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Benvolgut/da, 
 
Ens presentem en aquestes eleccions perquè sabem que podem donar un nou impuls i 
acabar amb la inacció i la falta de valentia. Cal que Sant Pol tiri endavant els projectes 
importants i les necessitats del poble per tal de facilitar la vida a tots els santpolencs tot 
afrontant les possibles dificultats que sorgeixin. 
 

Volem millorar la qualitat de vida dels nostres veïns.  El principal actiu de Sant Pol són 
les persones, la seva gent, i per tant, les nostres actuacions tenen i tindran com a eix central 
les santpolenques i els santpolencs, 
 

L’Ajuntament ha d’estar al servei de les persones i ha de donar cobertura a les seves 
necessitats, ha de ser dinàmic, transparent, i per això necessitem un ajuntament amable, 
acollidor, que escolti a tothom vingui d’on vingui i pensi com pensi. 
 

Serem valents per afrontar amb fermesa tots els reptes que se’ns posin al davant i 
dedicarem el màxim d’esforç i treball perquè tenim en el nostre ADN la vocació de servei 
públic, som servidors públics i estem aquí per servir. 
 

Actuarem de manera justa, amb equitat, honestedat i solidaritat perquè aquests són els 
valors republicans i nosaltres som republicans. 
 

Donarem veu a les persones perquè creiem fermament que les persones han d’estar al 
centre de totes les nostres decisions, i el primer de tot, per tant serem un ajuntament 
obert, obert a la participació perquè volem que sigueu copartíceps de les decisions que 
han de portar la millora del nostre municipi. Un ajuntament transparent que incorporarà 
mecanismes perquè tots els veïns puguin saber i entendre de manera planera i didàctica 
què fem, perquè ho fem, i què costa.   
 

Serem un ajuntament constructiu i farem política en positiu, perquè aquest és el nostre 
tarannà, tenim una visió de poble i el que volem és fer realitat aquesta visió i això 
s’aconsegueix mirant endavant. 
 

Farem república dia a dia, perquè la república és una manera d’entendre el govern 
municipal com un patrimoni de totes i tots al servei del conjunt de la societat amb la 
justícia, la llibertat i l’equitat com a valors que les defineix, un instrument per créixer 
col·lectivament, per viure millor el conjunt i no tant sols uns quants. 
 

Ens veiem als nostres carrers santpolenques i santpolencs. 
 

Salut i República! 
Albert Zanca i Brossa 
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A continuació posem a la teva disposició el nostre programa electoral amb la intenció que 
coneguis quins son els nostres projectes per Sant Pol. 
 
L’hem estructurat en tres grans Àrees: 

1. Servei a les persones 
2. Governació 
3. Territori   

 Les propostes marcades amb aquesta icona provenen de les sessions del programa 
participatiu. 
 

1. Servei a les persones 
Afavorir la cohesió social i garantir la participació comunitària. Un poble republicà ha de 
vetllar per la  igualtat entre dones i homes com a dret i com a valor central de l’acció 
municipal en totes les seves polítiques, i escometre qualsevol discriminació per raó de 
gènere, religió, procedència o dependència per raons socioeconòmiques, així com potenciar 
la salut de forma transversal en totes les polítiques municipals. 

Educació 

Posicionament 

Donat que els pobles de la República han de bastir un projecte educatiu que garanteixi el 
dret a l’ educació per a tothom i que, prenent com a fonament la igualtat, l’equitat i la justícia 
social, ofereixi una educació gratuïta i de qualitat, des d’Esquerra vetllarem perquè en tots 
els àmbits educatius del municipi prevalguin aquests valors. 

Propostes 

● Tancar els acords necessaris per iniciar la construcció del nou Institut de la Vallalta 
donat que Esquerra sempre ha estat defensor d'un Institut de Sant Pol. 

● Donar suport i total compromís amb model de Nova Escola 21. 
● Donar suport a l’Escola Sant Pau, especialment on hi pugui haver mancances 

econòmiques tot i que les competències de l'escola són del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat. 

● Adaptar el model educatiu de la Llar d’Infants perquè s’ajusti a les necessitats reals de 
les famílies donat que les competències de la Llar d'infants són municipals. 

● Ampliar l’horari de la biblioteca en època d'exàmens. 
● Oferir cursos de diferents tipologies segons els interessos/necessitats de la ciutadania 

com per exemple cursos de llengua per facilitar la integració al poble. 
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Cultura 

Posicionament 

Un país que es vol veure a sí mateix com a innovador, modern i creatiu, ha de generalitzar 
la pràctica i gaudi de la cultura en totes les seves formes, fomentar la conservació, difusió i 
accés al seu patrimoni cultural i garantir el creixement i qualitat de la producció cultural. 

Propostes 

● Vetllar perquè TOTES les entitats culturals, que són l'eix vertebrador del nostre poble, 
puguin portar a terme les seves activitats sabent que compten amb tot el suport de 
l'Ajuntament.  

● Establir programes d’activitats amb vigència de 4 anys per donar autonomia al 
funcionament de les entitats. 

● Recuperació dels consells de participació que havien existit per tal de treballar 
conjuntament persones i entitats amb el seu Ajuntament 

● Valorar la recuperació d’una Escola Municipal d’arts per fomentar la formació artística. 
● Complementar les exposicions del Museu amb tallers i activitats adreçades al públic 

familiar. 
● Crear un centre de recursos per les entitats (assessorament fiscal i jurídic, material 

audiovisual...). 
● Crear un fons arxivístic fotogràfic i audiovisual sobre la nostra vila creat a partir de la 

participació ciutadana tot utilitzant-lo com a eina pedagògica per donar a conèixer el 
patrimoni de la nostra vila. 

● Crear una aplicació per tal de fer més àgil la reserva i utilització dels espais culturals. 
 

Esports 
Posicionament 

L’Ajuntament de Sant Pol ha d’apostar decididament 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 un 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. 

Propostes 

● Vetllar perquè TOTES les entitats esportives que són un dels eixos vertebrador del 
nostre poble puguin portar a terme les seves activitats sabent que compten amb tot 
el suport de l'Ajuntament. 

● Recuperar el projecte de la Via verda entre els municipis de la Vallalta. 
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● Crear una Escola Municipal d’esports nàutics. 
● Desenvolupar una aplicació per tal de facilitar la reserva de les instal·lacions 

esportives. 
● Organitzar activitats esportives que afavoreixin al màxim la participació de la 

ciutadania. 

● Portar a terme un manteniment correcte i periòdic de les instal·lacions 
esportives del municipi. 

 

Salut 
Posicionament 

La prevenció de la malaltia i la promoció i protecció de la salut seran els eixos principals 
d’actuació del consistori. Aquests principis s’han de dur a terme amb la corresponsabilitat 
de la ciutadania com a part activa en la pròpia salut i benestar. 

Des de l’ajuntament potenciarem les actuacions que fomentin la salut individual i col·lectiva 
així com les actuacions que redueixin els efectes negatius que poden tenir diversos 
elements del medi sobre la salut i el benestar de les persones. 

Propostes 
● Reclamar un increment de les hores d’atenció pediàtrica. 
● Organitzar regularment tallers i xerrades informatives i educatives sobre drogues, 

alcohol i sexe, comptant amb la col·laboració de diferents entitats de l’àmbit de la 
salut i centres educatius. 

● Fomentar campanyes de sensibilització per conscienciar sobre actituds i agressions 
sexistes i masclistes i promoció de l’Educació afectiva i sexual , incloent-hi la 
diversitat sexual. 

● En actes públics de grans dimensions com la festa major i les revetlles potenciar la 
informació sobre educació afectiva-sexual, begudes alcohòliques i drogues. 

● Control periòdic de plagues urbanes (mosquit tigre, larves de processionària i 
rosegadors) per tal protegir la salut de les persones i mantenir la via pública 
sanejada. 

● Creació, gestió i seguiment de colònies de gats. Localització de les diferents colònies, 
control veterinari, captures, proves, esterilització i retorn. Actuacions d’adaptació del 
medi (sorrals, abeuradors, menjadores), de neteja i tractaments mediambientals, per 
millorar la salubritat de l’entorn de la colònia. 

● Assessorament sobre implantació d’autocontrols i bones pràctiques amb la vigilància 
i control sanitari de comerços minoristes i mercats i d’establiments de restauració. 
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Gent gran 

Posicionament 

La gent gran és una part important en la nostra societat. No sols per la seva aportació en 
experiència i memòria històrica sinó perquè contribueixen a crear i enfortir les xarxes 
familiars i veïnals. Des dels ajuntaments s’ha d’actuar per a ser garant que les persones 
grans visquin amb autonomia personal i dignitat. 

Propostes 

● Tenir un cens de les persones que estan soles. 
● Donar suport i acompanyament a la gent gran a través de voluntariat. 

● Prioritzar iniciatives per promoure la vida independent de la gent gran tant al 
seu domicili com en el seu entorn. 

● Aplicar fiscalitat avantatjosa en forma de descomptes en aquells serveis bàsics per a 
la gent gran com ara en transport públic. 

● Afavorir la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els afectin 
directament. 

● Promoure plans de dinamització sociocultural per a la gent gran.  
● Impulsar polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional entre la gent gran i la 

gent jove a través de voluntariat. 
● Potenciar i incrementar les activitats a la llar d’avis. 
● Afavorir l’aprenentatge de les noves tecnologies de la informació i la comunicació 

(TIC) perquè la gent gran es desenvolupi personalment i aprofiti totes les possibilitats 
potencials de relacionar-se amb altres persones i conegui tots els recursos disponibles 
a la xarxa. 

● Potenciar l’atenció domiciliària i la teleassistència, per  donar més qualitat de vida, 
sempre que les condicions de la persona gran ho permetin. 

 

Joventut 
Posicionament 

El jovent ha de tenir totes les eines per poder viure de forma independent i amb llibertat. No 
ens podem permetre una república on la joventut catalana hagi d’emigrar per poder 
sobreviure. La manca d’oportunitats i la precarietat laboral impedeixen que el jovent del 
nostre país es pugui emancipar amb normalitat; per aquest motiu, hem de combatre l’alt 
índex d’atur juvenil actual. Per fer-ho, hem d’ apostar per mesures que fomentin el treball per 
a joves, amb sous dignes, i que a la vegada serveixin per adquirir experiència i com a font 
d’aprenentatge. 
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Propostes 

● Organitzar activitats de voluntariat per fomentar l’ajuda a la comunitat. 

● Un espai jove autogestionable, on ells mateixos generin i gestionin les 
activitats, amb la tutela de l’Ajuntament. 

● Crear un Consell de joves i un Consell d’Infants, fent-los partícips de les polítiques que 
els afecten. 

● Incrementar i millorar les ajudes per facilitar l'accés dels joves a l'habitatge. 
● Promoure la formació contínua de joves. 
● Buscar mecanismes públics d’intermediació laboral entre els joves i les empreses del 

territori. 
● Valorar gratuïtat i millora de l’oferta cultural adreçada als joves, on puguin participar 

en la creació de projectes culturals per fer-los partícips. 
● Millorar la mobilitat en horari nocturn en el transport públic. 
● Impartir tallers sobre el consum de drogues des d’una vessant pedagògica, no 

repressiva. 
 

Benestar social 
Posicionament 

Sant Pol ha de tenir el propòsit d’esdevenir una societat inclusiva i cohesionada garantint 
els mateixos drets i oportunitats a tota la ciutadania per donar una vida digna a tothom i 
lluitar contra les desigualtats ajudant els que més ho necessiten.  

Propostes 

● Realitzar una diagnosi de les necessitats socioeconòmiques de la gent del municipi 
(taxa de persones a l’atur, taxa de persones a l’atur i sense cobertura, població de 
nouvinguts, persones amb risc de dependència, usuaris de SAD-servei d'atenció 
domiciliària) per tal de realitzar un pla estratègic d'acció social. 

● Garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans-gèneres i 
intersexuals (LGBTI), en facilitant la participació i la representació en tots els àmbits 
de la vida social, i promoure la supressió d’estereotips que afecten la imatge de les 
persones LGBTI. 

● Promoure la igualtat de gènere entre la ciutadania i l'erradicació de qualsevol forma 
de violència relacionada, afavorint la transformació cap a una societat més 
igualitària. 

● Reforçar accions i tallers orientats a fomentar l’apoderament de les dones i  
l’autoestima, per tal de potenciar la relació social. 
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● Afavorir l’accessibilitat als centres de salut per part d’aquelles persones amb 
dificultat en la mobilitat i en tot el municipi, incloent les urbanitzacions a través de 
transport públic o convenis amb transport privat. 

● Potenciar la participació i l’activisme de la gent gran i de les persones amb 
diversitat funcional, tot garantint la plena accessibilitat als serveis, equipaments i 
activitat del poble 

● Avaluar l’índex d’envelliment i sobreenvelliment que afecten majoritàriament a les 
dones.  

● Avaluar tipus de llar monoparentals, normalment amb més presència de dones, i amb 
més vulnerabilitat social i econòmica.  

 

Dinamisme econòmic, comerç, empresa i treball 
Posicionament 

Apostem per un model econòmic divers, competitiu i sostenible basat en l’economia 
productiva local que aprofiti el talent humà, la innovació i les noves tecnologies, i que 
permeti mantenir l’estat del benestar i ajudi a corregir les desigualtats socials. Actualment 
la partida de dinamització comercial és de 5.000€. 

Propostes 

● Doblar la partida pressupostària dedicada a la dinamització comercial. 
● Establir un punt d'informació i assessorament en el terreny tècnic i financer per a les 

persones que vulguin crear petites empreses. 
● Crear un espai de coworking municipal per a professionals, amb assessorament i 

acompanyament per iniciar l'activitat (ubicat segons estableixi el pla d’equipaments, 
proposat a revisió). 

● Establir trobades de diàleg periòdiques entre l'administració i els comerciants per tal 
de conèixer les seves necessitats i treballar de forma col·laborativa per donar les 
solucions que es puguin per part de l'administració, com per exemple racionalitzar la 
taxa d’escombraries comercials. 

● Estudiar bonificacions indirectes en formes d’ajuts vinculats a la capacitat econòmica 
i la generació de nous llocs de feina i seguiment de plans ocupacionals. 

● El tipus de comerç és determinant. Cal una oferta de comerços atractiu, que 
aporti valor afegit i que cobreixi les necessitats dels vilatans. 

● El mercat setmanal hauria de ser un termòmetre de la vida del municipi, i ara mateix 
no ho és. Cal repensar-lo, i esbrinar el perquè de la seva reducció a nivell de parades. 
Actualment hi ha poques parades, i paralitza la plaça de l'Hotel, es podria traslladar al 
pàrquing de la Sènia i així no dificultaria l'estacionament i la circulació el divendres. 

● Promocionar activitats al carrer fora de temporada per tal d’afavorir que la gent surti 
al carrer. 
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Noves tecnologies i comunicació 

Posicionament 

Volem disposar d’una administració més oberta i transparent i que utilitzi les TIC per 
apropar l’administració al ciutadà, aprofitant la capacitat que ofereixen els canals digitals, 
per millorar la transparència en la gestió, i fomentar la innovació en els processos de 
comunicació bidireccional ciutadà-administració. 

Propostes 

● Treballar per aconseguir finançament (15.000€) de la Comissió Europea per als 
municipis WiFi, incorporant Sant Pol al Programa WIFI4EU (actualment 44 municipis 
a Catalunya ofereixen WiFi gratuït a espais públics). 

● Trobar espais d’interès general per activar l’accés Wifi gratuït, (Estació de Tren, Parc 
del Litoral, Plaça de l’Hotel, platges, Plaça de la vila, etc.) 

● Recuperar l’ENS com a revista cultural i de qualitat. 
● Promourem les competències digitals de la ciutadania, perquè es pugui desenvolupar 

en el terreny personal i professional. 
 

2. Governació 

Funcionament intern 
Posicionament 

Govern obert, aquesta és la màxima d’Esquerra Republicana, un ajuntament ben gestionat, 
obert al servei de les persones que doni facilitats i solucions al dia a dia de la gent. 

Propostes 
● Retre comptes de l'acció de govern de forma periòdica en audiències públiques per a 

tota la ciutadania. 
● Incloure en els pressupostos anuals una partida dedicada a processos participatius. 
● Establir un horari d'atenció flexible al ciutadà que permeti als vilatans fer les gestions 

fora del seu horari laboral (cita prèvia). 
 

Economia i finances 

Posicionament 

Creiem en una fiscalitat justa i eficient, però estem sotmesos a un marc normatiu d’hisendes 
locals molt restrictiu, que deixa escassa capacitat als ajuntaments però tot i això utilitzarem 
totes les palanques a l’abast per incorporar el model de fiscalitat progressiva. 

 

 



Programa electoral 2019                                                                          El Sant Pol de tot@s comença amb tu! 

 - 9 - 
Impuls
republicà

Propostes 

● Avaluar la municipalització de serveis com l’aigua i la deixalleria, a través  de la 
creació d’una Societat Municipal. 

● Garantir un Ajuntament sanejat que generi riquesa i que inverteixi en visió de futur. 
● Aplicar al màxim possible la fiscalitat progressiva a tots els impostos i taxes 

municipals (IBI, taxa residus, taxes escola bressol, etc.) mitjançant bonificacions 
indirectes vinculades a la capacitat econòmica. 

● Realitzar un pressupost real i equilibrat, buscant reinvertir el futur superàvit. 
● Evitar projectes sobredimensionats i afavorir els projectes que generin més consens 

i responguin a un interès general. 
● Potenciar la recerca de finançament a àmbits supramunicipals (Diputació, 

Generalitat). 
● Impulsar la sobirania fiscal pagant els impostos, les taxes i altres tributs directament 

a l’Agència Tributària Catalana. 
 

Seguretat ciutadana i Policia 

Posicionament 

Més llibertat és més seguretat, quan sabem trobar l’equilibri entre tots dos aspectes. La 
seguretat és un element vertebrador de les societats actuals i són molts els prismes des 
dels quals s’ha de concebre per posar-la en valor com a principi republicà. 

Propostes 

● Adequar l’acció sancionadora de la Policia al bon funcionament del municipi i no al 
sentit recaptatori. 

● Revisar els protocols de seguretat en les dates assenyalades com la Festa Major i Sant 
Joan. 

● Incrementar el control dels animals domèstics de raça perillosa i dels actes 
incívics dels propietaris. 

● Retornar a Sant Pol el dipòsit municipal de cotxes retirats per la grua. 
● Recuperar el govern de la policia.  



Programa electoral 2019                                                                          El Sant Pol de tot@s comença amb tu! 

 - 10 - 
Impuls
republicà

3. Territori 

Urbanisme i territori 
Posicionament 

A Esquerra Republicana de Sant Pol considerem que el creixement urbanístic a Sant Pol 
hauria de ser zero pel que fa a la requalificació de terrenys. 
Les possibilitats de creixement mantenint l’harmonia territorial són complexes. S’ha de fer 
un ús racional del territori i per això el model urbanístic que promovem és el de municipi al 
servei de les persones i de cohesió social. Qualsevol creixement que es proposi ha d’estar 
subjecte a un control democràtic que validi la subjecció de cada proposta a l’interès general, 
sota el paradigma del desenvolupament urbanístic sostenible. 
En aquest àmbit també s’inclouen les actuacions de manteniment, rehabilitació i millora de 
l’espai públic del nostre municipi. 
 
Propostes 

● Redactar i aprovar el POUM (Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal) amb el màxim 
consens possible. 

● Arranjar el passeig de la Punta, l’actual estat de deteriorament ja no és 
simplement estètic sinó un risc real per als vianants. 

● Arranjar l'accés i zona de la parada de l'autobús de la NII. Les instal·lacions del 
transport públic han de complir uns mínims indispensables per fer més fàcil la 
mobilitat de les persones. Cal parades dignes que cobreixin les necessitats dels 
viatgers. 

● Realitzar un pla d'arranjament dels carrers i voreres més malmeses. Analitzar, 
valorar i prioritzar les intervencions fent un calendari públic i detallat d’aquestes 
intervencions.  

● Establir un calendari d'actuacions de manteniment equitatiu i proporcional a tots els 
espais públics. Cal acabar amb la desigualtats en diferents zones del poble els quals 
estan deixats i amb manca de neteja i manteniment. 

● Revisar i gestionar amb les companyies telefòniques que les instal·lacions tinguin el 
mínim impacte visual. 

● Fomentar les activitats econòmiques en els terrenys rústics per afavorir el seu bon 
manteniment. 

● Millorar l’enllumenat públic en aquelles zones amb més mancances per 
incrementar la seguretat de les persones i facilitar l’activitat a l’aire lliure fomentant la 
vida saludable. 
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Equipaments 
Posicionament 

Sant Pol disposa de diversos equipaments municipals, els quals, gestionats de manera 
eficient, i orientant-los a donar servei a les persones, se’n pot treure un “rendiment social” 
millor que l’actual. La nostra proposta és portar a revisió el pla d’equipaments, elaborat el 
2014 i no executat. 

Mentre es porta a terme aquesta revisió, algunes de les nostres propostes són: 

● Habilitar l’edifici del Sindicat com a espai per a que totes les entitats hi tinguin el seu 
material. 

● Adequar la Sala Ainaud de Lasarte perquè realment sigui una sala polivalent 
amb múltiples usos. 

● Potenciar l'edifici de Ca l'Arturo com a lloc de reunió i ús per als joves. 
● Redistribuir les activitats de les entitats en funció del resultat del pla d’equipaments 

(Ca l’Arturo, antigues escoles, Sindicat, antic escorxador). 
● Promoure l’adquisició de pàrquing municipal en la futura construcció de la zona dels 

“antics tints”. 
 

Mobilitat 

Posicionament 

Primer les persones, el carrer és per a la gent i se’ls hi ha de donar prioritat. És urgent i 
necessari harmonitzar la mobilitat rodada amb la de les persones. Sant Pol té unes 
característiques complexes, però això no ha de ser un impediment per analitzar i incorporar 
les millors solucions de mobilitat possibles. 

Cal resoldre el problema de l’estacionament en dos aspectes: 
• Localitzar espais on poder fer aparcament. 
• Gestionar de forma eficient els espais actuals. 

 
Propostes 

● Tirar endavant la plataforma única per facilitar la circulació de vianants i compaginar-
ho amb la circulació de vehicles per tal de donar servei als comerços del carrer. 

● Gestionar correctament els horaris restringits de circulació i informar amb màxima 
claredat i transparència a la ciutadania i comerciants. 

● Habilitar un sistema de gestió d’excepcions àgil i fàcil pels ciutadans. 
● Fer un estudi de la mobilitat de les persones de les urbanitzacions, per plantejar una 

opció de transport públic al centre del poble o a destinacions de primera necessitat 
(centres mèdics, Hospital, etc.). 
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● Redissenyar el sistema de transport municipal per tal d’adequar-lo a les necessitats 
de la ciutadania (gent gran, escolar, etc.). 

● Potenciar els camins escolars existents fomentant el monitoratge voluntari per 
afavorir la seguretat d’aquests. 

● Implantar una tarifa de llarga estada de baix cost a la zona blava. 
● Bonificar l’estacionament a la zona blava a aquells usuaris que realitzin compres al 

municipi. 
● Utilitzar (com a altres municipis) una aplicació per tal de trobar aparcament. 
● Impulsar definitivament la instal·lació del semàfors de la NII a l'alçada de Can Tobella 

i de Moré. La NII és una “barrera” que separa la nostra població en dos nuclis de 
població, aquestes barreres s’han de trencar i facilitar la circulació de les persones de 
la zona de sobre la NII al nucli antic. 

● Pacificar el trànsit de la NII a l’alçada de Sant Pol Residencial. 
 

Habitatge 

Posicionament 

Cal dedicar una atenció especial a l’habitatge protegit i concebre’l com un estoc social al 
servei de diverses generacions. És estratègic, ateses les dificultats locals, invertir en la 
compra de sòl i col·laborar amb la creació d’un mercat secundari d’habitatge protegit, sense 
que s’incorpori al mercat de renda lliure. L’habitatge protegit ha de complir el mínim, és a 
dir, que la renda de lloguer no superi el 30% de la renda familiar. Aquest criteri ha de ser la 
base de qualsevol política d’accés a l’habitatge de caràcter social. 

Propostes 

● Augmentar el parc públic d’habitatge de lloguer. 

● Buscar mecanismes públics d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge entre els joves i 
els propietaris.  

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

● Evitar que els habitatges protegits s’incorporin al mercat de renda lliure com si mai no 
ho haguessin estat. 
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Medi ambient i sostenibilitat 

Posicionament 

La qualitat de l’entorn, el territori i el paisatge on vivim es un element fonamental de la 
qualitat de vida. Cal  implantar un model mediambiental sostenible, integral i que permeti 
compaginar el desenvolupament econòmic i el respecte i la protecció d’un entorn natural 
de qualitat. 

Propostes 

● Incentivar l’estalvi d’aigua i l´ús d’energies renovables. 

● Potenciar el consum responsable amb la república, amb alternatives a les grans 
empreses de l’Ibex, i treballar per la plena sobirania energètica. 

● Potenciar el reciclatge a través d'activitats. 

● Racionalitzar la recollida selectiva per tal de mantenir els carrers el més nets 
possible. 

● Promocionar la retirada de les bosses de plàstic de les botigues, oferint bosses de 
paper als comerços. 

● Millorar la gestió dels actuals horts urbans, revisant les bases per afavorir-ne la millor 
utilització. 

● Enjardinar les zones verdes amb plantes autòctones mediterrànies que requereixen 
menys ús d’aigua. 

● Convertir el parc mòbil municipal (furgonetes, cotxes, camions...) en vehicles elèctrics 
en un període màxim de vuit anys. 

Serveis municipals 
Posicionament 

Creiem que els serveis municipals és un reflex del què i com l’ajuntament pot fer per tots 
els vilatans. Per això és essencial que aquest serveis funcionin com un rellotge, i sempre 
amb la visió de servei al ciutadà per sobre de tot. Per això cal vetllar perquè aquestes 
premisses es compleixin, actuant amb responsabilitat i mà estesa amb els treballadors i 
treballadores. 

Propostes 

● Millorar la gestió i coordinació de la brigada per tal que les tasques de  servei siguin 
més eficients sense malbaratar recursos humans, materials i econòmics. 

● Ampliació de la zona d'actuació de la brigada, en neteja i sanejament per ser més 
equitatiu en tot el territori municipal. 

● Racionalitzar l’horari d’actuació de la brigada. 


