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El Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya
certifica quatre experiències del municipi
Dijous 23 de novembre de 2017
El Pla d’impuls de la llengua anglesa, la Mesa per a l’Ocupació, el servei
Moments en Família i els agents cívics per al foment de la recollida selectiva
són les bones pràctiques incloses en el catàleg
L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha rebut recentment els certificats de quatre
experiències del municipi incloses dins el Banc de Bones Pràctiques del Govern
Locals de Catalunya (BBP) com a aportacions innovadores i de qualitat que poden
servir de referència per a d’altres ajuntaments o entitats locals.
El BBP és una iniciativa impulsada per la Fundació Carles Pi i Sunyer d'estudis
autonòmics i locals, la Federació de Municipis de Catalunya, i els ajuntaments
catalans de més de 5.000 habitants. El seu objectiu fonamental és promoure la
millora i la innovació en els governs locals. Per aconseguir-ho identifica i difon
experiències innovadores de la gestió municipal.
Els certificats rebuts fan referència a les següents experiències: el Pla municipal per
a l’impuls de la llengua anglesa a Castellar del Vallès, que ha suposat, entre d’altres,
el reforç de les aules de primària amb auxiliars de conversa; el servei Moments en
Família, espai de suport familiar a la petita infància; la Mesa per a l’Ocupació i la
Promoció Econòmica, un espai de participació ciutadana creat l’any 2015 i que
compta amb la participació dels principals agents socioeconòmics del municipi; i els
agents cívics per a la campanya d’educació i sensibilització sobre recollida selectiva
de residus.
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