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1 MONTGAT EN LA REPÚBLICA CATALANA 

En les properes eleccions municipals, tots som cridats a decidir com volem que 
sigui el nostre poble, en l’inici del procés constituent del nou país, de la República 
catalana. 
Dels nous ajuntaments naixerà la República catalana 
El nou ajuntament que sorgirà d’aquestes eleccions intervindrà en la fase decisiva 
del procés. Aquest ha de ser un ajuntament compromès amb l’exercici del dret a 
decidir i l’assoliment de la independència, fent costat a la majoria social i a les 
institucions de la Generalitat: el president i el parlament. 
 
Els ajuntaments seran una eina, sens dubte, decisiva per engegar el procés 
constituent i culminar-lo amb èxit amb la proclamació de la República catalana 
com a nou estat d’Europa. 
Els regidors i regidores d’Esquerra Republicana a Montgat es comprometen a dur a 
terme les accions següents:  
• Promoure la participació pro-activa de Montgat en  l’Associació de Municipis 

per la Independència (AMI) . 
• Impulsar mocions de suport al dret a decidir, suport a la sobirania individual i 

col·lectiva dels ciutadans de Catalunya i de suport al procés cap a la 
independència.  

• Exercir i fomentar la unitat d’acció amb totes les forces polítiques i 
representants electes compromeses amb el procés i amb el dret a decidir. 

 
• Facilitar l’acció i cooperar amb les organitzacions de la societat civil sobiranista: 

AMI, Òmnium, ANC, Sobirania i Justícia, Catalunya Diu Prou i, a Montgat, 
Montgat Decideix.  

• Exercir la sobirania fiscal des de l’ajuntament en coordinació amb la Generalitat 
i la societat civil sobiranista.  

• Fomentar el posicionament de les organitzacions municipalistes (AMC i FMC) a 
donar suport al procés.  

• Recolzar i posar-se a disposició de les principals institucions del país 
(Presidència del Govern i Parlament) durant tot el procés constituent, des de la 
declaració fins la proclamació de la independència.  
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• Participar en la constitució d’una «Assemblea de càrrecs electes» com a eina 
d’expressió de la voluntat democràtica i representativa. 

Gestió transparent i responsable dels recursos públics 
Estem convençuts que sense transparència no hi pot haver confiança. El dret 
efectiu a la transparència és un dret que permet protegir-ne d’altres, dificulta la 
corrupció i, en definitiva, legitima la democràcia i el bon govern. 
És l’hora de reivindicar els valors republicans i d’impulsar mecanismes com els 
següents: 
• Promoure compromisos ètics en la política municipal, mitjançant la posada en 

pràctica de manuals de bon govern, d’obligat compliment per a tots els càrrecs 
electes i treballadors públics.  

• Impulsar un codi ètic i d’austeritat que catalogui i reglamenti l’ús dels espais, 
recursos i mitjans públics. 

• Donar la màxima visibilitat, publicitat i transparència a la contractació pública. 
• Fer públiques les meses de contractació i donar accés a la representació 

ciutadana i als mitjans de comunicació. 
• Publicar a la web el registre de les factures de les despeses de l’Ajuntament. 
• Potenciar la prestació de serveis amb municipis veïns, si escau, com a mesura 

per guanyar eficiència i possibilitar estalvis en la prestació de serveis públics 
municipals 

• Publicar la situació patrimonial i de rendes dels regidors, al començament i al 
final del mandat. 

Proximitat amb la ciutadania, transparència, deliberació i governança en la 
presa de decisions 
L’Ajuntament és l’Administració més propera al ciutadà. Entenem que la 
proximitat s’ha d’exercir des de totes les instàncies de govern municipal. Una 
actitud de transparència és, alhora, garantia de qualitat del procés de presa de 
decisions. Per això, cal: 
• Impulsar i promoure un govern obert amb mesures que facin possible un diàleg 

permanent entre Administració i ciutadania. 
• Obrir les sessions plenàries amb la seva retransmissió a través d’Internet.  
• Impulsar processos participatius en projectes i  decisions sobre aspectes claus o 

controvertits. 
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• Enfortir la xarxa associativa, garantint-ne la interlocució, la comunicació i la 
participació en els temes rellevants que afectin al poble, amb especial 
sensibilitat per les reivindicacions que es plantegin si són d’interès general i 
beneficien el conjunt de la ciutadania. 

• Donar comptes, anualment, de l’estat d’execució del Pla d’Actuació Municipal. 
• Crear el portal de transparència. 
• Garantir el dret d’accés a la informació pública de la ciutadania. 
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2 MONTGAT ÉS COHESIÓ 

2.1 Acció Social 

L’eix de l’acció política 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. 
Per assolir-ho treballarem  aquest eixos: 
• Pla d’acció social CORRECTIU  acord amb les necessitats reals de Montgat : 
• Accions per situar  les polítiques de prevenció de l’exclusió social al centre 

de la gestió municipal.  
• Combatre les situacions de pobresa amb actuacions transversals i integrals 

de totes les regidories —habitatge, salut, ocupació, educació. 
• Treballar activament i transversalment per prevenir les situacions de 

maltractaments, especialment als infants, a les dones i a la gent gran. 
• Impulsar polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots els 

models familiars. 
• Minimitzar l’impacte de la pobresa en la infància i els adolescents del 

municipi; potenciant programes públics per a l’alimentació, de suport 
econòmic, conciliació, etc 

• Promoure que els ingressos extraordinaris del consistori per motius 
sancionadors es destinin a programes socials, d’educació i de foment de 
l’ocupació. 

• Pla d’acció social PREVENTIU   acord amb les necessitats reals de Montgat : 
• Obrir el Catàleg de Serveis Socials a tothom però posant especial atenció en 

les necessitats derivades de les situacions de dependència. 
• Impulsar programes de capacitacions parentals, escoles de pares i mares, en 

la línia de la prevenció i protecció de les situacions de risc o de conflicte. 
• Impulsar polítiques de suport a l’autonomia de la gent gran que viu sola: 

o Crear serveis d’atenció integral entre tots els agents implicats que 
donin resposta a les necessitats de les persones grans sense plena 
autonomia i, també, a les persones que en tenen cura. 
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o Vetllar per uns serveis òptims d’atenció domiciliària i per la 
cobertura de la teleassistència, especialment per a persones soles 
més grans de 85 anys i menors que presenten risc per malaltia . 

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

• Potenciar al voluntariat com a model de persones compromeses en les 
necessitats socials. 

2.2 Salut 

Esquerra Republicana defensa un model sanitari públic universal, equitatiu, de 
qualitat i finançat íntegrament amb impostos en tot allò que sigui essencial i que 
garanteixi el dret a la salut dels ciutadans. 
Considerem que la protecció i la promoció de la salut és una prioritat bàsica, i per 
això cal un sistema de salut integral i proper que garanteixi la cohesió social, eviti 
les discriminacions i sigui una eina cabdal de justícia social. 
La “bona salut”  neix de la prevenció, de la proximitat, del contacte entre els 
professionals i els seus pacients i viceversa, en la participació de forma activa  en la 
vida dels municipis.  
Per fer-ho  proposem: 
• Establir  accions de formació, promoció i prevenció que tinguin a veure amb la 

salut als centres educatius, i als ciutadans en general.  Treballarem amb els 
professionals de salut  per definir tallers i activitats vinculats amb la sanitat  i la 
salut. 

• Promoure l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la 
salut.  

• Reforçar els programes que afecten més especialment la salut i la qualitat de 
vida d’adolescents i joves 

• Instar a les autoritats responsables del CAP “Montgat” per: 
o fer un major i millor ús de les tecnologies de la informació existents al 

Departament de Salut  com és la Carpeta Personal de Salut. 
o Recuperar del servei d’urgències al CAP 

• Treballar l’àmbit de la Salut pública amb : 
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o Programes específics de control per a les plagues:  rates , escarabats, 
tèrmits— i, en particular, les modernes —coloms, cotorres, gavines, 
gats... — 

o Vetllar per la neteja de voreres, camins i zones  deshabitades com 
primer pas en l a prevenció de la  salubritat del municipi. 

o Prevenció del soroll i accions de correctores per minvar l’impacte a les 
hores de descans dels veïns, vetllant per la seva salut psíquica.  

o Control dels locals d’oci per tal de que compleixen amb les normatives, 
d’espais, fums, olors, so i neteja  i vetllant per la qualitat de vida del 
poble, principal bé pels ciutadans 

2.3 Educació 

L’Educació és per Esquerra un dels principals eixos de l’acció política, amb un 
destacat valor estratègic per garantir la igualtat d’oportunitats. Per això, cal: 
• Garantir una escola pública i de qualitat 
• Treballar per poder aconseguir la construcció d’una nova escola per tal 

d’adequar el CEIP Salvador Espriu a les necessitats dels infants, educadors i 
garantir el creixement potencial de Montgat en els propers anys. 

• Transformar, una vegada traslladat l’actual CEIP, l’edifici del Salvador Espriu en 
un nou equipament per a usos educatius on poder oferir a la població de 
Montgat ensenyament de música, idiomes i d’altres activitats relacionades amb 
el món educatiu. 

• Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat a avaluar la capacitat de 
l’Institut Thalassa d’absorbir el creixement potencial d’alumnes a mitjà termini 
i, en conseqüència, a planificar i dotar pressupostàriament les actuacions que 
siguin necessàries. 

• Treballar per augmentar el nombre de places de la llar d’infants. 
• Impulsar  les  aules de reforç i mesures per a reduir l’absentisme i el fracàs 

escolar.   
• Vetllar per la qualitat dels menjadors escolars i promoure hàbits saludables. 
• Promoure la formació professional, adaptant l’oferta dels programes de 

formació professional adreçats a joves a la demanda del món laboral. 
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• Millorar 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. 

• Col·laborar amb les AMPAs  per tal d’atribuir a les famílies un paper destacat en 
la millora del sistema educatiu.  

• Empènyer a la millora dels nivells educatius i formatius de la ciutadania al llarg 
de la vida, per mitjà de l’Escola d’Adults i de l’Aula d’Extensió Universitària.  

• Invertir en l’ensenyament i donar suport a les famílies per a la matriculació 
dels infants a l’escola bressol,  així com per a al menjador escolar, llibres i 
sortides escolars. 

• Potenciar la col·laboració de les associacions juvenils en l’educació en el lleure, 
tot abordant les tres potes necessàries perquè puguin funcionar correctament: 
reconeixement, finançament i espais. 

2.4 Cultura i Festes 

La ciutadania, tant a títol individual com col·lectiu, ha de poder accedir als recursos 
culturals.  Considerem el sistema cultural un dels pilars de l’estat del benestar, ja 
que és una eina de primer nivell per cohesionar la societat. Per això, treballarem 
per:  
Cultura i patrimoni cultural 
• Potenciar una agenda cultural d’actes i esdeveniments, en format analògic i 

digital, i emprant les eines de difusió 2.0.  
• Promocionar l’obra d’artistes i autors locals mitjançant el web municipal, 

facilitant-los un punt de trobada i contacte virtual amb programadors, artistes i 
autors de la resta del país. 

• Fomentar i impulsar la creació artística local i promoure la presència de joves 
creadors de Montgat. 

• Fomentar i donar suport, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, a les 
manifestacions de la cultura popular i tradicional, especialment les que són  
pròpies de Montgat.  

• Garantir la continuïtat de les activitats lligades al món del circ, com ara el 
curtcirkuit. 
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• Vetllar per la correcta gestió dels equipaments i serveis. Impulsar la seva 
descentralització. 

• Promoure la creació d’un museu o centre de recreació de la tradició industrial 
de Montgat i posar en valor la tradició ceramista de Montgat. 

• Elaborar polítiques que estimulin la recuperació de la memòria històrica 
vinculada al municipi i donar a conèixer el patrimoni, material i immaterial de 
Montgat 

• Promoure una política de memòria històrica mitjançant la recerca, l’estudi i la 
difusió del patrimoni tangible i intangible del municipi  per mitjà de xerrades,  
tallers i activitats diverses. 

Festes 
• Promoure activitats a tots els barris. 
• Impulsar la creació d’una Comissió de Festes amb representació de les entitats i 

associacions de Montgat. 

2.5 Esport 

L’esport és un motor de canvi individual, ja que la seva incorporació a l’estil de 
vida de les persones els permet gaudir de més qualitat de vida i salut. L’esport 
també és un motor de canvi social, perquè permet enfortir la cohesió social de 
Montgat mitjançant la incorporació del projecte esportiu al projecte de poble, fent 
servir l’esport com a eina de socialització i d’arrelament al poble. 
L’esport és motor de canvi econòmic, amb capacitat de generar ocupació i riquesa. 
I és, també, una eina de promoció del poble. Cal, doncs, una visió transversal de 
l’esport i planificar les polítiques esportives coordinadament. 
Per donar suport al teixit esportiu, de base i formatiu 
L’esport base ha de ser tractat com a esport de formació. Cal partir de l’òptica que 
no sols es tracta d’ensenyar la pràctica d’una disciplina esportiva, sinó també de 
transmetre, mitjançant l’esport, un seguit de valors i coneixements més enllà del 
mateix esport. Entre d’altres mesures, cal: 
• Crear el consell de l’esport de Montgat, amb la participació de totes les entitats 

esportives federades, escolars i de lleure, per poder definir i avaluar de manera 
conjunta les polítiques esportives municipals. 
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• Potenciar els clubs i les entitats esportives de base com a element vertebrador 
de l’estructura esportiva de la Montgat. 

• Impulsar i promoure la col·laboració i mancomunació de serveis entre les 
entitats esportives: compres col·lectives, buscar patrocinadors, assessorament i 
gestió esportiva ... 

• Simplificar i objectivar les convocatòries de suport econòmic als clubs i les 
entitats esportives en base al percentatge d’esportistes arrelats a Montgat. 

• Crear el servei d’atenció i suport a les entitats esportives i a l’esportista. 
Per potenciar l’esport educatiu, inclusiu, de salut i ciutadà  
Hi ha una correlació directa entre la pràctica d’activitat física i una millora notable i 
permanent de la salut de la ciutadania. Cal enfocar, doncs, l’esport, com a eina 
mitjançant la qual es promouen també hàbits saludables i la cohesió social. Per 
això, treballarem per: 
• Promoure l’elaboració d’un pla d’esport escolar als centres educatius. 

Impulsant les associacions esportives escolars i promovent l’activitat física i 
esportiva no competitiva entre els nois i noies i la formació en valors. 

• Desplegar un pla de promoció esportiva als espais públics —platja, places, 
pistes esportives a l’aire lliure, circuits de salut urbans, etc.— en què es 
relacioni l’activitat física amb el coneixement del patrimoni natural i cultural de 
Montgat i es promogui la interrelació dels nostres barris. 

• Impulsar la pràctica esportiva en família. 
• Promocionar la pràctica esportiva de la gent gran, tant en els espais públics 

com organitzant activitats al casal de la gent gran. 
• Potenciar a Montgat el Pla d’Activitat Física Esport i Salut (PAFES) de la 

Generalitat de Catalunya. 
• Desenvolupar activitats esportives específiques per als col·lectius de 

discapacitats. 
• Desenvolupar espais virtuals, tant corporatius com a les xarxes socials, per 

donar a conèixer l’oferta esportiva i les activitats organitzades pel teixit 
associatiu esportiu del municipi. 

• Instaurar la setmana de l’esport per a tothom (Setmana de l’Activitat Física i la 
Salut).  
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Per a promoure la diversitat esportiva  
• Promoure que la pràctica esportiva en edat escolar sigui de tipus poliesportiu 

fins als 10 anys. 
• Promoure les modalitats d’esports marítims: vela, rem, etc. 
• Impulsar l’organització de casals d’esports poliesportius 
• Vetllar per la incorporació equilibrada de la pràctica de l’esport en el pla d’usos 

de la platja en particular i, en general, a l’espai públic. 
Per disposar d’unes instal·lacions esportives de qualitat  
• Elaborar un Mapa i un  Pla d’Equipaments Esportius Municipals com a eina 

base per a planificar les actuacions en matèria d’inversió en equipaments 
esportius.  

• Programar inversions adequades per al manteniment, la millora i l’adequació 
dels equipaments esportius. 

• Revisar la normativa d’ús de les instal·lacions esportives municipals, de cara a 
facilitar-ne la gestió. 

• Definir plans d’usos esportius per als espais naturals –platja i muntanya- que 
permetin la pràctica esportiva sense malmetre’ls 

• Optimitzar les pistes esportives dels centres escolars i regular la seva obertura 
fora de l’horari escolar. 

2.6 Participació ciutadana i moviments socials 

La democràcia representativa i la democràcia participativa no són alternatives 
contraposades, sinó que es complementen i reforcen. Per altra banda, un 
moviment associatiu sòlid i una societat participativa i ben estructurada són 
imprescindibles per a l'aprofundiment de la democràcia local. Considerem 
imprescindible fomentar un Ajuntament que es relacioni, dialogui, impliqui i 
consulti a la ciutadania i als diferents agents econòmics, socials i culturals. Per això, 
treballarem per: 
• Dinamitzar i potenciar el Consell de la Vila, amb la creació de consells sectorials 

i territorials de participació. 
• Potenciar les manifestacions públiques del teixit associatiu —mostres d’entitats, 

trobades, etc. 
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• Impulsar plans de formació adequats per a fomentar l'associacionisme i el 
voluntariat cívic. 

• Acostar la ciutadania a la política i la gestió municipal per mitjà d’audiències 
públiques periòdiques en què els regidors donin compte de les seves actuacions. 

• Crear la figura del regidor de proximitat. 
• Evolucionar l’actual model de subvencions a les entitats i associacions a un 

model en què els contractes programa o els convenis de col·laboració siguin l’eix 
de la relació, allà on sigui possible. 

• Garantir l’accés a les noves tecnologies per a totes les entitats que no disposin 
de prou recursos econòmics, materials i humans.  

• Establir un canal de comunicació i coordinació entre l’ajuntament i el poble en 
tots els temes en què la societat s’organitzi mitjançant associacions o 
moviments de caràcter cívic i local. 

2.7 Ciutadania i dret civils 

Un dels trets diferencials d’Esquerra Republicana és el seu model de ciutadania. 
Esquerra sempre defensarà una societat i unes institucions transparents i 
radicalment democràtiques, sense cap tipus de discriminació, ni per la procedència 
ni per l’orientació sexual, pel país d’origen, per les creences, per les conviccions 
polítiques o ideològiques, per la instrucció, per la situació econòmica, per l’edat, 
per les qüestions de gènere, per la condició social, etc. Per tant, treballarem per a 
impulsar aquests valors. 
Polítiques de gènere 
• Promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la paritat i la 

transversalitat de gènere. Reconèixer les experiències, els coneixements i les 
aportacions de les dones a la societat i treballar perquè les dones formin part 
dels òrgans de decisió. 

• Crear el Consell de la Dona. 
• Donar suport, atendre i acompanyar a totes les dones que pateixen qualsevol 

discriminació o que siguin víctimes de la violència masclista. 
• Impulsar mesures de conciliació de la vida personal i laboral. 
• Potenciar el Servei d’Informació i Atenció a la Dona, crear xarxes de suport i 

espais de trobada amb espais adreçades a l’intercanvi d’experiències. 
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• Elaborar el catàleg de serveis i recursos per a les dones. 
Drets civils 
• Implicar l’Ajuntament en la resolució dels conflictes promovent la mediació com 

a mètode de resolució de conflictes. 
• Oferir assessorament i orientació jurídica a la ciutadania de manera coordinada 

i homogènia amb la resta d’administracions competents. 
• Implementar plans locals integrals de lluita contra el racisme i la discriminació 

que tinguin com a finalitat l'eliminació de fenòmens com la xenofòbia o la 
discriminació religiosa. 

• Actuar des de l’Ajuntament davant d’afirmacions, declaracions o actituds 
homòfobes i xenòfobes provinents de les diverses comunitats, d’entitats o 
personalitats del municipi 

• Assegurar els mitjans per facilitar la integració i l’acompanyament de la 
població immigrada; que l’arribada d’aquesta població no comporti la pèrdua de 
drets o l’exclusió. 

• Vetllar perquè no es produeixin actuacions discriminatòries als centres escolars 
ni a les empreses. 

• Lluitar perquè tota la ciutadania, especialment el jovent, pugui viure amb 
plenitud la seva opció sexual, sense haver d’amagar-se ni justificar-se. 

• Elaborar el Reglament que reguli la prestació de serveis a la comunitat en 
substitució de multes i sancions per actes incívics. 

• Promoure l’ús del català a l’espai públic i el respecte a la diversitat lingüística. 
Drets humans 
• Impulsar i donar suport a iniciatives en relació als principals reptes globals en 

matèria de drets humans, com per exemple, promovent mocions que abordin 
respostes a desafiaments universals en l'àmbit dels drets humans com, en 
particular, la pena de mort, la tortura o els drets de la dona al món. 

• Promoure iniciatives de reconeixement i suport públic a la tasca de defensors i 
defensores de drets humans. 

• Promoure programes d'educació en Drets Humans als centres educatius. 
Consum 
• Potenciar l’arbitratge de consum, com a sistema alternatiu per a la resolució de 

conflictes . 
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• Promoure una política d’incentius de l’arbitratge de consum, mitjançant ajuts i 
signes de qualitat i de reconeixement de les empreses que s’hi acullin. 

• Tenir en compte l’adhesió a l’arbitratge de consum en l’atorgament de 
subvencions a les empreses i establiments que ofereixin béns o serveis a les 
persones consumidores i usuàries. 

• Fomentar el consum responsable entre la ciutadania i en col·laboració amb les 
escoles. 

2.8 Joventut 

El jovent ha de fer sentir la seva veu i participar d’aquells espais de decisió política 
més propers a la ciutadania i que poden permetre un canvi més ràpid de les 
nostres condicions de vida: els ajuntaments. 
El joves d’Esquerra apostem per a què es garanteixin unes bones polítiques de 
joventut que permetin millorar les condicions de vida del jovent i l’accés al procés 
d’emancipació. Per això: 
• Posarem a disposició dels joves una oferta d’activitats extra curriculars que 

permetin complementar la seva formació en altres àmbits fora de les escoles, 
garantint l’accés universal mitjançant preus adaptats als recursos familiars o 
subvencions (tarifació social). 

• Potenciarem l'associacionisme juvenil com a espai d’educació integral infantil i 
juvenil. Així com per desenvolupar el potencial educatiu, transformador i 
d’aprenentatge i servei de l’associacionisme a través de formacions, 
subvencions o visibilitat, entre d’altres estratègies que n’assegurin el suport i 
l’autonomia a la vegada. 

• Donarem importància al consell escolar municipal com a ens indispensable per 
a l'educació dels infants i joves, com a vertebrador de projectes cooperatius 
entre centres educatius, famílies i alumnat.  

Des d’Esquerra Republicana apostem per un model d’habitatge basat en el lloguer, 
davant la política de l’habitatge en propietat que va alimentar la bombolla 
immobiliària. El model de l’habitatge de lloguer evita que les persones joves hagin 
d’endeutar-se quasi de per vida per tal d’accedir a un habitatge i permet una major 
capacitat d’acció política a les administracions públiques per tal de garantir l’accés 
de tothom a l’habitatge. Cal dedicar especial atenció a l’habitatge protegit i 
concebre’l com un estoc social al servei de diverses generacions, en especial, i de 
forma prioritària, al jovent. Per això proposem: 
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• Impulsar a nivell municipal l’aplicació del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 
amb mesures per garantir l’habitatge a través del Pla Local de Joventut, així com 
el Pla Local d’Habitatge. 

• Crear un sistema d’assessorament i d’informació per a joves a través de l’oficina 
jove local. I desenvolupar una borsa d’habitatge jove encaminada a facilitar 
l’emancipació.  

• Fomentar el model de lloguer com a modalitat de tinença més flexible i amb 
capacitat d’adaptació a les necessitats juvenils, a través d’afavorir l’activació 
d’habitatges desocupats per augmentar el parc de lloguer social. 

• Desenvolupar mesures per recuperar habitatges buits i posar-los al servei de la 
ciutadania, en especial als segments de població amb dificultats, a través de la 
rehabilitació o de procurar que promocions privades sense vendre passin a 
règim de lloguer. 

L’atur és una de les conseqüències més greus de la crisi, amb especial incidència 
entre el jovent, amb uns nivells d’atur juvenil dels més alts de la Unió Europea. La 
manca de treball i d’oportunitats laborals fa que una gran part dels i les joves no 
puguin emancipar-se ni tenir el seu propi projecte de vida al nostre país. Volem 
continuar treballant en: 
• Afavorir l'acompanyament al jovent en la cerca de feina, a través de les eines 

disponibles: oficines joves, punts d'informació juvenil i plans locals d'ocupació.  
• Fomentar la contractació directa per part de l’ajuntament de treballadors i 

treballadores per a la realització de les competències municipals, mitjançant 
plans d'ocupació i donar prioritat a persones del propi municipi. 

• Crear i fomentar iniciatives i espais de co-working jove que ajudin als 
emprenedors a reduir les despeses de local i manteniment.  

L’emancipació juvenil no només té a veure amb la formació, l’habitatge o el treball, 
sinó també en el fet que el jovent participi de les decisions que l’afecten a ell i al 
seu entorn. En aquest sentit, creiem que només a través de la participació efectiva 
del jovent al municipi podrem realment canviar i millorar el nostre entorn.  
• Des de l’ajuntament, cal impulsar la participació com a espai bilateral 

d’intercanvi entre la ciutadania i administració local, i no com a un element 
merament justificatiu d’una decisió ja presa o un espai d’informació 
unidireccional. 

• Impulsarem la creació de Consells Locals Joventut (CLJ). Cal que siguin espais 
autònoms de participació i d'apoderament que aglutinin les organitzacions 
juvenils de l’àmbit local i que treballin per a defensar els interessos de les 
persones joves així com coordinar i donar suport al moviment associatiu juvenil. 
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• Fomentarem la creació d'espais pel jovent on puguin desenvolupar les seves 
activitats d'oci relacionades amb la cultura i l'associacionisme. 

2.9 Comunicació 

El dret a la informació forma part de les llibertats bàsiques de la ciutadania i els 
mitjans de comunicació han esdevingut un important actor comunicatiu i social. 
Per això, cal: 
• Vetllar per a l’aplicació del codi de bones pràctiques en la comunicació local. 
• Retransmetre els plens de l’Ajuntament a través d’internet. 
• Obrir nous canals de comunicacions aprofitant les noves tecnologies. 
• Informar puntualment a la ciutadania i a les entitats i associacions de les 

actuacions municipals que els hi afectin. 
• Impulsar la creació d’espais de comunicació i informació sobre l’activitat de les 

entitats i associacions de Montgat. 
• Promoure i donar suport a les iniciatives de creació de mitjans i plataformes de 

comunicació locals. 
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3 MONTGAT EMPRÈN 

3.1 Emprenedoria, empresa i comerç 

L’actual situació del mercat laboral situa l’emprenedoria com una opció cada 
vegada més atractiva per als professionals que busquen però que no troben feina 
assalariada. Cal que les polítiques municipals creïn l’entorn i les condicions 
propícies per a l’activitat emprenedora, així com per a la creació i consolidació de 
les empreses locals. 
Per altra banda, el comerç arrelat al poble, modern i dinàmic, és una peça essencial 
per a la cohesió social, la coherència urbanística, la identitat i l’atractiu del nostre 
poble.  Aquestes línies són la base del model que impulsarà l’acció de govern 
d’Esquerra en aquest àmbit. 
Per promoure el potencial emprenedor 
• Impulsar projectes que potenciïn la cultura emprenedora a l’escola amb 

col·laboració amb el servei municipal d’Ensenyament. 
• Potenciar els serveis d’atenció a l’emprenedor des d’on informar, assessorar  i 

acompanyar la persona emprenedora. 
• Posar en valor les capacitats de les persones prejubilades i incorporar-les en 

projectes de suport als joves emprenedors mitjançant tasques de voluntariat. 
• Promoure els centres de coworking i afavorir l’oferta de lloguer de locals i naus 

a baix cost per a emprenedors o empreses amb menys de 3 anys i per a una 
estada limitada. 

Per promoure i consolidar les empreses montgatines 
• Elaborar programes i accions adreçades a consolidar, donar continuïtat, afavorir 

el creixement i a millorar la competitivitat de les empreses. 
• Informar i assessorar tècnicament i financerament les persones que vulguin 

crear petites empreses de tipus associatiu o cooperatiu, així com d’autocupació. 
• Fomentar la cooperació entre empreses del territori, afavorint la fortalesa de 

l’entramat econòmic local.  
• Impulsar fires, esdeveniments i punts de trobada d’emprenedors, empreses, i 

comerços locals per a presentacions, exposicions i/o mostres de l’activitat, dels 
serveis i la producció econòmica i empresarial a Montgat. 

• Crear una plataforma electrònica per a donar a conèixer l’activitat econòmica de 
Montgat: emprenedors, comerços i empreses. 
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• Contribuir a les iniciatives de promoció i difusió de les empreses i 
organitzacions de l’economia social i solidaria . 

• Impulsar i normalitzar l’ús de clàusules socials en els concursos i processos 
d’adjudicació de contractes públics. 

• Incentivar la participació d’empreses de l’economia social en el 
subministrament de serveis públics, com ara les escoles bressol. 

• Incentivar, mitjançant processos de contractació i compra públiques, empreses i 
organitzacions que es comprometin a millorar el mercat laboral tant pel que fa a 
l’estabilitat dels llocs de treball com pel que fa a la convergència dels salaris, 
contribuint a la dinamització de l’economia local. 

• Revisar les taxes d’obertura d’activitats, reduint els imports desproporcionats, 
especialment per a les PIMES.  

• Crear la finestreta única empresarial presencial i telemàtica (FUE) 
El comerç local  
• Recolzar i estimular el comerç local i de proximitat a Montgat. 
• Reforçar els eixos tradicionals i crear-ne de nous, basats en l’oferta de 

proximitat. 
• Potenciar l’associacionisme comercial. El treball estret entre les associacions i 

l’Administració és un primer esglaó de la col·laboració publico-privada. 
• Assegurar que, en la definició i la planificació de la trama urbana de Montgat 

dels nous desenvolupaments urbanístics, es té en compte l’equilibri amb la 
necessitat del proveïment de proximitat, als efectes de la planificació 
d’implantació comercial 

• Promoure activament l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà, tant en la 
retolació com en l’atenció al client, difonent el missatge que l’idioma és un valor 
afegit a la qualitat del servei. 

• Facilitar l’aparcament en les  zones comercials i pròximes als comerços. 
• Facilitar la recollida industrial de la brossa als comerços. 
• Millorar la senyalització de les zones comercials. 
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3.2 Foment i promoció de l’ocupació 

Des de Montgat, hem d’avançar en la garantia del dret al treball. Això implica 
promoure polítiques transversals de millora de l’ocupabilitat de les persones i de 
promoció d’iniciatives generadores d’ocupació. Per això,  treballarem per: 
• Orientar a les persones aturades en el procés de recerca de feina.  
• Afavorir la inserció laboral de les persones sense feina amb orientació 

personalitzada segons el seu perfil i les tendències del mercat laboral. 
• Adaptar la formació que s’ofereixi a les competències necessàries per cobrir les 

vacants de les empreses de Montgat. 
• Impulsar programes adreçats als joves per potenciar les seves capacitats i 

orientar-los en la recerca activa de feina. 
• Vetllar per a la formació i inserció laboral per als col·lectius en risc d’exclusió 

social. 
• Impulsar l’ocupació pública: plans d’ocupació, escola-taller 
• Millorar la qualificació professional de les persones treballadores. 
• Establir ajudes a la contractació, afavorint les empreses que facin contractacions 

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

3.3 Promoció de Montgat  

La promoció de Montgat i el turisme s’han d’entendre com una font d’ingressos per 
al poble que ens permet capitalitzar les nostres potencialitats, però també com un 
fet cultural que promou la interrelació de les persones i que ens permet mostrar la 
nostra cultura i manera de ser al món. Per Esquerra, la promoció de Montgat i el 
turisme comporta: 
• Entendre la promoció del Montgat com una conjunció de valors econòmics, 

socials, culturals i de lleure. 
• Elaborar un pla de promoció del poble responsable, coherent i sostenible, a 

partir de les potencialitats naturals, culturals, patrimonials i econòmiques, dins 
del marc de turisme sostenible definit per l’Organització Mundial del Turisme: 
respectuós amb el territori, promotor de desenvolupament integral i 
consolidador de la identitat nacional, amb tots els elements de singularitat 
possibles. 
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• Desenvolupar un marc de col·laboració que afavoreixi la integració dels 
diversos sectors del teixit social que intervenen en la promoció del poble. 

• Potenciar la promoció de Montgat implicant el sector privat i avançar així cap a 
models de gestió en què les decisions i el finançament siguin compartits pels 
diversos agents presents en el sector, tant públics com privats. 

• Promoure un calendari anual de grans actes comercials, culturals i esportius 
amb l’objectiu de donar a conèixer Montgat i que aquests esdevinguin dinàmics. 

3.4 Administració eficient i eficaç 

Per a Esquerra l’austeritat, honestedat, eficiència, rigor i transparència en la gestió 
pública, són valors que han de caracteritzar l’administració municipal. L’ús de les 
TIC com a eina de modernització de l’Administració permetrà incrementar 
l’eficiència i facilitar una millora de la qualitat en la prestació dels serveis públics i 
un apropament a la ciutadania. Per assolir-ho, entre d’altres mesures, cal: 
• Donar una informació completa, clara i entenedora dels tràmits a la ciutadania i 

elaborar cartes de serveis com a garantia d’uns estàndards mínims de qualitat 
en els serveis. 

• Adoptar el compromís de temps de resposta a totes les peticions i escrits dels 
ciutadans. 

• Impulsar l’ús dels mitjans electrònics a fi de millorar l’atenció al ciutadà i que 
aquest pugui dur a terme la majoria de tràmits amb l’Administració 
electrònicament. 

• Agilitzar i simplificar els tràmits municipals per a l’obertura de noves empreses 
i posar en funcionament la Finestreta Única Empresarial. 

• Promoure la creació d’òrgans de supervisió i atenció de queixes i la figura del 
Defensor de la ciutadania. 

• Establir un sistema d’avaluació permanent dels serveis públics i aplicar mesures 
de simplificació normativa. 

• Recuperar els serveis externalitzats que no aportin valor afegit i dissoldre la 
societat Platges de Montgat. 

• Impulsar la carrera professional entre els treballadors públics 
• Promoure el diàleg amb els sectors socials, els treballadors i treballadores de 

l'administració i les organitzacions sindicals, incentivant el compromís amb 
l'eficiència en la prestació dels serveis públics locals. 
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4 MONTGAT ÉS SOSTENIBILITAT 

4.1 Sostenibilitat i Medi Ambient 

Per Esquerra, la sostenibilitat és un concepte global que integra els aspectes 
econòmics, socials i ambientals i que esdevé un autèntic full de ruta per a l’acció 
política. La sostenibilitat és una premissa bàsica per a les polítiques modernes que, 
de debò, busquin la millora de la qualitat de vida, la justícia social i el benestar 
econòmic de la ciutadania sense malmetre les possibilitats futures. 
Desenvolupament sostenible 
• Avaluar riscos i conseqüències dels fenòmens naturals i actualitzar els plans de 

protecció civil: aiguats, incendis, ventades, creixement de les rieres, etc 
•  Dissenyar estratègies per a un desenvolupament sostenible de Montgat. 

Aquestes estratègies integraran aspectes socials, ambientals, territorials i 
econòmics de Montgat i marcaran el full de ruta cap a un model de 
desenvolupament i de millora de la qualitat de vida perdurable. 

• Adoptar mesures per a la reducció de la contaminació acústica. 
El patrimoni natural, com a valor  i motor del poble 
• Vetllar pel manteniment de la qualitat del patrimoni natural com a element que 

configura la identitat de Montgat i potenciar-la com a generadora d’activitat 
econòmica i d’atractiu turístic. 

• Recuperar i posar en valor el patrimoni natural. 
• Promoure davant l’administració competent la recuperació i el manteniment de 

les rieres. 
• Crear una xarxa de vies verdes i de camins recuperant els antic traçats. 
• Elaborar un inventari de l’arbrat urbà, identificar les espècies i valorar-ne el 

seu estat, a fi d’elaborar les estratègies més adequades per a la gestió i 
conservació de l’arbrat. 

• Promoure els acords de custòdia, per implicar tots els agents —fins i tot 
externs— en la gestió i millora del medi natural. 

• Vetllar per la qualitat de l’aigua del mar. 
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Educació en la sostenibilitat i ambiental 
• Elaborar campanyes divulgatives i formatives per millorar el coneixement del 

medi i valorar la repercussió ambiental de la presa de decisions. 
• Fomentar el coneixement del patrimoni natural de Montgat. 
• Impulsar la creació d’una escola del mar i de natura amb col·laboració d’agents 

i entitats ambientals i naturalistes. 
• Col·laborar amb l’Associació d’Hortelans en la consolidació i promoció dels 

horts urbans.   
La gestió dels recursos 
• Elaborar un pla municipal d’usos de l’aigua, amb especial èmfasi en la 

reutilització d’aigües depurades o de menor qualitat per als usos que ho 
permeten —reg, neteja de vials, etc. 

• Promoure la construcció de dipòsits d’aigües pluvials i freàtiques per a rec i 
neteja viària. 

• Fomentar la instal·lació i l’ús d’aparells reductors del consum d’aigua entre el 
veïnat —filtres d’aireig d’aigües, cisternes de doble descàrrega... 

• Consolidar les mesures de reducció de consum energètic. 
• Promoure el consum racional i els hàbits de reciclatge. 
• Establir mecanismes de coordinació amb els comerços per col·laborar en la 

recollida selectiva de la brossa, facilitant la tasca al comerç amb assessorament 
i suport tècnic. 

• Estendre els controls sobre la contaminació acústica. 
• Impulsar l’ús d’asfalt sonoreductor en la nova pavimentació de carrers i la 

instal·lació de pantalles acústiques —naturals o artificials— en punts 
problemàtics del poble. 

Protecció dels animals 
• Elaborar programes transversals per socialitzar la necessitat de l’adopció, el 

no-abandonament i la tinença responsable dels animals de companyia. 
• Col·laborar i treballar de forma mancomunada entre entitats locals i 

supramunicipals per a la millora constant de les condicions de vida a les 
instal·lacions que acullen animals. 
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• Habilitar zones d’esbarjo per a gossos on puguin córrer, jugar i relacionar-se 
amb altres gossos i millorar els actuals pipicans 

4.2 Urbanisme i Habitatge 

Montgat ja no poden créixer de la mateixa manera que ho ha fet en els darrers anys. 
En el propers anys o en la propera dècada, el manteniment, la rehabilitació i la 
millora de les estructures ha de ser la nostra premissa. Per això, cal: 
Pel que fa l’urbanisme i l’ordenació del territori 
• Promoure un model de poble ordenat i equilibrat, amb un ús racional del 

territori i un desenvolupament urbanístic sostenible.  
• Potenciar un model de municipi compacte, mediterrani, que moderi el consum 

del sòl, al servei de les persones i de la cohesió social, on el poble sigui un espai 
de trobada i relació. 

• Garantir la màxima transparència en els projectes urbanístics i informar a la 
ciutadania mitjançant eines que permetin als ciutadans no experts entendre els 
processos i transformacions que desencadenen els projectes urbanístics. 

• Recuperar el parc de les Bateries i elaborar un projecte d’usos i de model de 
gestió del parc. 

• Impulsar un projecte d’usos de la plataforma de Rio Tinto 
• Completar  la reforma del Passeig Marítim per mitjà de la col·laboració amb les 

administracions supramunicipals. 
Pel que fa als equipaments, instal·lacions i patrimoni local 
• Elaborar un pla de protecció del patrimoni arquitectònic local i posar-lo en valor. 
• Elaborar un pla d’usos dels edificis i equipaments municipals i cercar 

finançament per a poder executar les actuacions que se’n desprenguin. 
• Impulsar la creació d’un Hotel d’entitats que doni resposta a les necessitats de 

les entitats i associacions montgatines i, al mateix temps, permeti 
descentralitzar l’activitat cultural. 

• Emprar la tecnologia i conceptes com la realitat augmentada per a posar en 
valor el patrimoni local. 
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Pel que fa a l’habitatge 
• Fer propostes urbanístiques encaminades a la renovació i regeneració urbana, 

coordinant la legislació urbanística amb els programes de rehabilitació dels 
plans d’habitatge. 

• Promoure i incentivar la rehabilitació i la recuperació d’edificis i habitatges 
mitjançant ajuts i/o bonificacions a les taxes i a l’impost de construccions 
instal·lacions i obres. 

• Fomentar l’habitatge de lloguer social 
• Elaborar un programa d’actuació amb mesures per evitar la pèrdua de 

l’habitatge. 
• Impulsar i proposar a les persones afectades la intermediació en casos 

d’impagament: hipoteques i lloguers. Transformació de l’executat hipotecari en 
llogater 

4.3 Gestió de l’espai públic. 

L’espai públic ha d’esdevenir un espai de convivència. No podem continuar fent 
espais públics neutres i asèptics, projectats sense cap valor cívic. El disseny, la 
gestió i el manteniment de l’espai públic ha de ser sostenible i ha de recollir les 
necessitats de la ciutadania i situar-les com l’eix central de la política urbanística 
de Montgat. 
• Amabilitzar l’entorn urbà pensant en les persones, millorar l’accessibilitat i 

suprimir les barreres arquitectòniques. 
• Millorar la mobilitat de les persones, reduint els punts negres a la via pública 

que no permeten el pas dels vianants amb seguretat. 
• Impulsar un projecte integral de millora del barri de Les Costes, amb especial 

atenció a la mobilitat dels vianants i a la supressió del cablejat aeri. 
• Millorar el mobiliari urbà, homologar els elements de mobiliari urbà i definir 

estàndards que permetin un tractament coherent i equilibrat a tots els barris. 
• Millorar les condicions de salubritat i seguretat de les zones de jocs infantils i 

garantir el compliment d’uns estàndards mínims a tots els barris. 
• Establir estàndards de qualitat en la neteja de la via pública; fent públics els 

calendaris i plans d’actuació en la web municipal. 
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• Elaborar plans d’ocupació destinats a la neteja i eradicació de punts negres i 
espais públics especialment abandonats. 

• Millorar el servei de recollida de mobles i trastos vells i adequar els punts verds 
de recollida.  

• Avançar cap a la gestió intel·ligent de l’espai públic amb la incorporació de la 
tecnologia en la gestió: monitorització de les zones d’aparcament mitjançant 
sensors d’ocupació,  de les zones verdes per al control del rec, etc. 

4.4 Mobilitat 

Des d’Esquerra optem per unes polítiques locals basades en el reequilibri de la 
mobilitat. Entenem que el transport públic és la clau a l’hora d’aconseguir una 
mobilitat equilibrada. Per això, cal: 
• Vetllar per a què el transport públic a Montgat sigui suficient i adequat a les 

necessitats dels montgatins i montgatines. 
• Treballar per a què l’Àrea Metropolitana de Barcelona ampliï i millori el servei 

de bus nocturn, així com servei de transport públic als diferents barris, 
especialment al barri de Les Costes. 

• Millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques. 
• Instaurar camins escolars segurs com a itineraris preferents escollits entre els 

recorreguts més utilitzats pels infants per anar al seu centre d’ensenyament.  
• Establir carrers per a ús preferent o exclusiu per a vianants. 
• Adoptar mesures per garantir la convivència entre vianants i bicicles. 
• Regular la mobilitat dels vehicles de transport de mercaderies. 
• Promoure accions d’educació vial i organitzar la setmana de la mobilitat. 
• Afavorir la rotació de l’aparcament amb limitació horària i avaluar el resultat 

obtingut amb la instauració de zones d’aparcament regulat i adoptar mesures 
per millorar i consolidar el model. 

• Controlar les emissions contaminants relacionades amb el trànsit, així com la 
contaminació acústica produïda per vehicles i motocicletes. 
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4.5 Seguretat i civisme 

La seguretat i la convivència són fonamentals per concebre un espai cívic 
equilibrat. Hem de saber treballar la convivència des del seu espai i a partir de la 
mediació i l’educació. Per això, cal; 
• Promoure un model de policia local basat en la proximitat, l’educació, el diàleg 

amb la ciutadania i el respecte als drets humans. 
• Establir protocols d’actuació i resposta davant situacions derivades de 

problemes de convivència i civisme a l’espai públic, evitant diversitat de criteris 
i elaborar un manual de bones pràctiques de la Policia Local. 

• Crear la figura de l’agent de proximitat. 
• Habilitar els mitjans electrònics per a la comunicació d’incidències i denúncies a 

la Policia Local. 
• Fomentar la coordinació entre la policia local i els Mossos d’Esquadra. 
• Elaborar un pla local de millora de punts negres i conflictius i detectar els trams 

de concentració d’accidents que pugui haver al municipi, per millorar la 
seguretat viària. 

• Impulsar o promoure programes d’educació viària a les escoles, amb la 
implicació de la policia local i altres agents de la comunitat. 

• Revisar l’ordenança de civisme i incorporar mesures alternatives. 
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