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LA REPÚBLICA DEL BÉ COMÚ 

Des de Montgat, volem contribuir a construir una República per a tothom. No és possible 

fer un país nou i millor, amb més drets, més lliure, més net i més just, sense 

independència. En les actuals circumstàncies de confrontació, necessitem que Esquerra 

Republicana sigui decisiva en totes les institucions. Una majoria sòlida i àmplia del 

municipalisme d’Esquerra Republicana és indispensable per articular una mobilització 

cívica i pacífica. 

Ho vam demostrar l’1 d’octubre del 2017. Els ajuntaments republicans, també a Montgat, 

vam ser garants de la sobirania municipal que va permetre l’exercici del dret a vot de la 

ciutadania. Les persones que treballem pels projectes d’Esquerra Republicana som les 

que fem que les coses passin. Aquell dia, amb la comunió de molta gent, ho vam tornar 

a fer. 

La República és inevitable. Els nous governs municipals republicans seran un espai 

indispensable per fer-nos avançar cap al seu assoliment. Des d’un independentisme 

obert i inclusiu, els ajuntaments continuaran la defensa dels drets i les llibertats de la 

ciutadania catalana. Seran també governs diversos com la societat catalana que 

promouran el debat ciutadà sobre quin model de República volem. Només si som forts 

als ajuntaments assegurarem que es construeixi de baix a dalt. 

 

FER REPÚBLICA DES DELS AJUNTAMENTS 

Els municipis són una peça clau del país nou i millor, i són l’eina imprescindible per 

millorar la vida i el benestar de les persones de tots els pobles, viles i ciutats.  

El republicanisme es compromet a situar la ciutadania al centre de la governança que 

comporta construir governs participatius i col·laboratius que siguin també transparents, 

ètics i oberts, i que acostin la informació i les decisions als ciutadans i les ciutadanes. A 

més, el diàleg constant i la rendició de comptes formen part de la idiosincràsia dels 

ajuntaments republicans i situen la ciutadania i les entitats en un paper actiu i 

protagonista envers les polítiques locals. 

Les eleccions municipals són una oportunitat per reforçar el republicanisme i per posar 

en valor la importància del món local en l’estratègia de construcció i implementació de 

la República. 
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Des d’Esquerra Republicana tenim el compromís de construir municipis que fan 

República dia a dia per donar resposta als reptes socials amb l’objectiu de millorar la 

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

de vida dels ciutadans i ciutadanes. 

 

LES POLÍTIQUES REPUBLICANES DES DE 
L’AJUNTAMENT 

Des de l’ajuntament, treballarem per la justícia social, la no discriminació per raó 

d’origen, ètnia, religió, gènere o orientació sexual, per la dinamització socioeconòmica 

responsable, per l’educació de ciutadans i ciutadanes lliures i per una gestió pública dels 

serveis que sigui responsable ambientalment. 

La justícia social és el nostre principi orientador per tal de garantir els mateixos drets i 

oportunitats a tothom. Cal que des de l’Ajuntament s’asseguri l’accés de les persones 

vulnerables als serveis socials bàsics i que es portin a terme polítiques valentes per 

garantir els drets més elementals com el dret a l’habitatge i l’accés als subministraments 

bàsics a totes les persones, enfront dels interessos dels oligopolis. El creixement de la 

recuperació econòmica no està arribant a tothom per igual i les desigualtats no fan més 

que incrementar-se. En aquest sentit, cal que aplicar la progressivitat fiscal com una 

eina de redistribució social i garantir l’accés universal als serveis públics. 

La dinamització econòmica responsable dels municipis republicanes té l’objectiu 

d’assegurar que totes les persones puguin exercir el seu dret i deure al treball, digne i 

de qualitat. La millora de l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats per trobar 

feina ha de centrar l’atenció l’Ajuntament. Els municipis republicans han de bastir un 

model de comerç urbà de proximitat que vertebri socialment els barris, els pobles i les 

ciutats i els faci segurs, integradors i sostenibles, dinamitzant la resta d’activitats 

econòmiques i cíviques. 

L’educació de ciutadans i ciutadanes lliures i responsables passa per fer de 

l’educació i de la cultura un projecte de ciutat obert a tothom i on totes les persones en 

formin part. Els municipis republicans són pobles i ciutats educadores en els valors cívics 

a temps complet que garanteixen més i millors oportunitats educatives, més enllà de 

l’escola. La cultura és entesa des de l’òptica republicana com una eina de transformació 

social a l’abast de tothom, com un dret fonamental inalienable, que fomenti el pensament 

crític i impulsi la creativitat en totes les seves formes d’expressió. 

La gestió pública dels serveis ens permetrà assolir un alt nivell d’eficiència, evitar 

duplicitats i facilitar el seguiment acurat dels serveis que s’ofereixen a la ciutadania. 
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També la incorporació de criteris ètics i de transparència en la contractació pública 

asseguren que totes les despeses tinguin com a objectiu final el bé comú. 

La gestió ambientalment responsable i el model urbanístic sostenible dels 

municipis republicans és la seva aportació al benestar present i futur de la ciutadania i 

del territori. L’eficiència energètica, les energies renovables, la reducció de residus, el 

reciclatge i la protecció del medi natural formen part de l’actuació dels ajuntaments 

republicans per promoure un model mediambiental sostenible, integral i innovador. 

També la preservació del patrimoni històric i arquitectònic i la prioritat d’inversió en 

rehabilitació del parc d’habitatges i generació d’habitatge públic de lloguer. 

 

BON GOVERN   

Cal seguir enfortint la democràcia, amb uns governs ètics, oberts, transparents i 

participatius. Si no ho fem, el descrèdit de la política i la desafecció de la ciutadania vers 

les institucions aniran en augment. 

El bon govern republicà vol estimular el compromís social, el deure i la llibertat de la 

ciutadania per decidir en tots els afers municipals. Volem potenciar l’interès general per 

sobre dels interessos particulars o de grups. 

Volem preservar la integritat de l’espai públic, vetllar per la salvaguarda dels serveis 

públics i posar els recursos de tothom al servei de la igualtat d’oportunitats. 

El disseny i l’execució de qualsevol política municipal, avui, només es pot gestar des de 

la transversalitat i la responsabilitat social. Reivindiquem així la construcció col·lectiva 

de polítiques públiques amb tot el conjunt de la ciutadania, amb les associacions i grups 

d’interès que s’hi relacionen. 

En qualsevol cas, però, aquesta concepció de la democràcia oberta ja esdevé natural 

en nosaltres, perquè la gent d’Esquerra Republicana, a diferència d’altres partits, 

considerem l’empoderament ciutadà i la democràcia participativa com a eines 

determinants per assolir l’objectiu polític més preuat del republicanisme: repartir el poder 

entre el màxim nombre de ciutadans possible i obrint la democràcia a tothom. 

El repte de viure en una democràcia oberta passa, doncs, per potenciar el control ciutadà 

als ajuntaments. Els pilars per edificar un govern obert són la transparència, el retiment 

de comptes, la participació i la cooperació. 

Els seus continguts principals són: 

1. La transparència i el retiment de comptes: Obrir les dades públiques, obrir els 

plens, oferir accés a la informació, elaborar informes, infografies i informar dels 
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processos de presa de decisions. L’objectiu és proporcionar eines perquè la gent pugui 

exercir el control i seguiment de les polítiques públiques. La transparència és el valor 

del bon govern i s’ha de garantir mitjançant compromisos vinculants i acompanyar-la de 

la mirada crítica de la ciutadania. 

2. La participació: Consolidar i avançar cap a la construcció d’un model de gestió dels 

nostres ajuntaments basat en la democràcia participativa, com a complement i 

aprofundiment de la democràcia representativa. 

Establir la lògica republicana d’implicar tota la ciutadania en els processos de presa de 

les decisions que els afecten en la seva quotidianitat. 

3. La cooperació: Superar les barreres dins els ajuntaments i els serveis municipals i, 

de cara enfora, amb la ciutadania. Cal superar estructures piramidals dins l’organització 

municipal, establir la millora contínua com a guia d’acció i la gestió del talent com a 

criteri, establir polítiques de concertació o partenariats. 

Estimularem la col·laboració comunitària entre si i en relació amb la gestió 

d’equipaments i serveis municipals, i vertebrarem la confiança amb la societat civil i els 

agents socials que representem. 

 

ÈTICA I TRANSPARÈNCIA 

Mantenim el nostre compromís ferm amb la qualitat democràtica, la participació 

ciutadana i el bon govern. La Llei catalana 19/2014 sobre transparència, accés a la 

informació i bon govern ha posat les bases per exercir-lo. 

Ens comprometem a continuar aplicant-la, no sols per complir-la sinó com a instrument 

per anar més enllà cap a l’excel·lència en la funció pública dels ajuntaments republicans. 

En aquest sentit, ens comprometem a impulsar des de l’Ajuntament de Montgat les 

mesures següents: 

 Constituir la comissió d’ètica pública i transparència 

 Elaborar el codi de conducta del servidor públic adreçat a tots els treballadores 

de l’Ajuntament. 

 Continuar publicant periòdicament la informació sobre el funcionament de 

l’Ajuntament i l’administració municipal. Posant especial atenció a la informació 

sobre: 

o El càrrecs electes i òrgans de govern 

o L’organització i els treballadors municipals 

o La planificació i l’actuació municipal 

o La informació econòmica i financera 
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 Incorporar en els processos de gestió la recollida d’informació per a la seva 

publicació en el portal de transparència. 

 Potenciar el desplegament del portal de dades obertes municipals. 

 Com a element de transparència de la gestió municipal, propugnem la rendició 

de comptes. Ens comprometem a presentar, en un termini no superior a tres 

mesos des de la finalització de cada exercici pressupostari, per a la seva 

publicació, un informe de les principals actuacions dutes a terme que ha de 

contenir almenys: 

o El grau de desenvolupament del programa d’actuació municipal. 

o La llista dels programes i projectes desenvolupats amb indicació del seu 

cost. 

o La quantificació i valoració dels resultats de les actuacions i l’impacte en 

el territori i la població, desagregada per sexe sempre que sigui possible. 

o La valoració de la situació de les inversions desenvolupades. 

o Les desviacions pressupostàries i mecanismes de correcció utilitzats. 

 També ens comprometem de manera periòdica a donar compte a la ciutadania 

de totes les actuacions municipals a través de les estructures participatives 

habilitades amb aquest efecte al Reglament de Participació Ciutadana. 

 

QUALITAT DEMOCRÀTICA I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA 

Els ajuntaments republicans són i han de ser el mirall on es veuen reflectits els valors 

del que ha de ser i serà la República Catalana. 

Els nostres valors republicans són constructors d’una ciutadania lliure, culta, crítica, 

participativa, responsable i compromesa, que vetlla per l’interès general i el bé comú i 

que combat les situacions de privilegi, domini, desigualtat i discriminació. 

La implicació de la ciutadania en la vida col·lectiva no s’ha de limitar a l’elecció cada 

quatre anys dels seus representants a l’Ajuntament. En aquest sentit, el model de 

democràcia representativa –i molt especialment en l’àmbit municipal– s’ha mostrat 

insuficient.  

Apostem decididament, com a continuació del projecte iniciat la passada legislatura, en 

la democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia 

representativa, que accepta i reconeix més protagonisme de la ciutadania en la 

construcció col·lectiva del poble i en les decisions que l’afecten. La implicació de la 

ciutadania en els afers públics comporta un reforç de la cohesió social i del sentiment 

de pertinença de la comunitat. 
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La participació ciutadana, com a dret fonamental de la ciutadania i principi inspirador de 

l’administració municipal, és una opció estratègica i estructural i guiarà les principals 

actuacions i projectes, especialment els relacionats amb la qualitat de vida de la 

ciutadania i el desenvolupament futur de Montgat.  

Els compromisos generals que ens plantegem implementar com a continuació de l’obra 

de govern duta a terme aquesta darrera legislatura són: 

 Consolidar el Consell de la Vila 

 Promoure la creació de les comissions sectorials i grups de treball en el marc del 

Consell de la Vila 

 Potenciar el registre ciutadà com a canal de participació directa de la ciutadania 

en els afers públics. 

 Impulsar processos de participació de caràcter general o sectorial 

 Promoure una nova edició del pressupostos participatius. 

 Reforçar el teixit associatiu. Ajudarem i impulsarem les associacions i entitats 

ciutadanes com a instruments de participació i organització de la ciutadania tant 

des del punt de vista territorial com sectorial. 

 Impulsar la creació de l’hotel d’entitats a Can Gel. 

 Definir una clara política de comunicació municipal. “Sense informació no hi ha 

participació”.  

 Utilització de les TIC en l’àmbit de la comunicació i la participació. Especialment 

instruments com Facebook, Twitter, etc.. 

 Revisarem i redactarem un nou Reglament Orgànic Municipal. 

 

BONA ADMINISTRACIÓ 

 Continuarem desenvolupant 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’administració per la via electrònica. 

 Donarem una informació completa, clara i entenedora dels tràmits a la ciutadania 

i la complementarem amb les cartes de serveis. 

 Promourem les competències digitals de la ciutadania, perquè es pugui 

desenvolupar en el terreny personal i professional. 

 Elaborarem el Pla normatiu amb la finalitat de garantir els principis de necessitat, 

eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. 

 Elaborarem el pla municipal de contractació, incorporarem clàusules de 

transparència i bon govern en els processos de contractació, així com clàusules 

socials i mediambientals. 
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 Impulsarem 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). 

 Promourem els desplegament progressiu de zones de wifi a tot el municipi. 

 Promourem la carrera professional i elaborarem el pla d’ordenació dels recursos 

humans de l’Ajuntament de Montgat. 

 

JUSTÍCIA SOCIAL 

BENESTAR SOCIAL 

A. Un poble inclusiu i cohesionat que redistribueixi la riquesa i lluiti 

contra les desigualtats 

Polítiques valentes per garantir els drets més elementals com el dret a l’habitatge i 

l’accés als subministraments bàsics a totes les persones, enfront dels interessos dels 

oligopolis. Entenem la progressivitat fiscal com una eina de redistribució social i garantia 

de l’accés universal als serveis públics. 

Volem que Montgat esdevingui una societat inclusiva i cohesionada, garantint els 

mateixos drets i oportunitats a tota la ciutadania, redistribuint la riquesa per donar una 

vida digna a tothom, lluitant contra les desigualtats ajudant els que més ho necessiten, 

erradicant la pobresa. 

B. Viure la vellesa i les discapacitats amb autonomia personal, 

independència i dignitat. 

La gent gran i les persones amb diversitat funcional són fonamentals en la nostra 

societat. Hem d’aconseguir que a Montgat, les persones grans i amb discapacitat visquin 

amb autonomia personal i dignitat. 

C. Igualtat d’oportunitats per a tots els infants i adolescents 

A Montgat, tots els nens i nenes i adolescents, amb independència d’on visquin, han de 

tenir les mateixes oportunitats en l’atenció social, l’educació, en la salut i en el respecte 

dels seus drets més bàsics.  
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MESURES _____________________________________________  

Poble inclusiu i cohesió social 

 Elaborar un pla estratègic d’acció social que generi una visió conjunta de tots els 

actors, intentant focalitzar-se en els aspectes de màxim acord i que generin 

projectes transformadors i desencadenants. 

 Combatrem la situació de pobresa amb actuacions transversals i integrals de 

totes les regidories -habitatge, salut, ocupació, educació-  

 Farem complir la Llei 24/2015, especialment en l’àmbit de pobresa energètica, 

iniciant el procediment sancionador quan convingui. 

 Garantirem l’alimentació de totes les persones. La renda de ciutadania millorarà 

aquesta situació. Mentrestant, s’ha de continuar millorant el suport a les 

persones i famílies amb dificultats amb accions com ara la targeta moneder, 

beques menjador i d’altres. 

 Treballarem per garantir l’habitatge, mediant per evitar els desnonaments i 

disposant d’una bossa de pensions per a situacions d’emergències social 

 Crearem el catàleg interadministratiu de serveis d’acció social per poder informar 

i assessorar sobre tots recursos i serveis públics disponibles 

Vellesa i discapacitats amb autonomia personal, independència i dignitat  

 Elaborarem un programa per a la prevenció i detecció de persones amb situació 

d’especial vulnerabilitat. 

 Potenciarem els plans integrals d’atenció i promoció de la gent gran i a persones 

amb discapacitat per tal de garantir, de manera coordinada, les necessitats de 

tenir una vida digna. 

 Tindrem present l’envelliment de la població i, per tant, potenciarem l’envelliment 

actiu. 

 Afavorirem la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que 

els afectin directament, mitjançant el Consell sectorial de la gent gran. 

 Impulsarem projectes comunitaris que afavoreixin la relació intergeneracional 

entre la gent gran i el jovent, així com la creació de xarxes de suport a la gent 

gran (RADARS). 

 Potenciarem l’atenció domiciliària i la teleassistència, com un aspecte que pot 

donar més qualitat de vida, sempre que les condicions de la persona gran ho 

permetin. 

 Adequarem els espais domèstics de les persones grans o discapacitades a les 

seves necessitats per evitar riscos innecessaris (arranjament d’habitatges). 

 Estimularem la gent gran o discapacitada perquè es vinculi amb el seu entorn 

veïnal i sociocultural.  
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 Desenvoluparem accions de formació i suport a les persones que tenen cura de 

les persones dependents. 

 Potenciarem el voluntariat com a model de persones compromeses amb les 

necessitats socials. 

 Després d’avaluar l’estat en que es troba la gent gran a Montgat i les tendències 

previstes a mitjà termini, impulsarem el desplegament de serveis destinats a la 

gent gran més adequats: residències assistides, pisos tutelats, centres de dia, 

residències d’estada limitada i serveis de menjador, teleassistència i 

d’acompanyament de dia i residencials. 

 Treballarem per adaptar la informació municipal per a que les persones amb 

discapacitat puguin accedir-hi. 

 Promourem la retolació d’edificis públic i llocs d’interès en sistema Braille o 

pictogrames. 

Infància, adolescència, família i igualtat d’oportunitats 

 Impulsarem polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots els 

models familiars. 

 Elaborarem plans de minimització de l’impacte de la pobresa en la infància i els 

adolescents del municipi; potenciarem programes públics per a l’alimentació, de 

suport econòmic, conciliació, entre d’altres. 

 Impulsarem l’ampliació de places de l’escola bressol municipal. 

 Continuarem treballant amb les línies d’ajuts a les famílies per a l’escolarització 

de 0 a 3 anys,  

 Establirem mesures de suport i acompanyament, especialment als infants amb 

discapacitats (salut, lleure...). 

 Promourem xerrades a les escoles per a infants i les seves famílies per tal de 

conscienciar i educar en la diversitat (discapacitat, diferents models de famílies) 

 Promourem les escoles de famílies com un espai i un recurs formatiu i de suport 

al conjunt de les famílies. 

 Continuarem impulsant el Consell d’infants i adolescents de Montgat. 

 

JOVENTUT 

El jovent ha de tenir totes les eines per poder viure de forma independent i amb 

llibertat. Volem un poble on els joves tinguin l’oportunitat de trobar una feina amb sou 

digne, accés a un habitatge a preus raonables per emancipar-se, disposin d’una bona 

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

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

empoderar-se i participar de la vida cultural, social i política. 
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MESURES _____________________________________________  

 Impulsarem a nivell local l’aplicació del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, 

juntament amb l’aplicació del Pla Local de Joventut 

 Acompanyarem als joves en la recerca de feina 

 Continuarem potenciant l’Espai Jove, així com el seu programa d’activitats. 

 Obrirem aules d’estudi assistit, activitats de reforç escolar i altres tipus d’activitats 

compensatòries a l’abast de tots els alumnes en situació de vulnerabilitat. 

 Donarem suport a mesures de prevenció de l’abandonament i el fracàs escolar. 

 Posarem a disposició dels joves una oferta d’activitats extracurriculars que 

permetin completar la seva formació en altres àmbits fora del centres escolars, 

garantint l’accés universal mitjançant preus adaptats als recursos familiars. 

 Potenciarem l’associacionisme juvenil com a espai integral infantil i juvenil. 

 Fomentarem la creació d’espais pel jovent on puguin desenvolupar les seves 

activitats d’oci relacionades amb la cultura i l’associacionisme. 

 Assessorarem i donarem les eines necessàries al jovent sobre totes les opcions 

d’accés a l’habitatge, incentivant-ne nous models, més enllà de la dicotomia 

lloguer-compra. 

 Dissenyarem la política sobre el consum de drogues, especialment entre el 

jovent, des d’un vessant pedagògic, no repressiu. 

 

DONA 

Igualtat entre dones i homes 

Volem un poble de dones i homes lliures i iguals que comparteixin les responsabilitats, 

on es garanteixi l’accés de les dones en tots els àmbits de representació i presa de 

decisió. El món local republicà ha de vetllar per fer efectius els drets de les dones en 

igualtat de condicions en tots els àmbits de la vida pública i professional, i evitar 

qualsevol discriminació per raó de gènere o de dependència per raons 

socioeconòmiques.  

L’Ajuntament, com la primera i més propera administració pública per a la ciutadania, 

vetllarà per fer de Montgat un espai de seguretat i garantia de drets per a les dones, i 

un marc de creixement personal i professional.  

 Crearem el Consell de la Dona 

 Elaborarem el catàleg de serveis i recursos per a les dones. 
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 Potenciarem el Servei d’Informació i Atenció a la Dona, crearem xarxes de suport 

i espais de trobada adreçat a l’intercanvi d’experiències. 

 Desplegarem el Pla Local d’Igualtat i elaborarem al pla d’igualtat a nivell 

municipal. 

 Vetllarem per a què les dones grans no pateixin solitud i abandonament: pla de 

teleassistència, suport a les entitats de gent gran, suport als equipaments 

municipals de gent gran. 

 Promourem la formació en perspectiva de gènere al teixit associatiu municipal. 

 Promourem l’habilitació d’espais de trobada de les dones de Montgat per 

desenvolupar activitats dirigides i d’intercanvi d’experiències. 

 Commemorarem les dates assenyalades per a les dones: 8 de març, Dia 

Internacional de les Dones; 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació 

de la Violència vers les Dones, i d’altres que els municipis considerin adequades 

La lluita contra la precarització i la pobresa femenines 

Actualment les dones continuen sent discriminades en el món laboral, la bretxa salarial 

és una realitat contra la que cal lluitar. Per tot això: 

 Impulsarem polítiques de formació i ocupació que garanteixin l’accés de les 

dones a llocs de treball en igualtat de condicions.  

 Potenciarem serveis que facilitin l’accés de les dones al treball mitjançant la 

prestació del servei de llar d’infants i cura de les persones dependents. 

Garantia de paritat i d’accés a les dones a tots els àmbits de 

representació i presa de decisions 

Tot i que la Llei 17/20105 d’igualtat efectiva de dones i homes així ho disposa, la 

presència real de dones en els àmbits de visualització pública, representació i presa de 

decisions encara és molt minoritària. Per això: 

 Promourem la participació paritària de les dones en tots els espais de participació 

municipals. 

 Assumirem el paper referencial que tenen els governs locals per a les empreses, 

el tercer sector i les entitats, es demanaran mesures d’igualtat als proveïdors, 

col·laboradors i beneficiaris de recursos públics amb els quals es relacioni el 

govern municipal. 

Erradicació de la violència masclista 

Montgat han de ser espai segur i lliure de violències masclistes. Hem de treballar amb 

els centres educatius i tot el món associatiu per tal de donar eines de prevenció i 

detecció de violència masclista de qualsevol tipus en qualsevol àmbit. 
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 Prioritzarem una formació específica per a aquells professionals que puguin 

detectar o atendre víctimes de violència masclista, i de manera molt especial, 

per a la policia local.  

 Vetllarem la planificació urbanística, el transport públic, les activitats esportives i 

lúdiques perquè siguin segures per a les dones en particular i per al conjunt de 

la població en general. 

 

LGTBI 

Garantirem la implementació de la Llei 11/2014 contra la LGTBIfòbia. Per això: 

 Impulsarem accions de formació i sensibilització del personal municipal en 

matèria LGTBI, molt especialment el que atén el públic i la policia municipal. 

Informar tot el personal de l’administració local del protocol del deure 

d’intervenció que els obliga a actuar en cas de LGBTIfòbia. 

 Garantirem una política comunicativa local inclusiva amb la diversitat sexual i la 

identitat de gènere. 

 Durem a terme accions orientades a prevenir i combatre l’homofòbia i el bullying 

LGTBIfòbic als centres educatius. 

 Realitzarem accions orientades a combatre la discriminació per orientació sexual 

o identitat de gènere. 

 

CIUTADANIA I DIVERSITAT  

Volem que Montgat es reconegui com una societat diversa, garantint els mateixos drets 

i oportunitats per a tothom, promovent la interculturalitat i el plurilingüisme com a riquesa 

del país i configurant una societat cohesionada, inclusiva i solidària d’acord amb els 

valors republicans i els drets humans. Una República laica amb llibertat de creences i 

conviccions, on les actituds discriminadores no hi tinguin cabuda i en què la diversitat 

sigui viscuda i entesa com una realitat i una riquesa. 

 Farem sessions periòdiques de benvinguda a les noves persones 

empadronades. 

 Estendrem les actuacions d’acollida, especialment les lingüístiques, a totes les 

persones immigrades que en el moment de l’arribada no les van rebre. 

 Oferirem formació en llengua catalana per a tots els pares i mares d’alumnes 

que la desconeguin als centres escolars. 
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 Fomentarem l’accés, en igualtat de condicions, a l’oferta formativa per a la 

inserció i millora laboral per a totes les persones amb independència del seu 

origen. 

 Sensibilitzarem el conjunt de la població sobre la situació i els drets de les 

treballadores de la llar i les cures per garantir un treball digne al sector 

 Reconeixerem la diversitat cultural en el marc de les programacions culturals, 

educatives i de lleure, etc. 

 Promourem campanyes de sensibilització pel conjunt de la població. 

 

CIVISME, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT  

 Revisarem l’actual ordenança de civisme i incorporarem mesures 

compensatòries. 

 Elaborarem un pla de civisme i promourem campanyes i accions orientades a 

promoure el civisme. 

 Potenciarem els valors cívics i democràtics entre la població, especialment entre 

infants i joves 

 Donarem suport a les iniciatives que fomentin el civisme.  

 Potenciarem el voluntariat i l’associacionisme com una de les millors formes de 

participació social i exercici de civisme 

 Ens comprometrem amb un canvi de model de cooperació al desenvolupament 

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

democràtica, la construcció de pau i l’equitat entre dones i homes, prioritzant el 

treball amb les entitats solidàries del municipi i els projectes d’educació per al 

desenvolupament, i desplegant cooperació directa amb els ens locals del sud. 

 

SALUT 

Defensem un model sanitari públic universal, equitatiu, de qualitat i finançat íntegrament 

per 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. 
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MESURES _____________________________________________________  

Salut i societat 

 Reclamarem la recuperació del servei d’urgències del CAP. 

 Coordinarem i donarem suport a les accions de formació, promoció i prevenció 

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

part del teixit associatiu de Montgat. 

 Les activitats municipals en l’àmbit de la Salut Pública es duran a terme en 

coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya 

 Organitzarem xerrades informatives adreçades als pares i mares per oferir eines 

per educar en la salut els seus fills 

 Promourem l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la 

salut. 

 Reforçarem els programes de prevenció i informació sobre la drogodependència, 

l’alcoholisme i el tabaquisme i altres hàbits no saludables 

Salut pública 

 Informarem de manera regular i rigorosa sobre l’estat de l’aire de les poblacions 

i impulsarem de manera prioritària actuacions dirigides a disminuir el nivell de 

contaminació atmosfèrica 

 Elaborarem programes específics de control per a les plagues 

 Utilitzarem sistemes no contaminants per al control de la vegetació en els parcs 

i jardins, responsables amb les persones i el medi ambient, reduint l’ús de 

Glifosat 

 Dotarem d’aparells desfibril·ladors els equipaments esportius, mercats i altres 

espais públics molt freqüentats, connectats al Sistema d’Emergències Mèdiques 

( SEM) i fomentant polítiques formatives de primers actuants en aturada 

cardiorespiratòria. Programes formatius i de manteniment d’habilitats 

 

L’EDUCACIÓ, LA CULTURA I L’ESPORT 

EDUCACIÓ 

L’educació és una peça clau per al progrés del país i de la seva ciutadania. La 

qualitat d’un sistema educatiu es mesura per la capacitat que té d’aconseguir 

l’èxit educatiu de tot l’alumnat sense cap mena de discriminació. 

L’Ajuntament, malgrat no tenir totes les competències en matèria educativa, pot 

liderar una política que permeti una escolarització equilibrada. Una estratègia 
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absolutament necessària per millorar l’equitat i la qualitat educativa del conjunt 

de la població. 

L’assoliment de l’èxit educatiu per a tothom, entenent com a èxit la suma de l’èxit 

acadèmic, l’èxit personal, l’èxit social i l’èxit professional és un repte de primer 

ordre que, per la seva naturalesa i abast, no és responsabilitat únicament de les 

institucions educatives i de les administracions públiques, sinó també cal 

destacar el paper fonamental dels professionals. Al mateix temps, cal que 

aquesta responsabilitat sigui plenament compartida per les famílies i per la 

societat.  

MESURES _____________________________________________________  

 Desplegar i portar a terme el Pla Local d’Educació 2017-2024. 

 Coresponsabilitat entre les diferents administracions. 

 Impulsarem la construcció i consolidació de l’escola Norai. 

 Col·laborarem activament amb l’IES en la cogestió i la implementació de 

programes de diversificació curricular, com a mesura d’atenció a la diversitat 

dissenyada per a l’alumnat que presenti dificultats generalitzades d’aprenentatge 

a l’ESO. 

 Procurarem que l’administració potenciï la formació professional, creant centres 

específics i integrats d’FP, incrementant l’oferta dels cicles formatius de grau 

superior. 

 Impulsarem a la millora dels nivells educatius i formatius de la ciutadania al llarg 

de la vida. 

 Donarem suports específics a les escoles de mares i pares. És necessari atribuir 

a les famílies un paper destacat en la millora del sistema educatiu. 

 Continuarem aplicant la tarifació social en els preus de la matrícules de l’escola 

bressol i el conjunt de serveis educatius. 

 Promourem beques de transport i menjador i ajuts en el primer cicle de l’educació 

infantil (0-3 anys) i en els ensenyaments post obligatoris per a totes les famílies 

que ho necessitin. 

 Potenciarem la col·laboració de les associacions de l’educació en el lleure, 

abordant les tres potes necessàries perquè puguin funcionar correctament: 

reconeixement, finançament i espais. 

 Impulsarem l’Educació 360. L’Educació360. Educació a Temps Complet és un 

projecte que, liderat pel govern local, busca el compromís ciutadà amb l’educació. 

Una educació entesa com un procés permanent d’aprenentatge, al llarg de tota la 

vida. 
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LA CULTURA 

La lliure pràctica cultural ha d’esdevenir la columna vertebral dels valors cívics, 

ha de quedar establerta com un dret bàsic i ser considerada un pilar de l’estat 

del benestar. Cal garantir l’accés lliure i universal a la cultura com un dret 

fonamental, que fomenti el pensament crític i impulsi la creativitat en totes les 

seves formes d’expressió.  

Volem un poble culte, cohesionat i fort en la seva identitat, amb creadors i 

creadores en l’àmbit de l’escriptura, la fotografia, la música i les diferents 

disciplines artístiques. Per assolir-ho continuarem treballant en la promoció i 

difusió de les arts, garantint la independència de l’acte creatiu. 

MESURES _____________________________________________________  

Patrimoni cultural 

 Vetllarem per a la preservació i difusió del patrimoni material i immaterial de 

Montgat. 

 Promourem una política de memòria històrica mitjançant la recerca, l’estudi i la 

difusió del patrimoni tangible i intangible. 

  Impulsarem la digitalització de documents d’interès local per preservar i difondre 

la memòria del poble. 

La cultura com a eix de cohesió social i participació ciutadana 

 Promourem l’ensenyament, difusió i potenciació de la creació cultural a l’escola i 

als espais de lleure, així com la difusió de les diferents formes de cultura popular i 

tradicional. 

 Fomentarem i donarem suport, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, a 

les manifestacions de la cultura popular i tradicional. 

 Aproparem la cultura i l’activitat artística a l’espai públic amb la creació de nous 

espais i recorreguts culturals. 

 Promocionarem l’obra d’artistes, autores i autors locals incentivant la presència de 

jovent i de dones creadores. 

 Promourem la presència equilibrada de dones i homes en l’oferta artística i cultural 

pública. 

 Reforçarem el teixit associatiu en els diferents sectors de la cultura de manera que 

es garanteixi la seva activitat. 

 Continuarem treballant amb la participació del teixit associatiu en l'organització de 

les festes populars i tradicionals. 

 Fomentarem i donarem suport a les fires tradicionals i artesanes. 
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 Montgat continuarà sent ciutat amiga del circ. 

 Potenciarem una agenda cultural d’actes i esdeveniments, en format analògic i 

digital, i emprant les eines de difusió 2.0. Aquesta agenda hauria de facilitar la 

informació sobre l'activitat cultural. 

 Promourem l’expressió de les diferents cultures existents a Montgat i la seva 

interrelació de manera que en sorgeixi un enriquiment mutu. 

Equipaments culturals 

 Promourem un pla de millores i manteniment dels equipaments culturals, i d’estalvi 

energètic. 

 Vetllarem per la gestió eficient dels equipaments i serveis culturals, incorporant 

fórmules de gestió innovadores com ara la gestió cívica. 

 Potenciarem la difusió de les activitats, tallers i cursos que es portin a terme en els 

equipaments culturals i promourem l'elaboració de cartes de serveis. 

ESPORTS 

Apostem per l’esport com a instrument per assolir una societat cohesionada i saludable. 

Un nou model esportiu basat en la concepció de l’esport com a sector privat d’interès 

públic, que demana una estreta complicitat entre una societat civil esportiva i 

organitzada i una administració pública no intervencionista que planifiqui, dinamitzi i doni 

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

lleure. 

L’esport base i l’esport femení constitueixen dos segments de l’esport prioritaris a 

promoure.  

MESURES _____________________________________________________  

Suport al teixit esportiu, de base i formatiu 

 Potenciarem les xarxes socials i el portal d’entitats, per donar a conèixer l’oferta 

esportiva i les activitats organitzades pel teixit associatiu esportiu del municipi. 

 Potenciarem els clubs i les entitats esportives de base com a element vertebrador 

de l’estructura esportiva de Montgat. 

 Impulsar i promoure la col·laboració i mancomunació de serveis entres les entitats 

esportives: compres col·lectives, buscar patrocinadors, assessorament i gestió 

esportiva  

 Potenciarem el Consell de l’Esport. 

 Continuarem aplicant criteris objectius en les convocatòries de suport econòmic a 

les associacions i entitats esportives. 
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Educació, inclusió, salut i cohesió social 

 Promourem la relació de les entitats esportives amb els centres escolars i 

potenciarem els acords per promoure la practica esportiva en horari extraescolar 

en les mateixes instal·lacions dels centres educatius. 

 Desplegarem un pla de promoció esportiva als espais públics –platja, places, 

carrers, circuits de salut urbans, etc.– com instrument de cohesió social, salut i 

coneixement del poble. 

 Promocionarem la pràctica esportiva en família, de la gent gran, de les persones  

i, en discapacitades, en general, de totes aquelles persones amb dificultats 

personals i/o socials mitjançant programes específics. 

 Promourem activitats ciutadanes de promoció de l’activitat física i l’esport, com ara 

caminades o bicicletades populars. 

 Potenciar a Montgat el Pla d’Activitat Física Esport i Salut (PAFES) de la 

Generalitat de Catalunya. 

 Instaurar la setmana de l’esport per a tothom (Setmana de l’Activitat Física i la 

Salut). 

Per unes instal·lacions esportives de qualitat 

 Programar inversions adequades per al manteniment, la millora i l’adequació dels 

equipaments esportius. 

 Impulsar els plans de manteniment de les instal·lacions esportives 

 Elaborarem enquestes d’hàbits esportius, que poden esdevenir un element de 

diagnosi de la situació o de l’efectiva pràctica física i esportiva de la població del 

municipi, a partir del qual es poden establir les polítiques públiques en l’àmbit 

esportiu. 

 Elaborar el pla d’equipaments esportius. 

 Revisar la normativa d’ús de les instal·lacions esportives municipals, de cara a 

facilitar-ne la gestió. 

 

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA RESPONSABLE 

L’objectiu és assegurar que totes les persones puguin exercir el seu dret i deure al 

treball, digne i de qualitat, en especial les persones amb més dificultats per trobar feina. 

El comerç de proximitat i la responsabilitat social de les empreses centraran també la 

nostra atenció.  
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POLÍTICA ECONÒMICA I FINANCERA 

 Completarem la revisió de les ordenances fiscals, per tal que totes les taxes i preus 

públics s’ajustin als costos efectius i reals. 

 Continuarem avançant en el model de fiscalitat progressiva en els impostos i 

desenvoluparem un model de tarifació social en taxes i preus públics amb l’objectiu 

de garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics. 

 Aplicarem incentius fiscals a ciutadania i empreses que es dotin de sistemes 

d’aprofitament d’energies renovables amb l’objectiu de facilitar la transició cap a 

un model energètic sostenible i desvinculat dels interessos dels grans oligopolis. 

 Aplicarem exempcions fiscals al transport elèctric amb l’objectiu de reduir les 

emissions contaminants als nuclis urbans de pobles i ciutats. 

 Avaluarem a fons el pressupost municipal d’ingressos amb l’objectiu de determinar 

la capacitat d’ingressos ordinaris, així com la capacitat de finançament de la 

despesa ordinària obligatòria. 

 Impulsarem una nova edició de pressupostos participatius 

 Facilitarem la rendició de comptes davant la ciutadania en relació amb l’execució 

dels pressupostos municipals 

 

GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 

Ferms defensors de la gestió pública, creiem que és prioritari recuperar el 

control en la gestió dels serveis municipals. Per això: 

 Iniciarem processos d’internalització de serveis quan, fruit d’una diagnosi tècnica 

i econòmica prèvia, comprovem que la prestació directa és la forma òptima per a 

la prestació d’aquell servei en el nostre poble. 

 Farem auditories dels serveis públics que permetin avaluar el correcte 

funcionament en la prestació, el compliment de les condicions contractuals 

vigents i el marge per introduir eines addicionals de controls sobre els 

concessionaris 

 Elaborarem cartes de serveis dels principals serveis públics que seran d’obligat 

compliment per a les empreses adjudicatàries. 

 

TREBALL I ECONOMIA SOCIAL 

Les polítiques actives d’ocupació s’adrecen a la recuperació de les persones sense 

ocupació, amb programes de capacitació i inserció laboral amb la participació dels 

diferents actors socials i liderats des de l’administració pública. Conèixer la realitat del 
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sector productiu i teixir complicitats entre el Servei Públic d’Ocupació, les empreses i 

l’ajuntament, ha de ser la base per establir programes de foment de l’ocupació. 

El plans locals d’ocupació són una eina adreçada als col·lectius de més difícil inserció 

laboral. Han de ser un pont entre una situació temporal de desocupació i el món laboral 

i, per això, han d’anar acompanyats d’un programa de formació i inserció que garanteixi 

que aquests plans, anomenats actualment de treball i formació, garanteixen el dret a 

l’ocupabilitat dels qui hi participen, així com la seva inserció efectiva. 

El suport a l’emprenedoria i al treball autònom ha de facilitar el naixement de projectes 

emprenedors i la seva consolidació 

Per fer-ho possible: 

 Promourem la creació d’una la taula per a l’ocupació, on proposar es debatre les 

línies marc d’actuació que es materialitzaran en l’elaboració i la implementació del 

pacte local per a l’ocupació (PLO).  

 Vetllarem per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb 

una atenció especial als col·lectius amb risc d’exclusió social, i també dels que 

tenen una integració més difícil al mercat laboral: joves, dones i més grans de 45 

anys. 

 Adaptarem la formació que s’ofereixi des de l’ajuntament amb les competències 

necessàries per cobrir les vacants de les empreses locals. 

 Continuarem informant i assessorant en el terreny tècnic i financer les persones 

que vulguin crear petites empreses de tipus associatiu o cooperatiu, així com 

d’autoocupació. 

 

EMPRESA, INDÚSTRIA I SERVEIS 

 Promourem la coordinació del teixit empresarial local per a la generació de 

sinergies i per definir recursos formatius destinats a capacitar els treballadors en 

la digitalització del sector industrial 

 Exercirem de punt d’informació per a les futures persones emprenedores 

cooperatives, orientant-les en la fórmula cooperativa o redirigint-les a les entitats 

especialitzades 

 Promourem l’adopció de plans d’igualtat a les empreses del municipi. 

 Assessorament a empreses en la diagnosi per conèixer el potencial d’integració 

d’eines de digitalització en els seus processos de producció que els permetin 

guanyar competitivitat. 

 Potenciarem les línies de col·laboració amb l’Associació de Comerços i Serveis 

de Montgat 
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EMPRENEDORIA 

 Continuarem impulsant projectes que potenciïn la cultura emprenedora entre els 

joves amb col·laboració amb el servei d’Educació. 

 Potenciarem els serveis d’atenció a l’emprenedor de d’on informar, assessorar i 

acompanyar les persones emprenedores 

 Establirem i desenvoluparem una política per ajudar a la creació d’espais de 

cotreball. 

 Promourem el voluntariat entre persones sèniors prejubilades i jubilades, amb 

bagatge professional, per fer tutories a persones emprenedores i recercadores de 

treball. 

 

COMERÇ DE PROXIMITAT 

Treballarem per un comerç urbà que vertebri i cohesioni socialment els nostres barris. 

Un model que garanteixi la pervivència del petit comerç independent i eficient. 

Està plenament reconegut per tothom la funció social del comerç urbà, ja que ajuda a 

fer que les nostres ciutats siguin més vives, integradores i convivencials, perquè se situa 

en la proximitat de la gent, dona servei i respon a les necessitats de la població; s’implica 

en la ciutat i el seu entorn; fomenta les xarxes socials i la cultura; crea complicitats i 

teixeix xarxa econòmica. 

Per això: 

 Potenciarem i defensarem el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per 

afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi 

 Desplegarem i potenciarem el Consell Sectorial de Comerç. 

 Assegurarem que, en la planificació i definició de la trama urbana, es té prou en 

compte la preservació dels eixos comercials preexistents, en un bon equilibri amb 

la necessitat del proveïment en proximitat dels nous desenvolupaments 

urbanístics i la conveniència d’afavorir la diversitat de formats comercials a cada 

territori. 

 Facilitarem la informació sobre els locals buits i agilitzar, en la mesura que sigui 

possible, les tramitacions amb els serveis municipals 

 Fomentarem i donarem suport a les fires tradicionals i artesanes per establir canals 

de comercialització dels productes de la terra i contribuirem, així, a la creació d’una 

marca catalana de productes de qualitat amb denominació d’origen. 
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 Promourem el consum de productes de la terra, autòcton, de proximitat i de 

temporada. 

 Promourem la creació d’entorns urbanístics amables per al comerç, amb una 

atenció especial a les illes de vianants. 

 Facilitarem l’aparcament en les zones comercials 

 Capacitarem la modernització comercial, la implementació de les TIC i el comerç 

electrònic 

 Promourem l’ús de la llengua catalana en el comerç, tan en la retolació com en 

l’atenció al client, difonent el missatge que l’idioma és un valor afegit a la qualitat 

del servei. 

 

TERRITORI EQUILIBRAT 

SOSTENIBILITAT 

Apostarem decididament per la sostenibilitat, la minimització i la transformació del 

residu, impulsarem el desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum. 

Una de les nostres prioritats és posicionar-nos davant el repte de la transició energètica 

per fer-la efectiva i implantar accions concretes per tal de contribuir als objectius 

generals i sobretot en la generació d’energia renovable, mobilitat i eficiència energètica.  

MESURES _____________________________________________________  

 Inclourem bonificacions per a la instal·lació d’energies renovables en les 

edificacions 

 Estendrem els controls sobre la contaminació acústica. 

 Exigirem als organismes competents un pla de recuperació i de manteniment de 

la platja de Montgat, integrat en el sistema costaner del Maresme i Barcelonès, a 

mitjà i llarg termini. 

 Establirem bonificacions fiscals a vehicles impulsats amb energies renovables. 

 Promourem la instal·lació de punts de recàrrega per als vehicles. 

 Fomentarem la minimització i l’ús intel·ligent en el consum de l’aigua a les llars, 

impulsant iniciatives d’innovació tecnològica en la millora de l’eficiència. 

 Elaborarem campanyes informatives i formatives sobre les repercussions 

ambientals del nostre dia a dia, orientant-les a l’impacte sobre la presa de 

decisions personals de la ciutadania i el seu impacte en em medi ambient. 

 Elaborarem un pla de millora dels horts urbans. 

 

 



 

-25- 

 

Protecció dels animals 

Promoure polítiques municipals pel benestar dels animals també és treballar i caminar 

cap a una societat més sensible, responsable i respectuosa i que repercuteix 

positivament a la salut i a la vida de les persones. En definitiva, una comunitat que els 

respecta, els estima, els acull i els integra esdevé una societat més completa, sensible 

i cohesionada 

 Elaborarem o revisarem les ordenances municipals per adequar-les a una nova i 

major sensibilització vers els animals 

 Tindrem en compte les associacions i el voluntariat animalista i hi ens 

coordinarem. 

 Promourem les esterilitzacions i la col·locació de xips amb campanyes de preus 

reduïts. 

 Promourem la tinença responsable, el compliment del calendari de vacunacions i 

l’ús respectuós de l’espai públic. 

 Treballarem per gestionar adequadament el manteniment de les colònies 

controlades de gats existents. 

 Impulsarem campanyes entre els propietaris d’animals, especialment entre la gent 

gran, del que pot suposar no deixar instruccions al testament i el llegat per a la 

persona que aculli l’animal de les despeses de manutenció i veterinàries.  

 Impulsarem el desplegament del pla de zones de gossos, suprimint els actuals 

pipicans. 

 

URBANISME 

Des d’Esquerra defensem un urbanisme deliberatiu subjecte a control democràtic, de 

fort contingut social que validi cada proposta a l’interès general sota el paradigma del 

desenvolupament urbanístic sostenible. Són moltes les previsions normatives que 

permeten un empoderament ciutadà real en la presa de decisions i la fiscalització dels 

processos urbanístics al servei de la transparència: 

Promourem un model urbanístic de municipi al servei de les persones i de la cohesió 

social, on el poble sigui un espai de trobada, relació i integració a una identitat comuna. 

Dissenyarem un poble amb veritables espais públics. El disseny, la gestió i el 

manteniment de l’espai públic ha de donar veu i ha de recollir les necessitats de la 

ciutadania, segons les seves diferències de gènere, edat, origen, cultura, situació 

socioeconòmica i diversitat funcional, i situar-la com l’eix central de la política urbanística 

de Montgat. 
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Apostarem clarament a favor d’un model de municipi sostenible i respectuós amb el 

medi natural, ordenat i equilibrat, d’acord amb el model territorial de desenvolupament 

urbanístic sostenible. 

Cal tenir present que Montgat ja no pot créixer de la mateixa manera en què ho han fet 

en els darrers anys. En la propera dècada, el manteniment, la rehabilitació i la millora de 

les estructures ha de ser la nostra premissa. 

MESURES _____________________________________________________  

Municipi sostenible i respectuós amb el medi natural. 

 Elaborarem ordenances municipals de protecció del medi natural i urbà i de 

defensa del paisatge. 

 Vetllarem per la gestió adequada dels recursos naturals, patrimonials i culturals 

de la població per garantir-ne el manteniment a mitjà i llarg termini. 

 Elaborarem el projecte de millora i ordenació d’usos del Parc natural de les 

Bateries d’acord amb el resultat del procés participatiu. 

Municipi ordenat, equilibrat i compacte 

 Actualitzarem el catàleg de patrimoni local per preservar els béns culturals 

d’interès local en tots els ves-sants –històric, natural, arqueològic. 

 Vetllarem per l’embelliment del paisatge urbà –neteja de carrers, rehabilitació de 

façanes, enjardinaments, etc. 

 Actualitzarem els mapes de soroll i impulsarem actuacions orientades a prevenir 

o reduir la contaminació acústica. 

 Afavorirem, en el planejament urbanístic, el desenvolupament del petit i mitjà 

comerç urbà i l’equilibri entre els diversos formats d’oferta. 

 Impulsarem polítiques contundents amb la protecció de la legalitat urbanística. 

 Valorarem la possibilitat de fer reserves de sòl amb destí al patrimoni públic de sòl 

i habitatge i la delimitació d’àrees de tempteig i retracte amb la mateixa finalitat, 

més enllà dels sòls per a equipaments obtinguts per cessió urbanística quan sigui 

necessari com a estratègia per alliberar sòl. 

 Regularem mitjançant el planejament el deure de destinar un % del sostre 

residencial de sol urbà consolidat a habitatge social de protecció pública. 

 Farem propostes urbanístiques encaminades a la renovació i regeneració urbana, 

coordinant la legislació urbanística amb els programes de rehabilitació dels plans 

d’habitatge. 

 Vetllarem per que els usos de la plataforma de Rio Tinto, propietat de l’AMB, 

s’adeqüin a les necessitats de Montgat i l’interès públic. 
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 Impulsarem un pla especial urbanístic per la regulació dels habitatges d’ús turístic 

a Montgat. 

 Promourem l’ampliació i diversificació dels tipus d’activitats econòmiques 

permeses en l’actual sol industrial. 

Espais públics al servei de les persones 

 Completarem el projecte d’urbanització del barri de Les Costes. 

 Pensarem i dissenyarem l’espai públic des de la perspectiva de gènere, de manera 

que es puguin aconseguir espais integradors amb usos i activitats diverses, 

intergeneracionals i que fomentin la presència de gent diversa, i que facilitin la 

mobilitat i el desenvolupament de les activitats de la vida quotidiana. 

 Vincularem el disseny urbà i la violència masclista per evitar entorns i elements 

que provoquin inseguretat per a les dones, erradicant la percepció d’inseguretat 

en els espais públics, garantint la visibilitat, la correcta il·luminació i l’alternativa de 

recorreguts. 

 Afavorirem que les amplades de les voreres siguin proporcionals a l’amplada dels 

carrers, procurant on sigui possible que no siguin inferiors a 1,5 metres a cada 

costat i, en el cas de carrers de poca amplada, tendir a convertir-los en zones de 

preferència per a vianants. 

 Redactarem el pla d’accessibilitat de Montgat i adaptarem, en la mesura de les 

possibilitats, l’espai públic a aquest pla, pensant en els desplaçaments a peu, en 

les persones grans, la mainada i la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda. 

 Elaborarem un mapa lumínic de Montgat, identificant els punts amb excés o 

mancança de llum. 

 Continuarem impulsant les obres de millora del passeig marítim. 

 

HABITATGE 

El dret d’accés a l’habitatge és una peça clau de l’estat del benestar.  

Tenim el repte de millorar l’actual ràtio del cost de l’habitatge en relació amb la renda 

disponible de les famílies. La política d’habitatge ha de preveure noves formes de 

tinença i tendir cap al valor d’ús d’aquest i no només cap al valor d’inversió, fomentant 

el creixement del parc de lloguer i, especialment, del parc subjecte a algun tipus de 

protecció pública. 

La rehabilitació des de la millora de l’actual parc d’habitatges ha d’esdevindre prioritària 

a Montgat, de manera conjuntada amb la regeneració d’àrees urbanes al servei de la 

cohesió social. 
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MESURES _____________________________________________________  

 Portarem a terme el Pla local d’habitatge. 

 Aprofitarem les eines jurídiques que els ajuntaments tenim a l’abast per mobilitzar 

habitatge buit com són les Lleis 24/2015 i la Llei 4/2016 aprovades al Parlament 

de Catalunya, així com el decret llei 1/2015. 

 Ampliarem el parc de lloguer assequible buscant mecanismes tant per garantir la 

nova construcció com per mobilitzar habitatges desocupats. 

 Impulsarem la rehabilitació per garantir el compliment de les obligacions envers 

l’ús de l’habitatge, tant pel que fa a edificis en mal estat com per afrontar el 

problema d’habitatges buits allà on sigui necessari, i també per raons d’eficiència 

energètica. 

 

MOBILITAT 

MESURES _____________________________________________________  

 Actualitzarem el pla de mobilitat 

 Instal·larem plataformes i passos de vianants adaptats, per millorar la seguretat i 

l’accessibilitat. 

 Millorarem l’accessibilitat i suprimirem les barreres arquitectòniques.  

 Optimitzarem els temps dels semàfors per a vianants i incorporarem avisadors 

acústics o visuals. 

 Instaurarem camins escolars segurs com a itineraris preferents escollits entre els 

recorreguts més utilitzats pels infants per anar al seu centre d’ensenyament. 

 Afavorirem la rotació de l’aparcament amb limitació horària i revisarem les actuals 

zones d’aparcament regulat. 

 Implantarem les àrees de Petó i Adeu, com a zones d’aparcament reservades 

(durant l’horari d’entrada i sortida dels centres escolars), perquè les famílies que 

duen els infants en vehicle privat puguin estacionar durant uns minuts, sense que 

això interrompi el trànsit en la zona immediata al centre escolar. Aquestes àrees 

poden combinar-se horàriament amb zones blaves o de càrrega i descàrrega  

 Executarem rotondes i minirotondes per millorar la circulació, com ara la de Can 

Maurici, en aquest cas  amb coordinació amb l’Ajuntament de Tiana. 

 Impulsarem l’execució del projecte de pacificació del carrer Pare Claret. 

 Reclamarem la rehabilitació i ampliació del pont sobre l’autopista, entre les Vilares 

i el Turo 
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La circulació dels vehicles a motor 

 Instal·larem limitadors físics de velocitat i establirem sistemes de circulació i zones 

d’aparcament de vorera canviada per afavorir la reducció de velocitat. 

 Elaborarem el pla de renovació del paviment valorant aplicar mesures antisoroll. 

 La renovació del parc mòbil de vehicles es durà a terme amb vehicles elèctrics o 

híbrids. 

Educació per a una mobilitat més sostenible 

 Impulsarem tallers o seminaris per la mobilitat als centres educatius 

 Organitzarem campanyes sobre seguretat viària. 

 Promourem el pacte juvenil de prevenció dels accidents de trànsit 

 Emprendrem polítiques de prevenció amb el jovent i l’oci. 

 Establirem controls d’alcoholèmia i drogues periòdics i coordinats amb els Mossos 

d’Esquadra 

 

SEGURETAT  

Entenem la seguretat, en sentit ampli, en fer compatible el dret a viure amb seguretat i 

el dret a la llibertat, garantint que la vida de la ciutadania es desenvolupi en un entorn 

de pau i convivència que faciliti la resolució de conflictes preferentment per mitjà de la 

mediació. 

MESURES _____________________________________________________  

 Posarem en marxa el Consell de Seguretat i Mobilitat 

 Consolidarem el servei de mediació comunitària en coordinació amb la policia 

local, per atendre conflictes veïnals i altres alteracions de la convivència. 

 Desplegarem la policia de proximitat als cossos de policia local, per afavorir el 

coneixement de l’entorn veïnal i per incrementar la percepció de seguretat i 

afavorir-ne una gestió més eficient. 

 Ampliarem el nombre actual de places de la Policia Local. 

 Fomentarem la formació i el reciclatge dels agents de la policia local. 

 Elaborarem un manual de bones pràctiques i cartes de servei en l’actuació de la 

policia local. 

 Aplicarem les tecnologies de la informació en la millora del control del trànsit. 

 

 


