


El terreny de joc de 
l’administració locall’administració local



PERSONAL  

 Prohib ic ió de noves contrac tac ions. 

 Lim itac ions estric tes de substituc ions. 

 Prohib ic ió d ’augm entar salaris. 

 

FINANÇAM ENT 

 Prohib ic ió  d ’increm entar la  despesa m és de l’1,8% 

respecte l’any anterior encara que hi hag i ingressos.  

Limitacions imposades per llei

respecte l’any anterior encara que hi hag i ingressos.  

 Pèrdua d ’autonom ia per a contrac tar crèdit i necessita t 

d ’elaborar un Pla de reequilibri econom icofinancer. 

 Lím it d ’endeutam ent per finançar inversions. 

 

SERVEIS 

 Control m inisterial del costos efectius dels serveis 

m unic ipals sense apreciar- ne els ing ressos que se’n 

deriven. 

 Obligatorietat de lim itar l’actuac ió m unic ipal a les 

com petènc ies pròpies. 



SERVEIS OBLIGATORIS
COMPETÈNCIES PRÒPIES 

(NO OBLIGATÒRIES)
ALTRES SERVEIS

- Enllumenat públic

- Cementiri

- Recollida de residus

- Neteja viària

- Abastament domiciliari 

d’aigua potable

- Clavegueram

- Accés als nuclis de població

- Pavimentació de les vies 

públiques

- Urbanisme

- Medi ambient urbà

- Infraestructura viària i altres equipaments de la 

seva titularitat

- Avaluació i informació de situacions de 

necessitat social 

- Policia local, protecció civil, prevenció i extinció 

d’incendis

- Trànsit, estacionament de vehicles, mobilitat i 

transport col·lectiu urbà

- Escola bressol

- Escola de música

- Centre de formació 

d’adults

- Transport escolar

- (...)

públiques

- Parc públic

- Biblioteca pública

- Tractament de residus

- Mercat

transport col·lectiu urbà

- Informació i promoció de l’activitat turística

- Fires, abastaments, mercats, llotges i comerç 

ambulant

- Protecció de la salubritat pública

- Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i 

d’ocupació del temps lliure

- Promoció de la cultura i equipaments 

- Participar en el compliment de l’escolaritat 

obligatòria i cooperar en l’obtenció dels solars 

per nous centres. Manteniment i vigilància dels 

edificis d’educació. 

- Promoció de la participació en l’ús de les 

tecnologies de la informació i les 

comunicacions



D’on vénen els ingressos?



On va la despesa?



Passem comptes!
Primer any de legislaturaPrimer any de legislatura



Més atenció a les persones 

• 300.000 € més als programes d’atenció
a la gent gran, a la dependència,
teleassistència, arranjament d’habitat-
ges i Servei d’atenció a la infància
(SAM).

• 145.000 € més en beques menjador i 25.000 més en aliments• 145.000 € més en beques menjador i 25.000 més en aliments

• Programes comunitaris per apoderar la ciutadania en economia domèstica més
sostenible, pel no malbaratament d’aliments, il a pràctica d’estils de vida
saludables.

• Nous models d’atenció de Serveis socials com el treball grupal i nous formats
d’ajuts aprofundint en l’eficiència i l’autonomia personal i familiar.

• 16.500€ més en el pla contra les addiccions



Un habitatge digne per a tothom

• 3 habitatges socials més per desnonaments.

• 395.000 € per 257 famílies en ajuts de lloguer gestionats juntament amb la
Generalitat de Catalunya.



Més llocs de treball 

398 persones noves inscrites al Servei d’Ocupació,
207 de les quals han trobat alguna feina:

- 51 plans d’ocupació de l’ajuntament

- 22 a la borsa Química.

- 35 en pràctiques a través del programa d’inserció

64 persones als tallers de recerca de feina i 82 al programa de Garantia juvenil

59 persones als cursos de formació ocupacional, 17 dels quals han acabat amb feina



Fem costat a empreses i emprenedors

• Suport a 206 persones emprenedores i a 36 empreses

• Acompanyament al relleu de 29 empreses

• 16 tallers amb 255 participants• 16 tallers amb 255 participants



Transparència i comunicació

• Entre els 61 municipis amb millors indicadors
de transparència i qualitat de la informació

• Pla de govern elaborat amb tots els i les professionals

• Nous canals de comunicació: Instagram

• APP ‘L’Ajuntament a la teva butxaca’

• Més de 3.000 seguidors a Facebook

• Renovació xarxa wifi pública



Més i millor cultura

• Nova marca Ateneu

• Nou cafè Ateneu i climatització
de les sales del Teatre.de les sales del Teatre.

• GPS (Girem Propostes Singulars): programació conjunta amb Cardedeu i
Granollers de creació contemporània no convencional

• Nova marca i programació Baix Montseny Cultura



Voluntariat i participació

• Més escoles al programa Lexcit de
reforç lector i nou servei de
voluntariat a les festes.

• Nou servei Bibliosalut per apropar la lectura a persones convalescents, més comissions
a la Festa Major i Comissió de joves.

• Més material per a actes de les entitats.



Millores a les escoles

• Inici del nou Soler de Vilardell i el nou edifici de FP

• Treball conjunt amb institut, empreses i departament per la implantació de la Formació
Professional Dual i nous cicles formatius lligats a la química

• Millores a les instal·lacions escolars• Millores a les instal·lacions escolars



Millorem l’espai públic 
i les infraestructures

• Nova rotonda de Llevant

• Reasfaltat i millora de l’accessibilitat a diversos punts

• Remodelació de l’aparcament del Camp de Futbol amb 27 noves places• Remodelació de l’aparcament del Camp de Futbol amb 27 noves places

• Obertura de tota la llum amb menys despesa i menys contaminació

• Millora de la senyalització viària a diversos punts com a l’entorn de l’Avet Roig.

• 175.000 € per la millora de les instal·lacions de sanejament de l’aigua



Promoció de l’esport

• Suport al naixament de la Unió Esportiva Sant Celoni, a partir de la fusió
de la Penya Barcelonista i el Club Esportiu

• Noves màquines de cardio, el·líptiques i cintes al Sot de les Granotes

• Nou paviment a la pista descoberta del Camp d’esports

• Reparació de l’skateparc del Pertegàs

• Renovació dels tancaments de pistes al barri al Baix Montseny i a les Borrelles.



Un ajuntament més eficient

• El Pressupost 2016 ha inclòs
aportacions de tots els grups
polítics que ho han volgut i
incorpora nous ingressos

• Implantació de reunions de treball• Implantació de reunions de treball
tant directives com amb tots els i
les professionals de l’ajuntament
per intensificar el treball en equip i
l’eficiència

• Noves bases normatives per eliminar l’arbitrarietat de les decisions laborals i promoure
les carreres professionals més meritòries



Turisme i promoció del municipi

• Nova finca de la plaça dels Estudis, seu
de la capella romànica de Sant Celdoni

• Renovació i racionalització de la
senyalització viària i informativasenyalització viària i informativa

• Nova ruta audioguiada pels principals
atractius del patrimoni local en diferents
idiomes i braille



Policia local més propera i eficient

• Intensificació de la Policia de proximitat amb el treball conjunt amb
Serveis Socials, Educació i Cultura en tasques preventives i de mediació

• Posada en marxa la Mesa de coordinació
amb Mossos d’Esquadraamb Mossos d’Esquadra

• 3 agents cívics en pla d’ocupació

• 700 alumnes més a les activitats
d’educació per la mobilitat segura



Baix Montseny: junts som més forts!

• Represa de la trobada
d’electes per coordinar 

• L’objectiu de generar interès cap a la ciència i la tecnologia entre els joves es un èxit
al torneig Robotseny amb la participació de 19 escoles, 9 ajuntaments i 13 empreses

d’electes per coordinar 
projectes i compartir recursos

• Primera trobada de 
regidories de Cultura 



La Batllòria, un poble com cal

• Regidoria amb exclusivitat i renovació del Consell de Poble amb comissions
de treball

• Nova marca per reforçar el perfil identitari del poble i nous canals d’informació
com el Facebook

• Connexió de les aigües residuals de la Batllòria a l’estació depuradora de Riells i Viabrea• Connexió de les aigües residuals de la Batllòria a l’estació depuradora de Riells i Viabrea

• Treball comunitari amb l’Escola Montnegre per empoderar els joves, projecte
d’emprenedoria a 5è, projecte LEXCIT a 1r, contractació d’una vetlladora i tastet
d’emocions a parvulari

• Nou agent cívic
a peu de carrer



Suport al procés cap a la independència

• Des de l’agost de 2015 l’Ajuntament paga els impostos a l'Agència Tributària de Catalunya

• Aprovació de la moció de suport a la resolució sobiranista del Parlament de Catalunya
que l’Audiència Nacional va requerir posteriorment

• Assistència a l’acte de suport al
President i els consellers imputats pel
9N



Un futur per Sant Celoni i la BatllòriaUn futur per Sant Celoni i la Batllòria
Pla de govern 2016-2019





SANT CELONI 
Capital del bosc



SANT CELONI 
Capital del bosc

1. Un poble bonic i agradable

• Neteja i embelliment

• MobilitatCapital del bosc • Mobilitat

• Civisme



SANT CELONI 
Capital del bosc

2. Un poble viu i amb oportunitats

• Formació

• Lleure i creació

• ParticipacióCapital del bosc • Participació

• Salut i benestar

• Empresa i ocupació



SANT CELONI 
Capital del bosc

3. Posar Sant Celoni al mapa

• Turisme i promoció

• Baix Montseny
Capital del bosc

• Comunicació

• Sant Celoni capital del bosc



SANT CELONI 
Capital del bosc

4. Un ajuntament de servei

• L’equip

• Les einesCapital del bosc • Les eines

• Millora de l’atenció ciutadana



Et necessitem!



GRÀCIES!


