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AANNÁÁLLIISSIISS  SSIITTUUAACCIIOONNAALL  
  
  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOCCIIAALL  
  
  
LLAA  SSIITTUUAACCIIOONN  SSOOCCIIAALL  
  
  
AA  ppeessaarr  ddee  llooss  ggrraannddeess  eessffuueerrzzooss  ddee  llaass  úúllttiimmaass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess,,  llooss  
hhaabbiittaanntteess  ccoonn  nneecceessiiddaaddeess  bbáássiiccaass  iinnssaattiissffeecchhaass  pprreesseennttaann  íínnddiicceess  
eeqquuiivvaalleenntteess  aall  3399..3322%%,,  ddeebbiiddoo  aall  aauummeennttoo  ddeessoorrddeennaaddoo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ddeell  
mmuunniicciippiioo,,  ccoommoo  llooss  ssoonn  llaass  iinnvvaassiioonneess,,  eell  ddeessppllaazzaammiieennttoo,,  llaass  nnuueevvaass  
uurrbbaanniizzaacciioonneess  mmaall  ppllaanniiffiiccaaddaass  yy  eenn  uunn  bbaajjoo  ggrraaddoo  ddee  iinnfflluueenncciiaa,,  eell  
aannaallffaabbeettiissmmoo  qquuee  aallccaannzzaa  uunn  ppoorrcceennttaajjee  ddeell  1100,,3300%%..    
  
  
EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
  
  
EEll  6644,,4400  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  eennttrree  llooss  33  yy  55  aaññooss  aassiisstteenn  aa  uunn  eessttaabblleecciimmiieennttoo  
eedduuccaattiivvoo  ffoorrmmaall;;  eell  8888,,8800%%  eennttrree  66  aa  1100  aaññooss  yy  eell  8811,,6600%%  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  
eennttrree  1111  yy  1177  aaññooss..  LLoo  qquuee  nnooss  iinnddiiccaa  qquuee  ccoonnttaammooss  ccoonn  bbuueennooss  íínnddiicceess  ddee  
eessccoollaarriiddaadd..  
  
SSiinn  eemmbbaarrggoo  llaass  cciiffrraass  mmeenncciioonnaaddaass  ssoollaammeennttee  ccuubbrree  llaa  eedduuccaacciióónn  bbáássiiccaa,,  yyaa  
qquuee  eell  ddiiffíícciill  aacccceessoo  aa  llaa  eedduuccaacciióónn  ssuuppeerriioorr  yy  nnoo  ffoorrmmaall  ppaarraa  llooss  bbaacchhiilllleerreess  
ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  GGaallaappaa  nnoo  ppeerrmmiittee  llaa  ffoorrmmaacciióónn  aaddeeccuuaaddaa  ddee  llooss  mmiissmmooss,,  
pprreesseennttaaddoo  ssoollaammeennttee  uunn  ppoorrcceennttaajjee  ddeell  33,,7700  eenn  eell  ccaassoo  ddee  ccaarrrreerraass  
pprrooffeessiioonnaalleess  yy  33,,0000  ppaarraa  llaass  tteeccnnoollóóggiiccaass..  
  
IInnddiissccuuttiibblleemmeennttee  llaa  eedduuccaacciióónn  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ddee  GGaallaappaa  hhaa  pprreesseennttaannddoo  uunn  
aallttoo  ggrraaddoo  ddee  ccaalliiddaadd,,  ddeebbiiddoo  aa  llooss  ccoonnvveenniiooss  eelleevvaaddooss  eennttrree  llaa  
aaddmmiinniissttrraacciióónn  ee  iinnssttiittuucciioonneess  ccoommoo  eell  IInnssttiittuuttoo  AAllbbeerrttoo  MMeerraannii,,  eell  SSEENNAA  yy  eell  
IInnssttiittuuttoo  TTééccnniiccoo  ddee  SSoolleeddaadd  AAttlláánnttiiccoo  ––  IITTSSAA  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  
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ccoommppeetteenncciiaass  ccooggnniittiivvaass  yy  vvaalloorraattiivvaass  ppaarraa  llaa  pprroommoocciióónn  yy  ddeetteecccciióónn  ddeell  
ttaalleennttoo  ddee  llooss  jjóóvveenneess..  
  
      
SSAALLUUDD  
  
  
EEnn  mmaatteerriiaa  ddee  sseegguurriiddaadd  ssoocciiaall  eenn  ssaalluudd,,  ssoollaammeennttee  eell  4477..8800%%  ddee  llaa  
ppoobbllaacciióónn  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  uunn  nniivveell  ddee  ppoobbrreezzaa  11  óó  22  ddee  llaa  bbaassee  ddee  ddaattooss  
ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  SSeelleecccciióónn  ddee  BBeenneeffiicciiaarriiooss  ––  SSIISSBBEENN..  EEll  hhoossppiittaall  ddee  pprriimmeerr  
nniivveell  ““EEmmpprreessaa  SSoocciiaall  ddeell  EEssttaaddoo  --  CCeennttrroo  ddee  SSaalluudd  GGaallaappaa””  pprreesseennttaa  uunnaa  
bbuueennaa  ssiittuuaacciióónn  ffiinnaanncciieerraa,,  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  yy  ddee  ccaalliiddaadd  eenn  ssuuss  sseerrvviicciiooss  ee  
iinnssttaallaacciioonneess,,  lloo  qquuee  eenn  aassoocciioo  ccoonn  eell  aappooyyoo  ddee  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  mmuunniicciippaall  
hhaann  ccoonnlllleevvaaddoo  aa  llaa  ccoommpprraa  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  aammbbuullaanncciiaa  yy  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  
uunn  llaabboorraattoorriioo  pprrooppiioo,,  ppaarraa  aammiinnoorraarr  llooss  ggaassttooss  ddee  ccoonnttrraattaacciióónn  ddee  llooss  
sseerrvviicciiooss  ccoonn  llooss  qquuee  nnoo  ccoonnttaabbaann..  
  
  
SSEERRVVIICCIIOOSS  PPUUBBLLIICCOOSS  
  
  
EEll  mmuunniicciippiioo  ddee  GGaallaappaa  ccuueennttaa  ccoonn  uunnaa  ccoobbeerrttuurraa  ddee  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  qquuee  
hhaa  pprreesseennttaaddoo  uunn  ggrraann  aaddeellaannttoo  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ccaalliiddaadd  yy  ccoobbeerrttuurraa  dduurraannttee  
llooss  úúllttiimmooss  aaññooss..  LLooss  sseerrvviicciiooss  pprreessttaaddooss  ssoonn  llooss  ssiigguuiieenntteess::  
  

11..  AAgguuaa  ppoottaabbllee::  EEss  pprreessttaaddaa  ppoorr  llaa  eemmpprreessaa  TTRRIIPPLLEE  AA  SS..AA..  EE..SS..PP..,,  
ccoonn  uunn  ccuubbrriimmiieennttoo  6699,,1100%%..  

22..  AAllccaannttaarriillllaaddoo::  LLaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  MMuunniicciippaall  aaddeellaannttaa  llaa  aammpplliiaacciióónn  
ddee  llaass  rreeddeess  ddee  aallccaannttaarriillllaaddoo,,  ccoonnttaannddoo  hhaassttaa  eell  mmoommeennttoo  ccoonn  
rreeddeess  eenn  eell  6600%%  ddeell  ccaassccoo  uurrbbaannoo  iinncclluuyyeennddoo  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  ddee  
bboommbbeeoo  yy  ttrraattaammiieennttoo;;  ssiinn  ccoonnttaarr  ttooddaavvííaa  ccoonn  llaa  ooppeerraacciióónn  ooffiicciiaall  ddee  
llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa..  SSiinn  eemmbbaarrggoo  eell  00,,6600%%  ddee  llaass  vviivviieennddaass  ssee  
eennccuueennttrraa  ccoonneeccttaaddaass  ddee  mmaanneerraa  iinnffoorrmmaall  aa  eessttee  sseerrvviicciioo..  

33..  EEnneerrggííaa  EEllééccttrriiccaa::  CCoonn  uunnaa  ccoobbeerrttuurraa  ddeell  9977,,4400%%  ddeell  tteerrrriittoorriioo  
mmuunniicciippaall,,  llaa  eemmpprreessaa  EELLEECCTTRRIICCAARRIIBBEE  SS..AA..  EE..SS..PP..  eess  llaa  
eennccaarrggaaddaa  ddee  llaa  pprreessttaacciióónn  ddee  eessttee  sseerrvviicciioo..  
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44..  GGaass  DDoommiicciilliiaarriioo::  LLaa  eemmpprreessaa  GGAASSEESS  DDEELL  CCAARRIIBBEE  SS..AA..  EE..SS..PP..  
pprreesseennttaa  uunnaa  ccoobbeerrttuurraa  ddeell  5544,,6600  ddee  llaass  vviivviieennddaass  qquuee  ssee  
eennccuueennttrraass  ddeennttrroo  ddeell  ssuu  áárreeaa  ddee  ccoobbeerrttuurraa  ddeennttrroo  ddeell  mmuunniicciippiioo..  

55..  TTeellééffoonnoo::  EEss  pprreessttaaddaa  ppoorr  llaa  eemmpprreessaa  TTEELLEEFFOONNIICCAA  TTEELLEECCOOMM  
SS..AA..,,  ccoonn  uunnaa  ccoobbeerrttuurraa  ddeell  1111,,3300%%..  

  
  
  
DDEEPPOORRTTEE  YY  CCUULLTTUURRAA  
  
  
LLaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  ddeeppoorrttiivvaa  eexxiisstteennttee  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  uunn  
bbuueenn  eessttaaddoo  ffííssiiccoo,,  yy  nnoo  ssoollaammeennttee  eess  ddee  ccaarráácctteerr  ooffiicciiaall  ssiinnoo  qquuee  ssee  
eennccuueennttrraann  eenn  pprrooppiieeddaaddeess  pprriivvaaddaa;;  nnoo  oobbssttaannttee,,  eell  aacccceessoo  aa  ttooddaass  eess  
pprrááccttiiccaammeennttee  ddee  ccaarráácctteerr  ppúúbblliiccoo,,  yy  ccoonn  uunnaa  aammpplliiaa  ccoobbeerrttuurraa  eenn  eell  ccaammppoo..  
  
AAddeemmááss  eell  mmuunniicciippiioo  ccuueennttaa  ccoonn  iinnssttrruuccttoorreess  ffoorrmmaaddoorreess  eenn  ddiisscciipplliinnaass  
ddeeppoorrttiivvaass  ggrruuppaalleess  ccoommoo  eell  ffúúttbbooll,,  ssooffttbbooll,,  bbééiissbbooll  yy  vvoolleeiibbooll,,  aassíí  ccoommoo  eenn  
iinnddiivviidduuaalleess  ccoommoo  kkaarraattee  yy  aajjeeddrreezz,,  ccoonn  uunn  bbuueenn  ppootteenncciiaall  hhuummaannoo  qquuee  hhaa  
llooggrraaddoo  llaa  oobbtteenncciióónn  ddee  rreeccoonnoocciimmiieennttooss  aa  nniivveell  ddeeppaarrttaammeennttaall,,  nnaacciioonnaall  ee  
iinntteerrnnaacciioonnaall..  
  
GGaallaappaa  eess  uunn  mmuunniicciippiioo  rreeccoonnoocciiddoo  ppoorr  ssuu  ccuullttuurraa  yy  ttrraaddiicciióónn,,  yy  ssoonn  eessttooss  
aanntteecceeddeenntteess  lloo  qquuee  hhaann  ppeerrmmiittiiddoo  uunn  aallttoo  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  mmiissmmaa;;  ssuu  
vvooccaacciióónn  aarrtteessaannaall  yy  ssuu  aammoorr  ppoorr  llaass  ddaannzzaass  ssoonn  ddee  ggrraann  aappoorrttee  eenn  llaa  
mmaajjeessttuuoossiiddaadd  ddeell  CCaarrnnaavvaall  ddee  BBaarrrraannqquuiillllaa..  EEss  ddee  aannoottaarr  qquuee  ccuueennttaa  ccoonn  uunn  
eexxcceelleennttee  ppootteenncciiaall  hhuummaannoo  eenn  mmooddaalliiddaaddeess  ccoommoo  aarrttee,,  ddaannzzaa  yy  aarrtteessaannííaa,,  
ccoonn  mmuuyy  ppooccaa  eexxpplloottaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  ddee  eessttaass  aaccttiivviiddaaddeess..    
  
  
VVIIVVIIEENNDDAA  
  
  
EEnn  eell  tteemmaa  ddee  vviivviieennddaa  ddee  iinntteerrééss  ssoocciiaall,,  ppeessee  aa  llooss  pprroobblleemmaass  hheerreeddaaddooss  ppoorr  
llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  uurrbbaanniizzaacciioonneess  ccoommoo  MMuunnddoo  FFeelliizz,,  ssee  hhaann  rreeaalliizzaaddoo  
ggeessttiioonneess  ppaarraa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  ppeeqquueeññooss  ggrruuppooss  ddee  vviivviieennddaa  pprriioorriittaarriiaa  
ssoobbrree  ttooddoo  eenn  llaa  zzoonnaa  rruurraall,,  ddee  iigguuaall  mmaanneerraa  ssee  hhaann  aassiiggnnaaddooss  ssuubbssiiddiiooss  ppaarraa  
mmeejjoorraammiieennttooss  ddee  vviivviieennddaa..    
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SSiinn  eemmbbaarrggoo  eessttooss  eessffuueerrzzooss  nnoo  hhaann  ppeerrmmiittiiddoo  ddiissmmiinnuuiirr  eell  ddééffiicciitt  ddee  
vviivviieennddaa,,  yyaa  qquuee  eell  ppoorrcceennttaajjee  ddee  vviivviieennddaass  qquuee    ccuueennttaann  ccoonn  55  oo  mmááss  
ppeerrssoonnaass  eess  ddeell  4444,,6600%%,,  lloo  qquuee  nnooss  iinnddiiccaa  qquuee  eell  hhaacciinnaammiieennttoo  ssee  eennccuueennttrraa  
ccoonntteenniiddoo  eenn  llaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ddee  eessee  íínnddiiccee..    
  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  UURRBBAANNOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  
  
  

MMOOVVIILLIIDDAADD  VVIIAALL  
  
  
LLaa  mmaallllaa  vviiaall  uurrbbaannaa  ccoonn  qquuee  ccuueennttaa  aaccttuuaallmmeennttee  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  ggeenneerraall  eenn  
bbuueenn  eessttaaddoo,,  lloo  qquuee  ppeerrmmiittee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  uunnaa  nnoorrmmaall  mmoovviilliiddaadd  ddee  
ppeerrssoonnaass  yy  vveehhííccuullooss..  NNoo  oobbssttaannttee,,  eell  ccrreecciimmiieennttoo  ddeessmmeeddiiddoo  ddee  lloo  ssiisstteemmaass  
ddee  ttrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo  iinnffoorrmmaalleess  ccoommoo  eell  mmoottoottaaxxiissmmoo  yy  eell  bbiicciittaaxxiissmmoo  hhaann  
ggeenneerraaddoo  nnooddooss  ddee  ccaaooss  ppaarraa  llaa  mmoovviilliiddaadd  ppoorr  llaa  aagglloommeerraacciióónn  ddee  llooss  
mmiissmmooss  eenn  zzoonnaass  ddee  aallttoo  ttrraannssiittoo..  
  
LLaa  ffaallttaa  ddee  aappooyyoo  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  TTrraannssiittoo  DDeeppaarrttaammeennttaall  hhaann  ccoonnlllleevvaaddoo  aa  llaa  
ccrreeaacciióónn  ddeell  TTrraannssiittoo  MMuunniicciippaall,,  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  aallccaallddííaa  lloo  qquuee  ppeerrmmiittiirráá  eell  
aauummeennttoo  ddee  llooss  iinnggrreessoo  ddee  rreeccuurrssooss  pprrooppiiooss  ppaarraa  iinnvveerrssiióónn  eenn  eell  ccoonnttrrooll  ddee  
ttrraannssiittoo  yy  mmoovviilliiddaadd..  
  
  
EESSPPAACCIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO  
  
  
DDeebbiiddoo  aa  qquuee  eell  eelleemmeennttoo  ffuunnddaammeennttaall  ddee  ccaabbeecceerraa  mmuunniicciippaall  eess  llaa  ppllaazzaa  
pprriinncciippaall,,  ttaall  ccoommoo  eell  mmooddeelloo  uurrbbaannoo  hheerreeddaaddoo  ddee  nnuueessttrrooss  aanntteeppaassaaddooss,,  eell  
mmuunniicciippiioo  ccrreecciióó  ccoonn  uunn  eessqquueemmaa  ddee  ““CCiiuuddaadd  IIddeeaall  RReennaacceennttiissttaa””,,  lloo  qquuee  
ccoonnlllleevvoo  aa  cceennttrraalliizzaarr    eell  eessppaacciioo  ppúúbblliiccoo  eenn  eessttaa  zzoonnaa  ccoommoo  ppuunnttoo  ddee  
ccoohheessiióónn  ddee  llaass  eennttiiddaaddeess  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  yy  eecclleessiiáássttiiccaass,,  yy  ccoommoo  eejjee  
ggeenneerraaddoorr  ddeell  eessqquueemmaa  vviiaall..  EEss  mmooddeelloo  lloo  qquuee  pprroodduujjoo  llaa  eexxppaannssiióónn  uurrbbaannaa  
ssiinn  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  aassppeeccttooss  eessttééttiiccooss  nnii  ffííssiiccooss,,  qquuee  nnoo  ppeerrmmiittee  llaa  
aarrttiiccuullaacciióónn  ddeell  eessppaacciioo  ppúúbblliiccoo  ppaarraa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunn  mmuunniicciippiioo  ccoonn  
aallttooss  nniivveelleess  ddee  hhaabbiittaabbiilliiddaadd..  
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MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  
  
  
EEll  mmuunniicciippiioo  ppeerrtteenneeccee  aa  llaa  mmiiccrrooccuueennccaa  ddee  aarrrrooyyoo  ggrraannddee,,  llaa  ccuuaall  ssee  vvee  
aaffeeccttaaddaa  ppoorr  uunn  aacceelleerraaddoo  ccrreecciimmiieennttoo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn,,  vvííaass  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn,,  
llooccaalliizzaacciióónn  ddee  iinndduussttrriiaass    ddeemmaannddaa  ddee  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss,,  ffaaccttoorreess  qquuee  eessttáánn  
mmooddiiffiiccaannddoo  ssuu  mmoorrffoollooggííaa;;  ssuu  uussoo  iirrrraacciioonnaall  eessttáá  ooccaassiioonnaannddoo  ssuu  ddeetteerriioorroo  
ttoottaall,,  qquuee  vvaa  ddeessddee  eell  ddeesseeccaammiieennttoo  ddee  llaass  ffuueenntteess  ddee  aagguuaass,,  ddeesseeccaacciióónn  ddee  
llaa  cciiéénnaaggaass,,  aanniiqquuiillaammiieennttoo  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiiddaadd,,  llaa  ddeeffoorreessttaacciióónn  yy  llaa  
ddeeggrraaddaacciióónn  ddeell  ssuueelloo..  EEssttee  ddeetteerriioorroo  aammbbiieennttaall  aammeennaazzaa  aa  llaa  mmiissmmaa  
ppoobbllaacciióónn  qquuee  lloo  ccaauussaa..  
  
  
  

CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  PPAACCIIFFIICCAA  
  
  
RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  CCIIUUDDAADDAANNAA  
  
  
SSee  ppuueeddee  aasseevveerraarr  qquuee  llooss  ffaaccttoorreess  qquuee  ggeenneerraann  llaa  ffaallttaa  ddee  sseennttiiddoo  ddee  
ppeerrtteenneenncciiaa,,  ccoonnvviivveenncciiaa  yy  ttoolleerraanncciiaa  ssoonn  vvaarriiaaddooss,,  ppeerroo  llooss  qquuee  mmááss  
iinnfflluuyyeenn,,  eenn  eessttee  ccaassoo,,  eess  llaa  ppoossiicciióónn  aaccttuuaall  ddeell  mmuunniicciippiioo  ccoommoo  ddoorrmmiittoorriioo  ddee  
llaa  ffuueerrzzaa  llaabboorraall  ddee  oottrraass  ppoobbllaacciioonneess  vveecciinnaass  yy  aa  ssuu  pprrooxxiimmiiddaadd  ccoonn  llaa  
mmeettrróóppoolliiss  ddeell  ddeeppaarrttaammeennttoo,,  yyaa  qquuee  eessttaa  ooffrreeccee  mmaayyoorr  ffaaccttiibbiilliiddaadd  yy  eeffiiccaacciiaa  
aall  mmoommeennttoo  ddee  ddeessaarrrroollllaarr  ccuuaallqquuiieerr  aaccttiivviiddaadd..  
  
LLaa  ccoommuunniiccaacciióónn  eess  oottrroo  ddee  llooss  ffaaccttoorreess  iimmppoorrttaanntteess  ee  iinnfflluuyyeenntteess  eenn  ggrraann  
pprrooppoorrcciióónn  aa  llaa  hhoorraa  ddee  ddeecciiddiirr  ccuuaallqquuiieerr  ccaammbbiioo  ddeennttrroo  ddeell  mmuunniicciippiioo,,  yyaa  qquuee  
eessttooss  ddeebbeenn  ccoorrrreessppoonnddeerr  aa  nneecceessiiddaaddeess  ddeell  ppúúbblliiccoo  ppoorrqquuee  ddee  lloo  ccoonnttrraarriioo  
aaffeeccttaarraann  nneeggaattiivvaammeennttee  eell  sseennttiiddoo  ddee  ppeerrtteenneenncciiaa;;  ddee  iigguuaall  mmooddoo  ddeebbee  
mmaanntteenneerrssee  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  bbiiddiirreecccciioonnaall  yy  ccoonnssttaannttee  ppaarraa  qquuee  nnoo  ssee  vveeaann  
aaffeeccttaaddaass  yy  ppeerrttuurrbbaaddaass  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  yy  ppllaanneess  aa  ddeessaarrrroollllaarr..  
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SSEEGGUURRIIDDAADD  
  
  
GGaallaappaa  eess  uunn  mmuunniicciippiioo  rreellaattiivvaammeennttee  ppaaccííffiiccoo  ppoorr  nnaattuurraalleezzaa,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  
llooss  ppooccooss  ccaassooss  ddee  ddeelliinnccuueenncciiaa  pprreessttaaddooss  hhaann  lllleevvaaddoo  aa  llaa  aallccaallddííaa  
mmuunniicciippaall  aa  bbuussccaarr  eenn  ccoonnvveenniioo  ccoonn  eell  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddee  ppoolliiccííaa  AAttlláánnttiiccoo  eell  
aauummeennttoo  ddeell  ppiiee  ddee  ffuueerrzzaa  eexxiisstteennttee  eenn  eell  mmuunniicciippiioo,,  ppaarraa    ppeerrmmiittiirr  uunn  mmaayyoorr  
ccoonnttrrooll  ddee  llooss  ppuunnttooss  ccrrííttiiccooss..  
  
  
VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDOOMMÉÉSSTTIICCAA    
  
  
SSee  oobbsseerrvvaa  eenn  uunn  aallttoo  ppoorrcceennttaajjee  ddee  llooss  hhooggaarreess  ggaallaappeerrooss  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  
vviioolleenncciiaa  iinnttrraaffaammiilliiaarr,,  mmaallttrraattoo  iinnffaannttiill  yy  vviioolleenncciiaa  sseexxuuaall,,  rraazzóónn  llaa  ccuuaall  llaa  
ccoommiissaarrííaa  ddee  ffaammiilliiaa  yy  llaa  iinnssppeecccciióónn  ddee  ppoolliiccííaa  ssee  eennccuueennttrraann    ssaattuurraaddaass  ppoorr  
eessee  ttiippoo  ddee  aacccciioonneess..  
  
  
  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  EECCOONNÓÓMMIICCOO  
  
  
EECCOONNOOMMÍÍAA  RREEGGIIOONNAALL  YY  GGEENNEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  EEMMPPLLEEOO  
  
  
LLaa  eeccoonnoommííaa  ddeell  mmuunniicciippiioo  ssee  bbaassaa  pprriinncciippaallmmeennttee  eenn  llaa  aaggrriiccuullttuurraa,,  llaa  
ggaannaaddeerrííaa  yy  llaass  aarrtteessaannííaass  ccoommoo  ffuueennttee  ffuunnddaammeennttaall  ddee  iinnggrreessooss  ddee  llaass  
ppeerrssoonnaass  mmeennooss  ffaavvoorreecciiddaass;;  ssiieennddoo  llaa  iinndduussttrriiaa  uunn  tteemmaa  ddee  ppooccoo  iimmppaaccttoo,,  
ppoorrqquuee  ssoollaammeennttee  CCaammaaggüüeeyy  yy  NNaattuuppaann  ssoonn  llaass  ggeenneerraaddoorraass  ddee  eemmpplleeoo  
ffoorrmmaall;;  ppoorr  oottrroo  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  llaa  AAllccaallddííaa  MMuunniicciippaall  eenn  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ssuuss  
aaccttiivviiddaaddeess  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  yy  ddee  oobbrraass  cciivviilleess  eess  llaa  oottrraa  ffuueennttee  ggeenneerraaddoorraa  ddee  
iinnggrreessooss  ttrraannssiittoorriiooss  ppaarraa  llaa  mmaannoo  ddee  oobbrraa  nnoo  ccaalliiffiiccaaddaa  yy  ppaarraa  aallgguunnooss  
pprrooffeessiioonnaalleess..  
  
NNoo  eessttaa  ddee  mmááss  aannoottaarr  qquuee  aa  ppaarrttiirr  ddeell  aaññoo  22..000066,,  ssee  ddiioo  ppaassoo  aa  nnuueevvaa  eettaappaa  
ppaarraa  eell  mmuunniicciippiioo  ddee  GGaallaappaa,,  yyaa  qquuee  ddeebbiiddoo  aa  ssuu  ppoossiicciióónn  eessttrraattééggiiccaa  yy  aa  ssuu  
ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  ttiieerrrraass  ssee  pprreesseennttaa  ccoommoo  uunnaa  aalltteerrnnaattiivvaa  aattrraaccttiivvaa  ppaarraa  eell  
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ddeessaarrrroolllloo  ddee  uunn  CCeennttrroo  ddee  SSeerrvviicciiooss  MMeettrrooppoolliittaannoo  qquuee  ccoommpprreennddaa  zzoonnaass  
iinndduussttrriiaalleess,,  ttaall  eess  eell  ccaassoo  ddee  llaa  ZZoonnaa  FFrraannccaa  ddee  BBaarrrraannqquuiillllaa  yy  llaa  eemmpprreessaa  
pprreessttaaddoorraa  ddee  sseerrvviicciioo  ppúúbblliiccooss  TTRRIIPPLLEE  AA,,  qquuiieenneess  aaddqquuiirriieerroonn  tteerrrreennooss  ppaarraa  
llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  ssuuss  nnuueevvaass  iinnssttaallaacciioonneess..  CCoonnvviirrttiiéénnddoossee  eenn  uunnaa  ggrraann  
ffuueennttee  ggeenneerraaddoorraa  ddee  eemmpplleeoo  ppaarraa  llooss  hhaabbiittaanntteess  ddeell  mmuunniicciippiioo..  
  
  
  
  

EEFFIICCIIEENNCCIIAA  GGUUBBEERRNNAAMMEENNTTAALL  
  
  

FFIINNAANNZZAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  
  
  
EEll  ppaannoorraammaa  eeccoonnóómmiiccoo  qquuee  ssee  vviisslluummbbrraa  rreeqquuiieerree  ggoobbiieerrnnooss  tteerrrriittoorriiaalleess  
ffuueerrtteess,,  ttrraannssppaarreenntteess,,  ssaannooss  ffiissccaallmmeennttee  ee  iiddóónneeoo  eenn  llaa  ggeerreenncciiaa  eessttrraattééggiiccaa  
ppúúbblliiccaa..  YY  ggrraacciiaass  aa  llooss  aavvaanncceess  eenn  llaa  mmooddeerrnniizzaacciióónn  ddee  llooss  pprroocceessooss  
aaddmmiinniissttrraattiivvooss  ssee  hhaann  ccoonnsseegguuiiddoo  ggrraannddeess  aavvaanncceess  eenn  llee  mmeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaa  
eeffiicciieenncciiaa  ffiissccaall,,  ccoonn  rreessuullttaaddooss  óóppttiimmooss  yy  bbeenneeffiicciioossooss  ppaarraa  eell  mmuunniicciippiioo  
ggrraacciiaass  aa  llooss  iinncceennttiivvooss  ffiissccaalleess  ccoonn  qquuee  ccuueennttaa  MMiinniisstteerriioo  ddee  HHaacciieennddaa  ppaarraa  
eessttooss  ccaassooss..  
  
  
MMOODDEERRNNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  
  
  
LLooss  pprroocceessooss  aaddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  llaass  eexxiiggeenncciiaass  ddee  llooss  oorrggaanniissmmooss  ddee  ccoonnttrrooll  
ddee  llooss  nniivveelleess  ddeeppaarrttaammeennttaalleess,,  rreeggiioonnaalleess  yy  nnaacciioonnaalleess,,  hhaa  ggeenneerraaddoo  nnuueevvaass  
nneecceessiiddaaddeess  tteeccnnoollóóggiiccaass  yy  ddee  pprroocceessooss  ppaarraa  mmaanntteenneerrssee  aa  llaa  vvaanngguuaarrddiiaa  eenn  
eell  mmaanneejjoo  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  llaa  ddooccuummeennttaacciióónn;;  eess  pprriioorriittaarriiaa  llaa  
mmooddeerrnniizzaacciióónn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  pprroocceessooss  ccoonn  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  
hheerrrraammiieennttaass  tteeccnnoollóóggiiccaass  qquuee  ppeerrmmiittaann  aaggiilliizzaarr  yy  mmeejjoorraarr  ssuu  ccaalliiddaadd,,  eenn  
bbuussccaa  ddee  llaa  cceerrttiiffiiccaacciióónn  eenn  GGeessttiióónn  ddee  CCaalliiddaadd..  
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DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  
  

““CCAAMMIINNOO  DDEELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOCCIIAALL  CCOONN  LLAA  GGEENNTTEE””  
  
  
  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOCCIIAALL  
  
  
EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
  

  EEss  uunn  eejjee  ffuunnddaammeennttaall  ddee  mmii  aaddmmiinniissttrraacciióónn,,  qquuee  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ddee  
GGaallaappaa,,  jjuunnttoo  ccoonn  PPaalluuaattoo  yy  llaass  vveerreeddaass  qquuee  llaa  ccoommpprreennddeenn  eexxiissttaa  
uunniivveerrssaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  ggrraattuuiiddaadd  eenn  llaa  eedduuccaacciióónn  ppaarraa  llaass  ppeerrssoonnaass  
eennttrree  55  yy  1166  aaññooss  qquuee  ppeerrtteenneezzccaann  aa  llooss  nniivveelleess  11  yy  22  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  
SSeelleecccciióónn  ddee  BBeenneeffiicciiaarriioo  ––  SSIISSBBEENN,,  eenn  vviirrttuudd  ddee  lloo  ccoonntteenniiddoo  eenn  eell  
AArrttííccuulloo  6677  ddee  CCoonnssttiittuucciióónn  NNaacciioonnaall..  

  AAuummeennttaarr  llaa  ccoobbeerrttuurraa  eedduuccaattiivvaa  aannuuaall  ccoonn  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  llooss  ccuuppooss  yy  
llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  qquuee  eenn  ssuu  mmoommeennttoo  ssee  hhaaggaann  nneecceessaarriiooss..  

  AAppooyyaarr  yy  ffoorrttaalleecceerr  llooss  pprroocceessooss  eexxiisstteennttee  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  
ttaalleennttooss  yy  ccoommppeetteenncciiaass..  

  CCrreeaacciióónn  ddee  cceennttrrooss  tteeccnnoollóóggiiccooss  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ccoommuunniittaarriioo  ppaarraa  eell  
aappooyyoo  eenn  llaa  ccaappaacciittaacciióónn  ddee  llooss  jjóóvveenneess  ddeell  mmuunniicciippiioo  ppoorr  iinntteerrmmeeddiioo  
ddee  llaass  aauullaass  vviirrttuuaalleess  ddeell  SSEENNAA..  

  PPrreesseennttaarr  aa  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  eedduuccaattiivvaass  uunn  pprrooyyeeccttoo  ccuurrrriiccuullaarr  eenn  
vvaalloorreess  ccoommoo  ppiillaarr  ffuunnddaammeennttaall  ddeell  ppeennssuumm  aaccaaddéémmiiccoo  ddee  llaass  
iinnssttiittuucciioonneess  ttaannttoo  eenn  llaass  ooffiicciiaalleess  ccoommoo  pprriivvaaddaass..  

  AAmmpplliiaarr  llaa  ccoobbeerrttuurraa  sseerráá  uunnaa  rreeaalliiddaadd,,  qquuee  llee  ppeerrmmiittiirráá  aa  nnuueessttrroo  
mmuunniicciippiioo,,  eell  ccaammiinnoo  aa  llaa  eexxttiinncciióónn  ddeell  aannaallffaabbeettiissmmoo..  

  PPrroommoovveerr  eell  mmeejjoorraammiieennttoo  ddee  ppllaannttaass  ffííssiiccaass  yy  ddoottaacciióónn  ddee  eeqquuiippooss  
ppaarraa  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  eedduuccaattiivvaass..  

  GGaarraannttiizzaarr  llaa  ccaappaacciittaacciióónn  ddoocceennttee..    ..  
  AAmmpplliiaarr  llaa  ccoobbeerrttuurraa  yy  mmeejjoorraarr  llaa  ccaalliiddaadd  ddeell  sseerrvviicciioo  eenn  llooss  

rreessttaauurraanntteess  eessccoollaarreess  yy  ccoommeeddoorreess  ssaatteelliittaalleess,,  ddoonnddee  ssee  bbrriinnddaarraa  llaa  
aatteenncciióónn  ttoottaallmmeennttee  ggrraattuuiittaa  ppaarraa  nniiññooss  ddee  eexxttrreemmaa  ppoobbrreezzaa..  
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  GGaarraannttiizzaarr  eell  ttrraabbaajjoo  tteemmppoorraall  yy  ppoorr  pprreessttaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  eenn  eell  áárreeaa  
ddoocceennttee  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd    ddee  bbrriinnddaarr  uunn  sseerrvviicciioo  ddee  ccaalliiddaadd  eenn  llaa  
eedduuccaacciióónn        

  GGeessttiioonnaarr,,  ppllaanniiffiiccaarr  yy  rreeaalliizzaarr  ccoonnvveenniiooss  ccoonn  llaa  uunniivveerrssiiddaadd  ddeell  
aattlláánnttiiccoo  yy  oottrraass  iinnssttiittuucciioonneess  ddeell  nniivveell  ssuuppeerriioorr  qquuee  pprreesseenntteenn  
aalltteerrnnaattiivvaass  ddee  ssoolluucciióónn  eedduuccaattiivvaa  aa  llooss  bbaacchhiilllleerreess  ddee  nnuueessttrroo  
mmuunniicciippiioo,,  ccoorrrreeggiimmiieennttoo  yy  vveerreeddaa..  

  
  
  
SSAALLUUDD  
  
  

DDee  aaccuueerrddoo  aall  aannáálliissiiss  ssiittuuaacciioonnaall  ssee  ddeessaarrrroollllaarr  uunn  ppllaann  aammbbiicciioossoo  eenn  
mmaatteerriiaa  ddee  ssaalluudd,,  qquuee  nnooss  ppeerrmmiittaa  qquuee  GGaallaappaa,,  PPaalluuaattoo  yy  ssuuss  vveerreeddaass,,  
mmeeddiiaannttee  llaa  sseennssiibbiilliizzaacciióónn  ddee  ttooddaass  yy  ttooddooss  llooss  hhaabbiittaanntteess,,  ppooddaammooss  
llooggrraarr  qquuee  llaa  pprroommoocciióónn  yy  llaa  pprreevveenncciióónn  eenn  llaa  ssaalluudd  sseeaa  mmaatteerriiaa  ddee  llaa  
ccuullttuurraa  cciiuuddaaddaannaa,,  qquuee  ppeerrmmiittaa  tteenneerr  uunnaa  ppoobbllaacciióónn  ccoonnsscciieennttee  ddee  qquuee  llaa  
ssaalluudd  ccoonnssttiittuuyyee  eell  pprreeáámmbbuulloo  aall  ddeerreecchhoo  ffuunnddaammeennttaall  aa  llaa  vviiddaa  yy  ccoommoo  ttaall  
ddeebbee  sseerr  ppaarrttee  ddee  ssuu  ccoottiiddiiaanniiddaadd  eenn  llaa  aaggeennddaa  ddiiaarriiaa  ddee  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..  
  
  EEnn  aatteenncciióónn  aa  lloo  aanntteerriioorr,,  ttrraabbaajjaarr  iinnccaannssaabblleemmeennttee  ppaarraa  qquuee  eenn  

ccoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  llooss  oorrggaanniissmmooss  ccoommppeetteenntteess  ssee  ddiirreecccciioonneenn  
ppoollííttiiccaass,,  eenntteennddiieennddoo  qquuee  eessttee  eess  uunn  pprroobblleemmaa  ddee  ssaalluudd  ppúúbblliiccaa..    

  UUnniivveerrssaalliizzaarr  eell  SSiisstteemmaa  GGeenneerraall  eenn  SSaalluudd  mmuunniicciippaall,,  mmeeddiiaannttee  llaa  
ccoobbeerrttuurraa  ttoottaall  eenn  eell  RRééggiimmeenn  SSuubbssiiddiiaaddoo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  
ppeerrtteenneecciieenntteess  aall  nniivveell    11  yy  22  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  SSeelleecccciióónn  ddee  BBeenneeffiicciiaarriioo  
––  SSIISSBBEENN..  

  AAmmpplliiaarr  llaa  ccoobbeerrttuurraa  ddee  llooss  pprrooggrraammaass  ddee  nnuuttrriicciióónn  ppaarraa  llaa  ppoobbllaacciióónn  
vvuullnneerraabbllee  qquuee  ssee  vviieenneenn  aaddeellaannttaannddoo  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  AAddmmiinniissttrraacciióónn  
MMuunniicciippaall..  

  CCrreeaarr  cceennttrrooss  ddee  nnuuttrriicciióónn  yy  ssaalluudd  eessttaacciioonnaarriiooss  qquuee  ppeerrmmiittaann  ttrraassllaaddaarr  
eell  ppootteenncciiaall  iinnssttiittuucciioonnaall  aa  llooss  ssiittiiooss  qquuee  lloo  rreeqquuiieerraann..  

  MMeejjoorraarr  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  ddeell  hhoossppiittaall  ppaarraa  llaa  pprreessttaacciióónn  ddee  mmeejjoorreess  
sseerrvviicciiooss  mmééddiiccooss..  

  FFoorrttaalleecceerr  llaa  aammpplliiaacciióónn  ddee  llooss  pprrooggrraammaass  ddee  vvaaccuunnaacciióónn..  
  MMooddeerrnniizzaacciióónn  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  mmoonniittoorreeoo  yy  vviiggiillaanncciiaa  eeppiiddeemmiioollóóggiiccaa..  
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  AArrttiiccuullaarr  uunn  ppllaann  ddee  eemmeerrggeenncciiaa  ppaarraa  llaass  vveerreeddaass  AAllppeess  ddee  SSeevviillllaa    
PPeettrroonniittaass,,    CCaannttiilllleerraa  yy  AAllttaammiirraa..    

  TTrraabbaajjaarr  eenn  eell  mmeejjoorraammiieennttoo  ddee  sseerrvviicciioo  ddee  uurrggeenncciiaa  ppaarraa  llaa  ppoobbllaacciióónn  
ddee  nnuueessttrroo  ccoorrrreeggiimmiieennttoo  PPaalluuaattoo..      

  LLiiddeerraarr  ccoonn  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  yy  ddeemmááss  oorrggaanniissmmooss  nnaacciioonnaalleess  ee  
iinntteerrnnaacciioonnaalleess  pprrooggrraammaass  ddee  pprreevveenncciióónn  ddee  aallccoohhoolliissmmoo,,  
ddrrooggaaddiicccciióónn  yy  VVIIHH..  

  OOrrggaanniizzaarr  pprrooggrraammaass  ddee  vvaaccuunnaacciióónn  eenn  eell  mmuunniicciippiioo,,  ccoorrrreeggiimmiieennttoo  yy  
vveerreeddaass..  

  GGeessttiioonnaarr,,  ppllaanniiffiiccaarr  yy  pprroommoovveerr  llaass  aacccciioonneess  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  
nneecceessaarriiaass  ppaarraa  qquuee  eell  cceennttrroo  ddee  ssaalluudd  ddee  GGaallaappaa  sseeaa  uunnaa  iinnssttiittuucciióónn  
ddee  sseegguunnddoo  nniivveell..  

  GGeessttiioonnaarr,,  pprroommoovveerr  yy  eejjeeccuuttaarr  cceennttrrooss  ddee  eennffeerrmmeerrííaa  eenn  llaass  
iinnssttiittuucciioonneess  eedduuccaattiivvaass  qquuee  nnooss  ppeerrmmiittaann  llaa  aatteenncciióónn  ddee  llooss  pprriimmeerrooss  
aauuxxiilliiooss,,  ppoorr  ppeerrssoonnaass  ccoommppeetteenntteess  eenn  eessttee  rraammoo..  
  
  
  

SSEERRVVIICCIIOOSS  PPUUBBLLIICCOOSS  
  
  

  GGeessttiioonnaarr  llaa  aammpplliiaacciióónn  ddee  rreeddeess  ddee  aallccaannttaarriillllaaddoo  qquuee  ccuubbrraann  eell  110000%%  
ddee  ccaassccoo  uurrbbaannoo  ddeell  mmuunniicciippiioo..  

  FFoommeennttaarr  aa  llaass  eemmpprreessaass  pprreessttaaddoorraass  ddee  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  ppaarraa  qquuee  
pprreesseenntteenn  ppllaanneess  ddee  mmeejjoorraammiieennttoo  ddee  rreeddeess  yy  sseerrvviicciioo  qquuee  pprreessttaann..  

  VViiggiillaarr  llaa  aaddeeccuuaaddaa  pprreessttaacciióónn  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  yy  ddee  llaass  ttaarriiffaass,,  
ggaarraannttiizzaannddoo  llaa  ccaalliiddaadd  ddeell  sseerrvviicciioo,,  yy  aaccuuddiirr  aa  llaass  aacccciioonneess  nneecceessaarriiaass  
ppaarraa  llooggrraarr  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss    ddee  llooss  uussuuaarriiooss..  

  DDeessaarrrroollllaarr  llaass  aacccciioonneess  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  llaa  nnoorrmmaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  
iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  ddee    llooss  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  eenn  mmuunnddoo  ffeelliizz..  

  FFoorrttaalleecceerr    llaass  aacccciioonneess  ddee  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  mmuunniicciippaall  eenn  ppooss  ddee  llaa  
ccuullmmiinnaacciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  ddeennoommiinnaaddoo  rreelllleennoo  ssaanniittaarriioo  ppaarrqquuee  
eeccoollóóggiiccoo  mmeettrrooppoolliittaannoo..  
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RREECCRREEAACCIIÓÓNN,,  DDEEPPOORRTTEE  YY  CCUULLTTUURRAA  
  
  

  EEllaabboorraarr  uunn  PPllaann  DDeeppoorrttiivvoo  yy  RReeccrreeaattiivvoo  aannuuaall  qquuee  ppeerrmmiittaa  pprriioorriizzaarr  
llooss  eessffuueerrzzooss  ppaarraa  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  llaass  eessccuueellaass  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ddee  
ttaalleennttooss  ddeeppoorrttiivvooss,,  eell  aappooyyoo  ddee  llooss  ttoorrnneeooss  iinntteerrccoolleeggiiaalleess  yy  
ddeeppaarrttaammeennttaalleess,,  yy  eell  ffoommeennttoo  ddeell  eessppaarrcciimmiieennttoo  yy  llaa  rreeccrreeaacciióónn..  

  DDoottaarr  yy  mmaanntteenneerr  ddee  llooss  ppaarrqquueess  yy  cceennttrrooss  ddeeppoorrttiivvooss  eexxiisstteennttee  ccoommoo  
ccoommpplleemmeennttoo  ppaarraa  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  PPllaann  DDeeppoorrttiivvoo  yy  RReeccrreeaattiivvoo..  

  MMeejjoorraarr  eell  pprreessuuppuueessttoo  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ccuullttuurraa,,  ppaarraa  ddaarr  ccoonnttiinnuuiiddaadd  aa  
llooss  pprrooggrraammaass  eexxiisstteenntteess  eenn  ssuuss  ddiiffeerreenntteess  rraammaass..  

  CCrreeaarr  ffoorroo  --  ttaalllleerreess  ppaarraa  aapprrooppiiaarr  aa  llooss  cciiuuddaaddaannooss  ddee  llooss  vvaalloorreess  ddee  
ccuullttuurraa  cciiuuddaaddaannaa  yy  ddeemmooccrrááttiiccaa  qquuee  pprrooppiicciieenn  llaa  ccoonnvviivveenncciiaa,,  
aassoocciiaacciióónn  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa..  

  FFoommeennttaarr  eenn  llaa  ppoobbllaacciióónn  ggaallaappeerraa  eell  lliibbrree  eessppaarrcciimmiieennttoo  yy  rreeccrreeaacciióónn  
ddee  llaa  ffaammiilliiaa  eenn  ccoonnjjuunnttoo  ccoommoo  uunn  eessttiilloo  ddee  vviiddaa  ssaalluuddaabbllee..  

  CCrreeaarr,,  ggeessttiioonnaarr  yy  eejjeeccuuttaarr  llooss  pprrooggrraammaass  yy  pprrooyyeeccttooss  ppeerrttiinneenntteess,,  
ppaarraa  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  CCeennttrroo  ddee  VViiddaa  SSaannaa  ccoommoo  ffuunnddaammeennttoo  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  ffaammiilliiaass..    

  
  
VVIIVVIIEENNDDAA  
  
  
EEll  aannáálliissiiss  ssiittuuaacciioonnaall  nnooss  ddeemmuueessttrraa,,  llaa  nneecceessiiddaadd  iimmppeerriioossaa  ddee  mmii  
aaddmmiinniissttrraacciióónn,,  eenn  lloo  qquuee  ttiieennee  qquuee  vveerr  ccoonn  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  ddee  vviivviieennddaa,,  eenn  
eessttee  oorrddeenn  ddee  iiddeeaass  ssee  hhaaccee  nneecceessaarriioo::  
  

  DDeessaarrrroollllaarr,,  ggeessttiioonnaarr  yy  eejjeeccuuttaarr  pprrooggrraammaass  yy  pprrooyyeeccttooss  ddee  vviivviieennddaa  ddee  
iinntteerrééss  ssoocciiaall,,  eenn  lloo  ccoonncceerrnniieennttee  aa  mmeejjoorraammiieennttooss  ddee  vviivviieennddaa  yy  aa  llaa  
ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  vviivviieennddaa  nnuueevvaa,,  qquuee  ppeerrmmiittaann  ddiissmmiinnuuiirr  eell  ddééffiicciitt  
aaccttuuaall  ((iinncclluuyyeennddoo  llaa  ppoobbllaacciióónn  ddeessppllaazzaaddaa))  yy  rreeuubbiiccaarr  aa  llooss  rreessiiddeenntteess  
eenn  zzoonnaass  ddee  aallttoo  rriieessggoo..  

  PPrroommoovveerr  uunnaa  ppoollííttiiccaa  ddee  rreennoovvaacciióónn  uurrbbaannaa  ppaarraa  llaa  uurrbbaanniizzaacciióónn  
MMuunnddoo  FFeelliizz  qquuee  ggaarraannttiiccee  uunnaa  vviivviieennddaa  ddiiggnnaa  ppaarraa  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  
ffaammiilliiaass  aallllíí  uubbiiccaaddaass..  
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SSEECCTTOORR  AAGGRROOPPEECCUUAARRIIOO,,  PPEESSQQUUEERROO  YY  EECCOOTTUURRIISSTTIICCOO  
  
  

  AAppooyyaarr  yy  ffoorrttaalleecceerr  llaass  aassoocciiaacciioonneess  yy  oorrggaanniizzaacciioonneess  ddeell  sseeccttoorr  
ccaammppeessiinnoo..  

  PPrreessttaarr  llaa  aassiisstteenncciiaa  ttééccnniiccaa  yy  llaa  aasseessoorrííaa  eenn  llaa  ggeessttiióónn  ddee  ccrrééddiittooss  
ppaarraa  llaa  tteeccnniiffiiccaacciióónn  ddee  ssuuss  pprroocceessooss  pprroodduuccttiivvooss..  

  FFoommeennttaarr  pprrooggrraammaass  ppaarraa  llaa  aaddeeccuuaacciióónn  ddee  rreesseerrvvoorriiooss  qquuee  ssiirrvvaann  aall  
ddeessaarrrroolllloo  ddee    pprroocceessooss  ppiissccííccoollaass..  

  GGeessttiioonnaarr  aannttee  eell  IINNCCOODDEERR  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  ttiieerrrraa  ppaarraa  llooss  
ccaammppeessiinnooss  qquuee  llaa  rreeqquuiieerraann..  
  

  FFoommeennttaarr  eell  mmeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  vviivviieennddaass  ddee  iinntteerrééss  ssoocciiaall  ddee  
uurrbbaanniizzaacciioonneess  yyaa  eexxiisstteenntteess,,  ccoommoo  ssuuss  áárreeaass  vveerrddeess  yy  ddee  eessppaacciioo  
ppuubblliiccoo  

  GGeessttiioonnaarr  llooss  pprrooyyeeccttooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  qquuee  nniinngguunnaa  ffaammiilliiaa  ddee  
GGaallaappaa,,  PPaalluuaattoo  yy  ssuuss  vveerreeddaass  ssee  qquueeddee  ssiinn  uunn  tteecchhoo  ddoonnddee  vviivviirr..  

  
  
  
  

FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  NNUUCCLLEEOO  FFAAMMIILLIIAARR  
  
  
EEnn  eell  mmaarrccoo  ddee  lloo  eessttiippuullaaddoo  ppoorr  llaa  lleeyy  llaa  ffaammiilliiaa  eess  eell  ppiillaarr  ffuunnddaammeennttaall  ddee  llaa  
ssoocciieeddaadd,,  yy  eess  pprriioorriittaarriioo  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess  aassppeeccttooss  ppaarraa  llaa  
ccoohheessiióónn  aarrmmóónniiccaa  ddee  llaa  mmiissmmaa::  
  
MMUUJJEERR  
  

  PPrroommoovveerr  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  eeqquuiittaattiivvaa  ddee  llaass  mmuujjeerreess  eenn  llooss  ddiiffeerreenntteess  
pprrooggrraammaass  ssoocciiaalleess  pprroodduuccttiivvooss  qquuee  ddeessaarrrroollllee  eell  eennttee  mmuunniicciippaall  yy  qquuee  
mmeejjoorreenn  ssuu  ccoonnddiicciióónn  ddee  vviiddaa..  

  EEnn  bbaassee  aa  lloo  ccoonntteemmppllaaddoo  eenn  llaa  lleeyy  pprriioorriizzaarr  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  aa  llaass  
mmuujjeerreess  ccaabbeezzaa  ddee  ffaammiilliiaa  eell  aacccceessoo  aa  llooss  bbeenneeffiicciiooss  qquuee  llaa  
aaddmmiinniissttrraacciióónn  ggeenneerree  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaass  ccoommppeetteenncciiaass..  
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JJUUVVEENNTTUUDD  YY  NNIINNEEZZ  
  

  EEnn  eell  mmaarrccoo  ddee  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  eessttaabblleecciiddaass  ppoorr  lleeyy  ssee  ccrreeaarraann  
pprrooggrraammaass  ddiirriiggiiddooss  aa  ccaappaacciittaarr  yy  sseennssiibbiilliizzaarr  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  qquuee  
ppeerrmmiittaann  ddiissmmiinnuuiirr  llooss  ffaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo  eenn  eell  ccoonnssuummoo  ddee  ssuussttaanncciiaass  
ppssiiccooaaccttiivvaass  yy  eell  aallccoohhooll,,  vviioolleenncciiaa  ssoocciiaall  ee  iinnttrraaffaammiilliiaarr,,  yy  llee  ppeerrmmiittaa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo  iinntteeggrraall  ccoonn  pplleennoo  uussoo  ddee  ssuuss  ddeerreecchhooss  yy  
ooppoorrttuunniiddaaddeess..  

  
  
  

AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  
  
  

  FFoorrttaalleecceerr  llooss  pprrooggrraammaass  eexxiisstteenntteess  aammpplliiaannddoo  llaa  ccoobbeerrttuurraa  yy  ccaalliiddaadd  
ddee  aatteenncciióónn  ddee  llooss  mmiissmmooss..  

  DDeessaarrrroollllaarr  pprrooggrraammaass  ddee  sseennssiibbiilliizzaacciióónn  qquuee  eelliimmiinnee  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  ddee  
ddiissccrriimmiinnaacciióónn,,  ddeessppllaazzaammiieennttoo  oo  eexxcclluussiióónn  aall  sseennoo  ddee  llaa  ffaammiilliiaa  yy  llaa  
ccoommuunniiddaadd..  

  CCrreeaarr  pprrooggrraammaass  pprroodduuccttiivvooss  qquuee  llooss  mmaanntteennggaa  aaccttiivvooss  eenn  eell  ccaammppoo  
llaabboorraall..  

  
  
GGAAYY  
  
  

  DDiisseeññaarr  yy  rreeaalliizzaarr  pprrooggrraammaass  ddee  ssaalluudd  pprreevveennttiivvaa,,  oorriieennttáánnddoollooss  ssoobbrree  
llooss  ppeelliiggrrooss  ddee  llaa  vviiddaa  sseexxuuaall  iirrrreessppoonnssaabbllee..  

  FFoommeennttaarr  eenn  llaa  ppoobbllaacciióónn  eell  rreessppeettoo  aall  lliibbrree  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  
ppeerrssoonnaalliiddaadd  qquuee  ffaacciilliittee  llaa  iinncclluussiióónn  ssoocciiaall  ddee  eessttaa  ccoommuunniiddaadd  aa  ttooddooss  
yy  eenn  ttooddooss  llooss  aassppeeccttooss..  

  
  

  
DDEESSAARRRROOLLLLOO  UURRBBAANNOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  
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IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA  
  
  

  AAddqquuiissiicciióónn  ddee  uunn  tteerrrreennoo  qquuee  ppeerrmmiittaa::  
oo  CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  ccaanncchhaass  ddeeppoorrttiivvaass  eenn  eell  sseeccttoorr  MMaannggaa  ddee  

PPiittaall  ––  LLooss  CCaarrrruuaajjeess,,  ccoonn  llaass  ppeerrssppeeccttiivvaass  ddee  ggeessttiióónn  ppaarraa  llaa  
ccoommpplleemmeennttaacciióónn  ddee  uunn  ppoolliiddeeppoorrttiivvoo..  

oo  AAmmpplliiaacciióónn  ddee  llaa  vvííaa  ppaarraa  llaa  MMaannggaa  ddee  PPiittaall..  
oo  DDoonnaacciióónn  ddee  tteerrrreennooss  ppaarraa  llaass  vviivviieennddaass  qquuee  ccaarreecceenn  ddee  ppaattiiooss..  

  CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  CCeennttrroo  ddee  VViiddaa  SSaannaa,,  qquuee  ppeerrmmiittaa  eell  ddeessaarrrroolllloo  
hhuummaannoo,,  ffííssiiccoo  mmeennttaall  yy  ssiiccoollóóggiiccaa..  

  CCrreeaacciióónn  ddeell  CCeennttrroo  ddee  AAccooppiioo  mmuunniicciippaall  ppaarraa  eevviittaarr  llaa  iinntteerrmmeeddiiaacciióónn  
yy  mmeejjoorraarr  llaa  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  pprroodduuccttooss..  

  
  
MMOOVVIILLIIDDAADD  VVIIAALL  
  
  

  CCrreeaacciióónn  yy  rreeggllaammeennttaacciióónn  ddee  rruuttaass  aalltteerrnnaattiivvaass  ppaarraa  eell  ttrraannssiittoo  ddee  llooss  
vveehhííccuullooss  ppeerrtteenneecciieenntteess  aa  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  ttrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo  
iinnffoorrmmaalleess  ((bbiicciittaaxxiiss  yy  mmoottoottaaxxiiss)),,  ppeerrmmiittiieennddoo  llaa  nnoorrmmaall  mmoovviilliiddaadd  ddeell  
ttrraannssppoorrttee  iinntteerrmmuunniicciippaall..  

  DDeeffiinniicciióónn  ddee  ppoollííttiiccaass  ddee  ttrraannssiittoo  ccllaarraass..  
  CCoonnttrraattaacciióónn  ddee  ppeerrssoonnaall  iiddóónneeoo  qquuee  ppuueeddaa  eejjeerrcceerr  llaa  ffuunncciióónn  ddee  

rreegguullaaddoorreess  ddee  ttrraannssiittoo  qquuee  ccoonnttrroolleenn  yy  rreegguulleenn  eell  fflluujjoo  vveehhiiccuullaarr..  
  
  
EESSPPAACCIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO  
  
  

  LLaa  eelleevvaacciióónn  ddee  llooss  eessttáánnddaarreess  ddee  eessppaacciioo  ppúúbblliiccoo  ppoorr  hhaabbiittaannttee  eenn  
eessppeecciiaall  eenn  lloo  rreellaattiivvoo  aa  ppaarrqquueess  yy  zzoonnaass  rreeccrreeaattiivvaass  aaccttuuaannddoo  ttaannttoo  
eenn  uunnaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  yy  eexxiiggeenncciiaass  aa  llaa  uurrbbaanniizzaacciióónn..  
  

  
MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  
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  DDeessaarrrroollllaarr  pprrooggrraammaass  ddee  rreeffoorreessttaacciióónn  ddee  sseeccttoorreess  ccoonn  aallttooss  nniivveelleess  

ddee  aarriiddeezz..  
  CCrreeaarr  uunn  ppllaann  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  llaass  ffuueenntteess  hhííddrriiccaass  yy  llaass  ccuueennccaass  ddee  

aarrrrooyyoo  ggrraannddee  yy  ccaaññaa..  
  IInnvveerrssiióónn  ppaarraa  llaa  aaddeeccuuaacciióónn  yy  pprroommoocciióónn  ddeell  ppaarrqquuee  eeccoollóóggiiccoo  ccoommoo  

cceennttrroo  ddee  ccoonncciieenncciiaa  ssoocciiaall..  
  

  
  
PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  YY  DDEESSAASSTTRREE  
  

  IIddeennttiiffiiccaarr  llaass  zzoonnaass  ddee  aallttoo  rriieessggoo  iinnccoorrppoorráánnddoollaass  aall  PPllaann  BBáássiiccoo  ddee  
OOrrddeennaammiieennttoo  TTeerrrriittoorriiaall..  

  CCoonncciieenncciiaarr  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  ssoobbrree  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  hhaacceerr  ddee  llaa  
pprreevveenncciióónn  uunnaa  ccuullttuurraa  ddeessddee  lloo  ddoommééssttiiccoo..  

  AAtteennddeerr  ddee  mmaanneerraa  eeffeeccttiivvaa  llooss  ddeessaassttrreess  qquuee  ssee  pprreesseenntteenn  
aacccciioonnaannddoo  llooss  PPllaanneess  ddee  CCoonnttiinnggeenncciiaa  yy  ddee  EEmmeerrggeenncciiaa  eenn  eell  mmaarrccoo  
ddee  llaa  lleeyy..  

  
  
  

CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  PPAACCIIFFIICCAA  
  
  
RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  CCIIUUDDAADDAANNAA  
  
  

  RReeaalliizzaarr  ffoorrooss  yy  ttaalllleerreess  ssoobbrree  tteemmaass  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  
cciiuuddaaddaannaa,,  qquuee  ppeerrmmiittaann  ccoonncciieenncciiaarr  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  eenn  qquuee  lloo  ppúúbblliiccoo  
eess  ddee  ttooddooss,,  qquuee  aassíí  ccoommoo  ttooddooss  ppooddeemmooss  ddiissffrruuttaarr  yy  bbeenneeffiicciiaarrnnooss  ddee  
ééll,,  ddeebbeemmooss  ccuuiiddaarrlloo  yy  mmeejjoorraarrlloo  ccoonnssttaanntteemmeennttee  ((SSeennttiiddoo  ddee  
PPeerrtteenneenncciiaa))..  
  
  

SSEEGGUURRIIDDAADD  
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  CCoonnssttrruucccciióónn  yy  uubbiiccaacciióónn  ddee  CCeennttrroo  ddee  AAtteenncciióónn  IInnmmeeddiiaattaa  ((CCAAII)),,  qquuee  
ppeerrmmiittaann  mmaanntteenneerr  ccoonnttrrooll  ppoolliicciiaall  eenn  lloo  sseeccttoorreess  ccoonn  mmaayyoorr  íínnddiiccee  
ddeelliinnccuueenncciiaall..  

  GGeessttiioonnaarr  llooss  rreeccuurrssooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  ddee  
llccoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  nnuueevvaa  EEssttaacciióónn  ddee  PPoolliiccííaa  eenn  uunn  sseeccttoorr  aaddeeccuuaaddoo  
ppaarraa  llaa  ffáácciill  rreessppuueessttaa  aannttee  hheecchhooss  ddeelliinnccuueenncciiaalleess..  
  

VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDOOMMÉÉSSTTIICCAA  
  

  PPrroommoovveerr  pprrooggrraammaass  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  yy  sseennssiibbiilliizzaacciióónn  ssoobbrree  ddeerreecchhooss  
hhuummaannooss,,  eeqquuiiddaadd  ddee  ggéénneerroo  yy  eeqquuiiddaadd  ssoocciiaall,,  bbuussccaannddoo  bbaajjaarr  llooss  
íínnddiicceess  pprreesseennttaaddooss  hhaassttaa  aahhoorraa..  

  PPrroommoovveerr    llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llooss  cciiuuddaaddaannooss  ppoorr  bbaarrrriiooss  yy  sseeccttoorreess  
aaffiinneess  ccoonn  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  ddee  iinnsseegguurriiddaadd  yy  ddee  ssoolluucciióónn  ddee  ccoonnfflliiccttoo..  
  
  

  
  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  EECCOONNÓÓMMIICCOO  
  
  
EECCOONNOOMMÍÍAA  RREEGGIIOONNAALL  YY  GGEENNEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  EEMMPPLLEEOO  
  
  

  CCrreeaacciióónn  ddee  ppoollííttiiccaass  qquuee  ppeerrmmiittaann  llaa  pprroommoocciióónn  ddeell  mmuunniicciippiioo  ccoommoo  
zzoonnaa  iinndduussttrriiaall  eessttrraattééggiiccaa,,  ppaarraa  llaa  oobbtteenncciióónn  ddee  nnuueevvaass  iinnvveerrssiioonneess  yy  
eell  rreeccaauuddoo  ddee  nnuueevvooss  iimmppuueessttooss..  

  IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  uunn  ppllaann  ddee  iinncceennttiivvooss  eenn  iimmppuueessttooss  ppaarraa  llaass  
eemmpprreessaass  qquuee  ssee  eessttaabblleezzccaann  eenn  jjuurriissddiicccciióónn  ddeell  mmuunniicciippiioo,,    
ccoonnddiicciioonnáánnddoollooss  aa  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  mmaannoo  ddee  oobbrraa  rreessiiddeennttee  qquuee  sseerráá  
ccaappaacciittaaddaa  ppoorr  eell  sseennaa..    

  DDeessaarrrroollllaarr  llaa  BBoollssaa  ddee  EEmmpplleeoo  MMuunniicciippaall,,  ccoonn  ffuunncciioonneess  ddee  
iinntteerrmmeeddiiaacciióónn  llaabboorraall  eennttrree  llaa  mmaannoo  ddee  oobbrraa  yy  llaass  eemmpprreessaass  rraaddiiccaaddaa..    

  DDeetteerrmmiinnaarr  eell  ppoossiicciioonnaammiieennttoo  eessttrraattééggiiccoo  ddeell  mmuunniicciippiioo  aa  nniivveell  
rreeggiioonnaall,,  ccoonn  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  CCeennttrroo  ddee  SSeerrvviicciiooss  AAddmmiinniissttrraattiivvooss,,  
ccoommoo  ppuunnttoo  ddee  eennccuueennttrroo  ddee  llooss  eenntteess  tteerrrriittoorriiaalleess  llooccaalleess,,  
mmeettrrooppoolliittaannooss  yy  ddeeppaarrttaammeennttaalleess..  CCoommoo  iinntteennttoo  ddee  ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn  
ddeell  ppooddeerr  ddee  llaa  mmeettrróóppoollii..  
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  CCoonnttiinnuuiiddaadd  ccoonn  eell  aappooyyoo  aa  llooss  pprroocceessooss  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss  
aassoocciiaattiivvooss,,  pprroodduuccttiivvooss  yy  ddee  mmiiccrrooeemmpprreessaass  eenn  ccoonnvveenniioo  ccoonn  eell  
sseeccttoorr  pprriivvaaddoo  yy  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  ddee  aappooyyoo  aa  llaa  
pprroodduucccciióónn..  

  
  

  
EEFFIICCIIEENNCCIIAA  GGUUBBEERRNNAAMMEENNTTAALL  

  
  

FFIINNAANNZZAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  
  
  

  FFoorrttaalleecceerr  llooss  pprroocceessooss  ddee  mmeejjoorraammiieennttoo  ffiissccaall  yy  ffiinnaanncciieerroo  eenn  llee  
mmaarrccoo  ddee  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  eessttaabblleecciiddaa  ppoorr  llaa  lleeyy,,    tteenniieennddoo  ddee  iigguuaall  
mmaanneerraa  eenn  ccuueennttaa  llaass  ddiirreeccttrriicceess  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  ddee  CCaalliiddaadd..  

  
  
MMOODDEERRNNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  
  
  

  SSiimmpplliicciiddaadd  eenn  llooss  ttrráámmiitteess..  
  CCoonnttrraattaacciióónn  ppúúbblliiccaa  yy  ttrraannssppaarreennttee  aa  ttrraavvééss  ddee  ttooddooss  llooss  mmeeddiiooss  ddee  

ccoommuunniiccaacciióónn..  
  MMooddeerrnniizzaarr  ttooddooss  llooss  pprroocceessooss  ppaarraa  ccoonnttaarr  ccoonn  ssiisstteemmaass  ddee  

iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  nnooss  ppeerrmmiittaann  ddeetteerrmmiinnaarr  llaass  aammeennaazzaass  yy  ccoonnttrroollaarr  llaass  
aaccttuuaacciioonneess  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  qquuee  llaa  ssuubbssaannee..  

  IImmpplleemmeennttaarr  eell  MMaannuuaall  ddee  CCaalliiddaadd  ccoommoo  ddooccuummeennttooss  rreeccttoorr  ddeell  
SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  ddee  CCaalliiddaadd..  

  IImmpplleemmeennttaarr  ddee  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  rreennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaass  ppúúbblliiccaass  qquuee  
ppeerrmmiittaa  aa  llooss  cciiuuddaaddaannooss  aapplliiccaarr  ccoonnttrrooll  ssoobbrree  llaass  aacccciioonneess  ddeell  
mmuunniicciippiioo..  

  


