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SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Reforçarem els serveis socials bàsics de qualitat amb rigor i transparència.
Afrontarem l’exclusió social i l’emergència (alimentació, subministraments i habitatge), dotant el
Departament dels recursos necessaris per pal·liar-la, en estreta col·laboració i participació amb les
entitats.
Millorarem la difusió dels serveis, el catàleg de prestacions i les activitats adreçades a tota la
població.
Recolzarem les iniciatives o projectes dels col·lectius que lluiten o treballen en defensa d’una vida
digna i contra l’exclusió social ( ILPs de caire social).
Dedicarem encara més atenció i recursos als col·lectius amb més risc de vulnerabilitat (Gent gran,
infància i adolescència i discapacitats).
Potenciarem les activitats de salut, lleure i cultura per a la gent gran
Posarem en marxa una Xarxa de la Gent Gran i ampliarem l’actual Xarxa per a la Infància i
Adolescència, per aconseguir una major coordinació i una millor resposta als casos detectats.
Abordarem transversalment les discapacitats (millora de la mobilitat al carrer, accés a activitats de
lleure, suport a les persones cuidadores campanyes de sensibilització etc.).
Cercarem col·laboracions més enllà del municipi per poder arribar a atendre més i millor les
persones.

DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA
10.

11.
12.

Treballarem perquè la ciutadania conegui els drets i els deures amb la comunitat, en un marc de
cohesió social, respecte i coneixement de les minories i de les diferents cultures que coexisteixen a
Olesa.
Recolzarem iniciatives que fomentin punts de trobada entre famílies i infants, per tal d’aprendre i
créixer en la convivència i el respecte.
Continuarem reforçant el servei de mediació per poder incloure la diversitat i facilitar la comunicació
i la participació de les entitats i la ciutadana en els temes d’interès comú d’Olesa.
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IGUALTAT
13.
14.

15.
16.
17.

Seguirem impulsant polítiques per potenciar la transversalitat i el respecte de la diversitat de
gènere.
Reforçarem l’atenció i les activitats del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD-CIRD La
Teixidora). Garantirem l’atenció i el suport professional a les dones que han patit o pateixen qualsevol
tipus de violència.
Treballarem encara més per la prevenció de la violència de gènere.
Promourem i coordinarem polítiques d’igualtat de drets i responsabilitats entre homes i dones (
treball, salut, educació i llar).
Potenciarem i col·laborarem amb les associacions de dones i les seves activitats.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
18.
19.

Fomentarem accions envers els drets humans, la cultura de la pau i la solidaritat entre els pobles.
Reforçarem el compromís amb la ciutadania i les entitats locals que treballen per la cooperació i
sensibilització ciutadana donant suport a projectes de cooperació internacional a través de les
convocatòries de subvencions.

SALUT I CONSUM
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Fomentarem la transversalitat de la promoció de la salut en totes les polítiques i en tots els
departaments de l’Ajuntament.
Vetllarem per l’increment de la qualitat dels serveis dels CAP i del transport sanitari i lluitarem
contra les retallades de serveis públics.
Seguirem potenciant la implicació del CAP, les escoles i altres entitats en els projectes municipals de
promoció de la salut ( Olesa posa’t en forma, Olesa Espai cardioprotegit, etc... ).
Promourem activitats de vida saludable (activitats de salut per a la gent gran, xerrades sobre salut,
campanyes de consum responsable de begudes per als joves...).
Millorarem el servei d’assessorament i control en temes de protecció de la salut. Fomentarem el
control contra les plagues.
Millorarem el protocol dels animals abandonats i de les colònies de felins.
Fomentarem el coneixement de l’Oficina Municipal del Consumidor i de les seves activitats i
reforçarem la difusió dels drets dels consumidors.
Promourem i recolzarem iniciatives de consum responsable i de proximitat.
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ
28.
29.
30.

31.
32.
33.

Treballarem perquè l’oficina d’atenció al ciutadà sigui un referent per a la ciutadania; des de la
proximitat, la qualitat i la transparència.
Agilitzarem la tramitació administrativa i el temps de resposta als ciutadans.
Potenciarem la participació de la ciutadania i les associacions locals en els assumptes públics
mitjançant els consells sectorials de participació, les consultes i altres processos participatius.
Donarem més suport al teixit associatiu d’Olesa de Montserrat, entenent que la seva aportació és
necessària per construir una societat cohesionada, justa, oberta i de progrés.
Seguirem potenciant el lligam directe amb els barris amb reunions periòdiques i activitats adaptades
a les seves necessitats i demandes.
Donarem un nou impuls al Consell General de Participació Ciutadana, que vetllarà per la comunicació,
la coordinació i el seguiment de tots els projectes i accions acordades amb la ciutadania en els consells
sectorials.

CULTURA, FESTES , PATRIMONI I JOVENTUT
34.

Donarem suport a les entitats olesanes:
• Simplificant tant com sigui possible els tràmits administratius municipals.
• Ajudant-les en els nous reptes administratius i fiscals que demanen altres administracions, tot
posant a la seva disposició, si cal, suport d’especialistes.
• Estudiant la viabilitat de mancomunació d’algunes obligacions administratives, per tal d’abaratir
costos.
• Invertint en material per a les diverses activitats que organitzen les entitats i posar-lo a la seva
disposició.
• Coordinant les activitats municipals i de les entitats, per treure’n el màxim rendiment per a la
població i per a les pròpies entitats.
• Publicitant a través de tots els mitjans les activitats que es programin.
• Ajudant-los a fer les activitats amb la màxima seguretat i garanties per al públic i per a les pròpies
entitats.
• Recolzant totes aquelles propostes de les entitats que puguin promocionar la cultura olesana
més enllà de la nostra vila.
• Fomentant espais de treball comú amb i entre les entitats.

35.

Rehabilitarem L’ESCORXADOR i el posarem al servei del jovent i de les entitats que vulguin fer
activitats al servei de la ciutadania. L’Escorxador ha de ser un equipament/espai polivalent, gran i
obert, que permeti fer activitats a cobert per a un públic ampli.
Rehabilitarem també tot l’entorn exterior d’aquest espai per convertir-lo en un lloc per a ús i gaudi
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36.

37.

dels olesans.
Continuarem amb la rehabilitació de Cal Puigjaner i dedicar part d’aquest espai a Museu local.
Obrirem un procés participatiu per debatre els altres usos que les dimensions i les possibilitats
d’aquest espai permeten.
Obrirem un procés participatiu per saber quin ús vol donar la ciutadania a l’antiga Escola Sant Bernat,
recuperada en aquesta legislatura per a Olesa (recentment una part de l’espai exterior s’ha dedicat a
horts urbans).

38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.
48.
49.

Seguirem treballant per augmentar i millorar l’oferta cultural i lúdica, sempre en estreta
col·laboració amb les entitats olesanes.
Oferirem a les entitats, dins la plataforma municipal, un espai web interactiu.
Si la conjuntura econòmica ho permet, augmentarem la dotació de les subvencions culturals per
concurrència competitiva.
Recuperarem el costumari tradicional olesà.
Fomentarem el coneixement del patrimoni i la història local.
Aprofitarem la proximitat amb Montserrat (promoció turístico-cultural), tot programant activitats
Ajuntament/entitats culturals i esportives, que permetin potenciar l’atractiu cultural, paisatgístic i
turístic d’Olesa de Montserrat.
Plantejarem l’ampliació de la biblioteca amb una sala polivalent, annexada a l’espai principal, que
permeti de realitzar, sense interrompre les activitats quotidianes, activitats infantils, xerrades,
tallers...
Seguirem potenciant activitats a l’auditori, un espai que cal consolidar oferint espectacles de petit
format, sempre sense fer la competència a les entitats culturals.
A partir d’un estudi de necessitats i d’un procés participatiu, organitzarem cursos de formació i
lleure per al jovent, que els ajudi a afrontar els futurs reptes socials i laborals.
Generarem un espai de debat que permeti desembocar en una “Assemblea de joves” participativa,
diversa i operativa.
Impulsarem la participació, la creativitat i la gestió juvenil a les activitats, la publicitat i la pàgina web
de joventut.
Crearem programes que relacionin el patrimoni natural amb el cultural.

ENSENYAMENT
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Treballarem per la qualitat, la igualtat d’oportunitats i la varietat de l’oferta extraescolar, en
col·laboració amb els centres dedicats a l’ensenyament.
Introduirem un programa informàtic, dins el web municipal, que permeti concentrar i visualitzar
tota l’oferta escolar i extraescolar d’Olesa, per tal de facilitar-ne la consulta, la coordinació i l’accés.
Potenciarem i millorarem l’oferta extraescolar gratuïta de l’Estudi assistit.
Crearem i promocionarem les rutes escolars segures i saludables.
Treballarem en la renovació i millora del Catàleg d’activitats educatives per als centres escolars.
Reclamarem a les institucions que en són responsables la seva obligació de contribuir a sufragar les
despeses de les Llars d’Infants i Escola Municipal de Música, per tal que ni el municipi ni els usuaris
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carreguin amb una despesa econòmica que no els pertoca.
56.
57.
58.
59.
60.

Treballarem per millorar l’eficiència energètica a les escoles.
Vetllarem per l’aprofitament dels espais escolars públics en hores no lectives.
Vetllarem i optarem per un manteniment adequat dels espais públics, per evitar-ne el
deteriorament.
Treballarem encara més per seguir ampliant l’oferta docent de formació professional i especial.
Seguirem augmentant la dotació de les subvencions de la Regidoria d’Ensenyament.

MITJANS DE COMUNICACIÓ
61.
62.
63.
64.
65.

Garantirem el Decàleg de les Bones Pràctiques de la Comunicació, aprovat pel Govern del Bloc en el
darrer mandat.
Vetllarem per garantir el 100% de transparència al web municipal.
Garantirem que la transparència vagi acompanyada de claredat informativa.
Seguirem ampliant els espais wifi gratuïts al municipi.
Publicarem el Nunci de la Vila un cop a l’any com a mínim i dos com a màxim, depenent de la
disponibilitat pressupostària.

PARTICIPACIÓ
66.
67.

Farem de les consultes populars l’eix de la participació ciutadana, com vam fer en el darrer mandat.
Les preguntes a fer en les consultes populars se sotmetran també a un procés participatiu. En
aquest sentit fem ja una possible proposta:
Vol que l’antiga escola Sant Bernat, si es donen les condicions econòmiques favorables, es destini a
equipament per a entitats olesanes, a alberg per promocionar el turisme o a espai destinat a viver
d’empreses i coworking?

URBANISME, MOBILITAT I PLANEJAMENT
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Elaborarem un nou Pla urbanístic participatiu (POUM), que garanteixi la pervivència del nostre
paisatge i entorn, la sostenibilitat i la qualitat residencial.
Farem, si aconseguim el finançament que correspon a organismes supramunicipals, el cobriment de
la Riera de Can Carreres, millorant el projecte per garantir-ne la qualitat i la seguretat.
Continuarem ajudant els veïns del Casc Antic a la rehabilitació dels seus habitatges, incloses
teulades i façanes.
Potenciarem i desenvoluparem les zones industrials existents. Convertirem els costats de la
carretera C-55 en espais aptes a tot tipus de negocis.
Promocionarem la implantació de noves zones industrials.
Desenvoluparem els plans especials per a la protecció de les zones Agrícola, Forestal, Riberes,
Arenys i Espais d’interès natural.
Farem un concurs d’idees per millorar la zona del Llac del Parc Municipal, per evitar-ne la brutícia i
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75.
76.
77.
78.
79.
80.

per renovar el seu ús i aprofitament.
Aplicarem criteris de prioritat en la renovació del clavegueram (definides al Pla Director de
Clavegueram) i anirem resolent els punts negres de la xarxa.
Continuarem la millora dels carrers i voreres de la vila, a partir de subvencions i recursos propis.
Treballarem per augmentar les zones d’aparcament, cercant espais per crear-ne de noves i
negociant amb els propietaris per a la cessió de terrenys.
Continuarem els treballs d’implantació del Pla de Mobilitat i n’assegurarem l’aplicació per fases.
Millorarem el transport públic urbà, fent-lo coincidir amb les entrades i sortides de les escoles,
sortida i arribada de trens dels FGC.
Farem l’Illa de vianants al Casc Antic per preservar l’entorn urbà i donar prioritat al vianant.

VIA PÚBLICA
81.
82.
83.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

91.

92.
93.

Continuarem perioditzant la Rehabilitació dels espais públics municipals.
Implantarem noves fórmules per millorar les tasques de manteniment de les zones verdes.
Crearem el “catàleg de la Via Publica”, per garantir una correcta estandardització dels materials i
mobiliari urbà instal·lats a la via pública, que permeti disminuir els estocs de materials de reposició i
garantir una millor harmonia i continuïtat en el paisatge urbà d’Olesa.
Farem el camí peatonal cap al Cementiri de Can Singla.
Obrirem un camí a la ribera del riu Llobregat, entre la Puda i la roca de la Mona
Recuperarem l’element patrimonial i emblemàtic de la palanca de can Sedó.
Consolidarem el procediment de treballs preventius i rotatius pels barris, a partir de la participació
del veïns en la priorització de les actuacions en el seu entorn.
Farem una replantació sistemàtica d’arbres i substituirem progressivament els arbres inadequats
que malmeten les voreres per altres mes adequats a la via publica.
Invertirem encara més en la renovació de l’enllumenat públic per garantir l’eficiència energètica i la
fiabilitat.
Continuarem amb la planificació periòdica ja establerta per eliminar progressivament les barreres
arquitectòniques existents i continuarem controlant que les obres noves i les llicències d’activitat
siguin accessibles als discapacitats.
Reforçarem la figura dels responsables dels edificis municipals, per garantir-ne un ús responsable
que en redueixi la despesa energètica.Continuarem organitzant els recursos de personal disponibles
per millorar l’eficiència de la Brigada Municipal en el manteniment de l’espai públic.
Desenvoluparem el Pla Director de manteniment d’Olesa, per tal d’optimitzar els processos actuals
de conservació de voreres, carrers, paviments i clavegueram.
Crearem més zones d’esbarjo per a gossos, per garantir una distribució equilibrada d’aquestes zones
de serveis en tot el terme municipal.
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MEDI AMBIENT
94.
95.

96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.

106.

Millorarem la gestió de la biomassa local, establint convenis amb entitats que l’aprofitin i col·laborin
amb els propietaris forestals per garantir una neteja controlada del nostre medi natural.
Incorporarem al nou contracte de recollida i transport de residus la gestió de la recollida selectiva
d’envasos, vidre i paper cartró, així com la fracció orgànica; per poder garantir un millor servei en la
recollida i manteniment dels punts de contenidors.
Estudiarem a fons la implantació progressiva de la recollida Porta a Porta, en aquells àmbits que siguin
favorables i compatibles a aquest sistema.
Millorarem la neteja viaria ampliant els recursos destinats a la neteja de la via publica, per solucionar
els principals dèficits del contracte vigent.
Incrementaren els recursos destinats a la col·laboració amb l’ADF Olesa-Esparreguera, per reforçar i
garantir la prevenció i la protecció del nostre medi natural.
Mantindrem una línia de treball regulars amb el cos de bombers de la Generalitat per tenir la xarxa
de camins i hidrants actualitzada i en perfecte estat d’us i estratègicament ben disposats sobre el
territori.
Treballarem i facilitarem a les urbanitzacions la realització i la gestió dels seus perímetres de
seguretat, per tal de garantir-ne la prevenció i la seguretat.
Proposarem la interconnexió del casc urbà amb el riu Llobregat mitjançant corredors per on els
olesans puguin gaudir dels Arenys com a zones d’oci i de contacte amb la natura.
Farem un Pla de senyalització d’itineraris i rutes, en col·laboració amb entitats i persones
sensibilitzades amb el medi ambient.
Continuarem amb el projecte local de conservació de fonts i camins locals, amb la participació de
persones i entitats compromeses amb el medi ambient.
Acabarem l’ inventari de camins i corriols d’Olesa, per tal d’ordenar el seu ús i manteniment, per
garantir i preservar aquest patrimoni natural.
Prioritzarem la preservació i el coneixement dels nostres espais naturals i agroforestals, amb la
col·laboració de la pagesia d’Olesa, per protegir la riquesa natural, paisatgística, arquitectònica, el
patrimoni agrícola, i la preservació de la biodiversitat.
Fomentarem i desenvoluparem l’ecologia quotidiana, ( reduir, reciclar, reutilitzar i responsabilitzarse), el control d’abocaments de runes i altres materials.

107.
108.
109.
110.

Treballarem per la recuperació del camí i tot l’espai fluvial des de la Roca de la Mona fins a la Puda.
Farem campanyes periòdiques de conscienciació ciutadana del reciclatge i del foment d’actituds
cíviques.
Definirem quins són els criteris sostenibles que marcaran els objectius de funcionament en totes
aquelles activitats que desenvolupi l’ajuntament, a nivell d’eficiència i sostenibilitat.
Treballarem per aconseguir l’ampliació del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i el
compliment de la Moció del Bloc Olesa sobre l’adhesió a la Carta de Preservació, desenvolupament i
gestió Parc Rural Montserrat.
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HABITATGE
111.
112.

113.
114.
115.
116.

Promocionarem l’habitatge protegit municipal en règim de lloguer, preferentment per a joves, gent
gran i persones amb rendes baixes.
Col·laborarem amb les comunitats de propietaris per instal·lar ascensors als edificis que no en
tinguin, siguin protegits o lliures, per millorar la qualitat de vida de les persones (Assessorament,
tràmits, subvencions i bonificacions fiscals).
Negociarem amb els promotors per procurar arribar a un acord entre totes les parts, perquè els
habitatges buits o en construcció es puguin posar en renda de lloguer social.
Potenciarem i farem difusió de l’Oficina Local d’Habitatge, fent polítiques municipals per oferir
facilitats a la gent que vulgui llogar el seu habitatge a preus baixos assegurant el cobrament
Continuarem negociant amb els propietaris de la caserna de la Guàrdia Civil per tal que l’edifici sigui
cedit a l’Ajuntament d’Olesa, per poder-lo rehabilitar i fer-hi habitatges per al jovent.
Recuperarem aquell pisos de titularitat municipal que avui no tenen un ús social, per posar-los a
disposició dels serveis socials.

ESPORTS
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Seguirem prioritzant la inversió en la millora i el manteniment de les instal·lacions esportives
existents i, en la mesura del possible, mirarem d’incrementar-ne l’oferta.
Farem una planificació global dels espais esportius.
Acabarem l’edifici nord del Complex Esportiu de Les Planes.
Instal·larem un mòdul de pràctica de tir amb arc que permetrà de practicar aquest esport a l’hivern.
Farem uns nous vestidors per a la piscina d’hivern.
Remodelarem els vestidors del Pavelló de Basquet.
Tancarem la pista exterior del Pavelló Salvador Boada.
Arranjarem i millorarem la pista d’skate.
Fomentarem encara més l’esport escolar, amateur i aquell adreçat a persones amb discapacitats,
i els convenis de cessió de les instal·lacions.
Mantindrem com a vinculants les decisions que prengui el Consell d’Esports i millorarem el seu
funcionament per fer-lo més útil.
Simplificarem els tràmits administratius per tal de facilitar la feina de les entitats a l’hora d’organitzar
activitats.
Col·laborarem amb les entitats excursionistes i de natura per potenciar i millorar els camins i les
senyalitzacions dels camins rurals per al seu ús esportiu, de lleure i de vida saludable.
Treballarem per adaptar camins o rutes a persones amb discapacitats. Estudiarem de fer-ho en un
trajecte del Camí del Riu.
Potenciarem el coneixement del medi natural i cultural a través d’activitats esportives i educatives
com ara les curses d’orientació.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA
132.
133.

134.

135.
136.

137.

138.
139.

140.
141.

142.
143.
144.
145.
146.

147.
148.

Convertirem l’ajuntament en un important agent dinamitzador de l’economia local.
Posarem en marxa polítiques efectives d’ocupació que afavoreixin el creixement econòmic, tot
reforçant el paper de l’emprenedoria i donant suport a les empreses. Proposem aprofundir en la tasca
del Servei de Promoció Econòmica com a actor i mediador entre ciutadans, empreses, comerços, i
emprenedors.
Continuarem potenciant els Plans de Formació per a emprenedors i empreses, alhora que
fomentarem la formació dels aturats, per facilitar la seva reinserció laboral. Per aconseguir-ho
potenciarem la tasca de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis com a col·laboradora del SOC en la gestió del
FSE (Fons Social Europeu).
Definirem una ampliació del concepte de polígon industrial per dotar el municipi d’activitats amb fort
valor afegit de contingut, nova economia del coneixement.
Establirem contactes de col·laboració territorial amb organismes i institucions supramunicipals
(Cambres de Comerç i Patronals) per avaluar les possibilitats de dinamitzar l’activitat empresarial en
missions directes i inverses, que permetin aconseguir inversions i practiques lligades a afavorir
l’especialització que es necessiti realment quant a la formació professional demandada per la
indústria.
Aprofitarem edificis municipals ja existents per implantar un sistema de coworking i networking, que
permeti l’intercanvi d’idees i bones pràctiques d’activitat econòmica, que puguin constituir noves
iniciatives empresarials.
Fomentarem els Plans d’Ocupació, sobretot per a persones i/o col·lectius dels anomenats de difícil
inserció laboral, aprofundint en els instruments que operin altres organismes.
Estudiarem la possibilitat de fomentar una activitat econòmica que aglutini un bon nombre d’actors
de la ciutat i que estigui lligada a una Marca Olesa.
Fomentarem el Projecte REEMPRESA. (Passi de negocis que tanquin per diverses circumstàncies a
nous emprenedors).
Continuarem amb les subvencions per a autònoms i Pimes, tot potenciant el foment de l’estructura
cooperativista relacionada amb l’activitat econòmica del tercer sector, a través de l’exemple de la
nostra Comunitat Minera.
Mantindrem i potenciarem el programa de Transició Escola-Treball.
Potenciarem a través del TOCC i del FIL la inserció laboral de les persones amb algun tipus de
discapacitat.
Inclourem clàusules socials i mediambientals en les licitacions i contractacions de l’Ajuntament.
Agilitarem el servei de promoció econòmica, mantindrem activa la base de dades i hi anirem
incorporant ciutadans i ofertes de treball en temps reals.
Treballarem perquè una part important de la tasca de l’Oficina de Promoció econòmica consisteixi a
convertir-se en una agència de col·locació. Mantindrem l’enllaç de la pàgina web de l’ajuntament i el
Servei d’Ocupació de Catalunya.
Seran objectiu prioritari d’ocupació de les dones, els joves i els majors de 50 anys.
Promocionarem la contractació d’Olesans en les licitacions públiques.
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149.
150.
151.

152.
153.

154.
155.
156.

Promocionarem activament i decidida els productes agrícoles locals, el comerç i els productes de
proximitat.
Donarem suport a l’associacionisme dels treballadors autònoms, dels microempresaris i d’aquelles
empreses que creïn ocupació
Promocionarem el sòl industrial i impulsarem el servei d’informació i assistència tècnica a aquelles
empreses que es vulguin instal·lar a la nostra vila. En aquest sentit, serà objectiu prioritari
l’assessorament a les PIMEs i els autònoms.
Vetllarem pels drets dels consumidors a través de l’oficina de l’OMIC.
Potenciarem la marca Olesa, a través de la creació d’un Consell Econòmic, amb competències ben
definides en aquesta matèria, que s’ocuparà d’establir noves estratègies i d’analitzar el nostre
creixement. Elaborarem el seu reglament lligat a un Pla de Comunicació on es doni visibilitat i
coneixement.
Facilitarem l’entrada de noves empreses d’alt valor afegit i amb poc requeriment de terreny.
Fomentarem el cooperativisme, per ser la forma més social de fomentar tot tipus de comerç i
activitat.
Inclourem clàusules socials i mediambientals en els contractes de treball.

HISENDA
157.
158.

No s’incrementaran els impostos per sobre de l’IPC en el promig dels 4 anys.
Seguirem amb la revisió de la taxa d’escombraries perquè sigui més equitativa per a tota la
ciutadania.

159.

Mantindrem la línia de bonificacions tributàries a totes les activitats productives que contribueixin a
la creació de llocs de treball o al desenvolupament econòmic d’Olesa.
Continuarem amb la política de contenció de despeses en les retribucions dels càrrecs electes amb
dedicació total i racionalitzarem les de dedicació parcials, de manera que signifiquin un estalvi en
consonància a les assistències efectives.
Continuarem amb els mecanismes de control del compliment dels contractes i els serveis prestats a
l’Ajuntament.
Millorarem el control dels rebuts i farem accions per disminuir els impagaments.
Continuarem amb la transferència econòmica a entitats socials a canvi de convenis de
contraprestació. Segons s’ha vist, la transferència a entitats socials aconsegueix un millor
aprofitament dels recursos.
No augmentarem l’endeutament i seguirem amb un plantejament d’estabilitat pressupostària, per
tenir una economia sanejada.

160.

161.
162.
163.

164.

ANY
2009

2010

2011

2012

2013

2014

ROMANENT
-1.569.462

-1.657.496

-186.550

1.883.216

2.123.986

2.846.770
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165.
166.

Prioritzarem el pagament a 30 dies als proveïdors, per donar-los confiança i obtenir millors preus.
Aplicarem l’administració i la facturació electrònica
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