
PROPOSTES SOBRE NOUS USOS DE L'ESPAI PÚBLIC I EQUIPAMENTS 

1. Realitzar una vigilància i un control municipal més exhaustiu de la prestació d'aquests 

serveis, establint dins de l'estructura municipal la figura de la persona responsable del 

servei.  

2. Les empreses concessionàries d'aquests serveis han de ser auditades anualment tant 

quantitativa com qualitativament per altres externes especialitzades, que a més de 

l'avaluació de la gestió hauran d'aportar propostes de millora.  

3. Fomentar la informació i la col·laboració de la ciutadania en el respecte de les normes i 

ordenances.  

4. Implementar una unitat destinada a la neteja de parets, senyals i mobiliari urbà, a més 

de les campanyes de sensibilització i educació ciutadana, i l'acció dels educadors de 

barri i la policia local, revisant les ordenances per primar els treballs a la comunitat 

com a fórmula compensatòria de les sancions econòmiques que s'imposin per les 

infraccions que es produeixin.  

5. Impulsar la rehabilitació i el manteniment sistemàtic dels equipaments i edificis 

municipals. Aplicar durant el mandat les conclusions del pla d'accessibilitat per a la 

seva millora i els resultats de les auditories energètiques per incrementar l'estalvi en 

els consums i l'eficiència de les seves instal·lacions (il·luminació i climatització), així 

com l'estalvi i la reutilització d'aigua. En aquells espais on tècnicament sigui possible 

afavorir l'autogeneració d'energia per al consum propi dels mateixos.  

6. Actuar sobre l'arbrat, fent compatible l'increment de la massa arbòria dins l'espai urbà 

amb la seva convivència en voreres i al costat d'edificis.  

7. Treballar per l'eliminació de barreres arquitectòniques i la millora de l'accessibilitat en 

els edificis privats, que no vinguin obligats per la legislació, i a la resta, vetllar per 

l'estricte compliment de les normes aplicables.  

8. Senyalitzar els carrers amb información que recordi les mesures de prevenció contra el 

COVID-19 com son la distancia social i l’ús de mascaretes en situacions on difícilment 

es pugui mantenir la distància de seguretat, entre d’altres.  

9. Amplir la ruta saludable a peu actual.  

10. Conexió dels carrils bici entre ells i conexió Pla Molins de Rei. 

11.  Recuperar la participació activa anual que es realitzava mitjançant el Clic i Pala, amb 

una inversió anual d’almenys 400.000€, on la població pugui aportar i decidir sobre les 

obres de millora als barris en tres aspectes: 

 

 Barreres arquitectòniques a la via pública i els edificis. 

 Mobiliari urbà i jardineria. 

 Via pública, enllumenat, carrils bici.   


