
PLA DE GOVERN 2015-2019 DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 

SERVEIS 
 

Mantindrem i ampliarem els serveis a la ciutadania, municipalitzant-los sempre que sigui possible. Vetllarem per la qualitat dels 
serveis i pel compliment dels convenis laborals. Introduirem clàusules socials i ambientals en els concursos públics. Procurarem 
donar resposta a les problemàtiques del dia a dia amb la màxima rapidesa i eficàcia.  

 

OBJECTIU GENERAL 1: AMPLIAR ELS SERVEIS DE TITULARITAT I GESTIÓ DIRECTA 

Objectiu específic 1.A: Mantenir i ampliar els serveis públics municipalitzats 

Actuacions concretes:  

a) Estudiar la municipalització del servei d’aigua potable o la creació d’una empresa mixta pública-privada al 50%, que permeti mesures com implantar 
una tarifació social  

b) Recuperar el servei de neteja d'edificis municipals quan legalment sigui possible 

c) Evitar les externalitzacions dels serveis en la mesura que sigui possible (atenent la legalitat i funcionalitat)  

 

OBJECTIU GENERAL 2: MANTENIR CRITERIS ÈTICS, SOCIALS I AMBIENTALS EN LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

Objectiu específic 2.A: Garantir en  les contractacions clàusules socials (en alguns concursos), el compliment dels convenis laborals i criteris de 
compra verda 

Actuacions concretes:  

a) Vetllar per la qualitat del servei i les condicions laborals dels treballadors i treballadores en els serveis externalitzats 

b) Als concursos públics per la contractació de serveis, promoure l’aplicació eficient de clàusules socials i ambientals 

c) Aplicar criteris de compra verda en l’adquisició de béns i serveis 

 

OBJECTIU GENERAL 2: MANTENIR ELS SERVEIS A L’ABAST DE LA CIUTADANIA 

Objectiu específic 3.A: Vetllar per uns serveis públics a l'abast de tothom (brigada, serveis tècnics, depuradora i potabilitzadora) 

Actuacions concretes:  

a) Garantir sempre una resposta a totes les instàncies que arriben a l'Ajuntament 

b) Solucionar les problemàtiques del dia a dia amb la major rapidesa possible 

c) Col·laborar amb les entitats del municipi que organitzen activitats 
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d) En situacions d'urgència (grans aiguats, nevades...), garantir un servei per resoldre emergències 

e) Col·laborar amb les entitats (ADF, APBC...) en el manteniment dels camins i boscos  municipals 

 


