EIX V. REGENERACIÓ URBANA - UNA CIUTAT SOSTENIBLE I SEGURA

Compromisos de qualitat:

1. Millorar la percepció de seguretat per part de la ciutadania disminuint i incidint en els
fets que provoquen una major percepció d’inseguretat ciutadana.
2. Millorar la seguretat viària
3. Millorar la mobilitat actual i la qualitat de l’espai públic.
4. Garantir uns espais públics agradables i amb convivència amb els animals
5. Potenciar la reutilització de residus a través de la deixalleria, com a mesura
d’aprofitament de materials (prevenció de residus) i creació d’ocupació.
6. Millorar l’eficiència energètica i estudiar la viabilitat de fer instal·lacions solars
fotovoltaiques d’autoconsum en alguns edificis municipals.
7. Consolidar l’estalvi energètic a les escoles a través del projecte DESENDOLLA’T i
continuar fent tallers i campanyes de sensibilització ambiental.
8. Potenciar la mobilitat elèctrica, com a mesura de sostenibilitat i de millora de la
qualitat de l’aire a nivell local.
9. Millorar els camins rurals de titularitat municipal.
10. Potenciar el Consell de la Pagesia com a òrgan de consulta i treball per dinamitzar el
sector agropecuari de Manlleu.
11. Garantir les accions de protecció bàsica en el medi
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Accions desenvolupades en el marc del Pla de Seguretat Viària (el Pla de Seguretat i la
corresponent avaluació realitzada pel Servei Català de Trànsit es publica a l’enllaç
adjunt)
Delictes per cada 1000 habitants
Seguretat ciutadana – número actuacions policia assistencial (ajuda a persones)
Seguretat ciutadana – número actuacions policia administrativa (inspeccions)
Grau de satisfacció i de qualitat del servei de l’usuari del servei de Policia Local
Temps d’espera per presentar una denúncia (mitjana anual)
Presentacions/xerrades/tallers/col·loquis d’educació viària
Col·laboracions en presentacions/xerrades/tallers/col·loquis de seguretat ciutadana
realitzats per Mossos d’Esquadra
Persones participants en xerrades i /o classes d’educació viària i grau de satisfacció
Persones participants en xerrades i /o classes de seguretat ciutadana conjuntes Policia
Local – Mossos d’Esquadra
Compliment Ordenança de Civisme (denúncies per conductes incíviques)
Denúncies de trànsit (excloent zona blava de pagament)
% Denúncies greus i molt greus de trànsit sobre el total de denúncies
% Vehicles denunciats en el marc dels controls preventius de velocitat (radar)
Accidents de trànsit en via urbana
Nombre de proves d’alcoholèmia
% Alcoholèmies positives respecte del total en el marc dels controls d’alcoholèmia
efectuats
Nombre de proves de drogues
% Proves de drogues amb resultat positiu respecte el total
Nombre de serveis de protecció escolar
Estudi per conèixer les oportunitats de reutilització a través de la deixalleria municipal
Mesures d’eficiència energètica realitzades i estalvis energètics assolits en edificis
municipals
Participació de 3 escoles al projecte DESENDOLLA’T, estalvis assolits i alumnes
participants als tallers i campanyes de sensibilització ambiental
Adaptació de dues places de l’aparcament soterrani de la plaça per a la recàrrega lenta
de vehicles elèctrics
Ajuts i subvencions destinades a la millora dels camins rurals de titularitat municipal
Convocar el Consell de la Pagesia un mínim de 3 vegades l’any

