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L’equip de govern presenta el Pla d’Acció Municipal 2015-2019
marcat per l’augment de la inversió pública

Dimecres 16 de desembre de 2015

Un govern obert, transparent i eficaç; la reducció de les desigualtats i la promoció
del benestar de les persones; l’impuls de l’educació, la formació i l’ocupació com a
garantia de progrés; el foment d’un municipi viu i emprenedor; i l’aposta per una
vila sostenible i segura: aquestes són les cinc línies estratègiques del Pla d’Acció
Municipal (PAM) 2015-2019 que l’equip de govern ha presentat aquest matí i que
està marcat per l’augment de la inversió pública durant els propers 4 anys: fins a un
total de 7 milions d’euros.

Segons l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, “el PAM és un full de ruta ambiciós
que regirà l’acció de govern per al proper mandat”. Consta d’un total de 45
objectius i més de 200 actuacions que es durant a terme durant quatre anys, “en un
marc d’estabilitat econòmica i pressupostària que no havíem tingut l’anterior
legislatura”, afegeix Giménez. Fruit d’aquesta situació, “el programa d’inversions es
podrà finançar principalment amb recursos propis i sense incrementar
l’endeutament, que de fet es reduirà”, explica l’alcalde.

Entre d’altres, el PAM 2015-2019 adopta el compromís de no apujar els impostos i
les taxes per sobre dels increments anuals de l’IPC i de donar continuïtat a mesures
que redueixin la pressió fiscal entre els col·lectius més desafavorits.

En l’àrea social, el PAM posa l’èmfasi en afrontar les situacions d’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobres energètica; en aquest apartat també es preveu oferir
ajudes a l’accés a l’habitatge per facilitar l’emancipació. Altres mesures que
s’implementaran durant el propers quatre anys seran la creació de la Targeta V que
ofereixi descomptes en el transport públic adreçats a la gent gran o un complement
de la beca Erasmus per a aquells alumnes que estudiïn a l’estranger.

En l’àmbit de govern obert, s’elaborarà un Pla Estratègic per definir com es vol que
sigui el municipi durant la dècada dels anys 20. També es posarà en marxa un portal
de transparència municipal i s’implantaran mecanismes de participació de la
ciutadania en l’elaboració del pressupost.

Pel que fa l’àmbit empresarial, el municipi finançarà amb 1.500 euros l’inici de
noves activitats empresarials i subvencionarà la quota d’autònoms durant el primer
any d’activitat. En l’àmbit de territori s’impulsaran auditories energètiques i de
reducció del consums als habitatges de la vila.
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En l’apartat d’inversions, 1,7 del total de 7 milions d’euros seran per a la reforma
dels carrers que conformen els eixos comercials de la vila; també es destinaran 1,5
milions d’euros al manteniment i la millora de l’espai públic i 665.000 euros al
condicionament d’edificis municipals, instal·lacions esportives i escoles; a més
s’han previst 600.000 euros als pressupostos participatius i 100.000 euros per a
mobiliari urbà i els jocs infantils.

Durant el 1r trimestre de cada any, l’equip de govern avaluarà l’estat d’execució de
cada actuació inclosa al PAM que s’acompanyarà si s’escau d’indicadors qualitatius
i quantitatius. 
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