
 

 

PROGRAMA MUNICIPAL 

ESQUERRA 2015/19 

 
“ÉS L’HORA DE SANT PERE DE RIBES” 

 

UN NOU POBLE PER FER UN NOU PAÍS 

 

GESTIÓ, SENTIT COMÚ, 

TRANSPARÈNCIA, PROXIMITAT, 

COMPROMÍS, DEMOCRÀCIA 

PARTICIPATIVA, JUSTÍCIA SOCIAL, 

VALORS REPUBLICANS, IGUALTAT. 

 

    PROXIMITAT 

    TRASPARÈNCIA 

   HONESTEDAT 

      GESTIÓ 

    TREBALL 

    SÉNTIT COMÚ  

      SANT PERE DE RIBES 

 



 

 

 

PER UN NOU PAÍS VOLEM UNA MANERA 
DIFERENT DE FER LES COSES 
 
Benvolguts / des  ciutadans / es, em presento convençut que des de l’Alcaldia es pot treballar 
millor, amb més ganes i de forma responsable, dient les coses tal com són, i donant la cara davant 
la gent. 
 
Creiem fermament que l’Alcalde i el seu equip són els gestors dels interessos i dels desitjos de la 
nostra població, i aquests els volem portar endavant amb els nostres principis d’honestedat, 
transparència, sentit comú, treball i proximitat.  
Creiem que és important la participació ciutadana, amb consultes per fer sentir la veu de cada 
habitant de Sant Pere de Ribes i per treballar plegats amb les entitats, amb les associacions, i amb 
els consells que formen el teixit social i dinamitzador del nostre municipi. 

 
Volem un Sant Pere de Ribes per a tothom, vetllant per les peculiaritats i les necessitats de cada 
nucli, però presentant-nos com un gran municipi amb un gran futur per a la seva ciutadania.   
 
Ens adrecem a vosaltres en aquest programa, que ha estat fet per molta gent amb moltes i 
diferents  propostes que ens ha fet arribar qui ha volgut participar obertament dient la seva. 
Aquesta és doncs una nova manera de treballar incorporant les propostes de tothom i amb 
l’esperit de que tots junts ho farem millor. 
 
Hem destacat algunes propostes i actuacions concretes, així com projectes a més llarg termini. 
 
Les nostres prioritats són: la promoció econòmica, la lluita contra l'atur, l’educació, el jovent i el 
medi ambient. 
 
Hi ha una manera diferent de fer les coses: fer-les entre tots i totes.  
 
Nosaltres hi creiem, per això us demanem el vot.  
 
La decisió és a les vostres mans.  
 
Salut i REPÚBLICA! 
 
Josep Graells 
Candidat a l’Alcaldia de Sant Pere de Ribes 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. PER UNA MILLOR GESTIÓ, 
OPTIMITZAR ELS RECURSOS I ELS 
SERVEIS 

 

La crisi econòmica. 
Austeritat i eficiència per fer-hi front. 
 
L’AJUNTAMENT  HA D’ACTUAR  DES DE LA PLANIFICACIÓ A MIG I LLARG TERMINI 
 
CAL SIMPLIFICAR ELS TRÀMITS ADMINISTRATIUS 
 

- GOVERN  OBERT / ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA / OAC MÒBIL 
- Limitar el mandat de l’Alcalde MÀXIM 2 LEGISLATURES. Permetre a altres persones que 

aportin noves formes d’avançar. 
- Integració al sistema organitzatiu territorial, trobant suport i eines de cooperació amb els 

municipis veïns. 
- Aportar les mesures necessàries per millorar la participació ciutadana i de les entitats als 

plens municipals. 
- En un marc de crisi econòmica tan greu cal tenir en compte la situació financera real del 

nostre ajuntament per poder saber quin és el punt de partida real des del que ens hem de 
posar a treballar.(Auditories externes al principi  i final de legislatura) 

- Reserves del pressupost de cada regidoria per a Serveis Socials. 
- Pressupostos clars, oberts i nascuts en espais de debat, facilitant la participació ciutadana 

en diferents nuclis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

2. TREBALLAR AL COSTAT DE LES 
ENTITATS 

 

Participació. 
 
CONSTRUÏM TOTS I TOTES EL MUNICIPI QUE VOLEM 
 
L’AJUNTAMENT HA D’ESCOLTAR I TENIR EN COMPTE L’OPINIÓ DE LA CIUTADANIA. 
 
FER EFECTIVA LA PARTICIPACIÓ DE TOTHOM. 
 
Impulsar, donar suport i ajudar a les entitats i a tot el teixit associatiu perquè són els 
dinamitzadors de la ciutadania. 
 

- REFORÇAR LA IDENTITAT DEL NOSTRE MUNICIPI DES DE LA DIVERSITAT DE LA SEVA 
POBLACIÓ. VOLEM UNA CIUTAT PER A TOTHOM.  

- L'urbanisme i les polítiques socials han de treballar alhora. 
- L’administració, el ciutadà i el teixit socio-cultural, han de treballar plegats. 

- Redacció del projecte i construcció del Local com espai cultural polivalent a Ribes 
integrant-hi l’Espai Jove i l'Hotel d'Entitats, per donar l’ús que defineixi la majoria. 

- Reforma del Teatre Municipal de les Roquetes, com un espai per a usos socials i 
culturals que hauran de decidir el conjunt d’entitats usuàries de l'equipament. 

- Pla de millora de les instal·lacions esportives escolars. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. UNA NOVA MANERA DE FER 
POLÍTICA MUNICIPAL AMB 
PROXIMITAT, PARTICIPACIÓ I 
TRANSPARÈNCIA. 

 

ELS NOSTRES VALORS. 
L’equip, la nostra aportació com a valor diferencial. 
 
PERQUÈ ESTEM CONVENÇUTS QUE ES POT TORNAR A CONFIAR EN LES PERSONES. 
 
 CAL ESTAR OBERT A LES OPINIONS DELS ALTRES. 
 

- PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA. 

- Impulsar mesures d’informació i control per garantir la transparència, l'eficàcia i 

l’excel·lència de la gestió municipal. 

- CONSULTES NO REFRENDÀRIES SEGONS PARTICIPACIÓ, ALS NUCLIS, 

ELS SECTORS I ELS BARRIS DEL MUNICIPI. 

- La ciutadania ha de poder decidir sobre el seu territori. 

- Plens de l’ajuntament més participatius. 

- Optimitzar la gestió reorganitzant l’estructura municipal, d’acord amb les 

necessitats dels serveis per respondre a les demandes ciutadanes. 

- Potenciar l’autonomia dels diversos nuclis en el marc d’un municipi únic.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. PER UNS SERVEIS SOCIALS MÉS 
JUSTOS I EQUILIBRATS PER A TOT 
EL MUNICIPI. 

 
 

ENSENYAMENT I SERVEIS SOCIALS 
Millorar la gestió dels serveis i places, millorant l’eficiència 
dels espais. 
 

- L’educació i la formació de les nostres generacions són la garantia d’un futur millor. 
- Lluitar contra el fracàs escolar serà un dels nostres principals objectius. 

- “Espais escolars oberts”. Facilitar que les zones d’esbarjo dels centres educatius puguin ser 
utilitzades desprès de l’horari docent. 

- Ampliar la diversitat de l’oferta educativa. Potenciar nous cicles formatius de formació 
professional d’acord amb les necessitats del mercat de treball local i comarcal. 

- Ampliar i adaptar els horaris de les biblioteques, així com els espais de reunió i d'estudi. 
- A l'Escola de Persones Adultes, fer programes d’estudis orientats com a eines eficaces per 

a la formació personal i la recerca de feina. 
- Ampliar polítiques de formació i garantir la inserció laboral dels joves, conjuntament amb 

el Servei d'Ocupació i les empreses locals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. CONVIURE AMB EL NOSTRE 
ENTORN PER UN MUNICIPI 
MILLOR I MÉS PROPER. 

 
 

EL MEDI AMBIENT ÉS DE TOTS I TOTES. 
Propostes serioses per desenvolupar un marc ambiciós per 
un municipi més sostenible. 
 
VOLEM REGENERAR EL NOSTRE ENTORN PERQUÈ EN GAUDEXI TOTHOM. 
 

- Treballar i arribar a convenis amb la cooperativa “SOM ENERGIA” per a l' assessorament 
així com la millora dels actuals consums energètics. 

- ANELLA VERDA / VIA VERDA, establir una ruta ben marcada per enllaçar tots els nuclis del 
municipi, apropant l’entorn a tots els nostre veïns. 

- Estudiar la possibilitat de construir una PLANTA DE BIOMASSA. Es tracta d’un projecte 
ambiciós, amb la intenció de poder aportar solucions i llocs de treball tenint cura del 
nostre entorn. Aprofitar la nostra matèria primera i la renovació de les energies de 
consum actuals, tant als edificis municipals com als habitatges individuals que ho vulguin. 

- IMPLANTACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES A TOTS ELS ESPAIS PÚBLICS.Incloure 
l'obligatorietat que per obtenir un permís d’obres majors de nova construcció o de 
rehabilitació integral, s’instal·lin plaques solars per a l’abastiment d’aigua calenta. 

- HORTS URBANS. Potenciar-los i augmentar-los incorporant entitats, escoles, associacions, i 
que aquests col·lectius interactuïn amb el consumidor final.  

- “EDUCACIÓ NETA”, per un municipi més net i uns ciutadans més conscients que el carrer 
és de tots i cal mantenir-lo en les millors condicions. 

- Avançar cap un model energètic cap el desenvolupament sostenible. 
- Creació de l’OFICINA VERDA per a la promoció de l’estalvi energètic, la difusió de les 

energies renovables; facilitant-ne la informació i la gestió de tràmits per ajudes i projectes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. UN MUNICIPI DE TOTS I TOTES, 
TOTS I TOTES SOM EL MUNICIPI. 

 

SERVEIS SOCIALS MÉS JUSTOS. 
Per un municipi amb més justícia social i el manteniment de 
l’estat del benestar. 
 

- BANC D’ALIMENTS, un projecte d’economat d’aliments per una distribució més 

eficaç a l’hora d’atendre les necessitats de les persones. Increment dels productes, 

introducció del menjar fresc. 
- SOSTRE CÍVIC, potenciar el lloguer social i un parc d’habitatge públic. 
- La cohesió social i l’estat del benestar són irrenunciables. 
- Propostes per desenvolupar fórmules de formació i inserció socio-laboral al municipi. 
- BORSES DE TREBALL, tenir feina és un dret per a la dignitat de les persones. 

- Impulsar dins del Pla Local de l’Habitatge promocions de lloguer públiques i 

privades, els contractes de masoveria urbana, la rehabilitació d’habitatges antics. 

Consolidar l’Oficina Local i també coordinar les accions amb el Consell Comarcal i 

les agències privades.   

- Fomentar el voluntariat d’assistència a les persones grans o amb dependència. 

- Promocionar la integració de la gent gran en la vida socio–cultural del municipi a 

través d’activitats lúdiques i formatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. APROFITAR MILLOR ELS 
RECURSOS  I DINAMITZAR LA 
PROMOCIÓ ECONÒMICA. 

 
 

Un model econòmic autosuficient per arribar a UN FUTUR 
MILLOR. 
 
GENERAR UNA OFERTA VARIADA QUE REFORCI ELS ELEMENTS SINGULARS DEL MUNICIPI. 
 
L’AJUNTAMENT  HA D’ACTUAR  DES DE LA PLANIFICACIÓ A MIG I LLARG TERMINI PERQUE ELS MÉS 
NECESSITATS ENS HO DEMANEN 
 

- Autonomia i suficiència financera. 
- Revisar la situació del Mercat La Sínia. 
- Cercar oportunitats per a la implantació de noves empreses al nostre municipi. 
- Millorar i actualitzar l’oferta comercial amb suport màxim al comerç local i a les empreses 

del municipi. 
- Reforçar el cooperativisme amb l’emprenedoria dels ciutadans. 
- Potenciar la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb  especial 

atenció dels col·lectius de risc d’exclusió social i dels joves, les persones amb discapacitat, 
les dones i les majors de 45 anys. 

- Facilitar i potenciar el desenvolupament d’espais d’atracció econòmica, com ara Mas 
Solers. Captar activitats de lleure pel Parc d’Oci i desenvolupament de la seva ampliació. 

- Potenciar la Rambla del Garraf com a eix econòmic comarcal,  i ampliar el polígon 
Industrial de la “Vilanoveta”. 

- Establir un nou marc de relacions amb Fem Ribes i la UCER, per afavorir la participació del 
comerç de Ribes i de les Roquetes en els plans de dinamització econòmica. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

8. LA JOVENTUT TÉ MOLT A DIR 
SOBRE QUIN FUTUR VOL PER AL 
SEU NOU PAÍS. 

 
 

ELS I LES JOVES TAMBÉ TENIM MOLT A DIR. 
Un nou país amb UN FUTUR MILLOR. 
 
 

Serveis per al jovent 

 
- Actualització del Pla Local de Joventut, polítiques transversals per a joves, 

principalment en: 

- Consolidació dels programes d’inserció laboral específica per als joves 

- Reforç del transport públic entre Sitges, Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú, 

Vilafranca del Penedès i Barcelona -especialment a la Zona Universitària i en 

l’horari nocturn-. Adequació de noves parades i itineraris dels serveis, d’acord amb 

les necessitats actuals del municipi. Incrementar la freqüència dels caps de setmana 

a les estacions de tren.  

- Ampliació dels horaris de les biblioteques públiques en època d’exàmens. 

- Obertura i gestió de l’Espai Jove de Sant Pere de Ribes. Autogestió dels espais 

públics per tal d’oferir una major disposició dels mateixos durant l’any. 

- Obertura d’oficina d’atenció al jove un o dies setmanals i oferiment de tallers i 

xerrades als instituts d’aspectes que concerneixen el jovent. 

- Promoció de l’esport local infantil i juvenil. 

- Incorporació de places per a nens amb dificultats econòmiques als esplais del 

municipi. Ajudar des de l'ajuntament a consolidar aquesta oferta. 

 

 

 

 


