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Presentació 

 
 Teniu a les vostres mans el programa electoral d’ Esquerra                
  Republicana de Catalunya, d’Abrera, per a les properes   
  eleccions municipals del dia 24 de maig de 2015. 
 
  Aquest programa és el resultat d’un intens període de reflexió     
  sobre els problemes i les necessitats que tenim a Abrera, però  
  sobretot, és el resultat d’un munt de trobades i reunions amb   
  moltíssimes persones de tots els àmbits, persones allunyades    
  estrictament del món de la política però coneixedors també de les     
  necessitats  i de les mancances existents. 

 
En aquest programa no busqueu, perquè no trobareu, grans obres d’infraestructures per a Abrera. 
Perquè creiem que ara no és el moment. En aquests anys tan durs que estem vivint a nivell 
econòmic i social, el nostre programa es basa principalment en les persones, en poder estar al 
seu costat també des de l’Ajuntament per tal que aquells que ho necessitin puguin arribar al 
màxim a la plenitud en el seu benestar com a individus. ERC sempre ha estat al costat de les 
persones i en aquests moments totes les polítiques que es desenvolupin des de l’Ajuntament han 
d’anar en aquest sentit. 
 
Trobareu també que donem una importància cabdal a la transparència en la gestió municipal. Per 
a ERC aquest és un tema bàsic, que no mereix discussió i que estem disposats a portar fins a 
extrems mai coneguts a Abrera. Volem governar al costat dels veïns. Escoltant, dialogant amb 
tothom abans de decidir, des de les entitats, associacions de veïns, culturals, educatives..., amb 
tothom qui tingui alguna cosa a dir. Però sobretot, escoltant. Per això des d’ERC potenciarem al 
màxim la participació dels veïns i veïnes en la presa de decisions a través de Consells Sectorials i 
trobant-nos periòdicament i de forma directa amb la gent dels barris, els principals coneixedors de 
la realitat dels carrers on viuen. I potenciarem també la informació. No volem a ningú que no 
s’assabenti del que es cou al seu Ajuntament. Abrera té els mitjans per a fer-ho i posarem aquests 
mitjans al servei del poble. 
 
Canviarem, doncs, la forma de governar. Tothom serà escoltat i tothom podrà sentir com a seu el 
nou projecte de vila perquè tothom hi participarà, i perquè el nostre projecte està format en la seva 
totalitat per gent d’Abrera. Gent de tota la vida i gent que la vila ha anat acollint al llarg dels anys 
però que coneixem perfectament quina és la realitat i les necessitats d’Abrera. Gent de tots els 
àmbits i tots els barris. 
 
I des de l’Ajuntament farem el possible també per a que Abrera participi i ajudi en la construcció de 
la nova República Catalana. D’aquí a uns mesos el poble català votarà i parlarà a través d’unes 
eleccions també importantíssimes, on ens juguem gran part del nostre futur com a poble i el futur 
dels nostres fills. A ERC d’Abrera, estem convençuts de la necessitat d’obtenir el màxim possible 
d’alcaldes i regidors independentistes i, per això, treballarem incansablement, des de l'Ajuntament, 
per a fer que aquest futur sigui una realitat. 
 
El meu agraïment a totes aquelles persones que heu col·laborat en la construcció d’aquest 
programa, molt especialment a aquelles que han participat directament i, sobretot, a tots aquells 
que heu aportat les vostres experiències i suggeriments, molts de vosaltres teòricament allunyats 
del nostre ideari però que heu sabut tenir la paciència i les ganes de treballar amb nosaltres pel 
present i pel futur d’Abrera. A tots vosaltres, moltíssimes gràcies. 
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MUNICIPI COHESIONAT 

 
 
CIUTADANIA 
 
 

ACCIÓ SOCIAL 

 

L’eix de l’acció política dels ajuntaments d’Esquerra es basa en el benestar de la 
ciutadania i se sustenta sobre uns principis d’universalitat en el dret d’accés als serveis 
socials i de participació. 

 

1. Promoure el treball en xarxa i la coordinació dels serveis socials i els serveis 
sanitaris impulsant una història sociosanitària individual, comuna i compartida entre 
els responsables de l’atenció sanitària i dels serveis socials. 

2. Impulsar polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots els models 
familiars. 

3. Elaborar el catàleg de serveis socials, posant especial atenció en les necessitats 
derivades de les situacions de dependència. 

4. Desenvolupar plans d’inclusió o d’acció social que situïn les polítiques de prevenció 
de l’exclusió social al centre de les polítiques municipals. 

5. Reconèixer i promoure el Tercer Sector com a agent social i no lucratiu que coneix, 
té experiència i treballa amb les persones en risc i en exclusió social. 

6. Coordinar-se amb el Departament de Benestar Social i Família i les administracions 
supramunicipals —consells comarcals i diputacions— per promoure actuacions o 
serveis com ara els centres d’atenció a la infància i a l’adolescència, fent especial 
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atenció als mecanismes de detecció precoç de problemes i situacions de risc o 
d’exclusió social.  

7. Estendre la idea dels contractes programa entre les administracions i els diversos 
proveïdors de serveis, de forma coordinada amb les propostes definides i 
aprovades en el consell municipal de serveis municipals. 

8. Deixar de parlar de “despesa social” i parlar d’“inversió social” i d’“inversió en les 
persones” com un element positivitzador i alhora facilitador de les contraprestacions 
de les persones beneficiàries. 

9. Deixar de parlar d’“ajuts socials” i parlar de “suport a situacions de” o equivalents. 
Tot allò que té connotació de despesa i ajut està mal vist per les persones que no 
ho reben. 

 
10. Impulsar el sistema capitatiu amb relació a programes i serveis integrats en l’àmbit 

del municipi o zona d’influència, per al desenvolupament de programes o serveis 
integrats entre serveis socials, salut i educació. 

11. Promoure que els ingressos del consistori per motius sancionadors es destinin a 
programes socials. 

12. Treballar activament i transversalment per prevenir les situacions de 
maltractaments, especialment per a la infància, a les dones i a la gent gran. Establir 
protocols d’actuació per prevenir-los i models de suport i acció integral per a les 
víctimes. 

13. Prevenir totes les situacions de dificultat personal i d’exclusió social. 

14. Elaborar plans sectorials per a la integració de les persones amb discapacitats, tant 
en l’àmbit social com en el laboral. 

15. Adaptar la xarxa bàsica d’atenció primària a les noves situacions de pobresa. 

16. Combatre les situacions de pobresa amb actuacions transversals i integrals de 
totes les regidories —habitatge, salut, ocupació, educació... 

17. Desenvolupar accions de formació i suport a les persones que tenen cura de les 
persones dependents. 

18. Establir mesures de suport i acompanyament, especialment als infants amb 
discapacitats —salut, lleure... 

19. Disposar d’alternatives d’habitatge per a totes les persones i famílies en situació de 
pobresa, de risc i d’exclusió social. 

20. Elaborar plans de minimització de l’impacte de la pobresa en la infància i els 
adolescents del municipi; entre d’altres, potenciar programes públics per a 
l’alimentació, de suport econòmic, conciliació... 
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21. Establir una xarxa de serveis i equipaments socials destinats a la infància i 
l’adolescència des d’una vessant de prevenció, detecció i protecció de situacions 
de fragilitat social, maltractament, negligència, conductes de risc... com poden ser 
les ludoteques infantils i els centres oberts municipals. 

22. Impulsar programes de capacitacions parentals, escoles de pares i mares, 
acompanyaments domiciliaris en la cura dels infants i adolescents... en la línia de 
prevenció i protecció de situacions de negligència o possible maltractament envers 
infants i adolescents. 

 
23. Impulsar la reducció de l’IBI a famílies nombroses i monoparentals. 

 
 
GENT GRAN 
 
Els canvis demogràfics i l'evolució social han generat un important creixement de 
l'esperança de vida. Les persones grans es mereixen en aquest tram de la seva vida 
mantenir un nivell de benestar i d'autonomia i ser partícips de la vida pública i social del 
poble. 
 
Les persones grans són font de saviesa i experiència i el poble necessita mantenir la 
memòria històrica. L'intercanvi generacional fomenta el respecte i la transmissió de 
coneixements i valors als més joves. 
 
 
Millorar l'atenció a la gent gran i promoure la seva autonomia i independència en la 
vida diària 
 

1. Promoció de polítiques que ofereixin de forma integral serveis d'atenció a la gent 
gran en el mar c del Pla Integral d'Equipaments. 

 
2. Disseny i posada en marxa d'un programa d'acompanyament a les persones que 

viuen soles. 
 

3. Serveis d'atenció a domicili en salut, suport, etc. mitjançant el sistema del xec-
servei. 

 
4. Prioritzar iniciatives i dissenyar estratègies en els habitatges buits per promoure la 

vida independent de les persones grans amb la vigilància estreta dels serveis 
sanitaris i socials. 

 
5. Vetllar per a que els animals domèstics puguin acompanyar a les persones en el 

darrer tram de la seva vida quan estiguin a la residència i, si volen, al centre de dia 
i, així, mantinguin un benestar físic, emocional i psíquic i, també, així contribuir al 
descens d'índex d'abandonaments d'animals  

 
6. Promoció de la teràpia assistida amb animals a la residència i centre de dia com a 

font de benestar psíquic, físic i emocional per a les persones grans. 
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Afavorir el manteniment de la vida activa personal i social i les relacions 
intergeneracionals 
 

1. Afavorir l'aprenentatge en les noves tecnologies de la informació i comunicació. 
 

2. Promoure el voluntariat actiu. 
 

3. Promoure la seva participació en les polítiques que els afecten, especialment. 
 

4. Foment de la recerca, estudis i difusió de la memòria històrica i la tradició oral. 
 

5. Realitzar activitats de promoció de la lectura i de les arts per a gent gran. 
 

6. Impuls de polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional, especialment 
entre la gent gran i els nens i joves. 

 
7. Donarem ple suport a la creació d'un cos de voluntariat per atendre la gent gran i a 

les persones amb discapacitats. 
 
 
DONES 
 
L'ajuntament ha de ser el principal forjador dels drets inherents a la ciutadania i les 
polítiques de dones són una de les principals contribucions. 
 
Volem impulsar l'apoderament de les dones tant en la seva vida personal com en la social. 
 
Fomentar la participació i la normalització de les dones en la vida ciutadana i 
associativa  

 
1. Crear un espai de trobada de les dones al municipi on realitzar activitats dirigides i 

d'intercanvi d'experiències. 
 
 
Promoure la conciliació de la vida familiar i laboral 
 
 

1. Fomentar cursos de formació ocupacional i programes específics de l'auto-
ocupació per a afavorir la incorporació de les dones al mercat de treball. 

 
2. Impulsar un pacte municipal d'usos del temps per cercar el consens dels horaris 

dels serveis a les persones d'acord amb les necessitats. 
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Prevenir els maltractaments i les situacions de desigualtat 
 

1. Utilitzar els mitjans de comunicació municipals per transmetre valors com la 
defensa de la igualtat d'oportunitats i el reconeixement de les aportacions de les 
dones al poble. 

 
2. Impulsar el programa contra la violència de gènere i accés al servei 

d'assessorament jurídic. 
 

3. Potenciar i difondre el centre comarcal d'acollida per a infants, adolescents i dones 
maltractades. 

 
4. Promoure l'ús del llenguatge no sexista tenint cura del llenguatge que s'utilitzi en 

les comunicacions internes i externes de l'ajuntament. 
 
 
JOVES 
 
El present i futur del nostre poble està en mans dels joves i cal ajudar-los en desenvolupar 
els seus projectes de vida. 
 
L’Ajuntament ha d’oferir un servei global d’atenció a les necessitats dels joves cercant 
solucions als problemes que els afecten amb la seva participació. 
 
 
Habitatge 
 

1. Creació del Servei Municipal d’Habitatge Jove. 
 

2. Potenciació de l’accés als pisos de lloguer al municipi per a facilitar el primer 
habitatge. 

 
3. Ajudar a gestionar els ajuts per a la compra o lloguer del primer habitatge. 

 
4. Buscar la manera d’oferir ajuts al pagament dels lloguers als joves emancipats, 

subvencionant el jove i no al propietari. 
 

5. Oferir ajuts al pagament dels lloguers als joves emancipats, subvencionant al jove i 
no al propietari. 

 
6. Fer arribar als joves tota la informació referent als ajuts que existeixen en les 

diferents administracions per a promoure l’emancipació. 
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Ocupació i treball 
 

1. Fomentar entre els joves l’ús del servei municipal d’ocupació per a que puguin 
accedir al mercat laboral més preparats. 

 
2. Creació d'una assessoria laboral amb coordinació amb els sindicats que informi als 

joves dels seus drets i deures en el mercat laboral. 
 

3. Elaboració d’un programa de foment per a la creació de noves empreses per part 
de joves emprenedors. 

 
4. Informar a les empreses dels avantatges i bonificacions de la contractació en el 

col·lectiu de joves. 
 

5. Incentivar a les empreses per a que col·laborin amb els centres educatius per a 
contractar joves en pràctiques i també ho faci l'Ajuntament. 

 
6. Instaurar una instal·lació municipal on els joves emprenedors puguin compartir 

espais en les seves empreses, compartint sales de reunions, equips informàtics, el 
que s'anomena co-working. 

 
Formació 
 
 

1. Potenciar la relació amb l’institut realitzant activitats formatives i promovent les 
propostes sorgides dels joves. 

 
2. Subvencionar el transport públic als estudiants que hagin de desplaçar-se. 

 
3. Oferir assessorament personalitzat de les possibilitats formatives existents. 

 
4. Elaboració d’un programa de formació permanent en estudis que complementis als 

reglats. 
 

5. Potenciar els contractes en pràctiques amb els centres de l’entorn. 
 

6. Potenciar la Biblioteca com a espai específic d’estudi amb accés a l’alta tecnologia. 
 
Salut 
 
Considerar la salut com un element indispensable per a garantir la capacitat 
d’emancipació i participació dels joves, prioritzar en tot moment les polítiques preventives 
en: 
 
Salut Mental: prevenció de l’anorèxia, bulímia, depressions adolescents. 
 
Sexualitat: prevenció malalties transmissió sexual i promoció de la sexualitat responsable, 
segura i també l’afectivitat   
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Drogodependència: informació i prevenció sobre el consum de drogues... 
 
Sinistralitat: promoure consum responsable d’alcohol, promoció transport públic en horaris 
nocturns i en zones d’oci. 
 
Mobilitat 
 

1. Ampliació dels horaris del transport públic i ampliació de l’oferta del transport públic 
nocturn en zones d’oci. 

 
Participació 
 

1. Creació i/o potenciació del Consell Municipal de joves basat en la pluralitat, la 
transparència i la participació i convertir-lo en l’eix de totes les actuacions juvenils. 

 
2. Potenciar la participació de les iniciatives solidàries i de l’organització i d’actes 

lúdics i culturals. 
1. Promoció de l'autogestió del Casal del Joves. 

 
2. Potenciar la participació en la gestió i l’organització de tot tipus d’esdeveniments. 

 
3. Convertir el Consell de Joves en l’eix de totes les actuacions juvenils. 

 
4. Donar suport de la creació d’entitats juvenils de tots tipus. 

 
5. Facilitar l’accés a la cultura a través del foment de les activitats culturals del 

municipi a l’escola i institut i altres centres culturals. 
 
Transparència 
 

1. Establir mecanismes de comunicació bidireccional entre els joves i l’Ajuntament. 
 

2. Potenciar i ampliar el servei Punt Jove oferint més informació sobre els serveis que 
el municipi dóna als joves. 

 
3. Creació d’una pàgina web per a joves que esdevingui una comunitat activa i 

participativa. 
 
 
DISMINUCIONS 
 

1. En aquest àmbit volem atendre les necessitats específiques de les persones amb 
dificultats físiques i motrius. 

 
2. Finançar l'atenció residencial i diürna i reforçar els serveis adreçats a potenciar la 

capacitat productiva de les persones disminuïdes i la seva inserció en el món 
laboral. 
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3. Vetllar per les necessitats de les persones discapacitades i per l'acompliment de la 

Llei d'Integració social el minusvàlid (LISMI) i assolir la plena accessibilitat i màxima 
mobilitat.  

 
4. Elaborar un Pla de supressió de barreres arquitectòniques. 

 
5. Assegurar el compliment de les lleis d'accessibilitat en la realització d'obres 

públiques i privades. 
 

6. Reduir el mobiliari urbà i d'equipaments amb l'objectiu d'aconseguir la supressió de 
la totalitat de barreres arquitectòniques que encara queden al poble. 

 
 
LESBIANES, GAIS, TRANSSEXUALS I BISEXUALS (LGTB) 
 
Totes les persones tenen dret a viure plenament la seva identitat i gènere, a desenvolupar 
la seva vida privada i pública sense marginació ni discriminació. A banda de valorar i 
celebrar les fites aconseguides, encara cal aconseguir desenvolupar polítiques actives per 
assolir la plena igualtat de les persones LGTB respecte a la resta de ciutadans. 
 
Per a això, des de l'ajuntament cal garantir aquest dret i promocionar el respecte a la 
igualtat de tracte, així com oferir els serveis que cada persona necessiti d'acord amb les 
seves condicions individuals i col·lectives. 
 
 
Assegurar els drets fonamentals de les persones LGTB, millorar els drets dels 
diversos models de família i fomentar la normalització social 
 

1. Crear un Síndic que enclogui les accions contra la discriminació.  
 

2. Vetllar per a que no es produeixin actuacions discriminatòries ni als centres 
d'ensenyament ni a les empreses. 

 
3. Vetllar per a que els formularis i el registre municipal tingui en compte els models 

de família. 
 

4. Establir un programa de suport a adolescents i joves LGTB amb l'objectiu de lluitar 
contra situacions familiars conflictives, l'assetjament social i escolar i altres formes 
de violència per raó d'orientació sexual.  

 
5. Proporcionar als centres educatius material sobre la diversitat afectiva i sexual 

assegurant la normalització dels joves LGTB en les accions de formació i 
d'informació de salut sexual i promoure xerrades amb AMPES i professorat. 

 
6. Garantir que els programes educatius, socials i culturals es faci atenció a les LGTB 

tenint en compte la seva realitat social. 
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7. Dotar a la biblioteca municipal de documentació i informació LGTB. 
 

8. Promoure accions adreçades a fomentar el respecte cap al col·lectiu LGTB per 
evitar també l'assetjament -bullying homòfob. 

 
9. Commemorar els dos dies festius establerts per a LGTB: el 28 de juny, dia mundial 

de l'Alliberament del col·lectiu i fent visible la bandera de l'arc de Sant Martí i el 17 
de maig, dia mundial contra l'homofòbia. 

 
10.  Actuar enfront d'afirmacions, declaracions o actituds homòfobes . 

 
 
IMMIGRACIÓ 
 
Malgrat que Abrera registra una constant disminució  de ciutadans nouvinguts des de l’any 
2008, encara arriben a la nostra població una mitjana de 50 persones anualment.  L’ 
acollida, així com el coneixement per part dels veïns de la diversitat cultural afavoreixen la 
cohesió i la seva integració al municipi. 
 
 
Afavorir la cohesió social i la integració dels nouvinguts al municipi 
 

1. Creació d’una Taula Interdepartamental, liderada per l’alcalde, per dissenyar i 
executar els plans de gestió de la diversitat i la cohesió social. 

 
2. Avanç ferm en la construcció i el consens en relació amb l'espai comú en el qual 

s’organitza la convivència.  
 

3. Promoció de l’ús del català a l’espai públic respectant la diversitat lingüística de tots 
els ciutadans. 

 
4. Disseny d’un programa d’acompanyament al reagrupament familiar, durant els 

primers mesos de l’arribada. 
 

5.  Afavoriment de la interacció entre grups i associacions d’immigrants amb entitats 
socials i culturals del municipi. 

 
6.  Foment de noves xarxes socials entre persones de diferents orígens.  

 
7.  Promoció d’espais de diàleg entre les diverses creences i conviccions, i  foment de 

la pau, per tal de combatre falsos estereotips i evitar desconfiances des de la més 
estricta laïcitat. 

 
8. Edició d’un fulletó i a la web de l’ajuntament d’una guia d’acollida amb la descripció 

de la historia d’Abrera, de l’entorn, dels serveis municipals i locals i adreces. 
 

9. Foment del coneixement de la diversitat cultural des de tots els agents culturals i 
educatius. 
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COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 
 
Des d’Esquerra d'Abrera entenem que la cooperació no és ni un privilegi ni un acte de 
generositat, que la solidaritat no és donar el que ens sobra sinó compartir el que tenim, 
que es tracta d’un acte de responsabilitat, i per això, l’Ajuntament d’Abrera s’ha de 
comprometre a defensar el compromís solidari amb el desenvolupament humà, fent 
d’Abrera una vila on Ajuntament i ciutadans assoleixin una plena consciència solidària. 
 
Per això proposem: 
 

1. Establir criteris ètics, socials i mediambientals en les compres de bens i serveis 
municipals. 

 
2. Dedicar com a mínim el 0,7% dels tributs municipals a polítiques de cooperació per 

al desenvolupament i la solidaritat. 
 

3. Desplegar campanyes de sensibilització. 
 

4. Millorar els mecanismes de transparència i activació de canals per a la rendició de 
comptes compromesos amb les polítiques de solidaritat, tan a nivell nacional com 
internacional. 

 
5. Comprometre’s amb un canvi de model de cooperació al desenvolupament 

municipalista que cerqui el valor afegit en l’enfortiment de la governança 
democràtica. 

 
6. Us ètic dels diners municipals obrint un compte bancari a la banca ètica, dipositant, 

progressivament, una part del recursos econòmics i gestionar-los a través d'ella.  
 

 
COHESIÓ SOCIAL 
 
 
EDUCACIÓ 
 
L'educació constitueix pera ERC un dels principals eixos de la nostra acció política per 
que és clau en el present i en el desenvolupament futur de la societat. 
 
Treballar per a millorar el que s'anomena “fracàs escolar” és un objectiu prioritari. Però no 
ho podem fer sols. Ha de ser de forma conjunta amb la comunitat educativa, amb les 
famílies, amb entitats relacionades, partits polítics, la resta de regidories i amb la 
Generalitat fent un treball transversal i col·lectiu. 
 
La formació continuada dels adults s'emmarca també dins la nostra acció. L'alt índex 
d'atur requereix d'una intervenció ferma en aquest camp. 
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Potenciar l'èxit escolar i el desenvolupament de les potencialitats dels alumnes 
 
 

1. Elaborar i implementar un Pla municipal d'Educació de forma conjunta i transversal 
amb els centres d'ensenyament, famílies, AMPES, entitats, partits i regidories i 
Generalitat complementant-ho amb estudis (enquesta) per fer una diagnosi i 
desenvolupar propostes d'actuació coordinades. 

 
Resoldre les necessitats educatives i de les famílies 
 

1. Aconseguir que la nova escola sigui una realitat a curt termini. 
 

2. Iniciar el procés per a comptar amb un nou institut impulsar un model d'institut 
escola com a centre públic que imparteix d'una manera continuada l'educació 
primària i la secundària. L'institut escola és la fórmula que garanteix un itinerari 
formatiu coherent i de continuïtat en l'ensenyament bàsic i poder, així, superar la 
fragmentació curricular.  

 
3. Atendre necessitats formatives de la comunitat educativa. 

 
4. Garantir el suport i orientació a les famílies per a millorar el desenvolupament 

escolar dels seus fills programant sessions temàtiques i altres activitats i accions. 
 

5. Impulsar i garantir als ciutadans i, especialment, a les famílies, l'accés a la 
informació que generin els diversos agents implicats. 

 
6. Promoure accions que afavoreixin l'intercanvi d'experiències educatives. 

 
7. Implicar a nens i joves mitjançant els Consells municipals de nens i nenes i els 

Consells de joves. 
 

8. Mantenir les subvencions als llibres de text en primària. 
 

9. Estudiar subvencionar els llibres de text en el batxillerat. 
 

10.  Iniciar la promoció de sistemes alternatius, com l'intercanvi i el reciclatge dels 
llibres de text i plantejar vies alternatives a la utilització de llibres editats. 

 
11.  El Consell escolar, agent de diagnosi, àgora educativa i impulsor de projectes. 

 
12.  Cooperar amb la comunitat educativa per atendre de manera correcta i acurada 

els alumnes d'educació especial. 
 

13.  Millorar la qualitat de l'oferta d'activitats extraescolars de caràcter formatiu, cultural, 
lúdic i esportiu en horari no lectiu i, sobretot, en els períodes de vacances. 

 
14.  Fomentar el coneixement de l'entorn, el patrimoni històric i natural del poble. 
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15.  Vetllar per a que s'acompleixi la legislació vigent sobre biblioteques escolars i 
ajudar a promoure les biblioteques escolars dels centres. 

 
16.  Millorar les polítiques d'atenció als infants mitjançant els plans d'infància i serveis 

flexibles i complementaris. 
 

17. Reforçar les aules d'estudis. 
 

18. Estimular a les empreses per a que col.laborin amb els centres educatius per a 
contractar joves en pràctiques i també ho faci a l'Ajuntament. 

 
19. Potenciar la relació amb l’institut realitzant activitats formatives i promovent les 

propostes sorgides dels joves. 
 

20. Subvencionar el transport públic als estudiants que hagin de desplaçar-se. 
 

21. Oferir assessorament personalitzat de les possibilitats formatives existents. 
 

22. Elaboració d’un programa de formació permanent en estudis que complementis als 
reglats. 

 
23. Potenciar els contractes en pràctiques amb els centres de l’entorn. 

 
24. Potenciar la Biblioteca com a espai específic d’estudi amb accés a l’alta tecnologia. 

 
 
Atendre les necessitats formatives dels adults, especialment, les persones aturades 
 

1. Dissenyar i implementar un Pla municipal de formació d'adults que ajudi a la seva 
reinserció laboral i, en el cas de joves, a la seva inserció. 

 
2. Programar cursos atenent a les necessitats reals ocupacionals i contactar amb 

empreses de la comarca per conèixer les seves. 
 

3. Fomentar l'aprenentatge entre la gent gran, especialment de les noves tecnologies 
d'informació 

 
 
CULTURA 
 
Una bona política cultural permet la cohesió social, un poble culte és un poble més just i 
més lliure i, per tant, estar més ben preparat per a moments difícils. 
 
Abrera ha de fer un pas endavant i fer que la cultura sigui un dels seus eixos centrals amb 
un projecte compartit font d'oportunitat de desenvolupament individual, col·lectiu, 
econòmic i al servei de la cohesió social. 
 
Invertir en cultura és una inversió en la societat que si bé no té un retorn immediat, sí que 
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el té a mig i llarg termini de gran transcendència. 
 
Des d'ERC d'Abrera considerem la cultura com un dels pilars bàsics de l'estat de 
benestar. Constitueix una millora en el creixement individual i col·lectiu i té un valor 
econòmic. La cultura pot aportar a l'economia del poble des de l'activitat de les indústries 
culturals fins al sector turístic. 
 
 
Desenvolupar una política cultural a Abrera 
 

1. Realització d'un Pla municipal de Cultura. 
 

2. Elaborar una enquesta i un estudi d'usos culturals segons edats, interessos i barris 
per analitzar els públics existents i els absents a les activitats i equipaments i 
identificar els motius de les dificultats d'accés. 

 
3. La biblioteca pública, motor de promoció de la lectura i l'accés a la informació i al 

coneixement i un dels principals motors culturals d'Abrera. 
 

4. Reforçar la relació entre cultura i educació per establir estratègies conjuntes de 
foment de l’accés a la cultura i de l’ús de la cultura com a eina educativa d’ampli 
abast.  

 
5. Augmentar l'oferta actual d'activitats diversificant i ampliant els públics. Fer arribar 

la cultura de qualitat als barris i entorns socials de forma estable prioritzant aliances 
amb les entitats.  

 
6. Àrea de Cultura amb dos seccions: Cultura i Festes. 

 
7. Treballar de forma transversal amb altres regidories, centres d'ensenyament i 

entitats. 
 

8. Millorar la difusió de les activitats. 
 

9. Potenciar els projectes culturals i les associacions que generen beneficis de 
caràcter social.  

 
10. Donar suport a l' Escola de Música,. 

 
11. Augmentar la presència de la cultura a l’espai públic del poble de forma que la 

cultura es “visqui” amb major intensitat a les places i els carrers.  
 

12.  Creació d'una Escola d'Art i ensenyaments artístics. 
 

13. Impulsar el model de City-science, Ciència ciutadana. 
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Recuperar i divulgar el patrimoni cultural, artístic i natural, material i immaterial 
 

1. Crear un centre d'interpretació de patrimoni cultural, històric i natural. 
 

2. Fixar la tradició oral i la memòria històrica amb la participació de la nostra gent 
gran. 

 
3. Adhesió al projecte de la Generalitat “Fem memòria” i a d'altres projectes 

d'institucions que suposin la recuperació i el tractament i difusió de documents 
històrics. 

 
4.  Impuls de l'arxiu administratiu i històric d'acord amb les normatives arxivístiques i 

obrir-lo a la societat. 
 

5. Fomentar i donar suport amb la col·laboració d'entitats i equipaments a les 
manifestacions de la cultura popular i tradicional del poble.  

 
6. Donar a conèixer la nostra cultura als nouvinguts i que els nouvinguts ens apropin a 

la seva. 
 

7. Fomentar els intercanvis culturals amb altres territoris de parla catalana.  
 

8. Promoure les iniciatives de creadors en totes les disciplines artístiques. 
 

9. Impulsar la digitalització de documents històrics privats per preservar i difondre la 
memòria del poble. 

 
10.  Promoure la recerca històrica, artística i natural locals, especialment, entre els 

nens i joves del poble. 
 

11. Impulsar la recerca sobre la història local de les dones que han format part de la 
identitat i facilitar-ne la difusió. 

 
12. Creació de premis literaris i d'història local. 

 
13.  Realitzar itineraris històrics posant en valor el patrimoni artístic i històric d'Abrera. 

 
14.  Col·laborar amb altres poblacions de la comarca en programacions conjuntes. 

 
15. Seguir mantenint el suport al teatre amateur. 

 
16. Crear un programa estable d'exposicions. 

 
17. Vetllar per la gestió adequada dels recursos naturals, patrimonials i culturals per 

garantir un sistema sostenible a mitjà i llarg termini. 
 

18. Fomentar la gestió en xarxa dels equipaments patrimonials  integrant-los  al 
sistema regional i nacional  per afavorir l'intercanvi,la eficàcia i l'eficiència en la 
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seva actuació. 
 
Accés a la informació i al coneixement 
 

1. Creació d'un sistema local d'informació i atenció ciutadana integral organitzat per 
professionals en l'àmbit de la documentació. 

 
2. Millora de la pàgina web municipal organitzada per professionals en l'àmbit de la 

documentació. 
 
Fomentar la participació ciutadana en la vida cultural del poble 
 

1.  Constitució del Consell Municipal de Cultura. 
 

2. Optimitzar els recursos existents a nivell d'equipaments i subvencions i concretar 
convenis amb les entitats. 

 
 
MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
El dret a la informació forma part de les llibertats bàsiques dels ciutadans i els mitjans de 
comunicació esdevenen un important actor comunicatiu i social. Volem uns mitjans 
plurals, crítics, oberts a la societat, independents. 
 
El Butlletí informatiu, un mitjà d'informació plural i no un canal de propaganda municipal. 
 
 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
 
Arribar a la plena normalització de l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament i al 
poble 
 

1. Elaborar un Pla municipal de normalització lingüística implicant les entitats, partits, 
associacions de veïns, empreses,, col·lectius d'immigrants. 

 
2. Impulsar campanyes de sensibilització per estimular i reforçar actituds favorables a 

la llengua. 
 

3. Fomentar l'ús del català en activitats lúdiques i culturals – ràdio, actuacions 
infantils, etiquetatge, concerts, etc. 

 
4. Seguir fomentant el voluntariat lingüístic.  

 
5. Informar les empreses, en el moment que sol·licitin l'autorització d'obertura o la 

notifiquin, de les obligacions lingüístiques que tenen, així com també dels 
organismes que les poden ajudar. Verificar-ne, en el moment de la concessió de 
llicències i permisos, que realment es compleix la normativa. 
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6. Incorporar clàusules lingüístiques en la contractació pública, les subvencions, la 
signatura de convenis, els crèdits i els avals atorgats per l'ajuntament. 

 
7. Sol·licitar la tramitació en català de tots els processos judicials en què prengui part 

l'ajuntament. 
 

8. Incloure, a banda de les actuacions previstes en el Pla de normalització, clàusules 
de normalització lingüística en els convenis amb les entitats i oferir el suport tècnic 
necessari per dur a terme les actuacions que s'hi indiquin 

 
9. Fomentar l'acolliment lingüístic en català: alfabetització, cursos, activitats i plans 

d'acolliment. 
 

10. Fomentar el compromís i la corresponsabilitat de les empreses i els sectors 
professionals a l'hora d'atendre el públic en català. 

 
11. Donar suport a les empreses i persones que fan atenció al públic. 

 
12.  Conscienciar les organitzacions empresarials de la responsabilitat social lingüística 

en el marc de la responsabilitat social empresarial. 
 

13.  Informar i difondre recursos lingüístics materials i de suport institucional. 
 

14.  Afavorir l'intercanvi cultural amb tot l'àmbit dels Països catalans, especialment les 
adreçades als infants. 

 
15.  Realització de cursos de català a tots els nivells. 

 
 
SALUT 
 
Des de l'Ajuntament Esquerra Republicana defensarà 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. 
 
L'Ajuntament juga una peça 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 axi afavorir la visió i l'atenció global a la persona. 
 
La feina de la salut pública ve gestionada pel Cap local de Sanitat i ha de contemplar els 
següents aspectes: 
 

 Control d'habitatges i locals públics, d'aigües de piscines i fonts públiques i de la 
contaminació ambiental. 

 

 Control d'instal·lacions d'us públic. 
 

 Control de les persones manipuladores d'aliments. Controls de seguretat 
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alimentària (manipulació d'aliments,...) 
 

 Control dels aliments, dels additius alimentaris, de la qualitat dels productes bàsics i 
de l'aigua, tan la potable com de les piscines. 

 

 Campanya de salubritat de bars i restaurants. 
 

 Control d'higiene en els edificis de convivència humana (hotels, residències, 
estació, a les piscines, poliesportius, escoles,...) 

 

 Procurar que els consumidors siguin informats assessorats i defensats des de 
l'oficina comarcal. 

 
 
Les nostres propostes en prevenció de la salut són: 
 

1. Potenciar i coordinar serveis socials entre el sanitari i acció social. 
 

2. Col·laborar estretament amb ajuts socials, de serveis i econòmics amb les diferents 
associacions d'Abrera relacionades amb temes sanitaris. 

 
3. Impulsar la dotació d'aparells desfibril·ladors als equipaments esportius municipals, 

mercats i altres espais públics d'alta freqüentació, i promoure cursets del seu 
funcionament. 

 
4. Coordinar centres i serveis per l'atenció a les persones amb malalties mentals, 

conjuntament amb les administracions superiors, així com programes de suport per 
als seus familiars. 

 
5. Impulsar el seguiment pro-actiu, conjuntament amb serveis socials, dels pacients 

crònics complexos i amb malaltia avançada amb equipaments específics i coordinar 
les accions de salut amb Servei social, associacions de malats i esports per a 
dissenyar programes adreçats a mantenir i a augmentar l'autonomia de les 
persones i amb l'objectiu de treballar per un envelliment actiu i saludable amb 
polítiques i accions transversals. 

 
6. Prioritzar iniciatives i dissenyar estratègies en els habitatges buits per promoure la 

vida independent de les persones grans amb la vigilància estreta dels serveis 
sanitaris i socials. 

 
7. Potenciar l'Assistència Primària dels serveis adscrits a la dona com la planificació 

familiar i ginecologia. Vetllar per tal que funcionin i siguin coneguts per tothom. 
 

8. Potenciar l'atenció a la gent gran ampliant assistències, l'alcoholisme, les 
ludopaties, les malalties de transmissió sexual. 

 
9. Desenvolupar programes d'informació sobre drogodependències, amb caràcter 

preventiu. 
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10. Impulsar els serveis d'orientació sexològica i de planificació familiar. 

 
11. Iniciar línies de debat sobre sexologia a les escoles. 

 
12. Campanyes de prevenció: vacunacions, grip,... 

 
13. Potenciar l'educació sanitària des de l'escola per aconseguir el canvi de 

comportaments de salut. 
 

14. Prevenció a la infància amb una millora de la qualitat assistencial i diagnòstic a les 
escoles, tot realitzant un seguiment anual del desenvolupament físic i intel·lectual. 

 
15. Programes de salut per a joves i gent gran. 

 
16. Continuar amb les polítiques de promoció de la salut amb temes que afectin 

especialment als joves (consum de substàncies tòxiques, sexualitat, nutrició, 
dietètica, ...)  

 
17. Una sanitat pública propera al ciutadà, amb un tracte i caliu. 

 
18. Les accions municipals es duran a terme en coordinació amb l'agencia de Salut 

Pública de Catalunya. 
 

19.  Canviar la gestió i protecció dels animals abandonats i la fauna urbana de la 
Regidoria de Salut Pública a la Regidora de Medi ambient ja que gats, gossos i 
coloms no són plagues. 

 
 
 
ESPORT 
 
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 al poble a través de la 
incorporació del projecte esportiu del municipi al d'escoles i institut, a través de la 
promoció de la salut o a través de la incorporació dels nouvinguts fent servir l'esport com a 
eina de socialització i d'arrelament al país. 
 
 
Donar suport al teixit esportiu de base, formatiu 
 

1. Simplificar i objectivar les convocatòries d'ajuts econòmics a les entitats esportives 
en base al percentatge de nens i nenes escolaritzats al municipis. 

 
2. Crear el Consell de l'esport i mancomunar la part administrativa. 

 
3. Potenciar les entitats de base. 
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4. Ajudar les entitats amb l'adquisició de material esportiu necessari per que puguin 

implementar programes esportius de qualitat. 
 

5. Promoure la col·laboració entre entitats a nivell comarcal. 
 

6. Donar difusió i rellevància institucional a les persones i a les entitats esportives del 
poble en esdeveniments esportius nacionals i internacionals. 

 
 
Potenciar l'esport educatiu, de salut i ciutadà 
 
 

1. Promoure l'extensió a tots els centres educatius del Pla d'esport escolar, creant 
associacions esportives als centres i promovent l'activitat física i esportiva no 
competitiva. 

 
2. Potenciar, d'acord amb els centres escolars i les entitats esportives, la pràctica 

esportiva en horari extraescolar. 
 

3. Oferir una oferta d'activitat esportiva àmplia en horaris com de modalitats. 
 

4. Desenvolupar un Pla de lluita contra l'obesitat infantil a través de les entitats i dels 
centres d'ensenyament. 

 
5. Promocionar la pràctica esportiva en la família i la gent gran. 

 
6. Promoure activitats ciutadanes de promoció de l'activitat física, com caminades o 

bicicletades populars. 
 

7. Desenvolupar activitats específiques per als discapacitats. 
 

8. Incorporar els nouvinguts en la pràctica esportiva dins del teixit associatiu. 
 

9. Promoure que les entitats incorporin activitats de cooperació al desenvolupament i 
de lluita de la pau a través de l'esport. 

 
10. Instaurar la Setmana de l'esport per a tothom. 

 
 
JUSTÍCIA 
 
 
Fomentar la intermediació per a que els conflictes no arribin a la judicalitzar-se. 
 
 
 
 



 

23 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPI SOSTENIBLE 

 
 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Des d'ERC entenem que la sostenibilitat és un concepte global que integra els aspectes 
econòmics, socials i ambientals. Es una premissa bàsica per a les polítiques que busquin 
millorar la qualitat de vida, la justícia social i el benestar econòmic de la ciutadania sense 
malmetre les possibilitats futures. 
 
 
Impuls per al sector primari 
 

1. Mantenir un sector primari basat en una producció de qualitat i en una 
transformació excel·lent que aporti valor afegit als productes. 

 
2. Fomentar l'agricultura integrada, adaptada a les característiques del territori i que 

minimitzi la seva dependència dels productes fitosanitaris. 
 

3. Impulsar la promoció de l'agricultura ecològica i les cooperatives de consum de 
proximitat. 

 
4. Promoure fires i cicles gastronòmics, així com la participació del municipi en la 

producció local. 
 

5. Declarar el municipi zona lliure de transgènics. 
 
El patrimoni natural, orgull del poble 
 

1. Vetllar pel manteniment de la qualitat del patrimoni natural com a element que 
configura la identitat local i potenciar-la com a generadora d'atractiu turístic i 
d'activitat econòmica 

 
2. Mantenir i recuperar la xarxa de camins rurals 
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3. Promoure els itineraris  i crear un centre d'interpretació de natura, història i d'interès 
etnològic 

 
4. Integrar la gestió forestal en la planificació territorial i urbanística i crear zones de 

diferents usos del sòl a fi d’evitar la propagació d’incendis forestals.  
 

5. Recuperar i potenciar el Torrent Gran des del Llobregat fins la connexió amb la 
Ruta Verda de Sant Esteve en Can Garrigosa convertint-lo en itinerari d'estudi i 
passeig. 

 
6. Reforestar amb arbres de ribera, els marges del riu per a controlar i control de la 

canya. 
 

7. Restaurar els marges de la Riera Magarola i Riera del Morral amb arbres de ribera 
per a evitar més degradació. 

 
8. Plan de protecció de les masses forestals i terrenys de conreu per a la seva 

recuperació i consultant als propietaris, establir futurs usos amb l'ajut d'altres 
institucions. 

 
9. Regeneració de les graveres i marges dels polígons industrials aprofitant les terres 

procedents de les obres realitzades al municipi que actualment són portades a 
abocador. 

 
10.  Exigir a la Generalitat que desenvolupi i gestioni  adequadament la Zepa d’Abrera i 

elabori un pla per a la protecció de la Cubeta d’Abrera, evitant els abocaments de 
residuals, salmorra i altres. 

 
11.  Demanar a Medi Natural,més presència dels agents rurals i control de l'accés de 

motos i quads per rieres i torrents. 
 

12.  Impulsar les propostes de Llobregat Sostenible i, en especial, la prolongació del 
camí del Prat a Montserrat paral·lel al Llobregat, que ens connecti a través de la 
passarel·la proposta al riu. 

 
13.  Negociar amb l'Ajuntament de Sant Esteve i l‘ACA, una solució al vessament de 

les aigües residuals de Ca n’Amat per a evitar que el Torrent de Can Noguera sigui 
una claveguera. 

 
14. Desenvolupar l'Agenda local 21 aprovada el 1999 i encara sense fer-ho. 

 
 
La gestió dels recursos 
 
L'aigua: un bé preuat i escàs 
 
Elaborar un pla municipal d’usos de l’aigua, amb especial èmfasi en la reutilització 
d’aigües depurades o de menor qualitat per a aquells usos que ho permeten —reg, neteja 
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de vials, etc.  
 

1. Fomentar la instal·lació i l’ús d’aparells reductors del consum d’aigua entre els 
veïns i veïnes com filtres d’aireig d’aigües, cisternes de doble descàrrega... 

 
2. Elaborar una ordenança municipal per l’estalvi d’aigua, amb especial èmfasi en el 

foment d’actituds. 
 

3. Controlar la qualitat de l’aigua, tant de l’aigua potable de les fonts naturals com la 
de les piscines públiques. 

 
4. Elaborar un pla de mesures preventives per al manteniment de la qualitat dels 

recursos hídrics. 
 

5. Fomentar la separació de xarxes d’aigües grises i negres en els nous habitatges, 
així com la doble xarxa de pluvials en les noves promocions urbanístiques.  

 
6. Pla de manteniment de les estacions de bombeig i de depuradores municipals. 

 
7. Exigir al ACA que connecti els col·lectors de les aigues residuals del barri i la zona 

industrial de Can Vilalba a la Depuradora a través del Polígon de can Sucarrats. 
 
Abrera, cap al Residu Zero  
 

1. Establir un Pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui la ciutadania, les empreses i 
el comerç local per tal d'avançar cap a aquests objectius.  

 
2. Impulsar la reutilització i el reciclatge dels envasos i fomentar la recuperació dels 

hàbits tradicionals no malbaratadors de recursos —cabàs, bossa del pa, etc. 
 

3. Establir mecanismes de coordinació amb les administracions i els comerços per tal 
de col•laborar sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos. Facilitar la tasca al 
comerç amb assessorament i suport tècnic directe. 

 
4. Renunciar a augmentar el pes de la valorització energètica dels residus, prioritzant 

el seu aprofitament material i disminuint progressivament l'aportació a abocadors.  
 

5. Establir un sistema per reciclar l'oli. 
 

6. Augmentar els horaris d'apertura de la deixalleria. 
 

7. Estudiar el rendiment i usos dels materials de la deixalleria.  
 

8. Implantar millores en la recollida de residus urbans. Distribució racional de 
contenidores. Imposar la seva ubicació als promotors. 

 
9. Obligació de col·locar doble clavegueram en las noves construccions i 

urbanitzacions, tal i com proposa l'actual legislació d'urbanisme i actualitzar el del 
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Polígon Barcelonès que ja el te però no està en funcionament. 
 
Cap a una Abrera eficient i 100% renovable  
 

1. Elaborar un Pla estratègic de millora energètica.. 
 

2. Elaborar, dins de l’anterior, un Pla local d’estalvi i eficiència energètica  
 

3. Elaborar un pla de millora de l’enllumenat públic per a la reducció de consum 
energètic i completar l’adaptació a la llei de contaminació lumínica.  

 
4. Promoure modificacions en les instal·lacions municipals per tal d’anar incorporant 

criteris de sostenibilitat.  
 

5. Establir bonificacions de l’impost de circulació als vehicles que consumeixin 
exclusivament o prioritàriament energies renovables  

 
6. Promoure les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics o sostre de 

promoció pública —habitatges o polígons—, mitjançant la fórmula de “lloguer de 
sostres”, extensiu a sostres privats.  

 
7. Fomentar la implantació d'una xarxa de recàrrega per als vehicles elèctrics. 

 
Contaminació i escalfament global: per un medi de qualitat  
 

1. Promoure les implantacions industrials i productives baixes en emissions de 
carboni.  

 
2. Estendre els controls sobre la contaminació acústica i completar el desplegament 

de la llei allà on encara hi hagi mancances, dotant de mitjans tècnics i humans.  
 

3. Promoure campanyes locals per l’eliminació de les bosses de plàstic, 
prioritàriament en equipaments municipals, com els mercats municipals.  

 
4. Generalitzar l’ús d’asfalt sonorreductor en la nova pavimentació de carrers i la 

instal·lació de pantalles acústiques —naturals o artificials— en punts problemàtics. 
 
Protecció dels animals  
 

1. Traspassar la cura i gestió dels animals abandonats i la fauna urbana de la 
Regidoria de Salut Pública a la de Medi Ambient. 

 
2. Crear un Centre d'acollida d'animals de companyia CAAC mancomunat gestionat 

per persones sensibilitzades vers els animals. 
 

3. Elaborar programes transversals i interdepartamentals per socialitzar la necessitat 
de l'adopció, el no abandonament i la tinença responsable dels animals de 
companyia.  
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4. Promoure programes educatius proteccionistes i de tinença responsable adreçats 

als escolars.  
 

5. Seguir promovent les colònies controlades de gats. 
 

6. Fer una campanya informativa sobre la necessitat de recollida d'excrements i, en 
una segona fase, vetllar i fer complir la normativa aplicant les mesures adients en 
cas de no compliment. 

 
7. Donar suport a les associacions que vetllen per la cura i protecció dels animals. 

 
8. Reposar el lector de xip i elements de manteniment a la policia local.  

 
9. Potenciar el cens a l'Ajuntament dels animals. 

 
10. Efectuar campanyes d'esterilització i de col·locació de xip a preus assequibles per 

als adoptants d'animals abandonats. 
 

11. Establir mesures de conscienciació i coercitives per als propietaris reincidents en la 
pèrdua del seu animal . 

 
12. Disposar d'unes instal·lacions adequades de trànsit per als animals, mentrestant no 

estigui vigent el CAAC, fins que arribi el servei de recollida. 
 

13. Tenir una brigada animalista municipal. 
 

14. Incloure dins la web municipal i dins la ràdio una secció destinada a promoure les 
adopcions i els acolliments. 

 
15. Fomentar el respecte i la cura cap als animals, especialment entre nens i joves, 

mitjançant activitats. 
 

16. Fer costat a l'actual associació protectora quan hi hagi denúncies de 
maltractament, abandó, etc. 

 
17. Promoure que les persones grans acollides a la residència puguin viure amb els 

seus animals. 
 

18. Promoure teràpies assistides amb animals com a benefici físic, psíquic i emocional 
de la gent gran. 

 
19. No utilitzar, en cap cas, animals per fires, cavalcades i qualsevol esdeveniment que 

impliqui un patiment per als animals. 
 

20. Tenir presencia als mitjans, especialment, a Ràdio Abrera, amb programa periòdic 
per conscienciar sobre tinença, benestar  i protecció.  
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21. Eliminar les barraques de gossos que pugui haver al municipi. 
 

22. Abrera, poble pet friendly. Normalitzar a la vida diària la presencia a llocs públics, 
botigues, etc. dels animals acompanyats pels cuidadors. 

 
 
 
Educació en la sostenibilitat  
 

1. Elaborar campanyes educatives i formatives sobre les repercussions ambientals de 
la nostra quotidianitat, orientant-les a l’impacte sobre la presa de decisions personal 
de la ciutadania.  

 
2. Fomentar el coneixement en l’ús dels recursos, del patrimoni cultural històric i 

etnològic, del coneixement del patrimoni natural, del coneixement del cicle dels 
residus, de l’impacte de les emissions, etc...  

 
3. Continuar promovent  esdeveniments dirigits al coneixement i a la conscienciació 

ambiental de la ciutadania.  
 

4. Continuar promovent la creació d’horts urbans.  
 

5. Acostar la ciutadania al coneixement d’activitats que tenen lloc en el medi natural 
però que sovint són poc conegudes per fomentar el respecte. 

 
 
URBANISME 
 
Des d’Esquerra defensem un urbanisme deliberatiu subjecte a control democràtic, de fort 
contingut social que validi la subjecció de cada proposta a l’ interès general sota el 
paradigma del desenvolupament urbanístic sostenible.  
 
Municipi ordenat i equilibrat  
 

1.  Revisió i aprovació del POUM. 
 

2. Elaborar i aprovar el 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.   

 
3. Vetllar per l’embelliment del paisatge urbà —neteja de carrers, rehabilitació de 

façanes, redacció de la carta de colors i de materials, enjardinaments...  
 

4. Afavorir la compactació i la integració de les activitats del municipi 
 

5. Redacció de mapes de soroll orientats a actuacions que tenen per objecte prevenir 
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o reduir la contaminació acústica a què està exposada la població i la preservació 
i/o millora de la qualitat acústica del territori.  

 
6. Establir, a través d’ordenances municipals, sectors i horaris de baix nivell de soroll 

en les zones residencials del municipi.  
 

7. Afavorir, en el planejament urbanístic, el desenvolupament del petit i mitjà comerç 
urbà i l’equilibri entre els diferents formats d’oferta.  

 
8. Protecció de la legalitat urbanística. 

 
9. Realitzar un projecte de millora del barri de la Font i el seu entorn consensuat amb 

els veïns. 
 

10. Actualització del clavegueram, pluvial i residual. 
 

11. Implantar la xerojardineria en las noves zones (jardineria de poc consum d'aigua i 
baix manteniment) 

 
12. Negociar amb el Ministerio de Fomento per adequar la A-2 des de les Mates al 

Rebató, millorant els accessos al polígon de Sant Ermengol, disminuint els 
impactes acústic i visual, guanyant aparcaments, zones verdes i una incorporació a 
la A-2 amb una rotonda elevada. 

 
13.  Negociar amb la Generalitat per a que modifiqui el traçat actual de la C-55. 

 
14.  Construcció d'una passarel·la per a comunicar els barris del marge esquerre del 

riu. 
 

15.  Actualitzar els plans de protecció i evacuació dels centres escolars, escoles bress, 
residència, casals, biblioteca. 

 
16.  Al barri de Can Amat: accés des de els carrers Ter al P. Barcelonès amb connexió 

a la Ronda Sant Jordi (una d'entrada i altra de sortida) ja que només el carrer Ter 
es massa estret per a tenir dues direccions.  

 
17.  Modificació de les rotondes de Can Amat amb solucions per a que puguin 

maniobrar els autocars sense pujar-se a les voreres. 
 

18.  Neteja de zones verdes i franges de seguretat per a evitar incendis. 
 

19.  Neteja dels arbres dels carrers d'entrada de Can Amat i dels polígons per a que 
creixin sans, donin ombra i no molestin a cotxes ni vianants. 

 
20.  Delimitar els terrenys del Barcelonès i establir pantalles vegetals  que disminueixin 

l'impacte acústic, visual i lumínic del barri. 
  

21.  Exigir als propietaris que facin les tanques que donin a la via pública per a que els 
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talussos no s'enfonsin quan plou (ej. Avda. Can Amat  i C/ Montserrat i C/Núria) 
 

22.  A Les Carpes: accés a la zona del Casal, des de la “Chopera” al c/ Colon a través 
de un parc que uneixi el Casal amb la riera del Morral. Conduir els col·lectors 
principals a la depuradora i col·locar foses- filtro a la resta i així poder utilitzar 
l'aigua per a regar les zones verdes. 

 
23.  A Santa Maria de Vilalba: exigir a la Diputació una rotonda en la carretera de 

Ullastrell que serveixi per a comunicar-se amb el Suro i Les Carpes augmentant la 
seguretat per a persones i vehicles. Manteniment dels camins perimetrals, fer un 
passeig per vianants/ciclistes aprofitant un lateral del camí de Can Vilalba-Santa 
Maria-Carpes. Conduir els col·lectors d'aigües residuals a la depuradora. Acabar el 
parc en la zona del dipòsit d'aigua. Condicionar el Casal Social tan el local com del 
mobiliari per a ús dels veïns i entitats. 

 
Municipi al servei de les persones 
 

1. Constituir el Consell Assessor Urbanístic, previst com a voluntari a la Llei 
d’urbanisme, per garantir i fomentar els drets de participació dels ciutadans i 
ciutadanes en la definició del municipi. 

 
2. Seguir aprofitant els espais naturals per a les persones, creant zones per a 

l’esbarjo, el passeig i l’esport on es pugui anar exclusivament amb bicicleta o 
simplement caminar amb una relativa tranquil·litat i crear circuits urbans per a la 
pràctica de l’esport.  

 
3. Racionalitzar l’espai urbà per facilitar la mobilitat de les persones discapacitades o 

amb mobilitat reduïda, especialment disposar d'aparcaments reservats a aquest 
efecte.  

 
4. Actuar en ressituar aquells usos conflictius amb l’ús residencial per tal de millorar la 

qualitat de millorar la qualitat de vida de la ciutadania. 
 

5. Atendre les peticions dels veïns dels barris i ser resolutius en les respostes. 
 

6. Estudiar solucions respecte al problema d'aparcament del barri de Rebató 
conjuntament amb els veïns i a Sant Ermengol. 

 
7. Resoldre la situació d'aparcament de camions. 

 
8. Crear una zona d'esbarjo al Rebató i resoldre el problema de l'edifici de la Mútua 

de Terrassa. 
 

9. Resoldre el problema de les males olors de la Zona del Quatre (on actualment es 
llencen les aigues residuals de Ca n'Amat, Sant Esteve i Can Estella).  

 

10. Manteniment i ampliació del parc “del Llac”. 
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HABITATGE 
 
L’habitatge com a conseqüència de l’actual context socioeconòmic s’ha convertit més un 
bé que en un dret, i son moltes les famílies que han estat o poden ser desnonades en els 
propers anys, per això per Esquerra Republicana l’acció principal des de l' ajuntaments no 
pot ser un altre que a vetllar per l’habitatge de les famílies que poden perdre’l.  
 
Cal dedicar especial atenció a l’habitatge protegit i concebre’l com un estoc social al 
servei de diverses generacions.  
 
 

1. Elaborar un Pla municipal d'Habitatge prioritzant l'ús social. 
 

2. Actuar fermament contra els desnonaments exprés, en la mesura que l’ajuntament 
pugui i donar suport a les associacions implicades (PAH). Potenciar els 
mecanismes per evitar pèrdues d’habitatge i donar el màxim de resposta en cas 
que es produeixin. (Posada en funcionament de la taula d’emergències social i 
oficina de mediació Ofideute a més dels ajuts al pagament de l’habitatge previstos.)  

 
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)  

 
4. Prioritzar 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. També per raons d’eficiència 
energètica i posar en valor tot el parc construït minimitzant les noves construccions.  

 
 
MOBILITAT 
 
La mobilitat a peu i en bicicleta i l’espai urbà de convivència  
 

1. Millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques.  
 

2. Instaurar camins escolars segurs com a itineraris preferents escollits entre els 
recorreguts més utilitzats pels infants per anar al seu centre d’ensenyament.  

 
3. Promoure els pàrquings compartits si cal.  

 
4. Promoure els sistemes per compartir el vehicle privat, tipus cotxe multiusuari o 

carsharing —un grup de ciutadans comparteix una flota de vehicles— o altres.  
 

5. Crear un carril bici que connecti els barris amb el nucli urbà 
 

6. Comunicar Abrera, amb Esparreguera, Olesa, San Esteve i Martorell amb itineraris 
de passeig i ciclistes. 
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La circulació dels vehicles a motor  
 

1. Tractar adequadament les travessies i les calçades.  
 

2. Demanar a l'autoritat competent un Pla de Mobilitat per als Polígons Barcelonès, 
Can Estella, Can Amat i Sant Esteve. 

 
La mobilitat en transport públic col·lectiu  
 

1. Reubicar la parada del bus de l'avinguda Generalitat a un altre punt a prop  i 
d'elements urbans de la vila per reduir la seva conflictivitat. 

 
2. Ampliar i millorar el servei de transport públic municipal i intermunicipal. 

 
3. Negociar amb la Generalitat i Ajuntaments veïns per establir transports 

intermunicipals que comuniquin Abrera amb Martorell per anar als serveis d' 
hospital, RENFE, INEM, jutjats, etc. 

 
 
La millora de la qualitat ambiental urbana  
 

1. Controlar les emissions contaminants relacionades amb el trànsit. 
 

2. Controlar la contaminació acústica produïda pel trànsit i elaboració de mapes de 
soroll.  

 
3. Asfaltar amb paviment sonoreductor i aplicar mesures antisoroll.  

 
4. Foment de la utilització de  vehicles impulsats amb fonts d’energia renovables no 

contaminants 
 

5. Establir bonificacions fiscals a vehicles impulsats amb energies renovables.  
 

6. Limitar la circulació motoritzada en el medi natural i promoure el respecte als altres 
usuaris.  

 
 
L’ordenació i la gestió de la mobilitat urbana  
 

1. Estudiar els serveis viaris i la reordenació de la xarxa bàsica local. 
 

2. Elaborar Plans de mobilitat locals. (PMU) 
 

3. Acomplir les normatives sobre mobilitat i l'accessibilitat a les ordenances 
municipals. 

 
4. Elaborar pactes per la mobilitat previs als PMU.  
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5. Definir i estudiar els ’indicadors de mobilitat local i supramunicipal.  
 

6. Difondre activitats o promocionar dies o setmanes temàtics relacionats amb la 
mobilitat. 

 
 
SEGURETAT 
 
ERC d'Abrera entenem 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.  
 

1. Crear la 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.  

 
2. 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.  

 
3. 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.  

 
4. 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 i contra la Violència de Gènere.  

 
5. Vetllar pel compliment de les normes i no aplicar-les arbitràriament. L’Ajuntament 

impulsarà mesures  per a combatre els actes incívics.  
 

6. Vetllar per la seguretat de les persones, entenent la seguretat en un concepte 
ampli: seguretat física, seguretat psicològica, seguretat com a consumidors —tant 
de serveis públics com privats— i seguretat mediambiental, entre d’altres.  

 
7. 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.  

 
8. Vetllar per garantir el compliment de les normes que obliguen a les activitats d’oci  a 

ser respectuoses amb la qualitat de vida de la ciutadania.   
 

9. Millorar els trams de concentració d’accidents que hi ha al municipi, per millorar així 
la seguretat viària. 
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MUNICIPI EMPRENEDOR 
 

 
El desenvolupament econòmic i social per aconseguir una millor qualitat de vida de les 
persones és un dels principals objectius que ens fixem. 
 
L’ esforç s’ha de centrar en facilitar la transformació de l’economia tradicional en una 
economia del coneixement i sostenible, entenent que la sostenibilitat és una gran 
oportunitat de transformació i d’innovació per a la majoria d’empreses. 
 
És en aquest sentit que hem de promoure polítiques de dinamització de les activitats 
econòmiques del municipi. 
 
Una de les nostres línies de treball és fomentar la cooperació público-privada entre 
l’ajuntament i els agents privats implicats, com a criteri general per garantir la viabilitat dels 
projectes de dinamització econòmica i d’ocupació i facilitar la gestió de tràmits. 
 
 

COMERÇ I CONSUM 

 

1. Potenciar i defensar el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per a afavorir 
la dinamització i la vitalitat del municipi. 

 
2. Realitzar un Pla de dinamització comercial transversal amb altres regidories 

(urbanisme, etc.) per estudiar aspectes com la situació de voreres, terrasses, taxes, 
permisos, subministraments, il·luminació, estratègies comercials, etc. 

 
3. Buscar espais de diàleg i col·laboració amb les entitats de comerciants per a 

generar accions d'actuació conjuntes (fires, jornades, setmanes temàtiques,  etc.) 
 

4. Continuar vinculant el mercat municipal com a centre de promoció dels hàbits 
saludables, amb una funció primordial de la formació en els centres escolars. 
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5. Promoure el consum de productes de la terra, autòctons, de proximitat seguint la 

filosofia del slow food i km 0. 
 

6. Promoure les cooperatives de consum de l'agricultura ecològica i de km 0. 
 

7. Augmentar la freqüència de reunions entre l'Ajuntament i associacions de 
comerciants i resolució de les propostes que plantegin. 

 
8. Facilitar un local a les associacions per a dipositar el material. 

 
9. Promoure el consum responsable. 

 
10. Fomentar el consum col·laboratiu. 

 
 

EMPRESA I INDÚSTRIA 
 

1. Manteniment dels polígons industrials i comercials (enllumenat, voreres, vials, 
senyalitzacions...).  

 
2. Promoure les figures dels polígons d’activitat econòmica (PAE) en el marc de la 

col·laboració público-privada. 
 

3. Incentivar i facilitar la incorporació de les empreses a les noves tecnologies. 
 

4. Establir i mantenir una comunicació directe amb les principals indústries i empreses 
ubicades a Abrera a fi de detectar possibles empreses en crisis.  

 
5. Fomentar la diversificació industrial. 

 
 
EMPRENEDORIA I OCUPACIÓ 
 
El coworking és una metodologia d’innovació social per la generació de treball 
col·laboratiu amb l’objectiu de potenciar que les persones en fase inicial d’emprenedoria o 
professionals de diferents sectors treballin conjuntament per a la realització de projectes 
individuals, alhora que es fomenten projectes en comú, utilitzant les TIC com a eina 
transversal en el desenvolupament. 
 

1. Establir i desenvolupar un política per ajudar a la creació d’espais coworking  
 

2. Posar a disposició a possibles interessats a desenvolupar un projecte de coworking 
d’espais municipals, establir línies d'ajuts i promoure'ls a través dels mitjans de 
comunicació locals. 

 
3. Millorar l'atenció a l'usuari de l'Oficina de Promoció Econòmica. 
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4. Col·laborar en l’establiment de canals de comunicació entre els centres educatius, 
les empreses i l'ajuntament per ajustar l’oferta de formació professional a les 
necessitats locals del mercat de treball. Crear els òrgans consultius i de participació 
social que puguin vertebrar aquesta comunicació. 

 
5. Vetllar per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb 

especial atenció als col· lectius amb risc d’exclusió social, i també d’aquells que 
tenen una integració més difícil al mercat laboral joves, dones, majors de 45 anys. 

 
6. Establir una borsa de treball municipal de fàcil accés —operativa telemàticament— 

a què puguin accedir ocupadors i demandants d’ocupació, en coordinació amb les 
empreses del municipi i la resta de la  

comarca, per a conèixer les necessitats del teixit empresarial. 
 

7. Mantenir la Taula d’Ocupació augmentant els cursos de formació. 
 

8. Treballar per la recol·locació de persones que perdin la feina per processos de 
tancament o deslocalització d’empreses.  

 
9. Promoure el coneixement i la relació entre les empreses del mateix municipi i les 

dels municipis veïns, com a via per generar sinergies i projectes conjunts. 
 

10. Crear un espai de «Noves Experiències Empresarials», en què les empreses que 
s’implanten al municipis puguin donar a conèixer a la resta d’empreses ja existents i 
als ciutadans. 

 
11. Promoure el voluntariat entre sèniors prejubilats i jubilats, amb bagatge 

professional, per a fer tutories per a persones emprenedores i recercadores de 
treball. 

 
12. Adaptar la formació que s’ofereixi des del municipi amb les competències 

necessàries per cobrir les vacants de les empreses locals. 
 

13. Potenciar la creació d’empreses cooperatives i amb finalitats socials. 
 

14. Promoure la contractació responsable, tant al propi ajuntament (fomentant la 
participació en concursos públics d’empreses vinculades a centres especials de 
treball), com al teixit empresarial i comercial, amb possibles bonificacions fiscals. 

 
15. Establir ajudes a la contractació, afavorint a les empreses que facin contractacions 

a col·lectius amb especial dificultat d’accés al món laboral. 
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TURISME 

 

Entenem el turisme com una font d’ingressos, però també com un fet cultural que promou 
la interrelació de les persones de diferents cultures i que ens permet mostrar la nostra 
cultura i manera de ser al món. 
 
Un model de desenvolupament turístic fonamentat en la innovació, la competitivitat i la 
sostenibilitat econòmica, social, cultural i mediambiental. 
1. Elaborar un projecte turístic responsable i sostenible per al municipi a partir de les 
potencialitats naturals, culturals, patrimonials i econòmiques existents. 
 
2. Cercar oportunitats i potencialitats turístiques basades en la identitat i la creativitat de la 
seva ciutadania. 
 
 
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (Tecnologies de la 
informació i comunicació-TIC) 
 

1. Potenciar la implantació de l’administració electrònica a fi de millorar l’atenció al 
ciutadà i que aquest pugui dur a terme la majoria de tràmits amb l'Ajuntament 
electrònicament. 

 
2. Agilitzar i simplificar els tràmits municipals per a l’obertura de noves empreses. 

 
3. Donar una informació completa, clara i entenedora dels tràmits. 

 
4. Promoure les competències digitals dels ciutadans per al seu desenvolupament 

personal i professional. 
 

5. Impulsar els programes de formació, amb més implicació público-privada en el seu 
disseny, fent que la formació ocupacional no només sigui de nivell bàsic, sinó 
també d’un nivell avançat i amb aplicacions pràctiques en el món laboral a curt 
termini. 

 
6. Impulsar les acreditacions TIC de la Generalitat de Catalunya —les ACTIC— per tal 

d’uniformitzar els nivells de competències de la ciutadania.  
 

7. Modernització de les TIC a l'ajuntament, aprofitant-les per aconseguir un estalvi 
econòmic important i una major simplificació administrativa. 

 
8. Reducció dels costos TIC a través dels mecanismes de la compra agregada. 

 
9. Fomentar l’ús de les TIC per part del personal municipal. Apostar per les 

certificacions digitals com a manera de relacionar-se entre els ciutadans i 
l'ajuntament. 
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10. Donar prioritat a l’ús del programari lliure en català i fomentar-ne l’ús entre el 
conjunt dels ciutadans i les empreses locals, i també l’ús de les eines que posa a 
disposició el Consorci AOC per a treure’n el màxim profit. 

 
11. Impulsar un Pla de seguretat TIC a l’Ajuntament. Aprofitar els coneixements i 

l’assessorament que proporciona el Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya CESICAT. 

 
Smart city 
 
Per mitjà de l’ús intensiu de les TIC promourem el projecte de vila intel·ligent. D’aquesta 
manera, l’objectiu prioritari és aconseguir la millora en la prestació dels serveis públics. 
Les iniciatives són molt diverses i van des de l’enllumenat intel·ligent, l’eficiència 
energètica, fins a la salut.  Constitueix una oportunitat per millorar l’administració fent-la 
més eficaç i propera a la ciutadania. Per a Abrera, el concepte d’Smart Region seria el 
més adient i caldria la col·laboració no només dels municipis implicats sinó d’ens 
supramunicipals o de la pròpia Generalitat. 
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COM HO FAREM 

 
 
Des d’Esquerra volem passar per sobre de les barreres que han condicionat la polítiques 

municipals actuals tal com finançament, competències en noves polítiques socials, 

culturals i econòmiques, potenciant la participació ciutadana real i sobretot apostar per 

una transparència total en tots els nivells de la vida municipal com a eix per lluitar contra 

qualsevol tipus de corrupció fent participar a tots els ciutadans dels projectes a realitzar i 

de les decisions a prendre a nivell municipal. No volem un Ajuntament amb parets de 

vidre. Nosaltres apostem per un Ajuntament sense parets. 

La nostra proposta és de progrés, on el ciutadà deixa de ser únicament receptor de les 

polítiques municipals i passa a ser-ne coautor. 

Volem un ajuntament totalment obert i transparent que sàpiga involucrar a les persones i 

al mateix temps hi passi comptes.  

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Estimular amb totes les eines el compromís social, el deure i la llibertat dels 
abrerencs per a participar, incidir i decidir en tots els afers municipals 
 
 

1. Potenciar al màxim el control ciutadà sobre totes les accions i decisions municipals 

basant-nos en quatre pilars bàsics: la transparència, el retiment de comptes, la 

participació i la cooperació. 

2. Obrir totes les dades públiques als ciutadans, que aquests no les hagin de buscar 
sinó que se’ls informi puntualment (memòries, informes...). 
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3. Buscar noves fórmules per apropar els plens municipals als ciutadans, no només a 
través de la retransmissió dels mateixos per la ràdio sinó a través de les noves 
tecnologies com ara la retransmissió per internet, i que les actes siguin públiques a 
través de la web municipal. La transparència ha d’anar acompanyada de la visió 
crítica de tots els ciutadans. 

 
4. Potenciar i simplificar totes les eines de consulta directa a través de debats, de 

potenciar la iniciativa ciutadana en tots els àmbits per marcar l’agenda i els 

programes de govern. 

5. Potenciar tots els processos participatius per tal de co-construir el model de vila 

que volem i les polítiques a seguir per a poder arribar-hi. 

6. Potenciar al màxim la figura del ciutadà com a co-partícep i corresponsable de les 

decisions que es prenguin i que afectin a tot el municipi. 

7. Acostar la ciutadania a la política municipal amb audiències públiques periòdiques. 

8. Fer pressupostos participatius a tots els àmbits i tan en la seva elaboració com en 

la seva avaluació. 

9. Crear un Sistema Local d'Informació que respongui a totes les necessitats dels 

abrerencs de forma transparent i àgil. 

10.  Adoptar processos de participació política dels ciutadans i de total informació 

pública.  

11. Creació de la figura del regidor de barri. 

12. Establir canals de comunicació adequats per informar. 

 
Treballar amb el teixit associatiu i fer-lo partícip de les necessitats socioculturals del 
poble 
 

1. Fomentar i garantir la participació de les associacions al poble 
 

2. Garantir l'accés a les noves tecnologies per a les entitats que no disposin dels 
recursos econòmics, materials i humans suficients. 

 
3. Establir un canal de comunicació i coordinació entre l'ajuntament i el municipi en 

tots aquells temes en que les entitats s'organitzen. 
 

4. Garantir la presència associativa als consells de participació que es creïn. 
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TRANSPARÈNCIA 
 

1. Realitzar una auditoria i fer-la accessible. 
 

2. Respondre a criteris escrupolosos de transparència en la gestió dels contractes 
públics. 

 
3. Informació pública de les liquidacions anuals. 

 
4. Aplicació de mecanismes de transparència en els criteris d'adjudicació d'ajuts, 

places en centres educatius, habitatge, serveis socials bàsics i subvencions a 
entitats. 

 
5. Informació pública dels recursos. 

 
 
GESTIÓ EFICAÇ I EFICIENT 
 
Organització i formació 
 

1. Seguir el principi d'austeritat. 
 

2. Impulsar un pla de reestructuració que tingui en compte la millora dels serveis, la 
millora administrativa i l'adequació de l'estructura organitzativa. 

 
3. Definir els criteris i sistemes per estendre progressivament la gestió de qualitat en 

els serveis municipals. Aplicació de la norma ISO 9000. 
 

4. Definir i implantar criteris de gestió que assegurin l'optimització dels recursos 
públics materials. 

 
5. Establir sistemes de reconeixement dels professionals de l'Ajuntament, adequats a 

la seva activitat i perfil, suficientment motivadors. 
 

6. Elaborar i aplicar un pla de formació per als treballadors municipals i fomentar la 
formació també dels càrrecs electes. 

 
7. Comprometre's a donar a conèixer a tots els treballadors els objectius estratègics 

per al mandat, tant si governem com si no, i en especial en aquelles àrees de les 
que ens responsabilitzem directament.  

 
8. Fomentar les interrelacions i el coneixement mutu entre els comandaments i els 

treballadors dels serveis centrals i els dels serveis d'atenció directe al ciutadà. 
 

9. Introduir mecanismes per a l'establiment d'objectius i la mesura dels resultats, amb 
l'objectiu d'avaluar els serveis municipals. 

 
10. Orientar les inversions i les despeses a les necessitats reals del poble. 



 

42 

 

 
11. Estudiar i considerar les possibilitats d'augmentar la quantitat i millorar de les 

infraestructures i serveis municipals, tot analitzant els costos i els beneficis 
econòmics i socials. 

 
12. Analitzar les diferents formes alternatives de finançament per aquestes millores. 

 
13. Evitar els traspassos de pressupostos entre partides. 

 
Atenció al ciutadà 
 

1. Crear un sistema local d'informació per atendre les necessitats informatives dels 
veïns. 

 
2. Agilitzar els tràmits administratius i millorar-ne els processos. 

 
3. Introduir mecanismes per avaluar la qualitat dels diferents serveis municipals per 

millorar i optimitzar el servei. 
 

4. Crear un procediment per donar resposta a les queixes i suggeriments. 
 

5. Elaborar una memòria anual on es recullin les principals queixes i suggeriments i 
les solucions i respostes de l'Ajuntament. 
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