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Projecte de reforma i 
millora del parc i 
espais de la
Rectoria Vella

Promoció de 
Sant Celoni 
Capital del bosc: 
setmana del bosc, 
fires, turisme, 
activitats...

Pla de reactivació 
econòmica i social

Millora del teixit
empresarial 
i comercial

Millores dels 
polígons 
industrials

Seguiment per 
a la reactivació 
de l'espai Altrium 

Transició i promoció 
cap a energies 
més sostenibles 
(instal·lació plaques 
fotovoltaiques,
impuls biomassa,
punt de càrrega 
vehicles elèctrics...)

Millores en l'eficiència 
de l'enllumenat públic i 
d'equipaments 
municipals

Millora del contracte 
de neteja viària i
nou sistema de 
recollida de residus 
(porta a porta)

BOSC I IDENTITAT AGENDA CLIMÀTICAREACTIVACIÓ 
ECONÒMICA

ORDENACIÓ
DEL TERRITORI
(POUM)

MOBILITAT I 
MILLORA DE L’ESPAI
PÚBLIC

XARXA CIUTADANA EQUIPAMENTS LA BATLLÒRIA GOVERNANÇA

Treballs de redacció 
del POUM i tots 
els estudis previs 
diagnòstics (mobilitat, 
patrimoni, etc)

Pla de millores
de l'entorn fluvial

Millores en l'arbrat 
i jardineria

Campanyes de 
comunicació, 
educació i 
sensibilització 
sobre civisme

Ampliació 
del parc 
d'habitatge 
social

Educació 360 al
llarg de la vida
i en tots els àmbits

Projecte +65 
per una vellesa activa
i amb més qualitat de vida

Treball en xarxa 
per promoure la formació 
i l'ocupació dels joves

L’esport i la cultura amb
el benestar de les persones
i la cohesió social

Millores al parc 
del Camí Ral

Nou consultori 
mèdic a
Les Casetes

Millores al 
Camp de futbol

Pla de treball 
sobre 
convivència i 
seguretat

Nou dipòsit i 
millores en el 
subministrament 
d'aigua potable

Projecte 
de treball 
amb joves 
de la Batllòria 

Impuls de la 
reforma horària

Promoció
dels processos 
participatius

Millores en 
l'organització
interna municipal

Millora de voreres i 
del ferm urbà

Remodelació 
de la plaça 
de la Vila

Revisió de la 
mobilitat 
dels carrers

Estudi de
noves zones 
d'aparcament

Seguiment de
millores a la 
carretera C-35

Plans de millora
d’espais urbans
de barri

Nou casal de
la Gent Gran

Nova nau de 
serveis municipals, 
cultura i entitats

Renovació 
de les pistes 
d'atletisme

Pla de millora 
d'equipaments 
esportius

Construcció 
de la piscina
descoberta

Adequació de l'antic 
casal de la Gent Gran 
com a centre cívic 
per a joves i entitats

Adequació 
de l'edifici del
carrer Santa Fe 
(seu  Policia Local i 
Jutjat de Pau)

Millora del cementiri 
municipal  

Eixos de Govern

Principals projectes

Una vila 
segura i                   
cohesionada

Sant Celoni
capital
del bosc

Més sostenible i 
apostant pel 
medi ambient

Millor
mobilitat

Per un poble 
més net, 
cívic, bonic

Visió 
de Baix 
Montseny

Nous
equipaments 
per a tothom

Aposta per un servei 
integralper les persones 
en totes les vessants 
(formació, ocupació,
habitatge...)

La cultura 
com a eix
vertebrador

PLA DE 
MANDAT 
2019-2023

Renovem
Sant Celoni i la Batllòria

RECONNECTAR 
AMB 

L’ENTORN 2REFERENTS EN 
EQUIPAMENTS

I SERVEIS

Hem estat treballant per donar 
impuls a l’acció municipal, donant 
resposta a les noves necessitats 
arran de la crisi de la COVID-19 i 
organitzant més estratègicament 
els objectius de govern. Aquests són 
els principals projectes per complir 
amb el nostre mandat 2019-2023


