noves zones d’aparcament al centre i una zona blava d’alta rotació per 

facilitar l’accés al centre del poble de les persones que venen a comprar al municipi. 

2.3.1.2. Treballar amb la Diputació de Barcelona i amb els comerciants i botiguers de Montmeló 

per desenvolupar un Pla de Desenvolupament del Comerç al municipi que permeti posar 

les bases per a un comerç al detall sostenible i de qualitat.  

2.3.1.3. Proposar alternatives d’ús als locals comercials buits que els dotin d’activitat. 



2.3.1.4. Posar en marxa els “Dissabtes de Comerç”, perquè un dissabte al mes al centre del 

municipi hi hagi activitat musical en directe i activitats pels infants que promoguin la 

compra al comerç local. av 

2.3.1.5. Impulsar fires d’antiguitats, mercats de col·leccionista i fires d’intercanvi al centre del 

poble per a generar dinamisme al comerç local.  

2.3.1.6. Continuar donant suport a l’associacionisme comercial al municipi com a font de 

projecció, professionalització i promoció del sector.  

2.3.1.7. Treballar per millorar la ubicació del Mercat setmanal, portar més parades i de més 

varietat i fer més atractiva la compra.  

2.3.1.8. Donar suport a totes les iniciatives adreçades a minimitzar la utilització de fonts d’energia 

no renovables, en la mesura del possible.  

2.3.1.9. Seguir organitzant la Fira del Comerç i les Entitats, i donar suport als FIRASTOCK per 

promocionar el dinamisme comercial del municipi, generant espais de lleure i oci al 

voltant del comerç de Montmeló. 

 

2.3.2. Digitalització i millora competencial del teixit comercial. 

2.3.2.1. Treballar per implementar eines que permetin la compra online als comerços de 

Montmeló, d’acord amb la Unió de Botiguers i Comerciants. 

2.3.2.2. Treballar amb els comerciants i botiguers per impulsar un sistema d’entrega a domicili de 

les compres que es realitzen al municipi. 

2.3.2.3. Generar programes de formació pensats específicament per a millorar les capacitats del 

teixit comercial. 

2.3.2.4. Facilitar la integració del comerç local en les noves tecnologies: espais web,. xarxes socials, 

promoció d’ofertes a través d’una plataforma web i apps. 

 

 

2.4. Una nova indústria, font de coneixement i d’ocupació per a la millora de 

la qualitat de vida 
2.4.1. Impulsar el treball en xarxa dels agents econòmics per a la promoció de l’activitat industrial. 

2.4.1.1. Impulsar accions per aconseguir que l’associacionisme empresarial sigui una realitat a tots 

els Polígons d’Activitat Econòmica de la població. 

2.4.1.2. Promoure accions de col·laboració publicoprivada per tal d’aconseguir la marca “Polígon 

Empresarial de Qualitat” a tots els PAE’s del municipi. 

2.4.1.3. Revisar l’actual normativa d’usos als PAE’s per tal d’actualitzar-la, fent les modificacions 

necessàries, fent possible que s’instal·lin activitats del sector terciari de format petit i 

mitjà.  

2.4.1.4. Treballar perquè la innovació i el coneixement siguin factors claus de la reindustrialització 

del sector industrial del municipi.  

2.4.1.5. Mantenir els treballs del Grup Impulsor del Pla Estratègic amb la finalitat d’impulsar la 

participació i concertació al territori. 

2.4.1.6. Concertar estratègies amb el Circuit de Catalunya per tal d’aprofitar sinergies i 

infraestructures de l’equipament pel desenvolupament del teixit industrial i comercial del 

municipi. 

2.4.1.7. Treballar amb la Generalitat i els agents implicats pel desenvolupament del Pla Director 

Urbanístic del Circuit de Catalunya, que ha de permetre la instal·lació de nova activitat. 

2.4.1.8. Impulsar i consolidar les economies emergents i mantenir els incentius fiscals a la inversió 

privada en la fase inicial de creixement de les empreses. 



2.4.1.9. Potenciar la relació entre el Servei Local d’Ocupació i el teixit productiu del municipi, 

mantenint viu el catàleg d’ocupacions i de necessitats de formació més demandades. 

 

 

2.5. Montmeló, referent turístic del motor, la cultura i l’oci a Catalunya 
2.5.1. Impulsar el coneixement del patrimoni cultural i històric de Montmeló com a element 

d’atracció turística. 

2.5.1.1. Posar en valor el patrimoni modernista del municipi, fent-ne difusió i propiciant el seu 

coneixement turístic. 

2.5.1.2. Continuar dinamitzant i promovent el jaciment arqueològic Mons Observans (Can Tacó) 

com a equipament declarat d’Interès Bé Cultural d’Interès Nacional, juntament amb 

Montornès del Vallès, per tal que esdevingui lloc de visita obligada per a les persones 

interessades en la història romana de Catalunya. 

2.5.1.3. Posar en marxa un espai d’estada i pernoctació d’autocaravanes, dotat amb serveis, per 

facilitar l’arribada i estada al municipi de caravanistes. 

 

2.5.2. Promoció del Circuit de Catalunya com a pol d’atracció turística. 

2.5.2.1. Continuar defensant la importància i vigència com a equipament esportiu i d’atracció 

d’activitat econòmica el Circuit de Montmeló, com a principal equipament del motor en 

l’àmbit espanyol.  

2.5.2.2. Treballar activament amb la resta d’administracions i agents implicats en la gestió del 

Circuit per generar un model de gestió sostenible i rendible durant tot l’any.  

2.5.2.3. Proposar al govern central la declaració del Gran Premio de España de F1 com a 

esdeveniment d’especial interès esportiu per facilitar l’aportació econòmica dels agents 

privats a la seva organització i execució.  

2.5.2.4. Ampliar el marc de col·laboració amb el Circuit, per tal de tenir un equipament més 

proper. 

 

 

2.6. Mesures contra l’impacte de la COVID per treballar millor 
2.6.1. Mesures contra l’impacte de la COVID per treballar millor. 

2.6.1.1. Increment recursos humans a l’àrea de Promoció econòmica. Contractació d’una insertora 

laboral per tal de reforçar l’atenció directa i l’assessorament laboral a les persones 

usuàries del servei. 

2.6.1.2. Mesures adreçades a les persones demandants d’ocupació en general. Reforç i millora de 

l’atenció directa i l’assessorament laboral, també per a la sol·licitud de prestacions i ajuts 

laborals. Reforç de la gestió per a la Intermediació laboral. Increment de l’oferta d’accions 

formatives. 

2.6.1.3. Mesures adreçades a activitats econòmiques amb seu a Montmeló, d’autònoms i petites 

empreses comercials que han resultat especialment perjudicades per la crisi sanitària del 

COVID. Exempció o subvenció en taxes I impostos durant el període d’afectació com l’IBI, 

la recollida de residus comercials o el gual d’activitats comercials i de serveis. Derogació 

de la taxa d’ocupació de via pública amb taules i cadires per a les terrasses dels bars, 

possibilitat d'ampliació de l'espai i exempció de l’import de la taxa d’ocupació de via 

pública per a parades del mercat setmanal corresponent als dies que no hagin pogut 

treballar. Bonificació de la llicència d’obres i de l’Impost de construccions i instal·lacions 

per a l’adaptació o rehabilitació de locals. 



2.6.1.4. Noves subvencions per a accions de foment de la innovació, modernització de les activitats 

i la professionalització de la gestió. També s’adreça a autònoms i petites empreses 

comercials. 

2.6.1.5. Mesures adreçades a empreses del municipi en general. Increment del 50% de la partida 

pressupostària destinada a subvencions per a la contractació de personal del municipi, a 

través del Servei Local d’Ocupació. Reforç de l’atenció i el suport per a la informació sobre 

novetats legals, resolució de dubtes i sol·licitud d’ajuts. Noves campanyes de promoció i 

serveis per a la dinamització. 

2.6.1.6. Noves convocatòries de Plans Locals d’Ocupació. Nou Plans Locals d’Ocupació amb l’oferta 

d’un 50% més de places. L’objecte d’aquestes convocatòries és regular la selecció de 12 

treballadors/res de diferents especialitats per a la realització temporal de diversos 

projectes d’interès social general, en diferents àmbits de l’Ajuntament de Montmeló, 

inclòs dins el Programa Complementari de foment de l’ocupació local 2019- 2020 de la 

Diputació de Barcelona i del Pla d’Actuació de Promoció Econòmica COVID19 municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. UN MONTMELÓ PER GAUDIR MÉS 

3.1. Igualtat de gènere: un dret fonamental i una lluita de tots i totes 
3.1.1. Acció per la igualtat de gènere en l’administració pública. 

3.1.1.1. Crear la Regidoria de Feminisme i Igualtat, dotada amb pressupost propi 

3.1.1.2. Implementar programes formatius específics per a la Policia Local i Protecció Civil perquè 

tinguin criteris específics d’actuació que protegeixin especialment la igualtat de gènere. 

3.1.1.3. Continuar implementant el servei del Punt Dona com a espai d’atenció integral per tal 

d’oferir una intervenció global i dotar-la dels recursos necessaris com a servei 

d’informació i atenció a les dones.  

3.1.1.4. Desenvolupar el contingut i les accions del Pla Intern d’Igualtat a l’Ajuntament per garantir 

que no hi ha cap situació de discriminació o desigualtat per raó de gènere a l’organització 

municipal.  

3.1.1.5. Erradicar el llenguatge sexista en qualsevol producció documental elaborada per 

l’Ajuntament de Montmeló. 

 

3.1.2. Impuls de campanyes de sensibilització i conscienciació vers les actituds masclistes i 

LGTBIfòbiques. 

3.1.2.1. Fer de Montmeló un municipi lliure de LGTBIfòbia i de masclisme. Treballar per educar i 

conscienciar als i les joves per tal de combatre aquestes dues xacres. 

3.1.2.2. Crear i posar en marxa un Punt Lila per prevenir i donar suport en situacions de risc 

d’agressions sexuals durant la celebració d’esdeveniments i festivitats al municipi. 

3.1.2.3. Treballar per fer Montmeló un municipi segur per a totes les dones, lliure d’agressions 

sexuals, en tot moment i qualsevol lloc. 

3.1.2.4. Prioritzar la coeducació per fer infants més iguals i lliures que esdevinguin en adults més 

responsables i conscients. 

3.1.2.5. Lluitar contra la feminització de la pobresa. 

3.1.2.6. Promoure polítiques transversals per donar visibilitat al col·lectiu LGTBI+. 

3.1.2.7. Continuar col·laborant amb les associacions de dones del municipi i la seva visualització 

en les diferents activitats. 

3.1.2.8. Continuar realitzant campanyes de sensibilització per prevenir l’assetjament i els 

comportaments contraris a la igualtat de gènere.  

3.1.2.9. Impulsar una visió de gènere de la producció cultural de tot format al municipi. 

3.1.2.10. Realitzar campanyes per conscienciar de la importància de distribuir les tasques i els 

temps de treball i oci entre gèneres per a un municipi més igualitari.  

 

 

3.2. Aposta per la joventut com a generadora del futur del nostre poble 
3.2.1. Aposta per la formació i la inserció laboral del jovent. 

3.2.1.1. Construir i posar en marxa, amb la participació de la Generalitat i dels agents econòmics 

implicats, un Centre de Formació Professional de referència comarcal en matèria de 

Química. 

3.2.1.2. Facilitar l’accés a la informació relativa als estudis i el treball, i de l’autoocupació i 

l’emprenedoria, en col·laboració amb l’IES i amb la G2M com a equipament neural de 

foment. 

3.2.1.3. Promoure el dret a un treball digne, incrementant els serveis d’assessorament 

sociolaboral d’acord amb el Consell Comarcal. 

 



3.2.2. Promoure l’acció transversal de les diferents àrees municipals per garantir els drets socials 

del jovent. 

3.2.2.1. Defensar el dret a l’habitatge per tal que els joves puguin desenvolupar el seu projecte de 

vida fomentant la construcció d’habitatge de lloguer assequible i generant oportunitats 

d’accés a la propietat d’habitatge. 

3.2.2.2. Consolidar el projecte del nou Centre Juvenil l’Estació per oferir més i millors oportunitats 

d’oci i relació als joves del municipi. 

3.2.2.3. Ampliar els serveis de l’Estació Jove als caps de setmana, intentant prioritzar acords amb 

entitats del municipi i fomentant l’autogestió.  

3.2.2.4. Adequar la terrassa de l’equipament juvenil per tal de poder desenvolupar activitats de 

petit format. 

3.2.2.5. Desenvolupar les mesures contemplades al Pla Local de Joventut 2019-2023. 

3.2.2.6. Treballar per promoure la instal·lació d’ofertes d’oci especialment adreçades a la gent 

jove del municipi, en el marc del desenvolupament urbanístic de Sota el Molí. 

3.2.2.7. Posar en marxa el Pressupost Participatiu Jove perquè els joves del municipi puguin 

decidir el destí del pressupost destinat a l’Àrea de Joventut. 

3.2.2.8. Treballar amb els joves que utilitzen els bucs d’assaig per fomentar dinàmiques com el dia 

de la música al carrer, jams sessions a la zona de la Llosa.  

3.2.2.9. Fomentar l’associacionisme juvenil per implicar a la joventut en la societat que els envolta 

i al municipi.  

3.2.2.10. Construir un Skatepark d’acord amb un procés participatiu que reculli els requeriments i 

opinions dels futurs usuaris de la instal·lació. 

3.2.2.11. Promoure una línia d’ajuts econòmics a l’intercanvi de joves amb altres països perquè 

sigui més fàcil per a les famílies amb menys recursos poder accedir al coneixement de 

realitats més enllà de les nostres fronteres. 

 

 

3.3. Igualtat d’oportunitats per a persones amb capacitats diverses 
3.3.1. Garantir l’accessibilitat de les persones amb capacitats diverses. 

3.3.1.1. Treballar amb els concessionaris de les rutes de transport públic per garantir que disposen 

d’oferta suficient de transport adaptat. 

3.3.1.2. Redactar el Pla d’Accessibilitat per millorar en la igualtat d’oportunitats. 

3.3.1.3. Subvencionar la redacció dels projectes tècnics de reforma per a la instal·lació d’ascensors 

o eliminació de barreres arquitectòniques en aquelles comunitats de propietaris en les 

quals aquestes mesures siguin possibles. 

3.3.1.4. Continuar reformant les voreres, passos de vianants i ressalts, per a donar compliments 

als requeriments de mobilitat de la ciutadania amb capacitats diverses (repetida a 

l’objectiu estratègic 1.3.4). 

 

3.3.2. Millorar l’ocupabilitat de les persones amb capacitats diverses. 

3.3.2.1. Mantenir i fomentar el creixement del Centre Ocupacional El Trencadís al municipi, 

donant suport a les famílies dels seus usuaris. 

3.3.2.2. Continuar apostant per mantenir llocs de treball a l’Ajuntament que, de manera 

obligatòria, hagin de ser ocupats per persones amb capacitats diverses. 

 

3.3.3. Garantir els drets socials de les persones amb capacitats diverses. 



3.3.3.1. Construir i posar en marxa un pis tutelat o assistit per a persones amb capacitats diverses, 

per tal que puguin desenvolupar el seu projecte vital de la manera més autònoma 

possible. Exigir a la Generalitat poder disposar de places públiques per a la seva gestió. 

3.3.3.2. Analitzar implementar bonificacions als serveis públics municipals a les persones que 

tinguin discapacitats reconegudes per sobre del 33% per millorar la seva integració social 

i fer un municipi més just i solidari.  

3.3.3.3. Crear el compromís de “Montmeló, poble inclusiu”.  

 

 

3.4. Un poble que cuida i promou la infància i la família 
3.4.1. Enfortiment de la comunitat educativa i de la gestió municipal de la infància. 

3.4.1.1. Crear la Regidoria d’Infància per posar l’accent en la prioritat de l’Ajuntament en tenir 

cura dels infants del municipi i esdevenir un poble amic de la infància.  

3.4.1.2. Crear el Consell d’Infants com una eina de participació ciutadana i escola de democràcia 

dels més petits del poble i per incorporar la visió de l’infant en les polítiques públiques 

locals.  

3.4.1.3. Continuar donant suport a l’associacionisme que té especial cura dels infants, com el 

Esplaia’t, col·laborant en la formació de nous monitors i monitores i oferint els espais i 

recursos necessaris per al seu funcionament ordinari.  

3.4.1.4. Continuar donant suport a les AMPES del municipi, per facilitar la seva gestió i disposició 

de recursos, millorant d’aquesta manera la important tasca de suport a l’educació dels 

nens i nenes del municipi. 

 

3.4.2. Impuls de la innovació del model educatiu. 

3.4.2.1. Repensar el model educatiu 0-3 adoptant models de prestigi com els de les ciutats de Sant 

Adrià del Besòs o Vic, apostant per un model d’educació de qualitat i integrador en la 

primera infància.  

3.4.2.2. Fer Montmeló un municipi amic dels infants, promovent la creació de petits racons i 

espais, com el del Ratolí Pérez, que generin un entorn segur i amigable pels més petits.  

3.4.2.3. Garantir la promoció personal, el lleure i l’educació dels infants i joves des del projecte 

Centre Obert a l’espai l’Estació.  

3.4.2.4. Continuar organitzant i gestionant els Casals d’Estiu com a projectes 100% públics i 

gestionats per l’Ajuntament, per oferir alternatives de qualitat i integradores a l’educació 

en el temps lliure.  

3.4.2.5. Garantir l’accés a l’educació en el lleure i/o activitats extraescolars a tots els infants.  

 

 

3.4.3. Suport a les famílies en l’accés a l’educació i el lleure. 

3.4.3.1. Adaptar les ordenances fiscals i les taxes per fer més progressiu i accessible el servei 

d’Escola Bressol.  

3.4.3.2. Reforçar els ajuts finalistes adreçats a la infància (beques menjador, beques material 

escolar i sortides...).  

 

 

 

3.5. Un projecte per a la gent gran, pel foment de la seva autonomia, des de 

la participació i l’atenció de qualitat 
3.5.1. Creació i millora dels equipaments destinats a la gent gran. 



3.5.1.1. Reformar el Casal de la Gent Gran i analitzar la possibilitat d’ampliar-lo adaptant els 

diferents espais de l’equipament per disposar-ne d’un amb més capacitat i més serveis 

per a la gent gran del municipi.  

3.5.1.2. Continuar reclamant a la Generalitat més places públiques a la Residència Can Dotras i 

cercar els recursos per a la seva ampliació o nova construcció. 

3.5.1.3. Contribuir a consolidar el Casal de la Gent Gran com a espai de referència en les polítiques 

d’envelliment actiu, en col·laboració amb l’Associació de la Gent Gran de Montmeló.  

 

3.5.2. Impuls de programes i recursos per al foment de l’autonomia personal. 

3.5.2.1. Desenvolupar el Pla Municipal d’Actuació Intergeneracional per tal de promoure la 

trobada entre generacions, tot fomentant i educant contra els estereotips, sensibilitzant 

respecte a la no discriminació per l’edat, evitant que aquesta no sigui motiu d’exclusió i 

impulsant iniciatives que facin de l’àmbit públic i social un espai intergeneracional.  

3.5.2.2. Mantenir i ampliar les places del programa “Dinar en Companyia” per millorar la qualitat 

de vida de les persones grans i afavorir la seva integració i enriquiment personal i 

col·lectiu.  

3.5.2.3. Posar en marxa el programa “Àpats a Domicili” per facilitar que totes aquelles persones 

grans amb dificultats de mobilitat que ho necessitin tinguin garantida una alimentació 

equilibrada i saludable amb seguiment del personal de serveis socials.  

3.5.2.4. Continuar donant suport, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, a les persones 

grans en situació de dependència i a les persones cuidadores a través del programa 

RESPIR.  

3.5.2.5. Continuar oferint el servei d’atenció domiciliària i teleassistència.  

3.5.2.6. Mantenir el programa d’arranjament dels habitatges a les necessitats de les persones en 

situació de dependència.  

3.5.2.7. Promoure la creació d’un grup de voluntariat en col·laboració amb l’entitat barcelonina 

Amics de la Gent Gran per a fer companyia a les persones grans que pateixen soledat no 

volguda.  

3.5.2.8. Enfortir els programes d’hàbits saludables i prevenció de riscos a la llar.  

 

 

 

3.6. Montmeló, poble cultural de referència 
3.6.1. Creació i millora dels equipaments culturals. 

3.6.1.1. Instal·lar les grades retràctils a la Sala Polivalent i fer obres de millora de l’equipament. 

3.6.1.2. Avaluar tècnicament i econòmicament la creació d’un espai de formació en música i 

dansa, adaptat als nous requeriments de la ciutadania, en l’àmbit de La Torre de Can 

Calau. 

3.6.1.3. Ampliar la biblioteca municipal per adaptar-la al que preveu el Mapa de la Lectura Pública 

de Catalunya pel municipi. 

 

3.6.2. Impuls de la dinamització de les activitats culturals. 

3.6.2.1. Establir un programa d’ajudes a la creació artística per a artistes i creadors del municipi. 

3.6.2.2. Mantenir i impulsar el FITKAM com a fira de referència del teatre familiar a Catalunya. 

3.6.2.3. Mantenir la programació estable de teatre i música de qualitat a Montmeló amb la Sala 

Polivalent com a equipament central, exigint a la Generalitat una major implicació i 

finançament.  



3.6.2.4. Promoure polítiques de dinamització i desenvolupament cultural al municipi. Mantenir el 

suport a les entitats de cultura popular.  

3.6.2.5. Continuar fomentant el patrimoni històric local, invertint en una nova exposició al Museu 

Municipal i incorporant les descobertes del jaciment de Can Tacó. 

3.6.2.6. Continuar desenvolupant projectes de recerca i difusió de la història local i la memòria 

històrica, mitjançant la col·laboració amb historiadors locals i donant suport a les 

iniciatives del Centre d’Estudis de Montmeló. 

3.6.2.7. Continuar oferint la Sala Polivalent a companyies de teatre, música i dansa de tot 

Catalunya a fi que puguin utilitzar-la com a espai d’estada per a les seves residències i 

assajos.  

3.6.2.8. Premiarem la realització de treballs de recerca, d’investigació, de memòria històrica i de 

coneixement del nostre entorn. 

3.6.2.9. Recuperarem la ràdio de Montmeló, aprofitant les noves tecnologies, a través de podcast. 

 

 

3.7. L’esport com a motor d’inclusió, salut, convivència i participació social 
3.7.1. Millora de les instal·lacions esportives. 

3.7.1.1. Renovar les instal·lacions d’aigua calent i sanitària del pavelló poliesportiu, dotant les 

instal·lacions de més i millors sistemes d’eficiència energètica. 

3.7.1.2. Renovar els accessos al Pavelló poliesportiu, fent-los més accessibles i segurs, aprofitant 

el desenvolupament de la urbanització de la segona fase del soterrament. 

3.7.1.3. Analitzar la viabilitat de fer una nova sortida d’emergència al pavelló que permeti ampliar 

els seus usos lúdics per esdeveniments d’especial interès, com la nit de Carnaval o la nit 

de Reis. 

3.7.1.4. Analitzar la viabilitat econòmica d’ampliar el pavelló poliesportiu dotant-lo de dues noves 

sales d’activitat per incrementar l’oferta d’activitats actual i renovar les seves 

instal·lacions.  

3.7.1.5. Estudiar la possibilitat de disposar d’una zona d’aigües al pavelló poliesportiu (jacuzzi i 

sauna) per tal d’ampliar i completar l’oferta de l’equipament.  

3.7.1.6. Fer efectiu el canvi de la gespa del camp municipal de futbol, segons l’acord adoptat amb 

el CF Montmeló UE, dotant el camp d’una gespa artificial de molt alta qualitat, entomant 

al temps les reformes per a modernitzar l’equipament, la instal·lació de megafonia i 

acordant un nou model de gestió de l’espai bar. 

3.7.1.7. Adequar sonorament i instal·lar cistelles grans i xarxes o cortines a la pista coberta de Pau 

Casals, per permetre una major utilització de l’espai. 

3.7.1.8. Garantir el servei de qualitat de les piscines d’estiu. Reformar els vasos de les piscines 

petita i mitjana per adaptar-les a les necessitats reals de la ciutadania. 

3.7.1.9. Consolidar la piscina a l’aire lliure en horari nocturn durant la campanya d’estiu per oferir 

una nova alternativa d’oci i gaudi de l’espai de les piscines als ciutadans i ciutadanes de 

Montmeló. 

 

3.7.2. Impuls de la dinamització de les activitats esportives. 

3.7.2.1. Organitzar la primera caminada popular de llarga durada entre Montmeló i Montserrat o 

Matagalls, amb l’acord i col·laboració dels esportistes del municipi que concorren a aquest 

tipus de curses. 

3.7.2.2. Continuar promovent una pràctica esportiva saludable i que treballa per la inclusió i la 

igualtat d’oportunitats. 



3.7.2.3. Potenciar l’associacionisme esportiu i la projecció del poble a partir d’esdeveniments 

esportius singulars. 

 

 

3.8. Convivència i civisme per a un Montmeló més just i igualitari 
3.8.1. Impuls de campanyes de sensibilització i conscienciació entorn la convivència i el civisme. 

3.8.1.1. Contractar dos Agents Cívics per incrementar les tasques de sensibilització i vigilància i 

incrementar l’efectivitat de les campanyes de civisme a Montmeló.  

3.8.1.2. Revisar l’actual Ordenança de Civisme per adequar-la a les situacions actuals i fer-la més 

efectiva. 

3.8.1.3. Apostar fermament pels valors de la convivència en la diversitat i realitzar campanyes i 

programes per a fomentar-los.  

3.8.1.4. Ordenar l’espai públic per evitar el conflicte entre el veïnat i els diferents modes de 

transport, adaptant-lo a la nova mobilitat arran de la pacificació del carrer de Pompeu 

Fabra. 

3.8.1.5. Crear la figura de la Sindicatura de Greuges Municipal per a la mediació en conflictes 

veïnals i de convivència. 

3.8.1.6. Continuar impulsant processos de mediació en casos de conflictes entre el veïnat, com un 

mitjà previ a la judicialització d’aquests.  

 

 

3.9. Mesures contra l’impacte de la COVID per gaudir més 
3.9.1. Mesures contra l’impacte de la COVID per gaudir més. 

3.9.1.1. Obres de reforma al Casal de la Gent Gran per adequació com a Centre de Dia. Obres per 

adaptar de forma temporal el Casal de la Gent Gran de Montmeló i poder sol·licitar la 

reobertura del servei de Centre de Dia. Una de les condicions per poder donar el servei de 

centre de dia és que tan els espais com els treballadors estiguin separats del servei de 

residència. El Casal de la Gent Gran és un equipament que compta amb un accés diferent 

al de la residència i permet la separació dels espais físics i l’organització separada i 

independent de les persones treballadores dels dos serveis. 

3.9.1.2. Nou projecte d’ampliació/ construcció de la Residència Can Dotras. El projecte existent per 

a l’ampliació de la residència no dona cobertura als nous requeriments per residència 

establerts per la gestió de la pandèmia del Covid-19 i, per tant, ha calgut realitzar un nou 

projecte i estudiar noves opcions d’ubicació i de construcció d’un nou equipament. 

3.9.1.3. Servei d’atenció a domicili. El servei d’atenció domiciliària se segueix prestant a totes 

aquelles persones grans que es troben en situació de dependència i/o situació de 

vulnerabilitat social. Per tal de donar cobertura als usuaris del servei de Dinar en 

Companyia, així com als usuaris de Centre de Dia, que van haver de ser suspesos, s’ha 

posat en marxa el servei d’Àpats a Domicili. 

3.9.1.4. Obres a l’Escola Bressol la Fireta. Realització d’obres per tal d’adaptar l’equipament a les 

noves mesures Covid. 

3.9.1.5. Implantació de mesures a tots els equipaments municipals. S’han redactat els Plans de 

contingència per cadascun dels equipaments municipals, adaptant-los als nous 

requeriments sense deixar de prestar cap servei. 

 

 

 



4. UN MONTMELÓ PER AVANÇAR AMB TOTHOM 

 

4.1. Montmeló, poble verd, sà, sostenible i resilient 
4.1.1. Mesures per la transició energètica relacionades amb la mobilitat sostenible. 

4.1.1.1. Posar en marxa un servei de bicicletes elèctriques per comunicar els municipis de 

Montmeló i Montornès i facilitar l’accés dels ciutadans i ciutadanes de Montmeló a 

l’equipament esportiu.  

4.1.1.2. Instal·lar dos punts de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics, que seran gratuïts pels 

habitants de Montmeló que tinguin vehicle elèctric.  

4.1.1.3. Ampliar els punts de recàrrega a mesura que el parc mòbil de vehicles elèctrics augmenti 

al municipi. 

4.1.1.4. Parlar amb els concessionaris de les rutes d’autobús que donen servei a Montmeló per 

demanar-los una planificació de la substitució dels seus vehicles per vehicles elèctrics o 

vehicles GLP. 

4.1.1.5. Actualitzar l’ordenança local per regular la utilització de patinets elèctrics a la via pública, 

amb la voluntat d’estendre la seva utilització. 

4.1.1.6. Continuar fomentant l’ambientalització dels vehicles del parc públic, potenciant l’ús de 

vehicles elèctrics, híbrids o de baixa emissió de gasos.  

4.1.1.7. Implementar una xarxa de carrils bici que connectin el nostre municipi amb els pobles 

veïns. 

 

4.1.2. Millora de l’eficiència dels edificis i serveis públics de subministrament. 

4.1.2.1. Continuar invertint en la renovació de les instal·lacions de prestació de servei del Servei 

Municipal d’Aigües, gestionat íntegrament per l’Ajuntament de Montmeló, introduint 

sistemes d’estalvi de consum d’aigua per avançar en sostenibilitat i creant un portal 

municipal del servei d’aigua on l’usuari pugui descarregar la facturació, facilitar les 

lectures i realitzar totes les gestions relacionades amb el servei d’aigua.  

4.1.2.2. Modificar l’ordenança d’instal·lacions domèstiques per facilitar la instal·lació de plaques 

fotovoltaiques en Comunitats de Propietaris i domicilis particulars, aprofitant les 

possibilitats que ofereix la nova normativa, un cop s’ha suprimit l’Impost al Sol. 

4.1.2.3. Millorar l’eficiència energètica dels edificis municipals, millorant tancaments i aïllaments 

o renovant els sistemes de calor/fred. 

4.1.2.4. Millorar l’eficiència energètica en els edificis públics en els quals encara no s’ha actuat.  

4.1.2.5. Estudiar la creació de xarxes de climatització per l’aprofitament de l’excedent tèrmic 

provinent del procés productiu de la planta de residus. 

4.1.2.6. Millorar l’enllumenat públic per adaptar-lo als nous requeriments i d’acord amb el Pla 

Director de l’Enllumenat Públic.  

4.1.2.7. Desenvolupar els compromisos adquirits per Montmeló en el marc de la Xarxa de Pobles 

i Ciutats cap a la Sostenibilitat. 

4.1.2.8. Estudiar la implantació d’una horta fotovoltaica al costat de la subestació d’Enher. 

 

4.1.3. Foment i manteniment del medi natural i del verd urbà. 

4.1.3.1. Apostar per la xerojardineria (jardineria pròpia, o la més adequada, per a les zones més 

seques). Actualment però, s’empra com a jardineria autosuficient, que optimitza el màxim 

tots els recursos, en especial l’aigua, i és aplicable a tota mena de clima.  

4.1.3.2. Continuar preservant l’entorn natural de Montmeló, fent neteja dels boscos i promovent 

mesures per a la conservació de la biodiversitat.  



4.1.3.3. Actualitzar i planificar les accions de gestió del sistema d’espais verds urbans conforme al 

Pla Director del Verd Urbà de Montmeló.  

4.1.3.4. Mantenir la col·laboració amb Granollers en relació amb l’Anella Verda, millorant les 

senyalitzacions dels camins i millorant aquells trams que tenen més dificultats 

d’accessibilitat o circulació. 

4.1.3.5. Mantenir el programa d’horts urbans amb la participació activa de l’associació 

d’hortolans. Mantenir el vessant social i solidària, tant des del punt de vista de noves 

adjudicacions, com des del punt de vista de gestió d’excedents de producció. 

4.1.3.6. Acabar d’habilitar les instal·lacions que falten als Horts de Cal Quico per generar un millor 

espai pels seus usuaris i generar un millor espai de relació i convivència.  

4.1.3.7. Posar en valor l’espai de Les Tres Creus. Promoure l’ambientalització, rehabilitar el 

monument i construir un mirador.  

4.1.3.8. Continuar recuperant els espais fluvials, canviant la relació del poble amb el riu. 

4.1.3.9. Construir una passera a la llera del Congost, a mig camí entre els viaductes ferroviaris i el 

pont del Raiguer, i a la llera del Mogent, entre el camí de Xirga i la Font de Santa Caterina. 

4.1.3.10. Recuperar la Mina Vella dels Regants, des del punt de vista historiogràfic i d’ús de zones 

enjardinades i zona d’horts urbans. 

 

4.1.4. Conscienciació vers els drets dels animals per a una tinença responsable. 

4.1.4.1. Continuar treballant pels drets dels animals, dotant de més i millors infraestructures 

municipals per al seu gaudi i fent campanyes de conscienciació per a una tinença 

responsable.  

4.1.4.2. Posar en marxa el programa d’identificació d’ADN de les femtes de gos, que alhora ha de 

servir per millorar el cens d’animals de companyia i millorar la seva identificació i 

seguretat en cas de pèrdua. 

4.1.4.3. Continuar col·laborant amb l’Associació Protectora d’Animals de Granollers per a la 

recollida i cura d’animals abandonats, i promoure l’adopció com a sistema prioritari de 

tenir un animal de companyia.  

 

4.1.5. Reducció de la contaminació acústica i ambiental. 

4.1.5.1. Instal·lar l’apantallament de l’AP-7 a l’alçada de Can Tabola, amb la Demarcació de 

Carreteres de l’Estat, per reduir la contaminació acústica i ambiental en el barri.  

4.1.5.2. Mantenir la bonificació per l’ús de la deixalleria i promoció de l’ús d’aquesta.  

4.1.5.3. Desenvolupar les accions del Pla de Qualitat de l’Aire, en col·laboració amb els municipis 

de l’entorn.  

4.1.5.4. Millora continuada de l’eficiència en la recollida de residus municipal juntament amb el 

Consorci de Residus del Vallès Oriental, analitzant nous sistemes de recollida que 

augmentin la recollida selectiva, com el sistema de “pagament just”. 

4.1.5.5. Revisar el sistema i criteris per a la recollida de voluminosos, per evitar abocaments il·lícits 

a la via pública.   

 

4.1.6. Promoció de l’economia circular i de models econòmics sostenibles. 

4.1.6.1. Realitzar campanyes locals per potenciar la utilització d’envasos durables i reutilitzables 

que substitueixen les bosses de plàstic transparent, que es fan servir per a diferents 

productes a granel. 

4.1.6.2. Treballar conjuntament amb els comerços per tal de col·locar màquines que permetin el 

retorn del vidre, a canvi d’una prestació econòmica.   

4.1.6.3. Revisar el Pla d’Acció per a l’Economia Sostenible d’acord amb els nous criteris dels Plans 

d’Acció per a l’Economia Sostenible i el Canvi Climàtic. 



 

 

4.2. Un Montmeló solidari, divers i cohesionat territorialment 
4.2.1. Foment de polítiques de integració social i solidaritat. 

4.2.1.1. Mantenir el suport al teixit associatiu dedicat a afavorir la qualitat de vida de les persones 

en risc d’exclusió.  

4.2.1.2. Mantenir i potenciar la cooperació centrada en la governabilitat democràtica, els drets 

humans, especialment les polítiques de gènere i la sostenibilitat i el medi ambient.  

4.2.1.3. Reactivar les aportacions públiques al Consell Municipal de Solidaritat per a projectes de 

cooperació al 3r món.   

4.2.1.4. Continuar promovent la inclusió i la integració de tota la ciutadania.  

4.2.1.5. Fomentar polítiques per garantir la convivència bloc a bloc i plaça a plaça, en contacte 

amb les comunitats de propietaris i impulsant mecanismes d’intermediació i mediació 

comunitària.  

4.2.1.6. Desenvolupar mesures per garantir un creixement inclusiu i sostenible.  

 

 

4.3. Montmeló, municipi educador, tractor del coneixement i el talent 
4.3.1. Reforçar un model educatiu de qualitat en totes les etapes de l’aprenentatge. 

4.3.1.1. Crear programes d’acompanyament a l’estudi per evitar l’abandonament escolar 

prematur. 

4.3.1.2. Fomentar programes d’orientació acadèmica per guiar i assessorar els alumnes de l’IES. 

4.3.1.3. Continuar promovent els premis excel·lència pels estudiants amb millors expedients 

acadèmics d’ESO i Batxillerat, així com promoure ajuts per a la finalització dels estudis 

superiors.  

4.3.1.4. Dotar de més i millors recursos a l’escola bressol, com a eina de conciliació de la vida 

personal, professional i familiar. 

4.3.1.5. Garantir que les famílies amb dificultats puguin accedir als ajuts de menjador.  

4.3.1.6. Mantenir la col·laboració amb els centres escolars que permeti l’atenció curricular dels 

alumnes amb necessitats educatives especials. Reforçar un model educatiu de qualitat. 

4.3.1.7. Lluitar contra l’abandonament escolar per disminuir la desocupació juvenil.  

4.3.1.8. Fomentar els ensenyaments de caràcter artístic i treballar per generar un nou espai de 

creació i innovació a la Torre de Can Calau. 

4.3.1.9. Mantenir les inversions en els centres escolars del municipi, per a millorar les 

infraestructures escolars i permetre el seu accés social.  

4.3.1.10. Potenciar la participació dels agents socials implicats en l’esfera educativa del municipi: 

famílies, AMPES i alumnes.  

4.3.1.11. Continuar realitzant campanyes de sensibilització a les escoles i a l’IES per prevenir 

l’assetjament, el bullying. 

 

 

4.3.2. Impuls de la formació professional com a element d’inserció laboral. 

4.3.2.1. Realitzar cursos i tallers per adaptar-se i oferir competències en temes tecnològics punters 

(robòtica, impressió i disseny 3D, videojocs...). 

4.3.2.2. Mantenir i potenciar la G2M com a centre de formació permanent.  

4.3.2.3. Continuar oferint els serveis d’orientació i l’oferta formativa del Centre de Formació de 

Persones Adultes (CFA). 

 



 

4.4. Montmeló, exemple de democràcia participativa i govern obert 
4.4.1. Enfortir la democràcia participativa i impulsar la transparència i el govern obert. 

4.4.1.1. Finalitzar la implementació total de l’Administració electrònica. Continuar fent una 

administració més eficient i propera a la ciutadania.  

4.4.1.2. Posar en marxa la plataforma “Decidim” de participació ciutadana per realitzar més 

processos participatius al municipi i comptar sempre amb l’opinió de la ciutadania en el 

govern municipal. 

4.4.1.3. Apostar pel paper del Consell de Poble com un instrument bàsic per dinamitzar la 

participació de la ciutadania de Montmeló i promoure i gestionar la governança del poble.  

4.4.1.4. Continuar impulsant la participació ciutadana mitjançant els grups de treball, on les 

entitats del municipi i la ciutadania puguin implicar-se i col·laborar amb diferents aspectes 

del poble (Consell de l’Esport, festa major, comissió de recuperació del carnaval i altres 

que es puguin crear en un futur). 

4.4.1.5. Consolidar, en la línia de les actuacions endegades, una nova manera de governar amb la 

ciutadania: participació, transparència i igualtat d’oportunitats. 

4.4.1.6. Crear un nou Hotel d’Entitats perquè aquestes puguin tenir més i millor espai de magatzem 

i un espai de relació i intercanvi gran i adaptat a les seves necessitats, a l’espai de la nova 

nau de la brigada municipal. 

4.4.1.7. Incrementar la interacció amb i entre les entitats. Establir un diàleg fluid entre 

l’administració local i les entitats del municipi. Desenvolupar un pla de foment de les 

entitats. Garantir a les entitats espais adients per a les activitats que desenvolupen. 

4.4.1.8. Sostenir els programes de foment de l’associacionisme cultural i els esdeveniments de 

cultura popular i tradicional. 

4.4.1.9. Reformular, mitjançant reglament, les ajudes a les entitats del municipi per dotar-les de 

criteris d’equitat, major publicitat i transparència.  

4.4.1.10. Creació de l’Oficina d’Atenció a les entitats. 

4.4.1.11. Implementar programes de formació per a responsables de dirigir i gestionar les entitats 

del municipi. 

 

 

4.5. Mesures contra l’impacte de la COVID per avançar amb tothom 
4.5.1. Mesures contra l’impacte de la COVID per avançar amb tothom. 

4.5.1.1. Voluntariat social de suport als col·lectius més vulnerables. Convocatòria ciutadana per tal 

de crear el projecte de "Voluntariat social de suport als col·lectius més vulnerables durant 

la situació extraordinària derivada del COVID-19". Aquest Grup de Voluntariat de 

Montmeló estarà coordinat per tècnics municipals. S’oferirà formació al personal 

voluntariat amb l’objectiu de consolidar el grup.  

4.5.1.2. Connectivitat i accés a ordinadors i tauletes garantida a tot l’alumnat . Acord amb 

l’empresa Netllar per tal de donar connexió gratuïta a totes les famílies del municipi que 

ho necessitessin per poder reprendre el curs sense problemes. 

4.5.1.3. Oficines d’atenció a la ciutadania. Ampliació de tràmits telemàtics i facilitats per obtenir el 

certificat Idcat. Nou sistema de cita prèvia per evitar aglomeracions i esperes a les oficines. 

4.5.1.4. Nou canal d’informació. A través de l’aplicació whatsapp, creació d’un nou canal 

d’informació per tal de fer arribar a tothom missatges d’alerta, avisos, anul·lacions, canvis 

d’emplaçament, informacions d’interès i d’urgència. 

 


