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Aquest any Castellbisbal fa un pas endavant unint-se a la resta de 

ciutadans de Catalunya i  fent d’Esquerra Republicana la primera força 

nacionalista del país. Ja hem consolidat les eleccions generals i ara ens cal 

també consolidar aquest desig al nostre municipi. 

Tots som conscients que la independència ha de ser el punt de partida de 

la revolució cultural i econòmica que ens és negada. Però, ara per ara, el 

dia a dia necessita de solucions concretes per a problemes locals que 

Esquerra Republicana sap com solucionar. 

El nostre programa és lluny de ser una cura a tots els mals. Però ha estat 

redactat per gent de Castellbisbal que pateix els problemes de 

Castellbisbal dia a dia i vol solucions. Això som a Esquerra. Gent del poble i 

de les urbanitzacions i dels masos i casetes i d’arreu del municipi. Dones i 

homes que perceben l’estancament d’idees en què estem immersos, que  

han desenvolupat, per tant, propostes i projectes per resoldre problemes 

puntuals i començar a caminar cap al futur. 

Tenim el potencial econòmic i el nostre programa reclama desblocar 

aquest potencial i fer-lo rendible i transparent per a tots els  habitants. El 

nostre programa, que ara us presentem, és l´inici del camí que plegats 

farem possible.  

 

1.- Esports 

Apostem decididament per l’esport com a instrument per assolir un poble 

cohesionat i saludable. Un nou model esportiu basat en la concepció de 

l’esport com a sector privat d’interès públic, que demana una estreta 

complicitat entre una societat civil esportiva i organitzada i una 

Administració pública no intervencionista que planifiqui, dinamitzi i doni  



 

3 
 

 

 

suport a l’esport com a realitat transversal econòmica, de salut, educativa, 

social i de lleure. 

1.1.- Promourem una millora i ampliació integral de l’Illa Esportiva, 

començant per un nou gimnàs amb les seves sales polivalents 

corresponents especialitzades, l’arranjament dels vestidors del camp de 

futbol, la construcció d’un nou pavelló en l’actual pista exterior descoberta 

i la construcció de pistes de pàdel. 

1.2.- Aprofitarem les instal·lacions esportives d’escoles i instituts del poble 

per a la pràctica esportiva. 

1.3.- Fomentarem la formació de tècnics esportius a les diferents entitats 

esportives del poble. 

1.4.- Dissenyarem una xarxa de carrils bici segregats del trànsit de vehicles 

a motor. 

1.5.- Promourem a través d’un butlletí setmanal els esdeveniments 

esportius del cap de setmana amb els resultats de la setmana anterior. 

1.6.- Dissenyarem i farem realitat un Pla d’Esports Municipal no només 

per a l’Illa Esportiva sinó també per als centres cívics de Can Santeugini i 

Costablanca on l’esport serà un motor dinamitzador d’aquest espai i on 

proposarem la construcció d’un pavelló en l’actual pista exterior al costat 

del Centre Cívic de Can Santeugini.      

1.7.- Donarem suport a l’esport base i a l’esport femení especialment com 

un segment prioritari a desenvolupar per millorar els resultats quantitatius 

i qualitatius del nostre poble esportiu. 

1.8.- Estudiarem la viabilitat de remunicipalitzar la gestió de l’Illa 

Esportiva amb la creació d’una empresa pública. 
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1.9.- Promourem plans de manteniment de totes les instal·lacions 

esportives municipals. 

 

1.10.- Crearem el Consell per l’Esport, amb la participació de totes les 

entitats federades, escolars i de lleure per poder definir i avaluar de 

manera conjunta les polítiques esportives municipals. 

1.11.- Simplificarem i objectivitzarem el suport econòmic a les entitats 

esportives. 

1.12.- Arranjarem nous espais públics per aparcar per als usuaris de l’Illa 

Esportiva. 

1.13.- Ampliarem l’abonament  familiar de l’Illa Esportiva fins als 18 anys. 

1.14.- Adaptarem els espais municipals de l’Illa Esportiva, dels centres 

cívics i dels parcs per a la pràctica d’esports minoritaris però presents en el 

municipi com el kòrfbal, l’hoquei o el patinatge. 

 

2.- Salut i Benestar Social 

Apostem per un sistema que vetlli pels drets i deures de les persones 

ateses promovent l’atenció integral centrada en la persona amb un 

especial èmfasi sobre els col·lectius més vulnerables, les seves persones 

cuidadores i famílies. Establirem mecanismes per superar el marc financer 

de la Generalitat de Catalunya i impulsarem polítiques públiques que 

reverteixin en la millora de la salut del poble. 

2.1.- Treballarem per aconseguir que Can Santeugini, Costablanca, La 

Colònia del Carme i Les Casetes de Ca n’Oliveró, tornin a disposar 

d’assistència sanitària in situ. 
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2.2.- Impulsarem el projecte d’ampliació del CAP per tal de donar resposta 

a nous serveis d’especialistes que el poble necessita com a àrea bàsica.  

2.3.- Treballarem conjuntament amb la Generalitat per reduir les llistes 

d’espera per visites a especialistes. 

 

2.4.- Seguirem treballant per aconseguir la reobertura del CAP les 24h al 

dia i durant tot l’any. 

2.5.- Mantindrem i intentarem augmentar les freqüències de pas dels 

autobusos per anar als dos hospitals de referència del poble. Negociarem 

per intentar reduir els preus per aparcar en el pàrquing de l’Hospital de 

Terrassa. 

2.6.- Seguirem treballant per coresponsabilitzar i empoderar les persones 

en la cura de la seva salut i la seva qualitat de vida, posant l’accent 

especialment en la gent jove, la gent gran, les dones i les persones 

nouvingudes. 

2.7.- Coordinarem i donarem suport a les accions de formació, promoció i 

prevenció de la salut que s’organitzin als centres educatius i en qualsevol 

entitat que formi part del teixit associatiu del poble.   

2.8.- Prioritzarem iniciatives i dissenyarem estratègies per promoure la 

vida independent de les persones grans al seu domicili com a element 

per a la millora de la salut en general. Cal un servei d’acompanyament per 

viure la vellesa i les discapacitats amb autonomia personal, independència 

i dignitat. 

2.9.- Impulsarem la construcció d’una residència amb 80 places de 

capacitat per a la gent gran però també per a les seves parelles, i d’un nou 

centre de dia obert de dilluns a diumenge amb treball en xarxa amb els 

responsables de l’atenció sanitària i dels Serveis Socials. Així mateix, 

obrirem menjadors socials per garantir l’alimentació de totes les persones. 
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2.10.- Estudiarem la viabilitat d’un servei de transport públic porta a porta 

per a la gent gran, persones discapacitades i persones amb mobilitat 

reduïda. 

2.11.- Organitzarem caminades diàries a les diferents urbanitzacions i 

centre urbà per a totes les persones que vulguin crear un hàbit nou, 

saludable i en companyia. 

2.12.- Millorarem els controls sanitaris i la informació sobre la distribució 

d’aigua per al consum humà i aconseguirem beure aigua de l’aixeta sense 

tenir que tingui gust. 

2.13.- Continuarem fomentant polítiques formatives en RCP i primers 

auxilis durant l’educació primària i ESO. 

2.14.- Comprarem o construirem habitatges públics de lloguer per aquells 

col·lectius més vulnerables, garantint d’aquesta manera el dret fonamental 

a un habitatge digne; també els garantirem els subministraments bàsics i 

crearem un Banc de Recursos Comunitaris útil i eficient.  

2.15.- Assolirem un alt nivell d’eficiència creant una Finestra Única per a 

situacions d’emergència per vulnerabilitat, relacionades amb les 

necessitats bàsiques. 

2.16.- Volem un Castellbisbal del Benestar, un poble inclusiu i cohesionat 

amb igualtat de drets i oportunitats, redistribuint la riquesa i garantint els 

drets socials per tal que ningú no quedi exclòs per raons econòmiques, 

socials o de gènere. 

2.17.- Impulsarem programes  per a la Igualtat d’oportunitats de tots els 

infants i adolescents, especialment per aquells que viuen en una situació 

de pobresa o exclusió social ja que hem de garantir tots els seus drets 

bàsics com el dret a l’educació, salut i viure en família, considerant tots els 

models familiars. 
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2.18.- Implementarem el Pacte per a la Reforma Horària, un acord per 

aconseguir que les persones puguin viure amb uns horaris més racionals i 

saludables, una nova cultura del temps a les organitzacions a favor de 

models més eficients i més flexibles per atendre les noves necessitats  

socials i consolidar el factor temps com a nova mesura de llibertat, equitat 

i benestar. 

2.19.- Millorarem l’assessorament  davant de possibles desnonaments i 

intentarem, en la mesura del que sigui possible, evitar-los. 

2.20.- Crearem polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional 

entre la gent gran, i els nens o la gent jove. 

2.21.- Potenciarem el voluntariat i l’associacionisme com una de les 

millors formes de participació social i exercici de civisme. 

2.22.- Impulsarem mesures específiques de suport a les famílies 

monoparentals. 

 

 

3.- Joventut 

Volem un poble on el jovent tingui totes les eines per poder-hi viure de 

forma independent i amb llibertat. Un poble on els joves tinguin 

l’oportunitat de trobar una feina amb un sou digne, accés a un habitatge a 

preus raonables per emancipar-se, disposin d’una bona formació per 

esdevenir una ciutadania preparada, lliure i crítica, puguin gaudir d’un 

model d’oci alternatiu de consum saludable i disposin de les eines 

necessàries per empoderar-se i participar de la vida cultural, social i 

política. 
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3.1.- Buscarem el consens amb agrupacions de joves per poder avançar 

cap a la construcció d’un nou model d’oci millor que l’actual, fugint de 

normes i estereotips que sovint van lligats al consumisme i al sexisme. 

3.2.- Fomentarem qualsevol forma de participació com l’associacionisme o 

els moviments socials per assolir una nova cultura ciutadana basada en els  

valors republicans, la implicació amb l’entorn i el sentit de comunitat i la 

cooperació. 

3.3.- Reforçarem l’orientació professional millorant l’accés del jovent a la 

informació sobre oportunitats professionals. 

3.4.- Afavorirem l’acompanyament del jovent en la cerca de feina, 

incrementant i millorant els mecanismes d’intermediació laboral per 

garantir que no es produeixin pràctiques que contribueixin a la 

precarització del treball juvenil. 

3.5.- Garantirem l’accés a un habitatge de lloguer digne, rehabilitant o 

construint habitatges públics de lloguer, creant ajudes per facilitar-ne 

l’accés i els mecanismes per obtenir-les. 

3.6.- Donarem continuïtat als Pressupostos Participatius per tal que els 

joves decideixin com invertir una partida pressupostària. 

3.7.- Millorarem la mobilitat en horari nocturn en el transport públic. 

3.8.- Crearem un Pla Integral contra la violència masclista que detecti i 

actuï contra comportaments violents però que també serveixi per formar 

en la no discriminació. Apostem decididament pel Punt Lila com a punt de 

trobada d’informació i denúncia sexista. 

3.9.- Continuarem treballant per oferir un altre cicle formatiu al poble 

basat en les necessitats de les empreses del municipi. 

3.10.- Desenvoluparem i actualitzarem el Pla Local de Joventut. 
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3.11.- Revitalitzarem el CBJove per tal d’incrementar les bonificacions en 

les activitats juvenils, lúdiques, esportives i culturals. 

3.12.- Crearem el Casal de Joves i d’Entitats rehabilitant l’antic dispensari 

del carrer St. Marc en connexió amb l’antiga biblioteca del carrer St. Joan. 

Un espai per a joves i entitats sense barres arquitectòniques. 

3.13.- Donarem continuïtat a la Comissió Jove de Festa Major involucrant-

hi el jovent a tota hora. 

3.14.- Durem a terme obres de millora en els bucs d’sssaig i continuarem 

fins a la finalització el projecte d’un Skate Park al costat del Parc de 

l’Ermita. 

3.15.- Instal·larem wifi a tots els edificis municipals. 

3.16.- Obrirem el Bar-Cafeteria “ Els Costals “, un espai per ser gestionat 

per gent jove. 

3.17.- Apostem per un Consell Local de Joventut, un òrgan interlocutor 

entre l’Ajuntament i el jovent. 

3.18.- Continuarem treballant per ampliar els horaris de la biblioteca per 

tal d’afavorir l’estudi en les persones joves. 

3.19.- Seguirem treballant per una formació professional dual, un conjunt 

d’accions i iniciatives formatives mixtes d’ocupació i formació. 

3.20.- Dotarem l’Esplai Gatzara d’un nou espai on, després de 35 anys, 

continuïn educant els infants en el lleure. 
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4.- Promoció Econòmica, Comerç i Turisme 

Apostem per un model econòmic divers, competitiu i sostenible, basat en 

l’economia productiva i amb una xarxa logística adequada. Volem un 

model de comerç urbà que ens vertebri i cohesioni fent així un poble més 

segur i integrador. Un model comercial que consolidi el criteri de la 

localització com a element d’una activitat comercial sostenible, 

competitiva i ordenada. 

 

4.1.- Modernitzarem els polígons industrials amb una xarxa de connexió a 

Internet d’alta velocitat i amb una senyalització clara de localització de les 

empreses. També durem a terme un pla de manteniment de voreres, 

asfaltat i d’enllumenat eficient. 

4.2.- Potenciarem l’autoconsum d’energies renovables, regulant-lo a favor 

dels consumidors, les famílies i les empreses, i incentivant-lo en habitatges 

i centres de treball com a forma més neta, econòmica i sostenible. 

4.3.- Impulsarem el servei de Coworking desenvolupant una política per 

ajudar a la creació d’espais de treball compartit. 

4.4.- Fomentarem la cooperació entre empreses del territori, afavorint la 

fortalesa de l’entramat econòmic que tenim al municipi. 

4.5.- Potenciarem les empreses d’inserció i integració laboral per a 

persones vulnerables i discapacitades i contribuirem a iniciatives de 

promoció i difusió d’empreses i organitzacions de l’economia social i 

solidària. 

4.6.- Garantirem l’orientació intensiva com a instrument per empoderar 

les persones en un mercat de treball complex i alhora fer eficient la 

inversió en formació ocupacional. 
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4.7.- Acompanyarem els plans locals d’ocupació d’un programa de 

formació i inserció al mercat laboral. 

4.8.- Potenciarem la formació ocupacional com a valor afegit en les 

polítiques actives d’ocupació i les adaptarem a la realitat del teixit 

productiu local, mitjançant la prospecció d’empreses. 

4.9.- Promourem el treball social de persones amb baixa qualificació o 

l’especialització de persones sense treball, atenent necessitats socials 

bàsiques. 

 

4.10.- Vetllarem per la formació i la inserció laboral de les persones 

desocupades, amb una atenció especial als col·lectius amb risc d’exclusió 

social i també dels que tenen una integració més difícil al mercat laboral, 

com són els joves i les dones més grans de 45 anys. 

4.11.- Promourem el voluntariat entre persones prejubilades i jubilades, 

amb bagatge professional, per fer tutories a persones emprenedores i 

recercadores de treball. 

4.12.- Continuarem amb les ajudes a la contractació per aquelles 

empreses que contractin col·lectius amb especial dificultat d’accés al món 

laboral. 

4.13.- Promourem jornades d’entrevistes ràpides entre empreses i 

candidats (speed dating). 

4.14.- Iniciarem la creació d’una empresa pública amb capital 100% de 

l’Ajuntament per tal d’iniciar processos de remunicipalització. 

4.15.- Iniciarem el projecte d’emprenedoria gastronòmica a l’Espai 

cultural i juvenil dels Costals. 

4.16.- Potenciarem i defensarem el comerç urbà de proximitat com a 

mecanisme per afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi i  
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identificarem i impulsarem l’eix comercial. També coordinarem, amb 

l’associació de comerciants BiSCA, un servei de repartiment a domicili en 

bicicleta. 

4.17.- Continuarem buscant espais de diàleg i col·laboració amb 

l’associació de comerciants BiSCA per generar accions d’actuació 

conjuntes. Així mateix continuarem donant suport per la total 

professionalització de l’entitat i treballarem per aconseguir un consens 

sobre la pacificació del nucli urbà entre veïns, BiSCA i l’Ajuntament. 

4.18.- Farem pública una base de dades actualitzada de la ubicació de 

locals buits del municipi. 

4.19.- Promourem activament l’ús de la llengua catalana en el comerç 

urbà. 

4.20.- Donarem suport per la modernització comercial, la implementació 

de les TIC i el comerç electrònic. 

4.21.- Augmentarem l’impacte de la despesa municipal en l’activitat 

econòmica local. 

4.22.- Elaborarem un projecte turístic responsable a partir de les 

potencialitats naturals, culturals, patrimonials i econòmiques del municipi. 

4.23.-  Promourem la Finestra Única Empresarial (FUE) per simplificar i 

facilitar els tràmits i gestions de comerciants, emprenedors i empreses. 

4.24.- Donarem suport a aquelles iniciatives empresarials encaminades a la 

creació de llocs de treball. 

4.25.- Crearem una línia d’ajuts als nous emprenedors que s’instal·lin al 

municipi. 

4.26.- Visualitzarem clarament amb una nova retolació el pàrquing d’Els 

Costals com l’aparcament de l’eix comercial i l’obrirem al públic a la nit. 
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4.27.- Desenvoluparem la potencialitat de la targeta Compradors per 

Castellbisbal i l’associarem amb el teixit empresarial del municipi. 

4.28.- Donarem a conèixer arreu, aquelles mostres o fires més exitoses pel 

municipi com ha estat la Ruta de la Tapa. 

4.29.- Modificarem l’Ordenança reguladora per a la instal·lació de 

terrasses annexes als establiments per tal que l’Ajuntament permeti la 

instal·lació de terrasses fixes. 

4.30.- Desenvoluparem la iniciativa territorial Vallès Circular per tal 

d’aconseguir una economia local social i sostenible. 

4.31.- Continuarem apostant pel programa Garantia juvenil cofinançat pel 

SOC i el Fons Social Europeu, per a joves en pràctiques. 

4.32.- Reduirem les bosses de plàstic en els comerços del poble fins a la 

seva eliminació, repartint malles fetes amb materials naturals 

biodegradables. 

4.33.- Promourem una Fira Industrial i de Comerç per donar a conèixer les 

empreses ubicades en el nostre municipi. 

 

 

5.- Urbanisme i Territori 

Apostem clarament a favor d’un model de poble sostenible i respectuós 

amb el medi natural sobre la base de la utilització racional del territori, un 

poble urbanísticament equilibrat al servei dels ciutadans amb una 

distribució d’equipaments socials que cobreixi les inquietuds de la 

ciutadania. Cal 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.  
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5.1.- Vetllarem pel manteniment de la qualitat del patrimoni, tant cultural 

com natural, com a element que configura la nostra identitat local i la 

potenciarem com a generadora d’atractiu turístic i d’activitat econòmica. 

5.2.- Mantindrem i recuperarem la xarxa de camins rurals tradicionals i 

dissenyarem un camí des del Canyet fins a l’Estació per a vianants i 

bicicletes al costat de la carretera, establint rutes per a vianants que 

connectin els espais verds i de lleure amb les diverses zones del municipi. 

5.3.- Apostem per un model de municipi compacte, vertebrat en la 

convivència d’usos amb les urbanitzacions; en aquest sentit, treballarem 

per connectar Costablanca amb l’Estació i el nucli urbà tot arranjant un 

camí rural. 

5.4.- Potenciarem l’illa de vianants com a eix cívic i integrador i 

dissenyarem plans de dotació d’aparcaments en el mateix perímetre per 

afavorir el comerç local. 

5.5.- Redactarem un Pla d’asfalt sonoreductor i de voreres per tot el 

municipi i eliminarem qualsevol barrera arquitectònica en els pròxims 

quatre anys, amb la finalitat de millorar l’accessibilitat. 

5.6.- Estudiarem la possibilitat de la municipalització del servei 

d’abastament d’aigua, la gestió de l’Illa Esportiva i la neteja d’edificis 

municipals. 

5.7.- El manteniment, la rehabilitació i la millora de les estructures en 

tots els edificis municipals, parcs i jardins serà la nostra premissa en tot el 

proper mandat. 

5.8.- Intentarem ampliar el parc metropolità del Parc del Castell fins a la 

llera del riu Llobregat, tot recuperant la façana fluvial com a mesura 

d’integració territorial i de recuperació i protecció dels ecosistemes. 
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5.9.- Disposarem d’espais exclusius d’aparcaments per a persones amb 

mobilitat reduïda, per al transport escolar i de passatgers i per al veïnat 

amb infants i gent gran. 

5.10.- Guanyarem espai públic amb la reestructuració de determinats 

trams de carrers que permetin augmentar l’espai per als vianants, en 

convivència amb el vehicle privat. 

5.11.- Comprarem immobles per a la seva rehabilitació i els posarem a 

disposició d’una borsa d’habitatge públic de lloguer. 

5.12.- Implantarem àrees de Petó i Adeu, com a zones d’aparcament 

reservades durant l’horari d’entrada i sortida dels centres escolars. 

5.13.- Estudiarem les mesures més adients per tal que es respecti la 

velocitat màxima a la variant del poble. 

5.14.- Dignificarem les parades de transport col·lectiu públic urbà pel que 

fa a la seguretat, comoditat i informació, implantant millores 

tecnològiques i aplicacions per tal que les persones usuàries tinguin més 

informació dels horaris de pas dels autobusos per les diferents parades. 

5.15.- Millorarem els serveis de transport públic amb recorreguts més 

ràpids entre els punts d’atracció principals del municipi i reforçarem els 

serveis en horari nocturn. 

5.16.- Mobilitzarem l’habitatge buit per tal que es puguin posar a 

disposició de la ciutadania en règim de lloguers i promourem la masoveria 

urbana. 

5.17.- Fomentarem noves formes de participació ciutadana amb la 

implicació veïnal, des de pressupostos participatius fins a propostes 

concretes de les diferents urbanitzacions. 

5.18.- Acabarem el projecte d’urbanització del carrer de la Lluna i 

sol·licitarem els primers estudis per urbanitzar Can Nicolau de Dalt. 
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5.19.- Treballarem per soterrar les torres d’alta tensió que passen pel 

municipi. 

5.20.- Promourem una millora i ampliació de l’Illa Esportiva amb noves 

sales polivalents, l’arranjament dels vestidors del camp de futbol o bé la 

construcció d’un nou pavelló. 

5.21.- Reformarem l’antic dispensari del carrer Sant Marc juntament amb 

l’antiga biblioteca municipal i en farem un pla d’usos. 

5.22.- Il·luminarem els passos de vianants d’una manera sostenible i 

millorarem la senyalització viària de tot el municipi i dels diferents polígons 

industrials. També instal·larem fanals en aquells carrers ubicats a les 

urbanitzacions que encara no disposen d’il·luminació. 

5.23.- Estudiarem la possibilitat de construir una rotonda a la cruïlla entre 

el carrer Metal·lúrgica i el carrer Ferralla, per reduir la velocitat i 

augmentar la seguretat. 

5.24.- Agilitzarem les respostes dels tràmits administratius d’Urbanisme o 

bé s’aplicarà el silenci administratiu.   

5.25.- Treballarem per aconseguir que la fibra òptica sigui una realitat en 

les empreses del nostre municipi i també per oferir wifi en els edificis 

públics municipals. 

5.26.- Condicionarem els terrenys destinats a aparcament públic i gratuït 

davant de l’escola Benviure. 

5.27.- Millorarem i modernitzarem els parcs infantils i estudiarem la 

possibilitat de la construcció d’un de nou a Costablanca. 

5.28.- Canviarem progressivament les papereres del municipi per altres  

on es puguin apagar les cigarretes, per tal d’eliminar les burilles del terra. 
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5.29.- Continuarem reclamant més passos de vianants que permetin 

creuar de manera segura la carretera C-243 a l’alçada de Costablanca i Can 

Santeugini. 

5.30.- Treballarem per tal que la urbanització de Can Costa disposi d’un 

espai polivalent per a la realització de trobades o activitats. 

 

 

 

6.- Educació i Cultura 

Apostem per un poble educador en els valors cívics, on la cultura és entesa 

com una eina de transformació social a l’abast de tothom. La lliure pràctica 

cultural ha de ser considerada el quart pilar de l’estat del benestar. 

6.1.- Vetllarem per la preservació i difusió del patrimoni material i 

immaterial existent en les seves diverses i diferents formes. 

6.2.- Garantirem la presència de l’element cultural com a eix transversal en 

totes les polítiques del municipi i en totes les seves dimensions tant 

creatives com comunitàries, identitàries, productives o de convivència. 

 

6.3.- Promourem la presència equilibrada de dones i homes en l’oferta 

artística i cultural pública. 

6.4.- Reforçarem el teixit associatiu i d’entitats en els diferents sectors de 

la cultura, de manera que se’n garanteixi l’activitat. 

6.5.- Promourem l’expressió de les diferents cultures existents al poble i la 

seva interrelació, de manera que en sorgeixi un enriquiment mutu. 
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6.6.- Augmentarem l’horari d’obertura de la Biblioteca Municipal com a 

sala d’estudi, especialment en períodes d’exàmens i caps de setmana. 

Obrirem també una sala d’estudi de petit format al Centre Cívic de Can 

Santeugini. 

6.7.- Fomentarem i donarem suport, amb la col·laboració dels grups i 

entitats locals, a les manifestacions de la cultura popular i tradicional, 

especialment les que siguin pròpies del municipi així com les de nova 

creació. 

6.8.- Promocionarem l’obra d’artistes i d’autors locals mitjançant el web 

municipal, facilitant-los un punt de trobada i contacte virtual amb 

professionals de la programació. 

6.9.- Potenciarem l’organització d’actes per difondre la cultura catalana 

en tots els àmbits, prioritzant la programació d’espectacles, concerts i 

activitats que hi estiguin vinculades, i afavorint l’intercanvi cultural entre 

tot l’àmbit dels Països Catalans. 

6.10.- Recuperarem la memòria històrica vinculada al municipi promovent 

una política mitjançant la recerca, l’estudi i la difusió del patrimoni tangible 

i intangible. 

6.11.- Oferirem beques de transport i de menjador per a totes aquelles 

famílies que ho necessitin. 

6.12.- Promourem programes d’orientació, acompanyament i formació de 

jovent de més de 18 anys sense titulació ni feina, per facilitar-los la 

inserció al món del treball.                

6.13.- Cooperarem amb l’Administració educativa per atendre de manera 

correcta i acurada l’alumnat d’educació especial, tant pel que fa als 

ensenyaments obligatoris com als postobligatoris i a la seva transició al 

món laboral. 
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6.14.- Millorarem, amb coordinació amb les AMPA, la qualitat de l’oferta 

d’activitats extraescolars de caràcter formatiu, cultural, lúdic i esportiu per 

a tot l’alumnat dels centres educatius, en horari no lectiu i, sobretot en els 

períodes de vacances. 

6.15.- Treballarem per oferir als joves una major oferta de cicles 

formatius, aprofitant els equipaments educatius de què disposa el nostre 

municipi o bé facilitant ajudes per al transport públic si s’han de desplaçar 

a un altre municipi. 

6.16.- Potenciarem la creació de parelles lingüístiques per millorar el 

coneixement i l’ús de la llengua catalana entre les persones nouvingudes. 

6.17.- Potenciarem el projecte Tastets d’ofici com a mètode de reducció 

del fracàs escolar a secundària. 

6.18.- Continuarem enriquint la vida cultural i artística del poble amb la 

Capsa de Música, cicles de teatre, cicles de cinema i cinema en versió 

original amb projeccions estables de pel·lícules i curts catalans. 

6.19.- Continuarem els projectes per crear ombra en els patis de les 

escoles Els Arenys i Les Vinyes. 

6.20.- Crearem la Casa de les tradicions, un espai on es pugui exposar el 

patrimoni de les entitats, explicant-ne la història, i que es pugui visitar. 

6.21.- Simplificarem i objectivitzarem el suport econòmic a les entitats 

culturals i educatives. 

6.22.- Vetllarem per mantenir totes les estructures educatives de què 

disposem actualment, adequant l’oferta educativa als fluxos migratoris i al 

nombre de naixements al poble. I estarem en contacte permanent amb la 

comunitat educativa referent a la baixada de ràtios de les línies de P3 per 

evitar el tancament de cap centre. 
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6.23.- Promourem, a secundària, programes de diversificació curricular 

com a mesura d’atenció a la diversitat. 

6.24.- Fomentarem les beques als treballs de recerca i d’interès cultural 

que realitzin els joves per ampliar la seva formació, i orientarem i 

acompanyarem els joves interessats a cursar un cicle formatiu fora del 

municipi a través de fòrums, fires o tallers d’orientació professional. 

6.25.- Mantindrem una relació constant amb tota la comunitat educativa, 

centres i les AFA, per detectar i resoldre possibles imprevistos així com 

trobar solucions a propostes i/o suggeriments de millora. 

6.26.- Dissenyarem un Pla de manteniment per garantir el perfecte estat 

de totes les instal·lacions dels centres educatius. 

6.27.- Ampliarem l’oferta de l’Escola de Música als matins, tot promovent-

hi l’accés, entre d’altres, a persones discapacitades i ampliarem l’horari de 

Secretaria per oferir un millor servei. 

6.28.- Potenciarem la utilització de l’anglès a l’Escola bressol, així com a la 

resta de centres municipals. 

6.29.- Farem més eficient el transport escolar, ja sigui incrementant-ne les 

freqüències de pas o bé posant autobusos de més capacitat en hores 

punta. 

6.30.- Apostem pel projecte Patis Oberts com a forma d’optimitzar l’ús dels 

patis i oferir-los a la ciutadania per tal d’establir nous espais de trobada i 

lleure alternatius, segurs i de proximitat. 

6.31.- Recuperarem el Teatret situat a la Parròquia per oferir-hi espectacles 

de petit format, xerrades, cinema o titelles. 

6.32.- Crearem el Ple dels Infants, una eina de participació ciutadana 

enfocada als infants perquè coneguin el funcionament del Ple i les tasques 

que s’hi duen a terme.  
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6.33.- Instal·larem canviadors per a nadons en els lavabos dels 

equipaments municipals i dels centres cívics de Costablana i de Can 

Santeugini. 

6.34.- Millorarem qualitativament el Casal d’Estiu i estudiarem la viabilitat 

d’oferir un servei nou per Setmana Santa i en el Centre Cívic de Can 

Santeugini. 

6.35.- Dedicarem el 0.7% del pressupost municipal a polítiques de 

cooperació per al desenvolupament i la solidaritat internacional. 

6.36.- Treballarem per garantir una educació pública de qualitat laica, no  

sexista i en català, i que es fonamenti en la igualtat, l’equitat i la justícia 

social. 

 

 

7.- Serveis 

Apostem per un serveis municipals eficaços i eficients, sensibles i 

responsables amb el medi ambient, on l’excel·lència en la qualitat sigui la 

premissa prioritària del nostre equip de govern. 

 

7.1.- Elaborarem un pla de millora de l’enllumenat públic per a la reducció 

del consum energètic i completarem l’adaptació a la llei de contaminació 

lumínica. 

7.2.- Establirem bonificacions de l’impost de circulació als vehicles 

elèctrics o de baix consum. 

7.3.- Promourem les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics o 

sostres de promoció pública, mitjançant la fórmula de lloguer de sostres, 

extensiu a sostres privats. 
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7.4.- Mancomunarem les compres principals de l’Ajuntament a través de 

la Central de Compres de l’Associació Catalana de Municipis com per 

exemple: el manteniment dels ascensors, l’electricitat, el gas, el paper, els 

equips d’impressió, les assegurances, els equips informàtics, parcs 

infantils/mobiliari urbà o els vehicles. 

7.5.- Ens comprometem a comprar o bé construir una nau industrial per 

poder guardar equipament municipal o bé, d’entitats. 

7.6.- Dinamitzarem l’espai del bar i la botiga del centre cívic de Can 

Santeugini per tal d’aconseguir que sigui un lloc de trobada per la gent que 

viu a la mateixa urbanització o bé a les dels voltants. Hi organitzarem  

conferències, concerts, exposicions i crearem una petita biblioteca o sala 

d’estudi. Així mateix crearem un servei de consergeria. 

7.7.- Promourem que, en la contractació administrativa i en la gestió de 

serveis en règim de concessió per part d’empreses privades, s’inclogui 

l’arbitratge de consum en els plecs de condicions. 

7.8.- Aplicarem incentius fiscals a la ciutadania i a les empreses que es 

dotin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables amb l’objectiu de 

facilitar la transició cap a un model energètic sostenible. 

7.9.- Farem auditories de serveis públics que permetin avaluar el correcte 

funcionament en la prestació dels serveis, el compliment de les condicions 

contractuals vigents i el marge per introduir eines addicionals de controls 

sobre els concessionaris. 

7.10.- Iniciarem processos d’internalització de serveis quan, fruit d’una 

diagnosi tècnica i econòmica prèvia, comprovem que la prestació directa 

és la forma òptima per la prestació d’aquell servei en el nostre municipi. 

7.11.- Estudiarem la viabilitat d’establir el sistema de transport a demanda 

no només per anar als hospitals de referència sinó també pel transport 

interurbà. 
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7.12.- Ampliarem els horaris de l’OAC al Centre cívic de Can Santeugini i 

impulsarem metodologies àgils i eficaces de recollida de queixes i/o 

suggeriments. 

7.13.- Estudiarem la viabilitat d’establir un servei estable de Policia 

Municipal al Centre cívic de Can Santeugini per fer més eficaç i eficient la 

tasca de la PL a les zones més allunyades del nucli urbà, com són 

Costablanca, La Colònia del Carme, Les Casetes de ca n’Oliveró i Can 

Santeugini. 

7.14.- Crearem la Regidoria d’Urbanitzacions com un sistema de cohesió  

social, econòmic, esportiu, cultural, educatiu ... entre els residents del 

nucli urbà i de la resta del municipi. 

 

 

8.- Transparència, Govern Obert i Democràcia 

Participativa 

Apostem per enfortir la democràcia amb un govern ètic, obert, 

transparent i participatiu. Estimularem el compromís social, el deure i la 

llibertat de la ciutadania per decidir en tots els afers municipals, 

potenciant l’interès general per sobre dels interessos particulars o de 

grups. I repartirem el poder entre el màxim nombre de ciutadans possible 

obrint la democràcia a tothom. 

 

8.1.- Publicarem periòdicament informació objectiva sobre el 

funcionament del govern i de l’Administració municipal i la seva actuació 

pública perquè pugui ser coneguda per la ciutadania, i ho farem de manera 

accessible i comprensible. 
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8.2.- Propugnarem la rendició de comptes com a element de transparència 

de la gestió municipal, en un termini màxim de tres mesos des de la 

finalització de cada exercici. 

8.3.- Establirem un compromís públic sobre la voluntat d’aprofundiment i 

el foment de la participació democràtica en els assumptes públics del 

poble, implementant la cultura participativa entre l’Ajuntament, les 

entitats i la resta del poble. 

8.4.- Promourem un debat participatiu sobre el PAM, com a procés de 

participació general. 

8.5.- Implementarem els pressupostos participatius, com l’expressió 

màxima de la ciutadania en la codecisió i implicació en els afers del poble. 

8.6.- Impulsarem les TIC com a instruments de participació i intentarem 

instaurar el vot electrònic al municipi per a processos participatius. 

8.7.- Canviarem la dinàmica de subvencions a les entitats, elaborant, 

d’una manera participativa i consensuada, criteris i barems i la rendició de 

comptes. 

8.8.- Elaborarem un pla d’usos i serveis dels equipaments municipals i 

dels centres escolars del municipi per obrir-los al seu entorn i perquè 

siguin un element de participació ciutadana. 

8.9.- Crearem la figura del Síndic Municipal de Greuges, que defensarà els 

drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del municipi, exercint 

la seva funció amb independència i objectivitat. 

8.10.- Implementarem la videoacta als plens municipals, evitant així 

qualsevol dubte d’interpretació a l’hora de realitzar les transcripcions en 

format paper. 

8.11.- Retransmetrem el Ple en directe, lliurarem els punts de l’ordre del 

dia en format paper als assistents al Ple que ho sol·licitin i, després de cada  
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punt de l’ordre del dia, donarem la paraula al públic així com al final de la 

sessió com es fa habitualment. 

8.12.- Garantirem la transparència i l’accés a la informació indicant, per 

exemple, quant costa a l’any cada un dels equipaments municipals. 

8.13.- Implementarem també els Pressupostos Participatius entren els 

treballadors municipals, com una eina de participació i millora de la gestió 

pública. 

8.14.- Millorarem la comunicació de l’Ajuntament a les xarxes socials 

especialment a Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube... 

 

 

 

9.- Medi Ambient i Sostenibilitat 

Apostem per redissenyar el model de poble que volem amb un transport 

públic eficient i amb unes infraestructures al servei de l’economia 

productiva sostenible, verda i circular. Un poble on tothom pugui viure-hi 

amb benestar i tingui l’oportunitat d’accedir a un habitatge digne a preus 

raonables. 

 

9.1.- Volem un model de poble compacte, vertebrat en la convivència 

d’usos, amb un centre urbà fort però alhora cohesionat i ben relacionat 

amb les urbanitzacions. 

 

9.2.- Potenciarem l’illa de vianants i, simultàniament, plans de dotació 

d’aparcaments en el mateix perímetre perquè afavoreixin el comerç urbà. 
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9.3.- Impulsarem la reutilització i el reciclatge dels envasos i fomentarem la 

recuperació dels hàbits tradicionals no malbaratadors de recursos com el 

cabàs, la bossa del pa, etc. 

9.4.- Continuarem amb el pla de millora de l’enllumenat públic per a la 

reducció de consum energètic i completarem l’adaptació a la llei de 

contaminació lumínica. 

9.5.- Fomentarem la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles 

elèctrics en aparcaments públics. 

9.6.- Establirem bonificacions de l’impost de circulació als vehicles 

elèctrics o de baix consum. 

 

9.7.- Promourem les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics o 

sostres de promoció pública, mitjançant la fórmula de lloguer de sostres, 

extensiu a sostres privats. 

9.8.- Estendrem els controls sobre la contaminació acústica dotant de 

mitjans tècnics i humans. 

9.9.- Promourem campanyes per a l’eliminació de les bosses de plàstic 

substituint-les per altres fetes de materials naturals biodegradables. 

9.10.- Generalitzarem l’ús d’asfalt sonoreductor en la nova pavimentació 

de carrers. 

9.11.- Millorarem els controls sanitaris i la informació sobre la distribució 

d’aigua per al consum humà i aconseguirem beure aigua de l’aixeta sense 

que tingui mal gust. 

9.12.- Educarem per a la convivència entre persones i animals, vinculant 

tallers, activitats o campanyes a altres àrees adequades amb especial 

incidència als centres educatius. 
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9.13.- Durem a terme una campanya en la qual els propietaris dels gossos 

tindran l’obligació de facilitar les dades genètiques dels seus animals i 

inscriure’s així al cens genètic caní. Aquest cens permetrà la identificació 

de l’animal en cas de pèrdua o robatori o bé d’actituds incíviques del 

propietari, com ara no recollir les deposicions. 

9.14.- Engegarem campanyes de sensibilització sobre el medi natural i 

l’espai públic. 

9.15.- Facilitarem les eines per dur a terme el projecte Boscos del Vallès, 

una iniciativa innovadora que aporta un nou enfocament per la prevenció 

d’incendis forestals. 

 

 

 

10.- República i Política Nacional 

Una majoria sòlida i àmplia del municipalisme d’Esquerra Republicana és 

indispensable per articular una mobilització cívica i pacífica contra la 

repressió de l’Estat. Volem construir una República per a tothom i no és 

possible construir un país nou i millor, amb més drets, més lliure, més net i 

més just, sense independència. La República és inevitable i el nou govern 

municipal republicà serà un espai indispensable per avançar cap al seu 

assoliment: només si Esquerra Republicana és forta a l’Ajuntament de 

Castellbisbal assegurarem que es constitueixi de baix a dalt. 

10.1.- Defensarem qualsevol reivindicació pacífica, el dret a votar, a la 

llibertat d’expressió i de manifestació i el dret d’associació i participació. 

10.2.- Construirem governs participatius i col·laboratius, transparents, 

ètics i oberts i que acostin la informació i les decisions als ciutadans. 
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10.3.- Donarem resposta als reptes socials amb l’objectiu de millorar la 

política, enfortir la democràcia, crear valor públic i augmentar la 

satisfacció i la qualitat de vida dels ciutadans. 

10.4.- Impulsarem la sobirania fiscal pagant els tributs directament a 

l’Agència Tributària de Catalunya. 

10.5.- Impulsarem, a través d’una participació ciutadana, posar el nom de 

l’1-octubre en un edifici o equipament municipal com a garants de la 

sobirania municipal que va permetre l’exercici del dret a vot a 

Castellbisbal. 

10.6.- Recuperarem la memòria històrica vinculada al municipi promovent 

una política mitjançant la recerca, l’estudi i la difusió del patrimoni tangible 

i intangible. 

 

10.7.- Volem que la llengua catalana sigui la llengua vertebradora i 

transversal de Castellbisbal, sense perjudici de totes les altres llengües que  

s’hi parlen. Volem que cap persona sigui ser discriminada per raons 

lingüístiques. 

10.8.- Elaborarem un Pla Municipal de Normalització Lingüística 
(PMNL), adequat a les necessitats sociolingüístiques del poble 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 es revisaria, avaluaria i actualitzaria 
anualment. 
 

 

 

         25 d’abril de 2019 

 


