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El proper Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant serà
qui decidirà cap a quin futur encaminem el nostre municipi.

En primer lloc hem de tenir molt present que els nostres
governants han d'estar al costat dels interessos del poble de
Catalunya, el nou Ajuntament serà qui gestionarà la transició
cap a la Catalunya independent i necessitem uns alcaldes i
regidors forts i valents.

A més, hem de tenir clar que els ingressos extraordinaris que
tenim no duraran per sempre. Les velles polítiques de gestió ja
no serveixen i cal una nova manera de pensar i de fer.
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1.- MUNICIPI REPUBLICÀ
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Dels nous Ajuntaments naixerà la República Catalana. Així:

 Treballarem per l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència
 Impulsarem mocions de suport al dret a decidir, a la sobirania individual i col·lectiva i al

procés cap a la independència

1.1.- Municipi Republicà

Les properes eleccions municipals seran el preàmbul per les plebiscitàries del setembre. Els
resultats seran llegits en clau nacional-independentista. Ens calen uns Ajuntaments
compromesos amb el procés d’independència i que representin la voluntat popular del poble de
Catalunya.

Els nostres Ajuntaments han de ser valents i ferms per respondre als obstacles que poden
sorgir durant els procés, i no obeir als interessos del Madrid sinó als del poble de Catalunya.
Els ajuntaments que sorgeixin a les eleccions municipals seran els que faran la força
necessària per dur a bon port la creació d’un nou estat des de l’àmbit del municipalisme, de la
democràcia més propera al ciutadà.
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2.- MUNICIPI COHESIONAT
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És per a nosaltres prioritari el foment i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania del
nostre municipi. Proposem, doncs:

 Treballar per la transparència, acabar amb les decisions opaques de les majories i
intentar buscar el màxim consens

 Impulsar una societat participativa, escoltant les propostes de tots els àmbits i potenciar
la democràcia des de baix. En aquest sentit, aturar l’enderrocament de les Escoles
Velles i plantejar una consulta popular

 Fomentar el benestar social, fent èmfasi en la gent gran i l’atenció sòcio-sanitària local
 Emprendre les accions necessàries per tal de revertir la despoblació dels nuclis

d’interior, impulsant l´habitatge social

2.1.- Treballadors municipals
Donar suport i escoltar als treballadors de l'Ajuntament, tant personal laboral com
funcionaris i treballadores dels patronats i empreses públiques

 Modificar la proposta de catàleg de llocs de treball per adequar-lo a les
demandes dels treballadors de l'Ajuntament

 Unificar criteris de les condicions laborals entre els diferents departaments

 Assegurar que tots els treballadors tenen la formació adequada per realitzar la
seva feina. Crear un pla general de formació contínua.

 Emprendre totes les accions necessàries per garantir amb fermesa la llibertat
individual de totes les treballadores i treballadors de l'Ajuntament, impedir
qualsevol tipus de pressió o repressió perquè el personal expressi lliurement la
seva opinió. Garantir la no discriminació per edat, sexe, afiliació política o
sindical, lloc d'origen, religió o qualsevol altra condició no laboral.

 Dotar de més autonomia als treballadors perquè exerceixin les seves funcions
amb independència dels poders polítics.

 Buscar la màxima coordinació entre regidories pròximes de manera que els
treballadors tinguin uns criteris clars per fer la seva feina.

2.2.- Transparència

 Anar més enllà de la publicació dels pressupostos municipals tal i com estableix la llei.
Fer-ne un resum clar i ben redactat de manera que pugui ser ben entès per tots els
vilatans.

 Explicar el nostre projecte amb detall i amb paraules entenedores als nostres veïns,
preguntar-los la seva opinió i fer consultes populars o referèndums amb garanties en
temes clau, com per exemple les de l’edifici de les Escoles velles de l’Hospitalet.

 Saber afrontar els problemes o donar-los solucions ben fonamentades, escoltar els
veïns i fer-los partícips de la presa de decisions.

2.3.- Inter cooperació

Tenint molt en compte les diferències i singularitats de cadascun dels diferents nuclis de
població del municipi: fomentar les interrelacions dels diferents pobles del nostre municipi,
afavorir i fomentar activitats i projectes destinats a unir encara més els nostres pobles.
Col·laboració entre diferents entitats i col.lectius, activitats conjuntes i vinculades i projectes
comuns.
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2.4.- Entitats

 Fomentar la cultura i les expressions artístiques locals: cultura popular, festes, música,
art. Tenir atenció especial a les entitats de caire social que donin suport i ajuda als
sectors més desafavorits per la crisi.

 Donar suport a les entitats del municipi, regulant les subvencions i establint criteris
d’igualtat i de cohesió, atenent a les diferents necessitats i activitats de cada entitat.

 Subvencionar l’esport base com una activitat sana i natural a la qual tots els nens
haurien de tenir-hi accés, independentment del seu nivell econòmic.

 Valorar molt especialment la feina feta per tots els voluntaris i voluntàries que realitzen
activitats i projectes pel municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

 Establir calendaris de reunions per coordinar les dates més importants com festes
Majors, Germandat a Vandellòs i Sant Pere a l'Hospitalet.

 Escoltar a les associacions, acompanyar-les i col·laborar-hi en tots els àmbits.
 Atendre a les diferències culturals i identitàries de cadascun dels nuclis del municipi:

l’Almadrava, l’Hospitalet de l’Infant, Masriudoms, Masboquera i Vandellòs; i creure en el
municipi com un tot.

 Establir criteris clars i ben definits sobre els repartiment del pressupost entre les
diferents entitats, solucionar les diferències amb diàleg i consens.

 Donar suport i formació en temes burocràtics i econòmics a les entitats que ho
necessitin.

 Col·laborar i assessorar en el finançament públic i privat de les associacions.

2.5.- Esports
 Fomentar la pràctica de l'esport a tots els nivells amb especial atenció a practicants no

professionals

 Atraure esdeveniments esportius al municipi que generin retorn de la inversió i interès
turístic

 Donar màxim suport a l'esport base com a activitat necessària pel bon
desenvolupament i benestar dels nens i joves

 Reformar o arreglar les instal·lacions esportives per adequar-les a les necessitats reals
dels usuaris, com per exemple els pavellons de Vandellòs i de l'Hospitalet de l'Infant o
el camp de futbol de l'Arenal.

 Procurar i controlar que es realitzi un manteniment i reparacions necessàries per
mantenir els equipaments i instal·lacions en bon estat.

 Assegurar que les instal·lacions esportives disposin dels serveis bàsics, especialment
els dies que s'utilitzen per realitzar competicions: bar, lavabos i dutxes, aparcament,
magatzems de material.
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2.6.- Mitjans de comunicació

La independència de la Ràdio l’Hospitalet i la Televisió de Vandellòs és clau per una política
sana i democràtica:

 Acabar amb la utilització propagandística dels mitjans locals, establir criteris
periodístics. Eliminar tota forma de propaganda política i ús partidista de la TV i ràdio
l’Hospitalet.

 Donar tota la llibertat als periodistes perquè puguin fer la seva feina: informar amb
objectivitat de la realitat.

 Eliminar ingerències externes de què i com es publica encara que sigui incòmode per
govern

 Establir vies de denúncia a la manipulació informativa per part de sectors de pressió
 Donar més veu als ciutadans

2.7.- Esdeveniments municipals

Es considera imprescindible analitzar l’actual agenda d’esdeveniments municipals atenent a
criteris de promoció, imatge exterior i retorn econòmic per a la indústria, negocis locals a més
dels beneficis que pot aportar directa o indirectament als conciutadans . Un cop analitzada
l’agenda d’esdeveniments a nivell de fires, mercats, socials, econòmics,  esdeveniments
esportius i culturals en funció de la seva viabilitat i inversió econòmica es decidirà quins són els
que beneficien al municipi de manera prioritzada per tar de dur-los a terme o no.

2.8.- Manteniment de serveis municipals essencials

Gràcies a l’esforç de molta gent, s’ha aconseguit que aquest municipi disposi d’un nivell de
serveis bàsics de gran abast, eficiència i reconegut prestigi dintre de l’entorn més proper. Des
d’Esquerra volem consolidar els serveis considerats essencials, ampliar-ne la presència als
diversos pobles de municipi i millorar-ne la qualitat en benefici del conjunt dels nostres
conciutadans
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2.9.- Promoció d’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques:

Els nuclis de població accessibles amb equipaments adaptats, augmenten la qualitat de vida
dels veïns que hi viuen, milloren la nostra imatge i és un factor més que ens pot ajudar a
atreure visitants d’altres indrets.

Per això el nostre municipi ha de permetre un equilibri de funcionalitat i accessibilitat de tots els
ciutadans, fomentant les accions locals per a que l’equilibri entre la ciutadania sigui el màxim
possible i la mobilitat estigui a la alçada dels conciutadans.

 Millorar l’accessibilitat i suprimir barreres arquitectòniques. Auditar el grau de
compliment al nostre municipi de la Llei 20/1991, de 25 de novembre sobre la promoció
de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i codi d’accessibilitat tant de
les vies i espais públics, de les instal·lacions, i transports municipals.

 Accions específiques d’accessibilitat a dependències municipals:
Ascensors, lavabos, sales de reunions.

 Accions específiques en transports municipals:
Plataformes per cadires de rodes, auxiliar per ajudar a la
mobilitat, parades de bus municipal més dignes i ben senyalitzades.

 Fomentar subvencions a comerços locals per a remodelació i millora la seva
accessibilitat.

 Promoure la sensibilització als centres educatius sobre la necessitat d’entendre les
possibles mancances del les persones amb mobilitat reduïda i contraure un compromís
d’ajut  amb aquests col·lectius.

 Potenciar carrers de vianants, eixamplar voreres, així com l’estudi per crear vies de
trànsit per escolars amb recorreguts senyalitzats adequadament.

 Promoure la creació de aparcaments per persones amb mobilitat reduïda repartits de
manera equilibrada segons la freqüència d’ús que pugui rebre.

 Millorar la senyalització dels passos de vianants i zones de vianants per tal que el altres
usuaris de les vies augmentin la cura en el trànsit rodat pels carrers del municipi.

 Crear enquestes de participació amb les parts implicades per saber les necessitats
reals del municipi en aquestes actuacions.

2.10.- Animals

Els animals de companyia s’han transformat en una forma de gaudi personal i familiar, per tant
hem d’assegurar el benestar dels animals de companyia i dels seus propietaris sense interferir
negativament en la vida de la comunitat veïnal.

 Garantir la seguretat i qualitat de vida dels animals de companyia de manera que la
convivència diària s’integri a la societat actual.

 Elaborar programes entre departaments de l’Ajuntament per transmetre la necessitat
de la tinença responsable d’animals, promoure l´adopció i el no abandonament
d’animals que fomentin el respecte de la vida dels animals amb qui compartim tant els
espais com les emocions.

 Portar a terme l’estudi i si s’escau la construcció del projecte ja existent d’una zona per
esbarjo per els animals de companyia.

 Col·laboració entre entitats municipals i extramunicipals per tal d’oferir un servei de
recollida d’animals perduts i poder-los retornar als propietaris.
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 Promoure xerrades adreçades als escolars per crear esperit de proteccionisme i
respecte envers els animals de companyia.

 Elaborar un decàleg de tinença responsable d’animals de companyia, per tal de
conscienciar de la necessitat de les actituds cíviques que han de tenir els propietaris
per no incórrer en conflictes legals o veïnals.

 Donar veu mitjançant consultes a les parts interessades per què puguin manifestar les
seves inquietuds.

2.11.- Cultura

La política cultural de un municipi, ha de permetre als ciutadans que tant a títol individual com
col·lectiu tinguin accés a tots els recursos culturals. La cultura ens dóna consciència de qui som
i on volem arribar com a poble.

 Fomentar i optimitzar l’ús dels equipaments municipals: esportius, culturals, lúdics i de
serveis socials, per satisfer les necessitats específiques de la ciutadania, incorporant-hi
el concepte d’equipament sostenible promovent espais multifuncionals.

 Vetllar perquè aquells equipaments i serveis que depenen d’altres administracions
s’ajustin a les necessitats de la població, estudiant criteris de proximitat física i facilitat
d’accés al seu ús.

 Fomentar la cultura com a element de cohesió i millora de la qualitat de vida del conjunt
de la ciutadania.

 Fomentar i donar suport a la creació artística garantint les condicions necessàries
perquè les persones que ho desitgin puguin desenvolupar lliurement les seves
capacitats creatives, artístiques i culturals, tenint en compte les diferents franges
d’edat:

Tallers de teatre, poesia, música, club de lectura

 Foment d’activitats relacionades amb les festes tradicionals com: mones, tallers nadal,
Sant Jordi, Sant Joan, gegants, castellers...

 Creació d'una Aula de música tradicional i cultura popular catalana.
 Potenciar l’organització d’actes per difondre la cultura  en tots els seus àmbits,

prioritzant la programació d’espectacles, projecció de documentals o pel.lícules
vinculades a les lectures programades, sessions amb els autors dels llibres llegits,
obres de teatre, concerts i altres activitats vinculades.

 Afavorir l’intercanvi cultural entre tot l’àmbit dels Països Catalans: colles geganteres,
banda de música, colles de teatre, colles de diables....

 Impulsar la creació del Consell municipal de cultura amb representació de l’Ajuntament,
les entitats i els agents culturals locals.

 Vetllar per la qualitat i varietat de l’oferta d’activitats extraescolars de caràcter formatiu,
cultural, lúdic o esportiu, en horari no lectiu i, sobretot, en els períodes de vacances.

 Vetllar per la possibilitat d’accés de tota la ciutadania als ensenyaments artístics.
 Dissenyar polítiques d’atenció als infants. Música, teatre, lectures per incentivar

l’esperit artístic dels infants,
 Impulsar la digitalització de documents d’interès local per tal de preservar i difondre la

memòria del territori.
 Impulsar, des dels consells comarcals, sistemes de missatgeria entre municipis que

facilitin el préstec interbibliotecari.
 Augmentar l’horari d’obertura de les biblioteques municipals com a sales d’estudi en els

períodes d’exàmens.
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 Dissenyar plans de foment de la lectura i la formació continuada en col·laboració amb
els consells escolars del municipi i els centres de normalització lingüística. Fomentar el
club de lectura.

 Afavorir que a les biblioteques municipals hi hagi subscripcions als diaris, setmanaris i
publicacions locals, comarcals i nacionals en llengua catalana.

 Col·laborar en les diverses instàncies administratives i empresarials implicades per tal
d’aconseguir que les projeccions de cinema locals disposin del màxim nombre possible
de pel·lícules en llengua catalana.

 Promoure la presència de joves creadors del municipi
 Incentivar la programació de festivals locals donant impuls a la música local.
 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 siguin pròpies
del municipi, així com també les de nova creació.

 Promoure una política de memòria històrica a través de la recerca, l’estudi i la difusió
del patrimoni. Creació d’espais de memòria (museus), centres d’interpretació, rutes,
etc., la presentació d’exposicions, les visites ciutadanes col·lectives i el treball compartit
dels organismes responsables de turisme i patrimoni.

 Potenciar una agenda cultural d’actes i esdeveniments.
 Cercar noves oportunitats turístiques del municipi a partir de les potencialitats naturals

culturals basades en la identitat i la creativitat dels seus ciutadans i ciutadanes —
turisme literari, històric, paisatgístic, rutes i senderisme...

 Promocionar l’obra d’artistes i autors/es locals, facilitant-los un punt de trobada i
contacte amb programadors/es, artistes i autors/es que els guiïn en la seva formació.

 Fomentar la música i altres arts com a producte local de qualitat. Donar suport a músics
i artistes amb locals d'assajos i afavorir actuacions tant locals com fora del municipi.

 Fomentar i donar suport a les fires tradicionals i artesanes i contribuir, així  a la creació
d’una marca autòctona per tal d’establir canals de comercialització i promoció del
municipi i els seus productes amb denominació d’origen.

 Vetllar per la gestió adequada dels recursos naturals, patrimonials i culturals de la
població per tal de garantir el seu manteniment a mitjà i llarg termini.

 Promoure la creació de continguts de valor afegit i afavorir la difusió d’artistes i
creadors/es locals

2.12.- Gent Gran

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

Dotar el municipi de serveis de residències assistides per a  gent gran:

 Pisos tutelats, tant per gent gran o amb dependències lleus..
 Centres de dia, Fer un centre obert de dilluns a diumenge ampliant els horaris

adaptant- los a la conciliació laboral i familiar. Augment de professionals. Oferir un
servei obert. Serveis de menjador, etc

 Residències amb possibilitat d’estada limitada.
 Vetllar per uns serveis òptims d’atenció domiciliària i per la cobertura de

teleassistència, especialment per a persones soles més grans de 85 anys i menors que
presenten risc per malaltia.



Programa Municipal 2015-2019
-13-

 Potenciar l’atenció domiciliària, com aquell aspecte que pot donar més qualitat de vida,
sempre que les condicions de la persona gran ho permetin.

 Estudiar la possibilitat de buscar nova ubicació per el Casal de la Gent Gran.
 Desenvolupar accions de formació i suport a les persones que tenen cura de les

persones dependents.

2.13.- Infància i joventut

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

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

 Facilitar l’ús i garantir que hi hagi suficients equipaments per donar resposta a les
necessitats del jovent organitzat, ja que les múltiples formes d’acció i expressió de
l’associacionisme sovint necessiten fer ús de l’espai públic i, especialment, disposar
d’equipaments. Per reforçar els valors d’aprenentatge i d’autoorganització inherents a
l’associacionisme, també fomentarem que el lideratge d’alguns d’aquests equipaments
sigui de les organitzacions juvenils.

 Millorar la gestió del PUNT OMNIA, augmentar i fer una bona planificació les activitats
que s´ofereixen (idiomes, informàtica, teatre i restar oberts a noves propostes), ampliar
horaris i professionalitzar al personal. Vetllar pel compliment de la franja d´edat.

 Fomentar valors de bon veïnatge, estima pel municipi, respecte, i altruisme
 Donar suport als joves amb dificultats en els seus estudis
 Fomentar el lloguer per a joves fins als 35 anys.

2.14.- Acció Social

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

 Treballar activament i transversalment per prevenir les situacions de maltractaments,
especialment per a la infància, a les dones i a la gent gran.

 Establir protocols d’actuació per prevenir-los i models de suport i acció integral per a les
víctimes.
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2.15.- 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. Des d´ Esquerra, 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. Per això, els
ajuntaments són una peça clau dins d’aquest model, especialment en les competències pròpies
de salut pública, i tenen un paper fonamental en els àmbits de la promoció i la protecció de la
salut i la prevenció de les malalties, en coordinació real amb les àrees de serveis socials per
afavorir la visió i l’atenció global a la persona.

 Serveis sanitaris 24/h. 7 dies a la setmana. Per tal de donar serveis als veïns del
municipi i atendre qualsevol emergència en les empreses especialment les dels sector
energètic (tenint en compte que som municipi nuclear)

 Potenciar l’enfocament de salut comunitària mitjançant l’estreta col·laboració entre els
serveis d’atenció primària de la salut, benestar social i salut pública, basant l’activitat en
l’acció sobre els determinants socials de la salut. Impulsar la visió saludable i l’educació
per a la salut des de totes les àrees de l’ajuntament.

 Estudiar la possibilitat d´incrementar la dotació del personal sanitari en els centres del
nostres pobles.

 Coordinar i donar suport a les accions de formació, promoció i prevenció que tinguin a
veure amb la salut als centres educatius, al personal públic, a les entitats, etc.

 Dotar i formar al veïns en la utilització d’aparells desfibril·ladors en els equipaments
municipals.

 Desplegar responsabilitats en salut pública (aigües, animals de companyia, locals,
manipulació d’aliments, epidemiologia, instal·lacions amb risc de legionel·losi...).

2.16.- Educació

L’escola és un dels àmbits en el qual es reflecteixen de manera més evident les situacions de
desigualtat. És per això, que considerem que des dels ajuntaments s’ha de contribuir a
estructurar un sistema educatiu propi amb més capacitat de resposta als nous reptes educatius
i socials des de la proximitat.

 Subvencions dels llibres de text de primària fins a Batxillerat.
 Donar suport al programa de reutilització dels llibres de text
 Potenciar i ampliar els plans educatius d’entorn per contribuir a donar una resposta

integrada i global a les necessitats educatives de tot l’alumnat, amb una atenció
especial al més fràgil. Es tracta de concretar un pla estratègic que inclogui els agents
socioculturals de la zona i mobilitzi tots els recursos possibles (institucionals,
empresarials, esportius, artístics, entitats de lleure i totes les formes de voluntariat), per
generar atractives dinàmiques locals a favor de l’èxit educatiu en totes les seves
dimensions: personal, social, acadèmica i professional.

 Activitats extraescolars amb preus molt reduïts i transparents. Obertes inclòs fora del
calendari escolar.

 Repàs per alumnes amb necessitats educatives coordinat pels equips docents
 Impulsar l´aprenentatge de la llengua anglesa amb professors nadius .
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 Impulsar plans educatius per a la salut, xerrades, cursos, etc…( educació sexual,
drogodependència, trastorns alimentaris)

 Vetllar pel bon estat de les instal·lacions i equipaments dels centres educatius.
 Donar suports a tots els nivells a les AMPAS.
 Donar continuïtat als serveis de menjador dels centres educatius  millorant-ne el servei.
 Impulsar els cursos de Català presencials a tots els nivells inclòs el nivell Superior.

Apostar per les parelles lingüístiques.
 Adequa els espais i les instal·lacions de l´Escola de Música a l´Hospitalet i canviar a un

edifici nou  l´Escola de Música de Vandellòs i dotar de beques d’estudi.
 Engegar iniciatives per ajudar a la conciliació de la vida laboral i familiar. Donar

continuïtat a les hores d'acollida.

2.17.- Accés als pobles

Per tal d’aconseguir un accés més fàcil i segur a les poblacions d’interior i a l’Almadrava i així
fer-les més còmodes i segures parlarem amb les administracions propietàries de les vies
corresponents per que modifiquen l’accés a les poblacions de Masriudoms, Masboquera,
Vandellòs i l’Almadrava, mitjançant rotondes o accessos elevats o soterrats.

2.18.- Pla d’emergència nuclear

Revisarem el pla d’emergències nuclears i el posarem en coneixement de tota la població
repartint díptics a tots els veïns i veïnes i fent difusió als centres educatius. Revisarem tots els
punts del municipi en els quals no arribi la megafonia o arribi amb dificultats per què es pugui
entendre correctament. Es realitzaran els simulacres necessaris periòdicament perquè la
població sàpiga que ha de fer. Complementarem això amb coordinació de Protecció Civil que
faria xerrades a la població i a més utilitzar també als mitjans de comunicació locals per donar
difusió a aquestes mesures.

2.19.- Vigilància del transit motoritzat als nostres senders

Incrementar la vigilància per evitar el pas de vehicles motoritzats en senders i camins on tenen
el pas prohibit per llei. Efectuar una campanya informativa als mitjans de comunicació fent
difusió de l’increment de la vigilància per evitar aquestes actituds al municipi de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, així com informant de les sancions que s’imposaran en cas que
s’incompleixi la normativa. Per fer això coordinaríem els diferents agents que tenim al municipi:
Policia local, Protecció Civil i ADF, i també aprofitar les noves tecnologies com ara càmeres de
seguretat en llocs on aquest fenomen sigui més actiu, així com la implementació de barreres
efectives. A més, estudiarem la possibilitat d’habilitar alguna zona del municipi per poder
practicar aquests esports si hi ha una demanda suficient.
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2.20.- Cursos mediambientals als Centres Educatius i a la població
en general

Coordinar-nos amb els centres educatius per tal d’implementar cursos d’educació
mediambiental, que serien consensuats amb aquests centres. Així mateix, realitzar
periòdicament cursos d’aquest tipus a la resta de població, amb activitats de caràcter pràctic,
explicant els beneficis d’una bona actuació mediambiental pel medi ambient i pel nostre
municipi.

2.21.- Poder viure al teu poble

Als darrers temps, estem vivint, amb molta preocupació, una tendència de despoblament dels
nuclis interiors. Sabem que no hi ha un sol motiu, sinó que són una suma de molts. Hem de fer
una reflexió i anàlisi de la situació per tal de revertir aquesta situació. Això passa per posar a
disposició dels veïns una bossa d’habitatges, de lloguer, de compra o de lloguer amb opció de
compra, a preus protegits per facilitar a la població la possibilitat de quedar-se a viure al seu
poble, amb especial sensibilitat a la gent jove que ha d’accedir a una nova llar. Per aconseguir
això actuarem a diferents nivells:

 D’una banda fent de mitjancers entre promotor i entitats financeres per acabar i posar a
disposició de la població habitatges que estan en fase final de construcció, intervenint
per que els preus puguin ser accessibles a aquests col·lectius.

 D’altra banda ajudarem a la rehabilitació de cases ja construïdes intentant evitar que
aquestes s’acabin deteriorant. Tindrem especial cura sobre les cases deshabitades que
puguin ser una amenaça real i immediata i puguin posar en perill a les persones que
passin a prop. A més hem d’aconseguir que aquests nuclis d’interior siguin atractius per
la població afavorim el turisme interior, comerç interior i fent que dins el municipi hi hagi
suficients llocs de feina.

2.22.- Bonificació IBI Urbana – Lloguer social

Aplicarem una bonificació prou important al rebut de l’IBI Urbana a tots aquells propietaris que
posin el seu apartament / casa de lloguer a un preu taxat per l’Ajuntament i per llogaters amb
problemes econòmics. La idea es afavorir d’alguna forma un descompte del preu de lloguer per
persones amb dificultats econòmiques i amb riscos d’exclusió social, com ara persones que
han perdut la casa per no poder pagar la hipoteca, famílies amb tots els membres aturats i
dones víctimes de la violència de gènere.
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2.23.- Gestió paisatgística i de lleure del nostre entorn natural

 Revisar l´entorn de la cova del gat buscant una millor integració paisatgística
possibilitant la  conservació i protecció d´aquest espai natural i dels interrelacionats
amb ell (Punta del riu i Platja de l´Arenal).

 Estudiar la possibilitat d´aprofitament de l´actual via fèrria, tenint en compte les
aportacions dels veïns, en una via verda que uneixi els nostres pobles costaners entre
ells i amb les poblacions veïnes per tal d´ aconseguir una zona d´esbarjo i passeig pels
veïns.

 Potenciar la qualitat de vida integrant els jardins de l´entorn urbà a l´entorn natural de
cada població. Cal  utilitzar les espècies autòctones adients amb baix consum d´aigua
que ja formen part de l´entorn natural de cada població. Hem de revaloritzar aquests
espais amb vegetació autòctona i adequar-los com a parc que faciliti la relació dels
veïns amb el medi natural integrat a la població. Per exemple la zona de les alzines de
Masriudoms i la zona enjardinada d´Hifrensa a l´Hospitalet.

 Dotar de mitjans de protecció al patrimoni més important del nostre municipi, un cop
protegit, estudiar la seva restauració per poder-ne fer difusió i aprofitament educatiu i
turístic.

 Explotar del patrimoni actual, s´haurà de revaloritzar i incloure´l en la gestió turística del
municipi

 Fomentar estudis tant d'alumnes dels centres educatius o de professionals que posin
en valor el patrimoni històric, cultural, gastronòmic, identitari o altres àmbits locals.

 Prestar l'atenció necessària a les entitats i associacions interessades en projectes
relacionats amb patrimoni del municipi, per exemple, fortificacions de la guerra civil,
pintures rupestres de la cova de l'Escoda, etc.

2.24.- Sous de càrrecs electes

De tal manera que han fet els parlamentaris i càrrecs de l’executiva d’ERC s’hauria d’intentar
minimitzar la despesa associada als càrrecs electes municipals: sous, dietes, retribucions per
assistència a plens i a juntes de govern. Aquestes variables poden suposar una variabilitat, a
vegades, poc clares. S’ha de tenir un control públic de tots el pagaments.
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3.- MUNICIPI EMPRENEDOR
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És necessari començar a treballar per la viabilitat del nostre municipi per atendre a un futur
escenari en què no disposarem dels actuals ingressos extraordinaris. Volem:

 Assegurar la viabilitat del municipi cercant l’eficiència de la despesa, inversions i
administració dels nostres equipaments

 Apostar per destinar els recursos necessaris per tal de diversificar l’activitat
empresarial, cercant la transformació de Les Tàpies en un pol industrial i tecnològic de
referència generant ocupació de qualitat

 Apostar definitivament per turisme com a motor econòmic.
 No emprar els plans d’ocupació com a arma electoral complint estrictament les bases i

normatives incloent formació obligatòria comptant amb la participació de les empreses
locals

 Potenciar el comerç de proximitat i responsable com a base de cohesió social i
econòmica

3.1.- Plans d’ocupació

Els plans d’ocupació no són una solució adequada a la problemàtica de l’atur.

 Incloure formació específica als plans de formació, i donar eines als treballadors per
ajudar-los a trobar feina un cop acabat el pla d’ocupació. Les empreses són les que
creen ocupació, per tant: col·laborar amb les empreses en el disseny i implementació
dels plans d’ocupació buscar la seva complicitat en la creació d´ocupació.

 Més i millor suport a la creació d’empreses locals i buscar activament la implantació
d´empreses al municipi.

 Complementar els plans d’ocupació amb una línia de subvenció a empreses per
contractar aturats del nostre municipi. Les persones contractades per una empresa
privada tenen més possibilitats de trobar feina un cop s’acaba la subvenció ja que
s’incorporen al mercat de treball, creen vincles amb els empresaris i emprenedors i
s’integren en la dinàmica del mercat laboral.

3.2.- Taula per la crisi

Crear una taula d’empresaris, emprenedors, representats dels treballadors, entitats i de
l’Administració Publica amb reunions periòdiques per estudiar mesures referents a  la crisi
econòmica. Convocar a tots els agents necessaris i estudiar l’impacte que han tingut les
polítiques aplicades, si s’hi han de fer canvis i dissenyar les noves iniciatives per fer front a la
crisi econòmica.
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3.3.- Les  Tàpies com a Polígon  Industrial de referència

De cara a garantir la sostenibilitat i el futur del municipi és necessària una aposta ferma per la
reactivació econòmica del municipi. L’efecte panxa contenta que ha suposat les centrals
energètiques a través de la gairebé monopolització laboral del municipi i a través dels ingressos
que generen han fet que aquest municipi hagi quedat desfasat a nivell de generació d’ocupació
i de diversificació econòmica

Des d’ERC entenem que és una mesura prioritària i a la qual s’han de dedicar els màxims
recursos disponibles a transformar el polígon industrial les tàpies en un pol industrial que
permeti la reactivació i diversificació econòmica del municipi

Destinar recursos no imprescindibles en analitzar quin sector industrial o de serveis és el més
idoni per posteriorment treballar en atraure-hi la implantació d’empreses connexes, és una de
les mesures bàsiques del programa electoral d’ERC

En aquest aspecte s’hauria de revisar la funció de la MIDIT i reorientar-la cap a l’objectiu de
definir quin sector és el més atractiu per a possibles inversors i un cop definit el pla d’actuació
facilitar i propiciar a través dels recursos de què disposa el municipi la implantació d’empreses
de referència la qual cosa n’atraurà d’altres similars i les seves satèl·lits.

Aquesta tasca pot significar un gran esforç (a nivell de recursos i baixada de recaptacions) per
al municipi a curt termini no obstant de la seva subsistència en depèn d’aconseguir una
alternativa econòmica al sector tradicional energètic implantat al municipi

3.4.- Planificació i revisió del Pla d’inversions Municipal

Des d’ERC entenem que el municipi té una gran quantitat d´equipaments i infraestructures en
comparació al nostre entorn més proper. Aquesta situació  implica una despesa d’explotació
inassumible per a qualsevol municipi que no tingués ingressos extraordinaris com és el nostre
cas amb les centrals generadores.

És important deixar d’invertir en infraestructures que impliquin augmentar les despeses
d’explotació i manteniment de les mateixes. La sostenibilitat i la transició cap a un escenari
sense ingressos extraordinaris passa per començar a invertir en mesures d’optimització que
permetin reduir la despesa anual en comptes d’inversions en noves infraestructures que les
augmentin
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3.5.- Fibra òptica al municipi

Atenent a què l’enllaç de Fibra Òptica ja està llest al polígon Les Tàpies es proposa accelerar
l’arribada d’un accés ràpid a internet per a qualsevol conciutadà del municipi. La priorització de
donar accés a fibra òptica en primer lloc a les empreses del polígon les Tàpies no ha de ser
incompatible en donar accés a la resta d’emplaçaments.

L’accés a les TIC de forma econòmica ha de ser una prioritat per a aquest Ajuntament

3.6.- Unitat de compra local

Es creu necessari la creació d’una unitat de compra local des de l’Ajuntament de tal manera
que qualsevol empresa de béns i serveis del municipi pugui oferir el seu producte d’una manera
efectiva i transparent de cara a suplir les necessitats de l’Ajuntament.

D’aquesta manera es garantiria que per a les compres bàsiques de l’Ajuntament estigués
representat tot el teixit empresarial local i es fes amb molta més transparència l’adjudicació
d’aquestes compres puntuals o recurrents

3.7.- Comerç Local

És imprescindible la conservació i potenciació del comerç local per tal de garantir l’habitalitat
dels nostres pobles i consolidar el teixit empresarial comercial enfront del model econòmic de
les grans superfícies recentment implantades al nostre municipi.

D’aquesta manera es proposa incorporar l’àrea de comerç a la regidoria econòmica de
l’Ajuntament, augmentar la partida pressupostaria dedicada a la promoció del comerç local,
facilitar ajudes a la millora de comerços o implantació de nous, incorporar les diferents
associacions comercials a la Unitat de Compra Local, subvencionar accions comercials
encaminades a premiar les compres realitzades al petit comerç, i accions destinades a atreure
l'atenció i l'interès dels veïns per aconseguir que ens tinguin en compte, com una opció més, a
l'hora de realitzar les seves compres, i finalment es planteja prioritzar la tasca de sensibilitzar
als ciutadans de la importància que té la pervivència del petit comerç, i els beneficis que  aporta
tant a nivell econòmic com a nivell social.

3.8.- Exportació

 Emprendre mesures per fomentar l’exportació fora del municipi de productes i serveis
locals.

 Subvencionar empreses amb iniciatives exportadores, tant de productes com de
serveis, acompanyar els emprenedors en els processos d’implantació i consolidació del
seu producte o servei fora del municipi.

 Assessorar i formar a les empreses que vulguin iniciar projectes exportadors.



Programa Municipal 2015-2019
-22-

3.9.- Taula de turisme

 Crear la taula de turisme composada per tots els agents que tinguin incidència en el
turisme: empresaris, treballadors, propietaris, associacions.

 Establir reunions anuals abans de l’inici de la temporada per planificar les actuacions
necessàries per a la temporada turística, analitzar el resultat de les actuacions anteriors
i corregir-ne les que no siguin eficaces.

 Escoltar el sector turístic i comercial per dissenyar les polítiques publiques que els
afectin.

 Redissenyar els plans de promoció turística per incloure-hi el gran patrimoni cultural,
històric i social del que disposem, afegir la cultura identitària pròpia dels nostres pobles
així com la cultura i patrimoni català
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4.- MUNICIPI SOSTENIBLE



Programa Municipal 2015-2019
-24-

Amb un municipi sobre equipat, inviable a mig termini i que genera una gran pressió
mediambiental sobre l’entorn, és necessari:

 Treballar per un desenvolupament local sostenible impulsant la pagesia local
potenciant els plans de gestió forestal

 Gestió responsable dels recursos escassos orientant el municipi cap a un model de
residu zero i 100% renovable

 Transformar el municipi en el més eficient a nivell energètic del País enfront de la
catalogació de municipi nuclear implantant un pla integral d’actuacions en matèria
d’eficiència energètica

4.1.- Eficiència i sostenibilitat energètica municipal

Atenent l’etiqueta de municipi nuclear de Vandellòs i Hospitalet de l’Infant (amb les
connotacions que això comporta) entenem que portes enfora i també de cara als conciutadans
s’hauria de treballar per tal de què aquest municipi fos un dels més si no el més sostenible i
eficient respecte el vector energètic de tot l’estat.

És també ben cert, que l’eficiència energètica apart de contribuir en la reducció d’emissions de
CO2, augmenta el prestigi i reconeixement dels municipis que adopten una filosofia
energèticament sostenible, però també acaba estalviant una gran quantitat de recursos
econòmics ja que assegura que la despesa energètica resti minimitzada en el temps

De la mateixa manera que altres municipis de Catalunya amb menys recursos econòmics per
càpita ja han optat per aquesta via on un exemple clar és la iniciativa Rubí Brilla, des d´ ERC
proposem com a primera mesura la redacció de pla director municipal transversal d’eficiència
energètica que inclogui un pla d’accions prioritzat a desenvolupar de manera periodificada.

Aquest Pla Director Municipal d’eficiència energètica hauria d’incloure entre d’altres:

Accions destinades al sector públic:
 Inscriure el municipi dintre del pacte d’alcaldes (Covenant of majors) que és un llistat

voluntari de municipis de tota Europa que es comprometen a reduir el 20% el consum
energètic dels equipaments municipals, generar el 20% d’energia amb fonts renovables
i reduir l’emissió de CO2 també en 20% amb un horitzó 2020

 Anàlisi i optimització de tots els contractes de subministrament energètic del municipi a
nivell de despesa i origen de les fonts de subministrament

 Auditoria energètica i pla d’actuació per totes les edificacions i equipaments municipals
 Certificacions en sostenibilitat LEED o Green Globe per a totes les edificacions

municipals
 Anàlisi de viabilitat d’implantació de sistemes centralitzats de climatització (District

Heating-Cooling)
 Implementar accions per a fomentar la mobilitat sostenible municipal
 Incloure la participació d’un expert en eficiència energètica en el disseny i

desenvolupament de qualsevol infraestructura municipal de nova construcció
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Accions destinades al sector privat
 Redacció d’ordenances municipals propícies a la implantació de sistemes d’eficiència

energètica per a obra nova o reforma i que evitin les traves administratives actuals
 Ajudes directes al sector residencial, comercial o industrial per a la implantació de

mesures correctores d’eficiència energètica
 Realitzar campanyes de sensibilització, formació i foment de la cultura energètic en tots

els àmbits del municipi
 Aplicar mesures per tal de minimitzar la pobresa energètica
 Implementar accions per a fomentar la mobilitat sostenible privada

Aquest pla d’accions és per una banda propici a la imatge del poble però per una altra banda té
com objectiu reduir la despesa d’explotació dels diferents equipaments d’acord a l’eficiència
econòmica municipal sostinguda en el temps com a un dels eixos principals del nostre
programa.

4.2 - Gestió forestal integrada i aprofitament dels recursos naturals

Actualment la majoria de la superfície de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és bosc. Per tant, la
bona gestió d’aquests espais ha de ser prioritària. Al mateix temps, la disminució de les
superfícies conreades afavoreix l’increment de superfície forestal. Cal, doncs, compaginar la
gestió de les zones boscoses amb el suport decidit a l’activitat agrícola.

Per això:

 Promourem la redacció d’un pla de gestió forestal integral per al municipi, com a primer
pas per planificar quines accions cal dur a terme per afavorir la disminució del risc d’un
gran incendi forestal i l’ús dels recursos naturals que se’n puguin
extreure (aprofitament de la biomassa obtinguda en les neteges forestals).

 Donarem suport a la creació d’un banc de finques que actualment no es conreen. Fer
de mitjancers entre els propietaris i les cooperatives agrícoles per aconseguir la
recuperació i valorització dels terrenys més aptes per tornar-se a conrear. Utilitzar els
plans d’ocupació de l’Ajuntament per fer viable aquest projecte. Així mateix, des de
l’Ajuntament, buscar la col·laboració de les institucions nacionals, estatals i europees
per engegar el projecte.

 Implantar subvencions de caràcter municipal específiques pels productes agrícoles que
es produeixen a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i, que per les característiques
físiques i ambientals del territori, actualment no són viables econòmicament.
Acompanyar aquestes ajudes d’assessorament tècnic per diversificar els cultius i
buscar aquells que tinguin major viabilitat i adaptació a les característiques de la zona.

 Tots els productes agrícoles obtinguts d’arbres de titularitat municipal es vendran als
comerços i cooperatives locals que gestionen aquest tipus de fruit.

 Vincular els productes agrícoles locals a l’oferta turística del municipi. Disposar
d’estands fixos a totes les oficines de turisme municipal amb aquests productes.
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4.3.- Comptabilitat directa municipal

Davant la no sostenibilitat dels pressupostos municipals a no ser pels ingressos extraordinaris
de les centrals energètiques ubicades al municipi i davant un futur tancament de les centrals o
una rebaixa de les percepcions econòmiques que rep l’Ajuntament a causa del la falta
d’estabilitat regulatòria del sector energètic es creu imprescindible començar a treballar en la
conscienciació dels nostres conciutadans al respecte

Una mesura per tal de fer entendre als conciutadans aquest aspecte seria aplicar i publicitar
per a cada partida de despesa de l’Ajuntament d’on provenen els fons per tal d’aplicar-la. És a
dir, per a qualsevol despesa ordinària o extraordinària s’hauria de conèixer quin és l’origen dels
fons que la fan possible.

D’aquesta manera es podria conèixer si part dels serveis que es presten a nivell municipal
estan subvencionats en part per aquests ingressos extraordinaris amb data de caducitat o bé si
aquella nova infraestructura que resta planificada s’acabaria executant amb fons íntegrament
provinent de les centrals. Aquesta informació es considera imprescindible amb la finalitat que
tothom tingui ben clar quina part del pressupost general municipal està suportada pels seus
impostos directes

Des d’ERC entenem que els ingressos extraordinaris i l’ocupació que generen les centrals
energètiques són claus per a l’actual funcionament del municipi i no renunciem a treure el
màxim profit pel fet de ser el municipi on estan ubicades durant màxim temps possible sempre
que la seguretat dels veïns sigui prioritària

4.4.- Aprofitem el nostre espai interior

Tenim un paisatge molt divers i com a tal, hem d’aprofitar tot el potencial turístic. Ates a la
creixent demanda d’esports i activitats de muntanya, com ara el senderisme, l’escalada o les
curses de muntanya, etc. Potenciarem els nostres nuclis d’interior per tal d’atreure a turistes i
practicants d’aquestes activitats i aconseguir dinamitzar econòmicament aquests nuclis i
complementar el turisme de costa que ja tenim a l’Hospitalet.

 Millorarem la xarxa de camins que uneixen totes les poblacions del municipi i també les
masies deshabitades amb una bona senyalització i tenint cura del seu estat.

 Això s’ha d’acompanyar d’un bon sistema de informació, tan a les oficines de com als
indrets situats a prop d’on es poden fer aquestes activitats amb personal que sigui
coneixedora de l’entorn i sistema de camins i que puguin donar l’atenció adient
recolzant-se amb mapes, díptics i materials necessaris i també ofereixin informació dels
establiments de restauració dels diferents pobles.

 Al mateix temps, és viable fer-ho interactuar amb l’aprofitament, fins ara molt residual,
dels atractius turístics de que disposem com ara el museu de l’oli i ca la Torre a
Vandellòs.
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4.5.- Estalvi de l’aigua

 Implantarem un pla d’estalvi d’aigua a totes les instal·lacions municipals.
 Farem un seguiment i control de les depuradores municipals, per tal d’augmentar la

seva eficiència.
 Farem campanyes d’informació a la població de la importància de l’estalvi i del us

correcte de l’aigua.
 Controlarem la xarxa d’abastiment de tots els nuclis per garantir la seva eficàcia.
 Reutilitzaríem l’aigua de la depuradora de l’Hospitalet per utilitzar-la regar els nostres

jardins públics per poder augmentar la qualitat de les especies que hi hagi sense que
suposi una despesa d’aigua potable. Implantar una depuradora verda en substitució de
l’actual EDAR de Vandellòs, actualment no funcional (l’aigua de la depuradora s’allibera
sense ser tractada correctament al barranc de La Solana). La depuradora verda
permet, mitjançant processos naturals (sedimentació de residus en llacunes,
descomposició de les impureses orgàniques mitjançant microorganismes, bacteris i
plantes), depurar l’aigua per a funcions de reg.

 Aprofitar la depuradora verda com un element per atraure activitats econòmiques
d’educació ambiental i recerca científica entorn aquest sistema ecològic de depuració.

 Manteniment de la carcassa de l’antiga EDAR per poder visualitzar les diferències entre
els dos sistemes; aprofitament i reutilització d’aquells elements que puguin ser útils per
a la nova depuradora verda.

 Aprofitament de les aigües depurades per a regar els conreus propers a la depuradora.

4.6.- Reciclatge:

Promourem el correcte reciclatge de les deixalles tant dels veïns com de les instal·lacions
municipals. Per això, el primordial, és una bona educació des de les escoles on ens farien
xerrades divulgatives pels nens, semblant al que es fa ara en el tema d’educació viària.

4.7.- Condicionar la punta del riu de l’Hospitalet:

Neteja i adequació de l’espai per dur-hi a terme activitats de divulgació i aprenentatge de
l’entorn amb dos elements característics i significatius de la zona: presència del fartet (peix
endèmic de la Península Ibèrica, poc freqüent en el litoral peninsular) i el tamarigar que hi ha
en aquest espai (arbre propi de zones salines i difícil de localitzar amb l’extensió en què es
troba en la desembocadura del riu Llastres). Fer un pla d’espai natural de protecció.
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A LES TEVES MANS


