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PROGRAMA MUNICIPAL SERVEIS TERRITORIALS ESQUERRA 2015 
 
URBANISME 
 
L’AJUNTAMENT HA D’ACTUAR DES DE LA PLANIFICACIÓ A MIG I LLARG TERMINI. 

1- Integració al sistema organitzatiu territorial, trobant suport i eines de cooperació amb els 
municipis veïns. 

 
Més enllà de l’aproximació que fèiem a l’ urbanisme relacionat amb la planificació territorial, als 
efectes d’una acció política municipal el definirem com la planificació física de les diferents 
activitats i usos del sòl , que es concreten en els anomenats instruments de planejament urbanístic 
general i derivat, i que configuraran un model de poble i ciutat. I per tant el seu espai social. 
 
Decisions d’aquesta transcendència cal que es facin amb la participació de tots els actors en la 
seva condició de ciutadans, interessats qualificats (propietaris), i resta de poders públics. 
 
Des d’Esquerra defensem un urbanisme deliberatiu subjecte a control democràtic, de fort 
contingut social que validi la subjecció de cada proposta a d’interès general sota el paradigma del 
desenvolupament urbanístic sostenible. Són moltes les previsions normatives que permeten un 
apoderament ciutadà real en la presa de decisions i la fiscalització dels processos urbanístics al 
servei de la transparència.  
 
    2-  L’ urbanisme i les polítiques socials han de treballar alhora. 
 
 Apostem clarament a favor d'un model de municipi sostenible i respectuós amb el medi natural 
sobre la base de la utilització racional del territori per compatibilitzar el creixement i el dinamisme 
econòmic que comporta amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de 
generacions presents i futures. 
 
 Proposem un model de municipi ordenat i equilibrat, amb una utilització racional i del territori 
d’acord amb el model territorial de desenvolupament urbanístic sostenible. Un municipi 
equilibrat entre el règim de sòl urbà i no urbanitzable. Un municipi ordenat, ben compensat i 
estructurat. 
 
Treballem per la utilització eficient de les àrees urbanes, la renovació i la reutilització dels teixits 
urbans per compactar la demanda d’espai per habitatge i per activitats econòmiques. 
 
Promovem un model urbanístic de municipi al servei de les persones i de la cohesió social, on 
el municipi sigui un espai de trobada, relació i integració a una identitat comuna; en definitiva la 
construcció quotidiana de l’espai cívic. 
 
 Cal tenir present, que els nostres municipis ja no poden créixer de la mateixa manera que ho han 
fet en els darrers anys. En el propers anys o en la propera dècada, el manteniment, la rehabilitació 
i la millora de l’existent ha d’ésser la nostra premissa. 
 

El procés de transformació dels nostres municipis serà molt més lent, i per tant ha d’ésser més 
reflexiu i alhora més flexible, ja que buscarem al màxim l’eficiència i la rendibilitat dels recursos 
tant a nivell econòmic, social i mediambiental. 



 

 

 
L’actuació de la administració i els organismes amb competències urbanístiques han d’ésser el 
màxim de transparents i abandonar l’opacitat vers els ciutadans. Per això, també cal una 
implicació dels ciutadans (coresponsabilitat) en la comprensió de la disciplina urbanística. 
 
Millorem les eines que permetin que als ciutadans no experts, puguin entendre els processos que 
succeeixen amb el planejament urbanístic, cal ser molt més transparent , no ens podem limitar a 
només donar accés als documents i als procediments. 

 
3- Actuacions a tenir en compte. 

 
Redacció del projecte de rehabilitació o de nova 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. 
 
Rehabilitació i 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. 
 
Continuïtat amb les obres de la Casa de la Vila. 
 
Pla de millora de les instal·lacions esportives escolars. 
 
Incloure en la normativa, que per obtenir un permís d’obres majors de nova construcció o de 
rehabilitació integral, sigui obligatori la instal·lació de plaques solars per a l’abastiment d’aigua 
calenta. 
 
Aconsellar la construcció de cisternes per la recollida d’aigua de pluja, als habitatges de nova 
construcció per tal de aconseguir un l’estalvi d’aigua. 
 
Pla de manteniment dels edificis Municipals. 
 

4- Municipi ordenat i equilibrat 
 

Elaborar un catàleg de patrimoni local per tal de preservar els béns culturals d’interès locals en 
totes les seves vessants —històric, natural, arqueològic...—, fent una especial atenció al 
patrimoni arquitectònic, entès des del i com paisatge i no des de l’element singular; però 
també al documental, etnogràfic i històric. 
 
Vetllar per l’embelliment del paisatge urbà —neteja de carrers, rehabilitació de façanes, 
redacció de la carta de colors i de materials, enjardinaments... 
 
Afavorir la compactació i la integració de les activitats del municipi, i promoure polítiques 
d’ordenació del territori que facin impossible la creació d’un continu urbà amb els municipis 
veïns. 
 
Relligar els barris en l’espai urbà per articular l’estructura viària i de serveis. 
 
Afavorir, en el planejament urbanístic, el desenvolupament del petit i mitjà comerç urbà i 
l’equilibri entre els diferents formats d’oferta. 



 

 

 
 Potenciar les illes de vianants i, simultàniament, els plans de dotació d’aparcaments perquè 
afavoreixin el comerç urbà tant al centre com a totes les àrees urbanes amb una presència 
destacada de l’activitat comercial. 
 
La protecció de la legalitat urbanística es un problema especialment complex. Tot i això si volem 
un urbanisme endreçat es imprescindible que els ajuntaments  impulsin polítiques contundents 
amb la protecció de la legalitat urbanística. 
 
Fer del sòl industrial un dels principals actius de la ciutat, alhora que pugui lligar-se amb la resta 
del teixit urbà, a través d’una mixtura d’usos eficient i segura. Canviar la seva visió, el sòl industrial 
també és ciutat, i per tant, cal dignificar-lo. 
 
Potenciar els espais oberts que compleixin una funció compensadora de les activitats urbanes i 
formen part essencial del patrimoni paisatgístic del municipi 
 
Afavorir i assegurar la creació i el bon manteniment dels espais verds, concebre aquest espais 
com infraestructura ecològica que relliga la ciutat. 
 
Revisió de paviments i voreres, per poder fer una valoració del seu estat i procedir a fer un estudi 
de millora. 
 
Substituir gradualment les làmpades tradicionals de l’enllumenat públic per díodes emissors de 
llum, LED per afavorir l’estalvi d’energia, previ a una elaboració d’un estudi prou rigorós, 
contemplant el compromís de manteniment. 

 
 

5- PLA LOCAL D’HABITATGE,  Impulsar dins del Pla Local de l’Habitatge promocions de 
lloguer públiques i privades, els contractes de masoveria urbana, la rehabilitació 
d’habitatges antics. 

 

El Pla Local d’Habitatge previst a la Llei del Dret a l’Habitatge com a eina més específica que altres 
instruments existents es l’instrument adient per al desenvolupament d’una política d’habitatge a 
nivell local, tota vegada que ha d’incloure la diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi i les 
necessitats i els programes a desenvolupar de manera coordinada amb els plans urbanístics. 
 
Una vegada aprovat, la creació d’un observatori local d’habitatge actualitzat semestralment, que 
permeti conèixer l’evolució del mercat de sòl i de l'habitatge, de renda lliure i de lloguer, amb 
informació de preus, transaccions, superfícies, esforç familiar, etc., és rellevant per l’actualització 
del Pla. 
 
La Diagnosi del Pla Local ha de contenir totes les dades de necessitats d’habitatge, trams de renda, 
franges d’edat, famílies en risc d’exclusió residencial pel correcte disseny dels programes. 
 
 
 

 
 



 

 

Els reptes a que s’haurà d’enfrontar l’acció política seran: 
 
5.1. Garantir el compliment del mandat de solidaritat urbana (15% del total del parc d’habitatge 
destinat a polítiques socials en 20 anys)mitjançant les reserves adequades de sòl en el 
planejament destinades a habitatge protegit, d’acord amb la realitat de cada municipi. 
 
5.2. Consolidar una política de sòl basada en la no venda del mateix i en la actuació pro-activa de 
l’Ajuntament respecte a actuacions urbanístiques paralitzades que siguin estratègiques, per 
exemple pagant quotes d’urbanització dels promotors a canvi del sòl edificable. 
 
5.3. Ampliar el parc de lloguer assequible buscant mecanismes per garantir tant la nova 
construcció com per mobilitzar habitatges desocupats. (Convenis SAREB cessió habitatges 
desocupats pel lloguer social. Protocols per sancionar els habitatges buits de manera injustificada. 
Programa de mediació pel lloguer social). 
Coordinat amb la elaboració d’un cens d’habitatges desocupats, amb actualitzacions continues, 
aplicant les normatives de sanció previstes, per evitar l’especulació de la vivenda. 
 
5.4. Potenciar els mecanismes per evitar pèrdues d’habitatge i donar el màxim de resposta en cas 
que aquestes es produeixin.(Posada en funcionament de la taula d’emergències social i oficina 
de mediació “Ofideute” a cada municipi a més dels ajuts al pagament de l’habitatge previstos.) 
 
5.5. Ampliar el serveis i tipus de resposta a la manca d’allotjaments. ( Xarxa d’Habitatges 
d’Inserció) 
6. Impulsar la rehabilitació per garantir el compliment de les obligacions envers l’ús de l’habitatge, 
tant pel que es refereix a per edificis en mal estat; com per afrontar el problema d’habitatges 
buits allà on sigui necessari.  
 
5.6. Centralitzar tots els serveis d’habitatge en oficines locals d’habitatge conveniades amb la 
Generalitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMA MUNICIPAL MEDI AMBIENT ESQUERRA 2015 
 

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. 

Volem arribar a acords de col·laboració amb empreses coneixedores i amb experiència en el 
sector, perquè ens aporti i doni la formació necessària als tècnics per poder treballar 
conjuntament  i aportar als nostres ciutadans les millors eines per trobar les millors solucions 
energètiques i afavorir l’abaratiment de les tarifes que paguem tots els usuaris, amb un servei 
personalitzat a domicili per facilitar la proximitat i l’assessorament amb el ciutadà, afavorint en la 
mesura que sigui possible  l’ús d’energies alternatives. També ampliant un servei per comunitats 
de veïns, per poder facilitar la informació necessària per  poder arribar a solucions conjuntes. 
 

- 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. 

Amb l’ intenció de donar un reforç al punt anterior, i poder posar-ho en marxa més fàcilment, 
establir un punt de coordinació, tant pel reconeixement i proximitat per la població, com per 
concentrar tots els projectes a llarg termini, i poder tenir informat de les diferents alternatives que 
van sortint constantment. 

 
- ANELLA VERDA / VIA VERDA, establir una ruta ben marcada per enllaçar tots els nuclis del 

municipi, apropant l’entorn a tots els nostre veïns. 
Establir un  projecte de consens amb els diferents nuclis que conformen el municipi, per trobar un 
espai comú, que els comuniqui fàcilment, així com realitzar una ruta definida com “ANELLA 
VERDA”, de fàcil recorregut, on tothom, grans i petits, puguin gaudir del nostre entorn de manera 
senzilla, ben senyalitzada, amb espais informatius, de descans. Un espai on poder gaudir de la 
natura en la mesura que disposi cadascú.  
 

- 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. 

 
Probablement es tracta del projecte més ambiciós i on participant gran part de les diferents 
regidories de l’ajuntament.  
4.1 Inicialment es proposa un estudi seriós i buscant ajuts a la resta de administracions per la 
construcció d’una planta de producció de combustible procedent de els nostra espai forestal, que 
és tracta del més extens de tota la comarca, i on l’ajuntament és propietari de la major part.  
4.2 Una implicació important de ADF, intentant alleugerir el caràcter voluntari, dotant dels 
recursos i aspectes de finançament, per poder treballar com una entitat que els permeti millorar 
notablement els seus equipaments així com la seva tasca en el nostre espai forestal, amb la 
responsabilitat que això comporta. 



 

 

4.3 Estudiar formules, per probables formes de cooperativisme, amb el recolzament municipal per 
comercialització i instal·lació, manteniment, i distribució del combustible provinent de la planta de 
producció. Fomentant l’ocupació local, conjuntament amb les empreses del sector que ja 
treballant en aquests sentit, buscant la màxima implantació d’aquest tipus d’energia renovable, 
provinent del nostre entorn, tant per particulars, com per empreses, institucions, espais públics. 
Em de tractar als nostre entorn com es mereix, i donar la millor cura, com el que volem rebre quan 
hi anem a passejar. 
 

- 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. 

Adequa la normativa actual i donar prioritat a l’ implantació d’energies renovables en els espais 
públics, així com en les noves construccions. Conscients de que es tracta d’un projecte d’un fort 
impacte econòmic, però convençuts de que si volem un nou futur per les properes generacions no 
podem anar esperant que ho facin altres. Sabem que es tracta d’una inversió a llarg termini i que 
no gaudirem de resultats immediats, però convençuts de començar amb l’ intenció de establir una 
mentalitat col·lectiva de la necessitat de avançar cap un model energètic diferent. 
 

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

Fer us dels Horts Urbans en diferents sentits, incrementant la seva implantació, així com trobar un 
ús educatiu vinculat amb els espais escolars, demanant la col·laboració dels mateixos per 
desenvolupar una tasca educativa, així com fer participar a les persones jubilades interessades en 
donar a conèixer de forma educativa la gran diversitat de tasques que es desenvolupen dins 
aquests espais. Tractar amb diferents entitats culturals, etc., que proposin projectes alternatius 
per donar un major rellevància. 
 

- “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. 

Establir un pla de mesures educatives i de formació, així com l’aplicació de la normativa municipal, 
pel manteniment de la neteja dels espais del nostre municipi afectats pel incivisme de poques 
persones en l’entorn de tots. Recuperar tots els espais actuals com els abocadors descontrolats.  
 

- Integració al sistema organitzatiu territorial, trobant suport i eines de cooperació amb els 
municipis veïns. 

Establir projectes conjunts, per una banda presentar les propostes del nostre municipi, als 
consistoris veïns, així com al consell comarcal, buscant sinergies que poguessin arribar a 
implantacions a més gran part del territori de la comarca, trobant formules per una millor i més 
econòmica aplicació de les mateixes. 
 

- Potenciar l’autonomia dels diversos nuclis en el marc d’un municipi únic.  
Atendre les diferents necessitats de cada nucli que configurant la pluralitat del nostre municipi, 
per adaptar les mesures, d’estalvi i correcció energètica, en funció de les característiques de cada 
nucli. Aplicant politiques més adequades segons cada necessitat. 
 

 
 

 



 

 

PROGRAMA MUNICIPAL GOVERNACIÓ  ESQUERRA 2015 
 

1- Mobilitat i via pública, Una mobilitat equilibrada. 
 

Entenem la funció de la mobilitat dins l’espai cívic com un dels elements clau a l'hora d’aconseguir 
una distribució de la ciutadania més justa, que permeti equilibrar les oportunitats i les llibertats de 
tots els ciutadans i ciutadanes dels nostres municipis. 
 
En aquest sentit, optem per unes polítiques locals basades en el re equilibri de la mobilitat com a 
resposta del continu augment de la mobilitat de les persones i de les mercaderies, fet que ha 
accentuat els conflictes generats pel trànsit, com ara la congestió, la contaminació acústica i 
ambiental o l’accidentabilitat. Cal tenir present que el transport públic és la clau a l'hora 
d’aconseguir una mobilitat equilibrada, i en aquest sentit serà la prioritat en la política local. Per 
això, des L’ ajuntaments també posarem l’accent en la gestió i en l’educació de la mobilitat. 
 
El desplaçament més sostenible és aquell que no es produeix, o que podem fer més proper, pel 
què el disseny de les ciutats i la col·locació dels seus equipaments o centres generadors de 
mobilitat en són peça clau per una mobilitat sostenible i amable. I en els nuclis urbans els modes 
de transport més eficient i sostenibles són anar a peu i en bicicleta. 
 

2- La mobilitat a peu i en bicicleta i l’espai urbà de convivencia. 
 
Els canvis en la jerarquització viaria es poden assolir a partir d’actuacions toves i barates dins 
l’àmbit urbà, a través de petites modificacions en la circulació, a partir d’actuacions mitjançant el 
mobiliari urbà i pintura vial. Es fonamental i econòmicament molt factible. 
 
Establir carrers per a ús preferent o exclusiu per a vianants i ciclistes, eixamplar les voreres i 
crear illes per a vianants 
 
Millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques. 
 
Prioritzar la protecció davant l’aparcament irregular als passos de vianants, a les parades 
d’autobús i l’aparcament en doble fila a les vies principals. Vetllar per les indisciplines que 
perjudiquen al vianant o el Transport Públic. 
 
Integrar paisatgísticament les vies de vianants per a dignificar-les i fer-les més atractives. 
 
Afavorir l’ús més racional i eficient del cotxe 
 

3- La circulació dels vehicles a motor 
 
Tractar adequadament les travessies i les vies. 
 
Prioritzar en la mesura del possible els bons dissenys dels recorreguts que evitin les altes 
velocitats. 
 
 
 



 

 

 
4- La mobilitat en bicicleta 
 

Promoure l’ús de la bicicleta en la trama urbana i en desplaçaments interurbans curts i/o 
planers, amb la creació, consolidació o extensió d’una xarxa de carrils bici coherent i segura 
que tingui en compte la suficiència i la continuïtat dels itineraris. 
 
Instal·lar aparcaments —repartits estratègicament— i millorar la senyalització per a bicicletes. 
 
Crear vies verdes o carrils-bici intermunicipals. 
 
Fomentar i regular l’ús de la bicicleta amb mesures que atorguin respecte per al vianant. 
 

5- La millora de la qualitat ambiental urbana. 
 

Controlar les emissions contaminants relacionades amb el trànsit. 
 

 Controlar la contaminació acústica produïda pel trànsit i elaboració de mapes de soroll. 
 
Asfaltar amb paviment sonoreductor i aplicar mesures antisoroll. 
 
Utilitzar vehicles impulsats amb fonts d’energia renovables o tecnologies alternatives. 
 
Establir bonificacions fiscals a vehicles impulsats amb energies renovables. 
 

6- L’ordenació i la gestió de la mobilitat urbana 
 

Estudiar els serveis viaris i la reordenació de la xarxa bàsica local. 
 
Pla de millora del transit a tots els nuclis del municipi, per tal de adequar-ho a l’amplària dels 
carrers per afavorir una millor circulació. 
 
Impulsar tallers o seminaris per la mobilitat als centres educatius del municipi. 
 

7- SEGURETAT 
 

La constant evolució socioeconòmica de la societat i la seva extraordinària complexitat ha 
provocat que els reptes de la seguretat s’hagin multiplicat exponencialment. Són moltes les noves 
formes de risc que es van generant i, per contra, la ciutadania exigeix cada cop més el seu dret a 
sentir-se segur en el seu entorn i, per extensió, als seus pobles i ciutats. 
 
Així doncs, en aquest marc, les polítiques locals en termes de seguretat están enfocades a 
impulsar canvis en els models actuals locals per tal d’aconseguir construir un nou model on la 
convivència i la seguretat configurin un espai cívic el més lliure i igualitari possible per tal 
d’avançar cap a una societat cada vegada més justa. 
 
 
 



 

 

Per tot això, cal garantir un marc comú de convivència on tothom compleixi les normes, ja sigui en 
els espais públics com també en els comunitaris, que són la clau per a un municipi cívic. Els valors 
de la confiança, la proximitat i l’ordre han d’inspirar aquest marc que configura un nou model de 
seguretat en l’àmbit local basat en la coordinació i transversalitat de molts departaments de 
l’administració local, per exemple amb el de la neteja i la conservació dels espais. 
 
En aquest model de seguretat un actor molt important és el paper de la policia local, com a 
referent de la seguretat local, ja que aquesta s’ha de fonamentar en primer terme en una aposta 
clara i contundent per la policia de proximitat, el contacte directe amb la ciutadania, fet que 
ajudarà a la prevenció de certes situacions o percepcions de risc. L’objectiu final ha d’ésser que la 
ciutadania se senti ben atesa i segura per tal d’aconseguir coresponsabilitzar-la amb tota política 
pública que tingui com a objectiu preservar el bé comú en totes les seves manifestacions. 
 
Per tant, entenent la seguretat des d’un punt de vista preventiu, més que reactiu, és obvi que tota 
política que la fomenti s’ha d'interrelacionar amb la convivència i el civisme per tal de garantir els 
drets i els deures dels nostres conciutadans en relació a aquella. Això fa necessari disposar d’altres 
serveis complementaris, com el d’agents cívics i mediadors, per tal de desenvolupar una política 
local de seguretat en majúscules. 
 
Per tot això, cal: 
 
Desplegar a tot el municipi la policia de proximitat com un element vertebrador més de la 
bona convivència al municipi. 
 
Universalitzar la figura dels agents cívics, amb coordinació amb la policia local, per informar i 
divulgar a peu de carrer les ordenances de civisme dels municipis. 
 
Desplegar un servei de mediació comunitària, amb coordinació amb la policia local, per 
intervenir i atendre conflictes veïnals i malentesos. 
 
Cal un procés de coordinació més estret i eficient amb els mossos d’esquadra, respectant i 
mantenint l’autoritat de l’Alcalde sobre les prioritats de la policia al seu municipi. 
 
Impulsar polítiques i accions per fomentar la cultura del respecte a les persones i a l’espai públic 
com a principals elements de promoció i defensa de la qualitat de vida de la ciutadania. 
 
Garantir el respecte als drets de les persones, així com el compliment de les obligacions que les 
normes democràtiques i cíviques situen en l’àmbit de la responsabilitat de la ciutadania. 
Implicar-se activament en l’atenció personalitzada i en el desenvolupament dels serveis necessaris 
per a totes les dones i els seus fills i filles en situació de violència masclista. És urgent avançar i 
invertir per posar fi a l’actual situació d’indefensió d'aquestes persones. En aquest sentit, la tasca 
de la policia local, en tant que cos policial més proper a la ciutadania, és cabdal. Davant la 
importància d’aquest problema, i donat que tot i haver formulat les denúncies pertinents, encara 
son moltes les víctimes, davant la impossibilitat de tenir constantment protecció; seria interessant 
que a través dels Consistoris i mitjançant subvencions, o qualsevol tipus d’ajuda, es pugi comptar 
amb personal qualificat i format tal i com contempla la Llei de Seguretat Privada, per exercir la 
Protecció Personal contra la Violència de Gènere. 
 



 

 

Vetllar pel compliment de les normes i no aplicar-les arbitràriament. L’Ajuntament impulsarà 
mesures sancionadores per a combatre els actes incívics. 
 
Facilitar als propietaris i propietàries d’animals domèstics el compliment de la normativa pel que 
fa a la tinença d’animals perillosos, així com la implantació del xip d’identificació. S’aplicaran, 
igualment, les normatives i ordenances municipals per la tinença d’animals domèstics. 
 
Vetllar pel compliment de les normes que fan referència a la persecució d’aquelles persones 
que inciten o coaccionen els infants a pidolar o a realitzar petits furts. Per tant, de manera 
conjunta amb el cos de Mossos d’Esquadra, s’elaboraran o s'actualitzaran programes específics 
que tinguin per finalitat eliminar totalment aquesta explotació. 
 
Vetllar per garantir el compliment de les normes que obliguen les activitats d’oci nocturn a ser 
respectuoses amb la qualitat de vida de la ciutadania. L'Ajuntament, mitjançant formes de 
participació ciutadana, impulsarà mesures que facin compatibles les activitats d’oci nocturn amb 
el descans de les persones, i l'estricte control dels aforaments. 
 
Augmentar la presència d’efectius de la policia local a les portes i als voltants de les escoles i 
instituts. També es realitzaran programes a les aules per sensibilitzar l’alumnat dels perills 
d’aquests fenòmens i per explicar quins són els mitjans de què es disposa per ajudar el conjunt 
de l’alumnat i el professorat. Alhora, també es realitzaran programes específics adreçats als 
pares i mares de l’alumnat per treballar conjuntament en benefici de la prevenció dels perills a 
què estan sotmesos infants i adolescents. 
 
Delimitar i protegir els parcs infantils perquè els nens i nenes no hagin de compartir espai amb 
animals domèstics. 
 
Reforçar i incentivar l’activitat inspectora d’edificis i espais públics o privats, i garantir el seguiment 
i el manteniment dels elements de seguretat. 
Impulsar un Pla transversal i integral de gestió forestal, amb criteris que facilitin l’extinció i la no 
propagació d’incendis forestals, prioritàriament en zones habitades. 
 
Intensificar accions, recursos i mitjans durant els mesos sense risc d’incendi per dur a terme, en 
col·laboració amb el Departament d'Interior i amb criteris de gestió integral del combustible, els 
focs tècnics o les neteges que garanteixin la discontinuïtat en cas de gran incendi forestal. 
 
Actualitzar el Pla de protecció civil de tipus especial i territorial a fi d’adaptar-los als canvis de 
circumstàncies del municipi. 
 
Establir o intensificar la coordinació entre els serveis municipals de seguretat i d’emergències amb 
els agents o institucions dependents institucionalment d’altes administracions, ja siguin bombers, 
agrupacions de defensa forestal o cossos de protecció civil, creant, si és el cas, juntes locals 
d’emergències. 
 
 
 

 
 



 

 

PROGRAMA MUNICIPAL FINANCES ESQUERRA 2015 
 
ORGANITZACIÓ ITERNA 
 
Obrir les dades públiques, accés a la informació i informar de presa de decisions. L’objectiu es 
proporcionar eines per què la gent pugui exercir el control de les politiques públiques. La 
transparència es el valor del bon govern. 
 
L’ajuntament  ha d’actuar  des de la planificació a mig i llarg termini. 
 
Cal simplificar els tràmits administratius, implantant l’administració electrònica i la oficina 
d’atenció ciutadana (OAC) Mobil. 
 
Limitar el mandat de l’Alcalde MÀXIM 2 LEGISLATURES. Permetre a altres persones que aportin 
noves formes d’avançar. 
 
HISENDA 
 
L’esclat i la intensificació dels episodis de corrupció en els mitjans  ha tingut un impacte en la 
pròpia credibilitat dels polítics i els partits. La lluita contra la corrupció i l’emergència de 
representants polítics amb les mans netes, s’erigeix com una prioritat de primer ordre per guanyar 
la confiança dels ciutadans. 
 
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). 
 
Pressupostos clars, oberts i nascuts en espais de debat, facilitant la participació ciutadana en 
diferents nuclis. 
 
En aquest sentit es considera una bona pràctica comptar amb l’aval de les entitats de la societat 
civil organitzada, així com dels sectors clau de la vida municipal, com son els educatius, de salut de 
la cultura, l’esport, l’empresa, etc. 
 
Reserves del pressupost de cada regidoria per a Serveis Socials, per tal d’agilitzar la tramitació en 
cas d’urgència. 
 
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. 
 
Optimitzar la gestió reorganitzant l’estructura municipal, d’acord amb les necessitats dels serveis 
per respondre a les demandes ciutadanes. 

 



 

 

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 perquè els més necessitats ens 
ho demanen. 
 
Autonomia i suficiència financera. 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA. 
 
Revisar la situació del Mercat La Sínia, per poder fer-lo atractiu i aconseguí un bon rendiment per 
tots els comerciants, trobant la solució conjunta per poder afavorir una millor i més amplia oferta 
per incrementar notablement el nombre de visitants. 
 
Cercar oportunitats per a la implantació de noves empreses al nostre municipi, conjuntament amb 
les actuals, establint convenis amb diferents administracions locals del territori. 
 
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, donant suport administratiu des 
de l’administració local per afavorir la seva implantació i gestió. 
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  
“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. 
 
RECURSOS HUMANS. 
 
El fet de tenir dos nuclis importants amb número d’habitants en el nostre terme municipal es fa molt 
complexa la distribució dels treballadors de la nostra administració local. 
 
Cal tenir una bona plantilla orgànica, una bona valoració dels llocs de treball i un bon conveni col·lectiu per 
tal de facilitar les coses al treballadors i treballadores, que se sentin valorats i compresos, ja que son ells, 
amb la seva experiència i el seu saber fer, cadascú amb el seu àmbit, els que facilitaran la feina al regidors i 
regidores. 
 
Un bon clima de treball es molt important per que reverteix amb la atenció als usuaris de l’administració 
pública. 
 
S’ha d’esborrar la mala imatge que encara molta gent te dels treballadors públics de poc treballadors, i cal 
consciencià als usuaris de l’administració que tot treballador, sigui on sigui el seu lloc de treball, te els seus 
drets.  
 



 

 

 

PROGRAMA MUNICIPAL SERVEIS SOCIALS PER LA IGUALTAT  
ESQUERRA 2015 

 

Benestar i qualitat de vida per a tots i totes 
Decàleg per millorar la vida d’aquells i aquelles que pateixen la crisi amb més intensitat 
 
VOLEM QUE TOTS / TOTES QUE SÓN CIUTADANS / CIUTADANES DE SANT PERE DE RIBES  
GAUDEIXIN DE BENESTAR PER VIURE AMB DIGNITAT. 
 

1- Potenciar el Consell Social  
               La Regidoria de Serveis Socials ha de treballar conjuntament amb totes aquelles persones 
que són coneixedores i properes als ciutadans i les ciutadanes i a les famílies més desafavorides 
del nostre municipi. Aquestes persones són els tècnics del mateix Ajuntament però també els 
membres d’aquelles entitats especialitzades com ara Càritas, el Voluntariat de St. Camil, 
l'Associació Betània etc. que estan en contacte diàriament amb aquells i aquelles que viuen 
situacions de necessitat extrema. 
 

2- Treball en xarxa  
Veient que la majoria de les vegades per a qui pateix la crisi, els problemes no van mai sols 
ens hem de comprometre a treballar en xarxa amb les diferents regidories del nostre 
ajuntament per  poder donar resposta a les necessitats més urgents i més complexes 
(Formació, Treball, Habitatge, Medi Ambient, Economia.....). 

 
3- Oficina de Recursos Laborals 

             Creació de l’Oficina de Recursos Laborals per tal d’orientar, assessorar, i posar en contacte     
les empreses i la població aturada per reduir el nombre d’aturats del nostre municipi. Crearem així 
una borsa de treball on puguin donar resposta a tots aquells / aquelles que en tinguin necessitat. 
 

4- Potenciar i millorar la figura dels educadors socials 
              La figura de l’educador / a social creiem que és clau per a l’atenció a diferents col·lectius, 
per a la infància i adolescència de manera preferent. Aquesta presència no ha de ser de moltes 
hores de despatx sinó d’estar allí on pugui ser necessària la seva presència: als casals, als esplais, a 
les escoles, als instituts de secundària. Aquesta figura no ha de ser només al lloc que li correspon 
quan el conflicte ja s’hagi creat sinó i sobretot abans per PREVENIR situacions de risc. Es tracta de 
revitalitzar la figura de “l’educador de carrer”, que l’han convertit en una persona de despatx més 
ocupada en fer informes que no pas d’estar allà on es pot ocasionar el conflicte. 
              
        5. Creació de pisos de lloguer social 

        Els lloguers a la nostra població no són pas preus a l’abast de totes les famílies i sobre tots 
per aquelles que estan a l’atur i que no tenen cap prestació social. És per això que creiem que 
hem de crear amb urgència pisos de lloguer social per tal que aquells ciutadans o ciutadanes 
que pateixen amb cruesa aquesta situació puguin viure amb dignitat. 

          
    6. Sancionar aquelles entitats bancàries que tinguin pisos buits més d’un any 

        Aquelles entitats bancàries que tinguin pisos que porten més d’un any buits ja siguin 
antics com de nova construcció se’ls multarà per no posar aquests pisos en disposició per a 



 

 

famílies que pateixen situacions de precarietat per no poder pagar les hipoteques o el lloguer 
de les seves vivendes .                                                                                                         

        
5- Atenció a la població immigrant 
        L’atenció a la població immigrant és un servei que aquest Ajuntament des de fa temps ja 
ofereix, però donada la seva especificitat i especialització necessita d'uns recursos tècnics amb 
una formació especifica i d’una assessoria legal permanent atès que les lleis són modificades 
molt sovint. Creiem que aquest servei s’ha de reforçar i incloure aquelles entitats que ja estan 
ubicades en aquest àmbit i tenen la seva seu social en el nostre municipi. 
 
6- Pobresa infantil i ancians. 
        Són els infants i els vells qui pateixen amb més intensitat la pobresa i d’això són moltes les 
entitats i ONGs que ens ho recorden sovint pel mitjans de comunicació social. ERC també en 
aquest sector important de la nostra població té una sensibilitat força accentuada i no vol 
deixar al marge a aquesta part important de població del seu programa municipal. Per tant 
s’han de potenciar les “beques menjadors” per als infants a les escoles, donar ajut en material 
escolar i assumir places d’esplai i colònies. Potenciar els serveis domiciliaris per a ancians que 
viuen sols / soles al seu domicili, creació d’un servei de voluntariat especialitzat per a 
l’acompanyament i visita a ancians que viuen sols etc. 

 
7- Pobresa energètica. 
       Un dels altres punts que creiem important en aquesta legislatura és l’ajut econòmic per 
aquelles famílies sense mitjans que no poden pagar la factura de l'electricitat i sobre tot 
durant els mesos d’hivern per a no passar fred.  
 
8- Casal de la Infància i de la Joventut 

       Creació d’un Casal per a la Infància i per als joves del nostre municipi on es fomenti 
l’organització del temps lliure, cursos d’informàtica, reforç escolar, activitats esportives, 
organització d’activitats extra-escolars, colònies d’estiu, casal d’estiu, menjador per a infants i 
joves en risc d’exclusió social en períodes de vacances. 
 
           9- Potenciar l’autonomia dels diversos nuclis en el marc d’un municipi únic 
           Atendre les diferents necessitats de cada nucli que configuren la pluralitat del nostre 
municipi, per adaptar les mesures d’estalvi i correcció energètica, en funció de les característiques 
de cada un d'ells. Cal aplicar les politiques més adequades segons cada necessitat. 
 
          10. Unificar i coordinar els Serveis de Diversitat i Ciutadania i Igualtat Dona – Home 
        Aquests dos serveis municipals haurien d'esdevenir un de sol per treballar plegades, de 
manera coordinada i colze a colze. Se'ls hauria de dotar d'un suport administratiu propi i d'un 
mínim pressupost que permeti treballar en l'educació i la prevenció, no tan sols des de 
l'assistencialisme. En aquests moments el nostre consistori només cobreix el sou de les 
treballadores i no hi ha possibilitat real de fer campanyes de conscienciació i / o sensibilització. 
Lluitarem per la Igualtat en majúscules per evitar que cap persona del nostre municipi pateixi 
discriminació, ni dones ni nouvingudes, ni qui tingui una orientació sexual determinada, ni qui 
pateixi una malformació, ni qui tingui creences minoritàries.....Volem una ciutadania lliure i sense 
complexos, que estimi com vulgui i visqui en igualtat de condicions i d'oportunitats vers la majoria 
de la població. En aquests aspectes també volem una nova societat més justa dins d'un nou país 
que està en construcció. 



 

 

PROGRAMA MUNICIPAL FORMACIÓ I OCUPACIÓ ESQUERRA 2015 
 
 
OBJECTIU:   POTENCIAR LA CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I UN ASSESSORAMENT 
LABORAL PERSONALITZAT 
 
1-Optimitzar els recursos existents i crear “el servei d’iniciatives per l’ocupació” , amb 
informació laboral, orientació, formació, plans d’inserció, gestió de la borsa local de 
treball, foment de l’economia social, creació d’empreses d’inserció, foment dels 
emprenedors i del cooperativisme.                                                                                 
 
2-Impulsar des de  l’Ajuntament, conjuntament amb d’altres administracions, la creació 
d’un viver d’empreses, per impulsar projectes empresarials d’emprenedors i d’empreses 
d’economia social. 
 
3-Potenciar la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb  especial 
atenció dels col·lectius de risc d’exclusió social com també dels joves, persones amb 
discapacitat, dones i majors de 45 anys. 
 
4-Establir els canals de comunicació i cooperació entre els centres educatius, empreses i 
Ajuntament, per tal d’ajustar la formació professional a les necessitats del mercat de 
treball local i comarcal. 
 
5-Promoure el voluntariat entre sèniors, prejubilats i jubilats, amb experiència 
professional, per fer tutories  per a persones emprenedores i en busca de treball. 
 
6-Potenciar la informació i assessorament  tècnic i financer, per aquelles persones que 
vulguin crear petites empreses de tipus associat, cooperatiu o d’autoocupació. 

7- Promoure que els nous emprenedors amb les necessitats de creació d’ocupació contactin amb 
aquelles  les persones que volen trobar feina. 

 
8-Planificació de Fires d’ocupació; promovent l’aproximació de les empreses i aquelles 
persones que amb els seus currículums puguin donar-se a conèixer amb la possibilitat de 
ser-ne contractats. 
 
9-Promoure trobades sectorials entre empreses, ajuntament  i treballadors potencials.  
 
10-Promoure, des dels ens locals, la desaparició de barreres administratives de tot tipus, la suma 
d’imposicions tributàries en aquest àmbit per a l’establiment d’empreses. 
 
11- Dur a terme una política de foment de l’emprenedoria en les ordenances municipals. 
 
12-. Incentivar i facilitar la incorporació de les empreses a les noves tecnologies. 



 

 

PROGRAMA MUNICIPAL CULTURA ESQUERRA 2015 
 

CULTURA: la quarta pota de l'Estat del Benestar 
 
COLZE A COLZE AMB LA CIUTADANIA 

 
1- Treballar al costat de les entitats 
             Impulsar, donar suport i ajudant a les entitats i a tot el teixit associatiu perquè són els 
autèntics dinamitzadors de la vida ciutadana. Aquest es el punt principal on volem fer del “Pal de 
paller” de les diferent actuacions de la regidoria de cultura. Creiem fermament, que hem de donar 
tot el suport, econòmic, administratiu i  d’infraestructures a les entitats, per facilitar el 
desenvolupament de les activitats que vulguin desenvolupar. 
 
2- Reforçar la identitat del nostre municipi 

Fer-ho des de la diversitat de la nostra població. L'administració pública i el teixit social i 
cultural han de treballar en equip i amb consens de tots per aconseguir-ho. 

 
3- A Ribes recuperar EL LOCAL 
             Amb un projecte i un nou format de local, valorant, la nova construcció d’un espai 
 actualitzat, i més d’acord en els temps actuals, que el faci esdevenir un espai cultural 
 polivalent integrador, contemplant els serveis perduts de l'Espai Jove que s'hi haurien 
 d'incloure i             creant un Hotel d'Entitats per a trobada dels col·lectius que no tinguin 
 seu pròpia. Els usos els hauria de definir la majoria de les seves usuàries mitjançant un 
 Consell Rector. 
 

4- A les Roquetes recuperar el TEATRE MUNICIPAL 
 Aquest equipament hauria de tenir els usos socials i culturals decidits per les entitats 
 usuàries. A més una programació estable professional i amateur d'arts escèniques. 
 Arribant a convenis amb les diferents entitats culturals del nucli de Roquetes, per donar 
 les màximes utilitats aquest espai.   
   
5- Pla de millora de la resta d'equipaments culturals municipals 
 Elaborar un cens i rehabilitar els espais, donant a les diferents entitats, comissions de balls, 
 i de festes, on disposar d’espais per les seves activitats 
 
6- Potenciació de les dues biblioteques municipals 
Són a Ribes la Biblioteca Manuel de Pedrolo i a les Roquetes la Biblioteca Josep Pla, dos eixos 
fonamentals de cultura i educació. Se'ls ha de donar prioritat pressupostària a l'hora d'actualitzar 
serveis, perfeccionar els seus hàbitats i per comprar fons bibliogràfics i en tots els formats. Ampliar 
els seus horaris, sobretot en època d'exàmens (per tant dotar-les de més plantilla amb plans 
d'ocupació, treballs amb beques o estudiant altres fórmules).Desenvolupar els convenis necessaris 
amb altres administracions (DIBA) per millores energètiques, i d’ofertes lúdiques i culturals. 
 
7- Consell Municipal de Cultura i Joventut 
Creació i impuls d'aquest òrgan participatiu. L'haurien de formar una representant de cada grup 
polític municipal i una veu de cada entitat o col·lectiu que hi vulgui ser. El Consell s'hauria de 
trobar cada sis mesos per coordinar i opinar sobre tots els treballs a desenvolupar en quatre àrees 



 

 

principals: Festes Majors i Cultura Popular, Patrimoni Cultural i Històric, Creació Artística i Carrer 
Festiu. 
 
8- La Cultura és integració 
Cal incidir mitjançant programes específics en el caràcter integrador de la cultura i el lleure, 
enfront de la violència, l’ incivisme i la intolerància. La pluralitat del nostre municipi, també ha 
d’estar de manifest a l’hora de prendre decisions 
 

9- Sant Pere de Ribes és un municipi ric en cultura 
L'administració local pot i ha de fomentar donant suport a les manifestacions de la cultura popular 
i tradicional pròpies del municipi, ho ha de fer amb més estreta col·laboració del teixit social i 
cultural. 
 
10-  Els equipaments signifiquen drets i deures per a tothom 
Fugir del clientelisme i de la patrimonialització. A l'hora de programar als equipaments municipals 
s'han de tenir en compte la diversitat i la qualitat, per damunt de la quantitat i de l'ús excessiu 
gairebé exclusiu a vegades tan sols d'algunes entitats. Són de tot el municipi i això ha de quedar 
clar en el repartiment d'espais. Lloguer simbòlic per a l'ús dels equipaments per a les entitats no 
històriques, sense programació anual fixa oberta a tota la ciutadania i per aquelles que no tenen 
una intencionalitat o finalitat social clara i demostrable. En temps de crisi, menys que mai, hem de 
deixar que s'amaguin acadèmies o escoles encobertes sota el paraigua a voltes enganyós d'entitat 
cultural o d'altres menes. 
              
          

               Propostes en l’àmbit de la política lingüística 
- Revisar, el Pla municipal de normalització lingüística (PMNL), adequat a les necessitats 
sociolingüístiques de les diferents zones i que estableixi clarament els objectius prioritaris, les 
actuacions que cal per assolir-los en els propers quatre anys i la dotació de recursos necessaris per 
poder dur-los a terme. Aquest Pla, aprovat pel ple, s’ha de revisar, avaluar i actualitzar anualment. 
Implicar en l’elaboració i execució del PMNL les entitats culturals i esportives, les associacions 
de defensa i promoció de la llengua, els partits polítics, els sindicats, les organitzacions 
empresarials i comerciants, les associacions de veïns, els col·lectius d’immigrants i de cultures 
foranes, perquè, coordinadament amb l’Ajuntament, i l’Oficina o el servei local de català en les 
poblacions on n’hi hagi, actuïn d’impulsors i de supervisors de la normalització lingüística en el 
seu àmbit d’actuació. 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SALUT 
 
Esquerra Republicana defensa un model sanitari públic universal, equitatiu, de qualitat i finançat 
íntegrament a través d’impostos en tot allò que és essencial i que garanteixi el dret a la salut dels 
seus ciutadans i ciutadanes. Des d'Esquerra considerem que la protecció i la promoció de la salut 
és una prioritat bàsica, i per això és necessari un sistema de salut integral i proper que garanteixi la 
cohesió social, eviti les discriminacions, i sigui una eina cabdal de justícia social. Per això, els 
ajuntaments juguen una peça clau dins d’aquest model, especialment en les competències pròpies 
de salut pública, i tenen un paper fonamental en els àmbits de la promoció, i la protecció de la 
salut i la prevenció de les malalties. I en coordinació real amb les àrees de serveis socials i així 
afavorir la visió i l’atenció global a la persona. 
- Coordinar i donar suport a les accions de formació, promoció i prevenció que tinguin a veure 
amb la salut als centres educatius, al personal públic, a les entitats, etc. 
- Re definir els governs territorials de Salut per aconseguir una major capacitat d’incidència en 
planificació, la gestió i l’avaluació dels serveis de salut a nivell territorial. 
Les accions municipals es duran a terme en coordinació amb l’Agència de Salut Pública de  
Catalunya. 
-Fomentar la creació de xarxes locals de salut pública i comunitària a les administracions 
locals amb participació de tots els actors territorials. 
- Promoure la participació dels agents econòmics i socials, i especialment dels locals de 

lleure per tal que col・laborin en intervencions en l’àmbit de salut. 
-Donar una millor informació de com utilitzar els recursos sanitaris existents i reforçar 
l’educació sanitària com a potenciadora de l’autonomia personal. 
-Dotar convenientment els recursos destinats a la prevenció i a la promoció de la salut, 
posant l’accent especialment en la gent jove, la gent gran, les dones i les persones 
nouvingudes. 
-Organitzar xerrades informatives adreçades als pares i mares per tal d'oferir eines per educar en 
la salut als seus fills i filles. 
-Promoure l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la salut. incloure les 
instal·lacions municipals en els programes de salut cardiovascular, metabolisme, osteoarticular, 
gent gran... 
-Reforçar els programes que afecten més especialment a la salut i a la qualitat de vida 
d’adolescents i joves, encara que no exclusivament. Aquest són, preferentment, els 
d’educació sexual —incloent la diversitat sexual—, l'atenció a la planificació familiar, els 
programes de prevenció i informació sobre les MTS (Malalties de Transmissió sexual) i els 
programes de prevenció i informació sobre els trastorns alimentaris i la salut mental. 
-Reforçar els programes de prevenció i informació sobre la drogodependència, 
l’alcoholisme i el tabaquisme. 
-Un programa específic de la salut i la seguretat en el treball. La 
creació de programes de salut laboral són útils per tal de donar confiança i suport a empreses i 
treballadors. 
-Prioritzar iniciatives i dissenyar estratègies per promoure la vida independent de les 
persones grans tant al seu domicili com a la comunitat com a element per a la millora de la 
seva salut en general 
-Impulsar la construcció de noves residències, centres de dia i hospitals de dia públics i en règim 
de concertació amb la Generalitat, per part d'entitats i empreses, amb treball en xarxa amb els 
responsables de l'atenció sanitària i dels serveis socials. 



 

 

 -Promoure mesures per limitar al màxim les radiacions provinents de l’espectre 
electromagnètic. 
-Dotar d’aparells desfibril·ladors els equipaments esportius municipals, mercats i altres 
espais públics d’altra freqüentació. 
-Promoure el treball en xarxa i la coordinació dels serveis socials i els serveis sanitaris 
impulsant una història socio-sanitària individual, comuna i compartida entre els responsables de 
l'atenció sanitària i dels serveis socials. 
-Dotar el municipi, si hi ha prou demanda, de serveis de residències assistides per a gent gran, 
pisos tutelats, centres de dia, residències d’estada limitada i serveis de menjador, teleassistència, 
així com d’acompanyament de dia i residencials. 
 
 
 
 

ESPORTS 
 
L’esport, al nostre país, és un fet social sobradament conegut per tothom, però també necessita 
gaudir del reconeixement social que mereix, pel paper que té com a motor de canvi. L’esport és 
un motor de canvi a nivell individual, ja que la seva incorporació a l’estil de vida de les persones 
els permet gaudir de major qualitat de vida. L’esport també és un motor de canvi social, ja que 
permet enfortir la cohesió social dels nostres pobles i barris a través de la incorporació del 
projecte esportiu del municipi al projecte esportiu dels centres docents, a través de la promoció 
de la salut a mitjançant l’esport o a través de la incorporació de les persones nouvingudes a la 
ciutadania plena, fent servir l’esport com a eina de socialització i d’arrelament al país. L’esport és 
motor de canvi econòmic, amb capacitat de generar ocupació i riquesa, articulant un complex 
sector productiu i de serveis. L’esport és un motor del teixit cívic i associatiu de les nostres viles i 
ciutats, un teixit que no té comparació en quantitat i en extensió i que és la base de l’assoliment 
dels resultats esportius d’alt nivell de l’esport català. Per això és cabdal donar el suport que 
mereixen als clubs i a les entitats esportives. 
- Per donar suport al teixit esportiu, de base, formatiu 
- Simplificar i objectivar les convocatòries d’ajuts econòmics als clubs i entitats esportives en 
base al % de nens i nenes escolaritzats al municipi. 
- Crear consells de l'esport als municipis, amb la participació de totes les entitats esportives 
federades, escolars i de lleure, per tal de poder definir i avaluar de manera conjunta les 
polítiques esportives municipals. També podria assumir aspectes comuns de totes les entitats 
esportives: fer compres col·lectives, buscar patrocinadors, subvencions, assessorament de 
gestió esportiva i administrativa,... és a dir, mancomunar la part administrativa dels clubs, una 
part que no aporta cap valor al club, però que és imprescindible. 
- Potenciar els clubs i les entitats esportives de base com a element vertebrador de l’estructura 
esportiva de la ciutat. 
- Dotar als clubs del material esportiu necessari perquè puguin implementar programes esportius 
de qualitat. 
- Promoure la col·laboració entre entitats esportives a nivell comarcal. 
- Donar difusió i rellevància institucional a la participació dels clubs i esportistes del municipi en 
esdeveniments esportius internacionals de les seleccions catalanes reconegudes. 
- Per potenciar l’esport educatiu, de salut i ciutadà 



 

 

- Promoure l’extensió a tots els centres educatius del Pla d’esport escolar, promovent l’activitat 
física i esportiva no competitiva per a tots els nois i noies. 
- Potenciar, d’acord amb els centres docents i les associacions esportives escolars, la pràctica 
esportiva en horari extraescolar  
- Oferir una oferta d’activitat esportiva àmplia, tant en horaris —obertura nocturna de les 
instal·lacions— com de modalitats. 
- Obrir i ampliar el nombre de les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la pràctica 
esportiva de les entitats i de la ciutadania. 
- Desplegar un Pla de promoció esportiva als espais públics —platja, places, carrers, circuits de 
salut urbans, etc.— on es lligui l’activitat física i el coneixement del patrimoni natural, cultural i 
arquitectònic del municipi. 
- Dissenyar una xarxa de carrils bici segregats del trànsit de vehicles de motor. 
- Promocionar la pràctica esportiva en família. 
- Promocionar la pràctica esportiva de la gent gran, tant en els centres municipals com 
organitzant activitats físico-esportives als centres de gent gran. 
- Promoure activitats ciutadanes de promoció de l’activitat física i l’esport com, per exemple, 
caminades o bicicletades populars. 
- Incorporar el municipi al Pla d’Activitat Física Esport i Salut (PAFES) de la Generalitat de 
Catalunya. 
- Desenvolupar activitats esportives específiques per als col·lectius de discapacitats. 
- Incorporar les persones nouvingudes en la pràctica esportiva dins del teixit ja existent. 
- Desenvolupar espais virtuals, tant corporatius com a les xarxes socials, per a donar a conèixer 
l’oferta esportiva i les activitats organitzades pel teixit associatiu esportiu del municipi. 
- Instaurar la Setmana de l’esport per a tothom (Setmana de l’activitat física i la salut). 
   
- Per a disposar d’unes instal·lacions esportives de qualitat 
- Programar inversions adequades per al manteniment, la millora i l’adequació dels equipaments 
esportius de xarxa bàsica. 
- Promoure la construcció de pavellons al costat dels nous centres educatius que permetin l’ús 
escolar en horari lectiu i l’ús ciutadà, fora d’aquest horari 
- Crear circuits d’activitat física a l’aire lliure, especialment orientats a l’activitat per a la gent gran. 
- Definir plans d’usos esportius per als espais naturals que permetin fer compatible la pràctica 
esportiva amb el manteniment de la seva qualitat, amb especial atenció a la pràctica dels esports 
de motor, del ciclisme, els esports d’aigua i els de muntanya. 
  
- Per a promoure la diversitat esportiva 
- Promoure que la pràctica esportiva en edat escolar sigui de tipus poliesportiu fins als 10 anys. 
- Establir criteris de discriminació positiva a favor de les dones per a promoure la seva presència a 
l’activitat esportiva del municipi. 
 
 
 



 

 

 

 

POLÍTIQUES PER A DONES 
 
En l’actual context de crisi econòmica, i encara amb un finançament dels ens locals insuficient i no 
resolt convenientment, fem novament una crida a la necessitat d’aplicar i desenvolupar polítiques 
municipals de dones. 
Efectivament, les polítiques municipals són les més properes a la ciutadania. Són aquelles que 
detecten amb més rapidesa dèficits i a les quals se’ls demana les més immediates solucions, 
malgrat la migradesa financera —i molt sovint tècnica— i amb el poc marge competencial. 
Així mateix, els esforços que han fet els municipis en polítiques de dones s’ha hagut d’emparar en 
l’article 71 del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, segons el qual “Per a la 
gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats complementàries de les 
pròpies d'altres administracions públiques” en relació, entre d’altres, a “la promoció de la dona”. 
Malgrat tot, hi ha hagut dos grans instruments de corresponsabilitat entre el món local i el Govern 
de la Generalitat de Catalunya: per un costat, el Pla de polítiques de dones del Govern de la 
Generalitat de Catalunya 2008-2011, a partir del qual emanen els nombrosos plans municipals de 
dones que s’han fet arreu de Catalunya. Per l'altre, la Llei dels drets de les dones a eradicar la 
violència masclista, que té en els Serveis d’informació i atenció a les dones la principal eina 
d’implantació territorial. 
-Promoure l'aprovació de polítiques públiques municipals de dones mitjançant polítiques de 
dones municipal el suport del pla comarcal de polítiques de dones i vetllar el seu compliment. 
-Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de les polítiques municipals: 
urbanisme, mobilitat, accessibilitat, seguretat, participació, serveis socials, atenció a la 
diversitat, coeducació, gestió d’equipaments culturals...entre altres 
-Reconèixer i visibilitat les experiències i la contribució de les dones als municipis a través del 
nomenclàtor, l'atorgament de premis o qualsevol altre reconeixement públic. 
- Promoure la participació de les dones a tots els espais de participació municipals 
- Promoure l'ús d'un llenguatge no sexista Tenir tenint cura del llenguatge que s'utilitza en les 
comunicacions internes i externes de l'Ajuntament evitant l'ús sexista del llenguatge , fomentant 
accions formatives per a la població i els treballadors municipals per no caure en un llenguatge 
sexista 
- Lluitar per l'eradicació de la violència masclista: en la prevenció i l'atenció a les dones i els seus 
infants - en col·laboració amb el SIAD de referència del territori i d'acord amb el desplegament 
territorial de la Llei 5/2088 del Dret de les dones a eradicar la violència masclista. 
- Incorporar els criteris de paritat en les juntes en el moment d’atorgar subvencions a les 
associacions del municipi. 
- Fomentar l'esport de base femení. 
- Promoure la creació d'espais de trobada de les dones del municipi on realitzar activitats 
dirigides i d'intercanvi d'experiències.... 
- Commemorar les dates assenyalades per les dones: 8 de març - Dia Internacional de les 
dones- i el 25 de novembre- Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones- i 
altres que els municipis considerin adequades. 
 



 

 

 
 

GENT GRAN 
 
En els darrers anys, els canvis demogràfics i l'evolució social han generat un important augment de  
l’esperança de vida a casa nostra, la qual cosa ha provocat un increment, que anirà en augment, 
del pes social de la gent gran. Les administracions tenen com a un dels principals objectius 
promoure la qualitat de vida i el benestar a tots els nivells en aquest procés d’envelliment. Des 
l’ajuntament, doncs, cal promocionar un conjunt d’accions que han de portar a visibilitat la gent 
gran, a fer-los partícips per exercir els seus drets i deures, sense oblidar de promoure la 
interrelació entre persones de diferents generacions. 
-Afavorir la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els afectin 
directament. 
-Impulsar polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional entre la gent gran i la gent jove. 
Compartir temps i experiències. 
- Estimular, integrar i promocionar la gent gran perquè es vinculi amb el seu entorn veïnal i 
sociocultural. 
- Afavorir el voluntariat actiu en casals, centres cívics i associacions. 
- Sensibilitzar la ciutadania pel respecte i l’atenció a la gent gran. Fomentar les activitats 
intergeneracionals de tot tipus. 
- Impulsar polítiques per a un envelliment actiu, d’autonomia de les persones i de suport a la gent 
gran que viu sola. 
- Incrementar les actuacions esportives i d’exercici físic i totes aquelles encaminades a 
millorar la qualitat de vida i la salut. 
- Impulsar la participació en el foment, recerca, estudi i difusió de la memòria històrica i 
col·lectiva. 
- Afavorir l’aprenentatge de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) perquè 
la gent gran es desenvolupi personalment i aprofiti totes les possibilitats potencials de relacionar-
se amb altres persones i conegui tots els recursos disponibles a la xarxa. 
- Facilitar la mobilitat i promoure l’accés a activitats i serveis amb descomptes per tal de 
contribuir amb les persones grans amb menys recursos. 
- Impulsar la participació de les entitats de gent gran en els afers col·lectius del poble.  
- Potenciar l’atenció domiciliaria, com aquell aspecte que pot donar major qualitat de vida , 
sempre i quan les condicions de la persona gran ho permetin. 
- Facilitar els àpats en Centres de dia i/o Residencies a les persones gran que ho sol·liciten amb el 
corresponent informe dels Serveis Socials. 
- Adequar els espais domèstics de les persones grans a les seves necessitats per evitar riscos 
innecessaris (arranjament d’habitatges). 
 

 
 
 


