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INTRODUCCIÓ 
 

PER UNA NOVA MONTCADA. NETA, JUSTA I PRÒSPERA. 
 

El programa d’Esquerra Republicana és fruit de l’aportació de militants, simpatitzants, independents, i persones que 
ens estimen Montcada i volem donar el millor de nosaltres per assolir una Montcada millor. És la proposta dels 
activistes que defensem les causes de la ciutadania compromesa en el bé comú. És la proposta de progrés que 
sorgeix del batec ciutadà que no es resigna i passa a l’acció, amb l’objectiu de prendre el control dels ajuntaments per 
millorar la política, crear valor públic i augmentar la satisfacció i la qualitat de vida dels ciutadans. Volem construir 
una Montcada on valgui la pena viure-hi, que enforteixi el sentiment d’identificació i de pertinença del ciutadà. Una 
Montcada que projecti els millors valors democràtics: els valors republicans. Una Montcada que dia a dia lluiti per fer-
se un nom i un lloc propi en el nou país, sempre al servei de les persones.  

 

Tenim l’oportunitat de fer foc nou i deixar enrere el frau i la corrupció. Tenim un projecte per bastir una nova 
Montcada oberta i transparent, que reti comptes als ciutadans i que sàpiguen involucrar-los en la presa de les millors 
decisions. El compromís amb el bé comú ens guia en l’anhel de forjar una ciutat socialment avançada, d’acord amb el 
triple objectiu de viure i treballar per una Montcada més Honesta, més Emprenedora i més Cohesionada i Sostenible.  

Així doncs, aquest programa, fruit de la participació col·lectiva i basat en els valors republicans, s’estructura en tres 
eixos:  

 

1. Montcada  Honesta:  Transparència i retiment de comptes: Auditoria financera i urbanística. Obrir els plens a la 
participació ciutadana. Eines a la ciutadania per poder exercir control sobre les polítiques públiques. Participació: 
implantar eines de consulta real directe, pressupostos i processos participatius,  audiències públiques. El municipi 
s’ha de construir amb la cooperació de ciutadania i administració. 

2. Montcada emprenedora i socialment justa: La lluita contra l’atur com a política social més urgent que cal 
prioritzar. L’actitud emprenedora de l’Administració a l’hora de propiciar nous filons d’activitat econòmica, 
promoure l’economia cooperativa i l’emprenedoria. Invertir en els eixos comercials com a nodes de vida civil i 
d’interrelació social. Promoure les TIC i l’administració electrònica com a factor d’informació, participació, 
transparència i simplificació de l’Administració. La necessitat de lluitar contra la pobresa i les desigualtats com a 
garantia de l’exercici efectiu dels drets i les llibertats més bàsiques de les persones. 

3. Montcada cohesionada i sostenible: La cultura com a eina motor de ciutadania lliure i compromesa amb la 
societat. La salut, l’acció social o l’esport com a garantia de qualitat de vida i benestar de les persones. La qualitat 
i el prestigi de l’escola pública com a eina per a la igualtat d’oportunitats efectiva i el bon funcionament de 
l’ascensor social. Des d’un urbanisme humanista que potencia l’àgora ciutadana i la interrelació social fins a la 
sostenibilitat del patrimoni natural i cultural com a base de la identitat col·lectiva. Potenciar la virtut cívica per a 
l’adopció d’energies netes i el residu zero. Fer efectiu el dret a l’habitatge o poder viure en ciutats més 
intel·ligents on les TIC puguin potenciar les actituds responsables dels ciutadans vers l’entorn, la reposició del 
mobiliari o el funcionament dels serveis públics.  
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PER UNA MONTCADA QUE PARTICIPI EN EL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ DE 
LA REPUBLICA CATALANA 
 

El dia 4 d’octubre del 2014 es va escenificar al Palau de la Generalitat, el suport dels ajuntaments catalans a la 
consulta del 9N. Dels 947 ajuntaments de Catalunya 911 van aprovar la moció proposada en defensa al dret a decidir i 
del 9N per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM). Montcada 
fou un dels pocs dels que no van donar suport a aquesta consulta. No ens pot tornar a passar.  

En les properes eleccions municipals, tots som cridats a decidir com volem que sigui el nostre municipi, en l’inici del 
procés constituent del nou país, de la República catalana.  

La independència és l’oportunitat per generar nous motlles per a la política municipal. Tenim l’oportunitat de superar 
totes les barreres que avui ens condicionen, començant pel finançament, les competències per dur a terme noves 
polítiques socials, culturals i econòmiques, per apoderar els ciutadans, propiciar la participació política, la 
transparència, la lluita contra la corrupció, etc.; en definitiva, per posar la política al servei de la gent.  

Des d’Esquerra Republicana volem que també Montcada empenyi el procés cap a la independència i sigui 
protagonista de la imparable revolució democràtica que vivim. Tots som testimonis i protagonistes directes de la 
il·lusió compartida que vivim en els nostres barris, places i mercats. Es tracta d’una energia civil que també hem de 
posar al servei del municipi.  

És clau per al país disposar d’alcaldes, regidors, consistoris i municipis compromesos amb l’exercici del dret a decidir i 
l’assoliment de la independència, fent costat a la majoria social i a les institucions de la Generalitat: el president i el 
parlament.  

Sabem que el procés viurà fases decisives en els propers mesos i la implementació del full de ruta cap a la 
independència no serà un camí planer. El desafiament democràtic a l’Estat per poder fer la transició real, enllestir les 
estructures d’estat i referendar la futura constitució catalana requerirà una fortalesa i un compromís personal i 
institucional dels càrrecs electes municipals. Els ajuntaments i els organismes supralocals seran una eina, sens dubte, 
decisiva per engegar el procés constituent i culminar-lo amb èxit amb la proclamació de la República catalana com a 
nou estat d’Europa.  

En aquest sentit, els càrrecs electes municipals d’Esquerra Republicana es comprometen a dur a terme les accions 
següents:  

 

 Participació pro-activa dels municipis i els seus representants en l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI)  

 Impulsar mocions de suport al dret a decidir, suport a la sobirania individual i col·lectiva dels ciutadans de 
Catalunya i de suport al procés cap a la independència.  

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

 Facilitar l’acció i cooperar amb les organitzacions de la societat civil sobiranista: AMI, ANC, Òmnium, 
Sobirania i Justícia, Catalunya Diu Prou, etc.  

 Exercir la sobirania fiscal des dels ajuntaments en coordinació amb la Generalitat i la societat civil sobiranista.  

 Recolzar l’acció i posar-se a disposició de les principals institucions del país (Presidència del Govern i 
Parlament) durant tot el procés constituent, des de la declaració fins la proclamació de la independència.  
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 Cooperar amb el Govern de la Generalitat en la realització de les estructures d’estat i la internacionalització 
del procés constituent.  

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

 Participar pro-activament en la constitució d’una «Assemblea de càrrecs electes» com a eina d’expressió de la 
voluntat democràtica.  
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I. UNA MONTCADA HONESTA  

L’esclat i la intensificació dels episodis de corrupció i l’aparició del nom de Moncada esquitxada per aquests 
escàndols en els mitjans, ha tingut un impacte en la credibilitat dels polítics i dels partits. La lluita contra la corrupció i 
l’emergència de representants polítics amb les mans netes s’erigeix com una prioritat de primer ordre per guanyar la 
confiança dels ciutadans. S’han d’acabar els temps dels partits que entreguen el poder als que no es presenten a les 
eleccions i que s’enriqueixen amb els impostos i el poder que se’ls ha lliurat. Els valors republicans de la meritocràcia, 
la igualtat d’oportunitats, l’honestedat en la gestió pública, la salvaguarda de l’interès general, la gestió responsable 
de tots i cadascun dels euros del pressupost públic són, avui, elements decisius i altament valorats per la ciutadania. 
Estem convençuts que sense transparència no hi pot haver confiança. El dret efectiu a la transparència és un dret 
que permet protegir-ne d’altres, dificulta la corrupció i, en definitiva, legitima la democràcia i el bon govern. 

Esquerra Republicana, com a força de govern que ha estat, és i serà, compta amb una trajectòria ètica impecable en 
comparació amb la dels grans partits de la vella política. I, al mateix temps, Esquerra Republicana compta amb un 
historial d’acció legislativa al Congrés i al Parlament que ha propiciat lleis més transparents sobre el finançament dels 
partits, la creació de l’Oficina Antifrau o la promoció de la nova Llei de transparència. És l’hora de reivindicar el nostre 
ADN republicà i d’impulsar mecanismes per fer arribar l’honestedat al govern de Montcada. 

Des d’Esquerra Republicana sentim la urgència d’obrir la democràcia al conjunt dels ciutadans i de la societat civil. Cal 
tornar la política a la ciutadania. El bon govern republicà vol estimular el compromís social, el deure i la llibertat dels 
ciutadans per decidir en tots els afers municipals. Volem protegir l’interès general dels abusos de poder de qualsevol 
tipus. Volem preservar la integritat de l’espai públic, vetllar per la salvaguarda dels serveis públics i posar els recursos 
de tots al servei de la igualtat d’oportunitats. 

L’apoderament ciutadà i la participació efectiva són eines cabdals per assolir l’objectiu polític més preuat dels 
republicans: “repartir el poder entre el màxim nombre de ciutadans possible”. Obrint la democràcia a tothom, 
repartim el poder, el prenem de les mans dels que l’usen per als fins particulars i el tornem a on correspon, al servei 
de la llibertat i la igualtat de tots. 

El repte de viure en una democràcia oberta passa, doncs, per potenciar el control ciutadà a l’Ajuntament. Els pilars 
per edificar un govern obert són la transparència, el retiment de comptes, la participació i la cooperació. 

 

1. La transparència i el retiment de comptes: Obrir les dades públiques, obrir els plens, accés a la informació, 
elaboració d’informes, infografies i informar dels 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. En definitiva, el mer compliment de la llei 19/2014 catalana de transparència.  

2. La participació: Consolidar i simplificar les eines de consulta directa, la concertació de debats, la iniciativa 
ciutadana per determinar l’agenda i els programes de govern. Promoure processos participatius per elaborar 
pressupostos compartits o adoptar projectes estratègics. L’objectiu és el de construir les polítiques i el model de 
poble o ciutat amb els ciutadans. 

3. La cooperació: Superar les barreres dins els ajuntaments i els serveis municipals i, de cara enfora, amb els 
administrats. Cal superar estructures piramidals dins l’organització municipal, establir la millora contínua com a 
guia d’acció, establir polítiques de concertació o partenariats i vertebrar la confiança amb la societat civil i els 
agents socials que representem. 
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PROPOSTES 

1. Anar més enllà de les noves lleis de transparència, amb l’elaboració de plans de transparència i 
compromisos ètics de bon govern. Tant la Llei espanyola 19/2013, de 9 de desembre, com la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableixen mecanismes de garantia 
del dret a la transparència i al bon govern exigint que els ens locals construeixin portals web de transparència i 
facin publicitat activa de tota la informació rellevant. També requereixen que els ens locals facin un registre de 
grups d’interès i estableixen mesures que propiciïn el bon govern amb el foment de la participació i la 
col·laboració ciutadana.  

Esquerra Republicana té la voluntat d’anar més enllà dels llindars que fixen les noves lleis i es compromet a 
establir plans de transparència, elaborats conjuntament amb la ciutadania, de manera que, mitjançant la 
interacció i la millora continuada, es progressi en l’exercici del dret efectiu a la transparència dels ciutadans. Així 
mateix, hi ha la voluntat d’aplicar manuals de bon govern als ajuntaments, que elevin el compromís ètic i públic 
dels governants i esdevinguin exigència permanent vers la ciutadania. 

 

2. Establir pactes d’integritat en l’àmbit de la contractació pública. El pacte d’integritat és una eina per ajudar 
els governs, les empreses i la societat civil a lluitar contra la corrupció en l’àmbit de la contractació pública. Es 
tracta d’un procés que inclou un acord signat entre un govern i tots els licitadors en qualsevol contracte de 
l’Administració. El pacte estableix els drets i les obligacions en el sentit que cap de les parts del contracte pagarà, 
oferirà, exigirà o acceptarà suborn, ni participarà en conxorxa amb els competidors per obtenir el contracte. A 
més, els licitadors estaran obligats a revelar totes les comissions i despeses similars pagades que guardin relació 
amb el contracte. L’incompliment del pacte d’integritat genera un risc d’exclusió permanent del licitador. 

3. Plataforma electrònica pública i centralització de les compres. Significa la centralització de les compres de 
l’Administració pública mitjançant una plataforma electrònica pública per garantir la transparència de totes les 
compres. Aquesta centralització facilita la fiscalització, disminueix els casos de corrupció, promou la simplificació 
en la contractació i en disminueix els costos i permet unificar la demanda de necessitats. A més, tot el procés és 
públic i els ciutadans poden fer-ne el seguiment mitjançant plataformes electròniques. 

4. Impulsar un codi ètic i d’austeritat que catalogui i reglamenti l’ús dels espais i mitjans públics, incloent-hi 
eventuals vehicles oficials, regals institucionals, convits institucionals. Supressió de les targetes de crèdit de què 
gaudeixin càrrecs institucionals o d’organismes municipals. Fiscalització de l’oportunitat i despesa dels viatges 
oficials. 

5. Revisar el reglament d’organització municipal (ROM), amb vista a adaptar-lo a les noves necessitats i donar la 
flexibilitat suficient per incorporar elements de democràcia deliberativa i directa i més implicació de la societat 
civil organitzada i la ciutadania en general a la política municipal.- 

6. Establir plans de transparència elaborats conjuntament amb la ciutadania, per fer efectiu el dret a la 
transparència i al bon govern, mitjançant portals web de transparència amb tota la informació rellevant (accés 
permanent, obert i comprensible la informació pública rellevant). 

7. Enfortir la xarxa associativa i garantir-ne la interlocució, la comunicació i la participació en els temes 
rellevants que afectin el municipi, amb especial sensibilitat per les reivindicacions que es plantegin si són 
d’interès general i beneficien el conjunt de la població.  

8. Dotar la ciutadania de les eines i de la formació (evitant la fractura digital) per treure el màxim partit a 
aquestes noves polítiques. 
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9. Assajar polítiques de democràcia 2.0: vot per internet, enquestes, consultes… 

10. Promoure la creació d’òrgans de supervisió i atenció de queixes. 

11. Impulsar fórmules de cogestió d’equipaments amb la societat civil. 

12. Potenciar les polítiques de comunicació com a eina de relació entre la ciutadania i l’ajuntament. 

13. Garantir l’accés de la ciutadania i de les entitats a la informació relativa a l’activitat municipal, mitjançant 
l’oficina d’atenció a la ciutadania. 

14. Evolucionar l’actual model de subvencions a les entitats locals a un model en què els contractes programa o els 
convenis de col·laboració siguin l’eix de la relació, allà on sigui possible. 

15. Compromís de temps de resposta a totes les peticions i escrits dels ciutadans. 
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II. MONTCADA EMPRENEDORA I SOCIALMENT JUSTA 

El foment i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de Montcada ha de ser una prioritat del futur govern 
municipal. Un dels principals problema que estem patint en aquest cicle econòmic i amb aquest sistema és l’alt nivell 
d’atur dels darrers anys i les seves conseqüències. Al gener del 2010 vam superar els 3.000 aturats a Montcada i 
Reixac, arribant al 3.516 aturats a l’abril del 2013. Avui encara no hem baixat d’aquesta xifra de 3.000 aturats 
registrats. No cal estendre’s en les repercussions econòmiques i socials a que pot portar aquesta situació, tant 
personal com col·lectivament.  

El municipi és la primera administració, la més pròxima, a la ciutadania i a les seves problemàtiques. El primer pel que 
volem treballar és garantir la independència econòmica i el desenvolupament personal, de tota la ciutadania. Cal 
promoure l’activitat econòmica per crear llocs de treball de qualitat, combatent l’atur i la precarietat laboral. 
Estimulant a les persones emprenedores i la creació d’activitat. Montcada necessita un comerç local potent impulsat 
per l’Ajuntament en cooperació amb el teixit comercial. Necessita aprofitar el potencial dels nostres polígons 
industrials en cooperació amb l’empresariat local, aplicant mesures de modernització i adequació de les zones 
d’activitat per a un desenvolupament sostenible.  

A Montcada impulsarem l’actitud emprenedora i la creació d’empresa. Emprendre és una actitud que es pot aplicar en 
molts contextos i és imprescindible per al progrés i el benestar. Un d’aquests contextos és la creació d’empresa i, per 
tant, d’ocupació. L’Ajuntament ha de potenciar i acompanyar les iniciatives que reportin riquesa a la ciutat i que 
contribueixin a crear llocs de treball.  

Potenciarem les polítiques de lluita contra l’atur. L’orientació laboral i formació per tal d’incrementar les oportunitats 
de les persones han de ser una prioritat. Apropar el món educatiu al món productiu és un àmbit on l’administració 
local hi té un important paper a fer. Dissenyar mesures que premiïn la Responsabilitat Social Corporativa i, per tant, la 
inserció laboral de col·lectius amb especials dificultats ha de ser un element que contribueixi a la cohesió social.  

En aquest context hem d’aprofitar l’alt grau d’obertura i d’internacionalització de l’economia catalana, com un dels 
punts forts del nostre país, amb el lideratge del Vallès. Ho farem amb el potencial que tenim a Montcada: la 
creativitat i la formació de la gent, la tradició d’una cultura del treball i la ubicació logística entre Barcelona i un Vallès 
que lidera la nova industrialització exportadora de qualitat. Aprofitar les oportunitats i poder alliberar tot el potencial 
de tota la població en llibertat i progrés personal. La millora més eficient és reduir el nombre de persones amb 
dependència econòmica. Una de les característiques en el moment de plantejar les polítiques públiques des dels ens 
locals és que han d’estar coordinades amb les polítiques que fan els altres agents i, molt especialment, els plans 
d’acció que duen a terme altres administracions com ara la catalana i l’europea. 

Paral·lelament, i mentre no aconseguim que aquesta generació de riquesa i creació d’ocupació arribi a tothom, cal 
afrontar polítiques redistributives destinades a garantir la cohesió. Aquest ha de ser un dels pilars bàsics de treball 
de ajuntaments, mitjançant programes municipals que lluitin contra la marginació i per la cohesió social, a partir del 
suport personalitzat i d’orientació de la ciutadania, incorporant-hi plans de desenvolupament comunitari, plans 
d’interès social, plans educatius d’entorn, plans de ciutadania i immigració, etc. 

Hem de conèixer i fer front als nous reptes que s’estan esdevenint ja avui. La nostra societat està vivint processos de 
canvi social destacats que cal saber analitzar i abordar com correspon: l’envelliment progressiu de les nostres po-
blacions, les situacions de dificultats econòmiques, els canvis que s’estan produint en el si de les estructures familiars, 
així com la integració de tots els col·lectius amb especials dificultats (les persones nouvingudes, joves, amb 
problemes de salut mental...). Tot plegat, per evitar que aquests fenòmens puguin potenciar l’exclusió social. 

Cal que es faci un pas endavant des dels ajuntaments en la consideració del dret de ciutadania en la línia del que 
succeeix en els països més avançats del nostre entorn. Cal treballar perquè la inversió social no sigui un àmbit 
infradotat del pressupost municipal, i se li ha d’atorgar la importància que requereix per la repercussió que té sobre la 
població. En aquests moments de dificultats econòmiques, la inversió social és més imprescindible que mai per fer 
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front a les necessitats de les persones, així com considerar-la inversió a causa del retorn que suposa per a l’economia 
local. 

El foment de la solidaritat social respon a un principi bàsic de l’ideari republicà que defensa Esquerra. S’ha d’entendre 
com un fet que ha de ser impulsat des d’àmbits molt diversos. D’aquesta manera, les polítiques d’acció social s’han de 
concebre des d’un punt de vista integral, a partir de l’anàlisi global de les problemàtiques del municipi i coordinant-
les, de manera transversal, amb els serveis de salut, d’ensenyament, de treball, d’urbanisme, etc. 

D’altra banda, cal no oblidar el foment de la participació ciutadana a l’hora de crear o coordinar les polítiques en 
l’àmbit del benestar social i fomentar una implicació directa i clara, alhora que responsable, de la ciutadania i les 
entitats per crear llaços de solidaritat enfront dels problemes de desigualtat. 

També cal incidir en el model d’ajuntament d’Esquerra i la seva relació amb la ciutadania. A partir d’un concepte de 
participació realista, possible, democràtic i efectiu, cal preveure el contacte i la interrelació amb la ciutadania i la 
societat civil per alimentar-se del seu coneixement, de la seva tasca, i adequar les polítiques a la realitat social i a les 
necessitats del municipi i la seva gent. Per aquest motiu, esdevé de gran importància la creació dels consells 
municipals o fer audiències públiques com a òrgans de participació, factors de convivència, elements d’adequació de 
polítiques i generadors de proximitat a la ciutadania, en què participin les administracions, les entitats, els ciutadans, 
les organitzacions empresarials, etc.  

Tampoc no es pot eludir la responsabilitat de l’Administració local com a referent ètic en la seva actuació. Els 
ajuntaments d’Esquerra, com a Administració pública i més propera a la ciutadania, han d’actuar en l’exemple i en 
conseqüència amb les actituds i els valors que volen fomentar en la societat. Per tant, han de ser sensibles amb la 
conciliació entre la vida laboral i personal dels seus treballadors i ha de promoure la compra ètica dels serveis, 
pensant també en el foment de l’economia social, tenint present d’incloure clàusules socials en els concursos i les 
entitats socials sense ànim de lucre. 
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1. MONTCADA EMPRENEDORA 

Objectius a assolir:  

1. Incrementar la taxa d’ocupació. 

2. Arribar a una inversió del 3 % del PIB en R+D.  

3. La reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

4. L’increment de les energies renovables. 

5. L’augment de l’eficiència en l’ús de les energies.  

6. La reducció de la taxa d’abandonament escolar. 

7. L’increment de persones amb estudis superiors. 

8. La reducció del nombre de persones que viuen per sota del llindar de la pobresa. 

 

Des de Catalunya, la necessitat de reformes estructurals i de canvi en el model de desenvolupament es veu més 
viable en la mesura que tenim la possibilitat de començar a construir un nou país.  

 

Per assolir aquests objectius cal:  

1. Millorar l’ocupabilitat de les persones, en especial mitjançant l’orientació professional i la formació.  

2. Millorar el funcionament del mercat laboral.  

3. Facilitar l’accés de les empreses al finançament.  

4. Promoure la reorientació estratègica de les empreses.  

5. Promoure l’emprenedoria.  

6. Impulsar la transició cap a una economia més eficient en l’ús dels recursos.  

7. Impulsar la modernització de l’Administració i la simplificació administrativa.  

8. Impulsar les infraestructures estratègiques que necessita el teixit productiu. 

 

Els ens locals tenen un paper rellevant com a motor econòmic i també en la definició del nou model econòmic. I, com 
s’ha esmentat, cal que l’impuls de les polítiques es faci de manera coordinada entre les diverses administracions. 
També cal remarcar que, en l’actual escenari de començar a construir un nou país, els ens locals tindran un rol molt 
important i, eventualment, caldrà que estiguin al costat de la Generalitat, molt especialment en polítiques de deute 
públic i tresoreria, en què la Generalitat, en correspondència, ha d’estar al costat del món local amb un millor tracte 
de les transferències pendents.  
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En aquest procés d’avanç cap a la independència, no es pot obviar l’envestida del Govern espanyol contra 
l’autonomia local. Aquesta política sistemàtica de menyspreu envers els poders locals es va posar de manifest amb 
l’aprovació de la Llei estatal 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 
Amb aquesta Llei es limita de facto la lliure actuació dels municipis en molts aspectes. Cal remarcar que, en el seu 
article 25, delimita les competències pròpies de les administracions locals. De la relació de 15 competències, no n’hi ha 
cap que faci referència a la promoció econòmica. Aquest tipus d’actuacions posen de manifest la nul·la sensibilitat 
que té el Govern del Partit Popular a l’hora de donar instruments als municipis per lluitar contra la crisi. Ans al 
contrari, per a Esquerra és una prioritat que els municipis del nostre país endeguin i desenvolupin, amb caràcter 
prioritari, polítiques de promoció econòmica coordinades amb l’Administració de la Generalitat i el seu entorn. Només 
d’aquesta manera aconseguirem treure el país de la crisi i iniciar la remuntada de l’economia mitjançant un model de 
desenvolupament més sòlid: la millor garantia per a un nou país.  
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2. ADMINISTRACIÓ EFICAÇ  

La crisi econòmica i la caiguda dels ingressos municipals derivats de l’activitat immobiliària han posat les hisendes 
locals en una situació francament precària. En el cas de Montcada les dificultats financeres es veuen i es veuran 
agreujades pel deute, reconegut judicialment, envers els propietaris de terrenys classificats com a zones verdes que 
han guanyat un procés d’expropiació forçosa contra l’Ajuntament. La quantia d’aquests expropiacions hipotequen el 
futur inversor del nostre municipi. Paral·lelament, La dependència no resolta de l’economia de l’ajuntament respecte 
del fet constructiu no fa més que posar en franc risc la viabilitat de la hisenda local i deixa el territori a expenses del 
grau d’endeutament de les arques municipals.  

En aquest escenari és fonamental mantenir l’austeritat i, sobretot, una gestió eficaç dels recursos públics. I un cop 
més, cal reivindicar un nou model de les finances locals que s’ha de materialitzar en una nova Llei d’hisendes locals. 
Un ajuntament sanejat ens ha de permetre fer front a nous projectes d’inversió importants i necessaris per al 
desenvolupament econòmic del nostre municipi.  

Les propostes i la gestió d’Esquerra ve marcada pels principis d’austeritat, honestedat, eficiència, rigor i 
transparència en la gestió dels recursos públics. Permetre el control democràtic dels comptes locals i, més 
concretament, promoure els portals web d’informació accessible i dels processos d’obertura de dades. Amb aquests 
instruments s’apropa l’execució del pressupost a la ciutadania i aquesta pot tenir coneixement, fil per randa, de la 
destinació dels recursos públics. També, cal fer palès que les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) són 
una eina per a la modernització de l’Administració i permeten incrementar l’eficiència, de manera que impliquen una 
millora de la qualitat en la prestació dels serveis públics i un apropament a la ciutadania. 

Els eixos de treball en aquest apartat són: administració electrònica en la societat de la informació (smart cities), la 
funció pública com a millora de la qualitat del servei públic, la transparència i el control dels comptes públics, 
pressupostos i fiscalitat i els sistemes de pagament digitals.  

 

Administració electrònica en la societat de la informació: 

1. Transparència: definir el pla de transparència municipal que ha de ser full de ruta d’actuacions i objectius. En 
aquest pla, cal fer especial èmfasi en la transparència en el processos de compra pública a través de les TIC. 

2. Participació:  les eines TIC tenen un paper fonamental en aquest àmbit, i poden ajudar molt per assolir la 
codecisió de la població. 

3. Dades obertes: molt orientada a la fiscalització de la ciutadania, però també a fomentar activitat econòmica 
mitjançant l’explotació de les dades. 

4. Eficiència: canvis normatius i de processos que permetin avançar cap a una Administració sense papers real, 
orientada a la màxima agilització dels tràmits de ciutadans i empreses. 

5. Relació amb el ciutadà: transformar en el model de relació amb el ciutadà i passar a tenir una visió integral i 
proactiva de la relació ciutadà-Administració mitjançant els mecanismes que proporcionen les TIC. 
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 La funció pública, eina de millora de la qualitat del servei públic 

El servidor civil, el funcionari públic, esdevé l’eina fonamental per aconseguir una Administració eficaç. El nivell de 
formació i la seva preparació influiran en gran mesura en el nivell del servei als ciutadans. En aquest sentit, els 
ajuntaments d’Esquerra Republicana es proposen potenciar els funcionaris com a eina de millora de la qualitat dels 
nostres municipis. 

 

1. El funcionari públic ha de ser el centre de l’activitat diària municipal i ha d’aportar l’experiència i els 
coneixements en els diferents àmbits d’actuació local. 

2. Potenciar la comunicació entre funcionaris i regidors perquè la seva visió i experiència és imprescindible per a 
la tasca dels polítics municipals. 

3. Repensar l’organització municipal per poder donar resposta a les necessitats dels nostres conciutadans. 

4. Impulsar l’accés dels funcionaris a la formació continuada, amb cursos i màsters finançats parcialment pels 
consistoris o les entitats supramunicipals, com a inversió en la millora del principal actiu dels ajuntaments, els 
seus treballadors. 

5. Política de transparència en la contractació, promoció i gestió dels funcionaris públics. Per mitjà de l’EAPC, 
adoptar criteris comuns, i tendir a la centralització de processos de selecció, que evitin i impossibilitin 
pràctiques mancades d’ètica.  

6. Permetre que els funcionaris públics disposin de canals directes per exposar quins aspectes cal millorar 
perquè la prestació dels serveis públics sigui més efectiva.  

7. Integrar els servidors públics en els òrgans de participació ciutadana perquè s’impliquin en la millora i 
optimització de la gestió municipal. 

 Pressupostos i fiscalitat 

1.  Tendir a la justícia, la simplificació i l’equitat del sistema fiscal municipal, amb la introducció de mecanismes 
que reparteixin la càrrega fiscal en funció de la capacitat de pagament i econòmica. En aquest sentit, es 
preveu utilitzar mecanismes com ara les subvencions i exempcions per a determinades situacions personals o 
familiars del subjecte passiu (desnonaments o situacions de pobresa extrema). Complementàriament, es 
promourà la tarifació social a les taxes i preus públics per accedir als serveis públics. D’aquesta manera, 
aconseguirem els objectius bàsics d’una política fiscal socialment compromesa, financerament eficient i 
fiscalment responsable. 

2. En el marc dels plans de participació ciutadana, promoure la implantació progressiva dels pressupostos 
participatius, inicialment, pel que fa a les despeses, a fi que la ciutadania pugui decidir alguns aspectes dels 
pressupost municipal amb l’objectiu de buscar la coresponsabilització de la població en la gestió pública.  

3.  Evitar taxes d’obertura de negoci desproporcionades, especialment per a les pimes.  

4.  Prioritzar, en l’elaboració pressupostària, la despesa i la inversió destinades a la promoció de l’activitat 
econòmica local i a serveis socials bàsics com a mesures per a fomentar l’ocupació i la cohesió social. 
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5.  Incorporar els criteris ambientals a les ordenances fiscals.  

6.  Facilitar la transmissió familiar de l’activitat empresarial. 

7.  Contenir la pressió fiscal dins d’uns límits raonables i amb una clara vocació dirigida a destinar els increments 
d’ingressos fiscals a la contenció del dèficit local.  

8.  Rigor i celeritat en els pagaments a proveïdors. L’alt nivell d’endeutament –públic i privat– i la crisi financera 
iniciada l’any 2008 en una economia molt dependent del crèdit bancari originà una manca de liquiditat que 
dificultà la recuperació de l’activitat econòmica. Davant d’aquest escenari, des de l’àmbit local cal buscar 
alternatives que superin les actuals restriccions de liquiditat i que afavoreixin els desenvolupament econòmic 
i social. El primer en donar exemple ha de ser l’administració pública, complint uns terminis de pagament 
inferiors als 30 dies. 
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3. UN COMERÇ DE PROXIMITAT NECESSARI PER A MONTCADA 

El manteniment i la promoció d’un model comercial arrelat a la trama urbana, modern i dinàmic, amb una pluralitat 
d’oferta competitiva i equilibri entre formats és una peça essencial per a la cohesió social, la coherència urbanística, la 
identitat i l’atractiu, la seguretat i vitalitat de Montcada i Reixac. L’articulació i el reforçament dels eixos comercials 
urbans, basades en l’oferta de producte de consum quotidià han de ser les línies definitòries de l’activitat municipal 
d’Esquerra. Amb aquest objectiu, pren força dotar els municipis de nous instruments, com ara les Comunitats de 
Cooperació Econòmica Urbana, a semblança dels Business Improvement Districts que es coneixen en el món 
anglosaxó com una forma habitual de gestió de les àrees comercials de les grans ciutats, en la qual tant els actors 
privats com els comerciants i les empreses assumeixen el rol de gestors d’una àrea determinada, de manera que 
s’estableix una fluïda col·laboració publicoprivada per gestionar l’espai. Els objectius que persegueix aquest ens són 
promoure i dinamitzar l’àrea comercial, millorar-ne la gestió, oferir serveis i cercar sinergies positives. Caldrà 
continuar potenciant l’associacionisme comercial. El treball estret entre aquestes associacions i l’Administració és un 
primer esglaó de la col·laboració publicoprivada. 

  
Eixos de treball: 

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

2. Buscar espais de diàleg i col·laboració amb les entitats de comerciants dels municipis per generar accions 
d’actuació conjuntes (fires, jornades, setmanes temàtiques...). 

3. RRR Facilitar la informació sobre els locals buits i agilitzar les tramitacions Fomentar i donar suport a les fires 
tradicionals i artesanes per establir canals de comercialització dels productes de la terra i contribuir, així, a la 
creació d’una marca catalana de productes de qualitat amb denominació d’origen. 

4. Vetllar per la disciplina de mercat i la igualtat de condicions de competència entre operadors comercials, com 
a element de defensa dels drets de les persones consumidores. 

5. Promoure la creació d’entorns urbanístics amables per al comerç, amb especial atenció a les illes de vianants. 

6. Impulsar la dinamització, la modernització i la viabilitat econòmica dels mercats municipals. Vincular la 
promoció i la dinamització dels mercats municipals als eixos comercials. 

7. Promoure que les cooperatives de consum de l’agricultura utilitzin sistemes de producció respectuosos amb 
l’entorn i garanteixin, alhora, la màxima seguretat alimentària i alimentació saludable. Per assegurar la 
viabilitat del sector agrari, hem d’apostar perquè totes les produccions arribin als mercats i que sigui el 
consumidor, en funció del seu criteri, que compri un o altre tipus de productes. En aquest sentit, hem de partir 
de la base que tots els productes alimentaris que entren a la cadena són sans, bons i segurs, siguin de 
producció ecològica o obtinguts amb altres pràctiques. 

8. Vetllar per l’entorn físic on es desenvolupen els mercats no sedentaris i per la seva continuïtat com a canal de 
distribució propi que compleix unes funcions d’accessibilitat, proximitat, amplitud d’oferta, competitivitat en 
preu, dinamització del municipi i punt de trobada i socialització de la ciutadania.  

9. Fer fires al carrer per tal d’omplir d’activitat el municipi, i on hi hagi un espai per entitats o un espai municipal 
central en alguna activitat del moment. 
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4. EMPRENEDORIA, EMPRESA I TREBALL 

Des del municipi, s’ha d’avançar en la garantia del dret subjectiu a l’ocupabilitat. Això implica gestar polítiques 
d’inversió en serveis públics però també en polítiques transversals de millora de l’ocupabilitat de les persones i de 
promoció d’iniciatives generadores d’ocupació. 

En aquest sentit, cal articular els mecanismes adients per garantir la participació a la convocatòria del Departament 
d’Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per aconseguir els ajuts per emprendre 
accions d’orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació. Aquesta xarxa 
d’orientació per a l’ocupació s’articula des de dos nivells diferenciats i complementaris: un primer nivell d’informació i 
assessorament, que es porta a terme mitjançant la xarxa d’oficines de treball (SOC, i un segon nivell d’orientació, més 
especialitzat, que es duu a terme en col·laboració amb entitats públiques i privades.  

El dret subjectiu a l’ocupabilitat ha de ser l’eix del model de desenvolupament econòmic i social a l’hora de buscar 
una millor qualitat de vida de les persones, un dels principals objectius que es fixen els ajuntaments d’Esquerra. Al 
segle xxi, els esforços de les administracions s’han de centrar a facilitar la transformació de l’economia tradicional en 
una economia del coneixement i sostenible, entenent que la sostenibilitat és una gran oportunitat de transformació i 
d’innovació per a la majoria d’empreses. És en aquest sentit que els ajuntaments d’Esquerra promouen polítiques de 
dinamització de les activitats econòmiques del municipi.  

D’altra banda, l’actual situació del mercat laboral situa l’emprenedoria com una opció cada vegada més atractiva per 
als professionals que busquen però que no troben feina assalariada. Cal que les polítiques municipals creïn l’entorn i 
les condicions propícies per a l’activitat emprenedora, tant afavorint la creació d’espais físics (laboratoris ciutadans, 
espais de cotreball), on els emprenedors puguin compartir els seus projectes, com facilitant-los l’activitat diària o 
afavorint-ne el prestigi social. 

 

Algunes propostes: 

 Emprenedoria  

1. Promoure l’esperit emprenedor i la creativitat en els centres escolars i en la ciutadania en general, com a 
hàbits i competències clau per a la formació dels futurs components de la societat del coneixement. 

2. Acostar la tecnologia i el coneixement a la ciutadania i les empreses del municipi per facilitar la comprensió i 
aplicació de la tecnologia a l’activitat quotidiana de persones, emprenedors i empreses. 

3. Promoure l’establiment de citilabs com a nodes de foment del pensament creatiu, la innovació social i 
empresarial i l’emprenedoria. 

4. Establir i desenvolupar un política per ajudar a la creació d’espais de cotreball als municipis, identificant-ne, 
per mitjà d’un estudi, els punts forts i dèbils, amb l’objectiu que els centres de cotreball tendeixin a una 
especialització concreta. 

5. Posar a disposició de possibles interessats a desenvolupar un projecte de cotreball espais municipals. 

6. Promoure als mitjans de comunicació locals els centres de cotreball. 

7. Establir línies d’ajuts en el marc dels centres de cotreball.  

8. Promoure la cultura de l’emprenedoria, de l’esforç, del pensament creatiu, la innovació i el coneixement. 
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9. Establir un programa de potenciació i acompanyament per a les persones que vulguin establir-se en un espai 
de cotreball, donant a conèixer a la ciutadania els potencials dels espais. L’acompanyament de les persones 
ha de ser suficient i qualificat; qui faci l’acompanyament ha de ser un professional i cal establir un nombre 
màxim d’usuaris perquè siguin atesos per cada acompanyant, de manera que pugui resultar eficient. 

10. Establir punts on informar i assessorar tècnicament i financerament les persones que vulguin crear petites 
empreses de tipus associatiu o cooperatiu, així com d’autoocupació. 

11. Col·laborar en l’establiment de canals de comunicació entre els centres educatius, les empreses i les 
administracions per ajustar l’oferta de formació professional a les necessitats locals del mercat de treball. 
Crear els òrgans consultius i de participació social que puguin vertebrar aquesta comunicació. 

12. Promoure, des dels ens locals, la desaparició de barreres administratives de tot tipus, la suma d’imposicions 
tributàries en aquest àmbit per a l’establiment d’empreses. 

13. Dur a terme una política de foment de l’emprenedoria en les ordenances municipals. 

14. Minimitzar la morositat de les corporacions locals respecte als proveïdors com a primera política de promoció 
econòmica. 

15. Aprofitar les instal·lacions i infraestructures municipals en hores sense ús per a activitats promogudes des 
dels municipis en favor de l’autoocupació de persones aturades. 

 Empresa i indústria 

1. Mantenir els polígons industrials i comercials (enllumenat, voreres, vials, senyalitzacions...). 

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

3. Promoure les comunicacions adequades dels polígons industrials amb les grans infraestructures vials o altres 
mitjans de transport (trens, ports, aeroports). En aquest sentit, esdevé important la negociació amb les 
operadores de vies de pagament per no penalitzar les empreses dels municipis que tinguin les 
comunicacions amb la resta del país afectades per peatges.  

4. Impulsar la concentració empresarial d’un mateix sector per promoure la creació i la impulsió de clústers. 
D’acord amb la política de clústers, afavorir el manteniment de sòl industrial i potenciar la creació de polígons 
industrials amb els serveis necessaris per poder desenvolupar activitat productiva. 

5. Aprofitar el sòl industrial propi i posar-lo en bones condicions a disposició de l’atracció de noves inversions. 

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

7. Establir i mantenir una comunicació directa amb les principals indústries i empreses ubicades al municipi, a fi 
de detectar possibles empreses en crisi.  

8. Establir negociacions amb les patronals empresarials i els sindicats per oferir meses de diàleg per implantar 
noves empreses als municipis amb ofertes de sòl industrial, amb incentius per a la industrialització de zones 
d’especial interès.  
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 Treball 

1. Promoure el treball social amb baixa qualificació/especialització de persones sense treball, respectant el 
principi de no-substitució de llocs de treball efectius, atenent necessitats socials bàsiques que qui les demana 
no pot retribuir (persones dependents, col·lectius exclosos o en risc…). 

2. Detecció del nombre de famílies de l’àmbit local de què es tracti que es troben per sota del llindar de la 
pobresa perquè formin part d’un col·lectiu d’atenció prioritària que permeti la plena escolarització, 
l’alimentació normal, l’habitatge i l’acompanyament necessari per a la inserció sociolaboral que calgui.  

3.  Vetllar per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb especial atenció als col·lectius 
amb risc d’exclusió social, i també dels que tenen una integració més difícil al mercat laboral: joves, dones i 
més grans de 45 anys. 

4. Establir una borsa de treball municipal de fàcil accés —operativa telemàticament— a què puguin accedir 
ocupadors i demandants d’ocupació, en coordinació amb les empreses del municipi i la resta de la comarca, 
per conèixer les necessitats del teixit empresarial. 

5. Crear el club de la feina, un espai físic assistit per un tècnic competent i destinat als demandants d’ocupació, 
amb els recursos necessaris per facilitar que tothom pugui assolir i escollir adequadament el lloc de treball: 
ordinador, impressora, correu electrònic, models de currículums, publicacions especialitzades —
ofertes/demandes—, informació de cursos de formació ocupacional, accés a pàgines web d’ocupació, etc. 

6. Treballar per la recol·locació de persones que perdin la feina per processos de tancament o deslocalització 
d’empreses. En aquest mateix sentit, en les possibles negociacions de noves implantacions o trasllats 
d’empreses, es vetllarà perquè les plusvàlues derivades de la possible requalificació de terrenys industrials no 
siguin mai un incentiu al tancament o la deslocalització de la mateixa empresa. 

7. Promoure el coneixement i la relació entre les empreses del mateix municipi i les dels municipis veïns, com a 
via per generar sinergies i projectes conjunts. 

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

9. Promoure el voluntariat entre sèniors prejubilats i jubilats, amb bagatge professional, per fer tutories per a 
persones emprenedores i recercadores de treball. 

10. Adaptar la formació que s’ofereixi des del municipi amb les competències necessàries per cobrir les vacants 
de les empreses locals. 

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

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

13. Establir ajudes a la contractació, afavorint les empreses que facin contractacions a col·lectius amb especial 
dificultat d’accés al món laboral. 
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 Els pactes locals per a l’ocupació  

Per implementar un pacte local per a l’ocupació es proposa, en primer terme, la creació i potenciació de les taules 
per a l’ocupació com a ens on participen els agents econòmics: representants institucionals, empresaris, sindicats, 
agrupacions de comerciants, assemblees d’aturats... En el marc de la taula per a l’ocupació, es proposaran i es 
debatran les línies marc d’actuació que es materialitzaran en l’elaboració i la implementació del pacte local per a 
l’ocupació (PLO).  

En l’elaboració de les polítiques públiques de promoció econòmica, és imprescindible tenir instruments de 
diagnosi d’allò que succeeix al mercat i fer un seguiment dels principals indicadors socioeconòmics, especialment 
l’indicador del nombre d’aturats del municipi registrats al Servei d’Ocupació de Catalunya, tenint en compte els 
que fan formació o tenen altres causes per les quals suspenen l’alta com a demandant d’ocupació i ja no consten 
com a aturats, ja que hi ha molta més gent aturada que la que està registrada. S’han de considerar també totes 
les persones que ja no tenen dret, segons la normativa 80 PROGRAMA MARC aplicable, a accedir a qualsevol 
tipus de prestació o subsidi per desocupació, en no haver pogut generar prou cotitzacions. 

Per tant, és molt important la funció i el contingut que es doni als Observatoris d’Ocupació de Catalunya. No es 
tracta de simples organismes burocràtics. En aquest sentit, es proposa la creació i potenciació, principalment per 
mitjà dels ens supralocals, com ara els consells comarcals, dels observatoris socioeconòmics, a fi que proporcionin 
la informació necessària a les taules per a l’ocupació, en el marc del Pla estadístic de Catalunya.  

 

Eixos de treball:  

1. Fomentar la cooperació publicoprivada entre les administracions públiques i els agents privats implicats, com 
a criteri general per garantir la viabilitat dels projectes de dinamització econòmica i d’ocupació. 

2. Treballar conjuntament amb els ens locals veïns i els ens supralocals a l’hora de planificar i dur a terme 
actuacions al municipi, per garantir la millor eficiència possible dels recursos públics que es destinen a 
promoció econòmica. Per això, cal tenir en compte els fluxos de dinamisme econòmic que emanen de les àrees 
urbanes del país. 

3. Conèixer les competències de les persones aturades amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat i procurar 
l’encaix amb les necessitats de les empreses. 

4. Detectar les necessitats formatives de les persones i les empreses per millorar l’ocupabilitat en el nostre 
territori elaborant programes conjunts. 
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5. ACCIÓ SOCIAL  
L’eix de l’acció política dels ajuntaments d’Esquerra es basa en el benestar de la ciutadania i se sustenta sobre uns 
principis d’universalitat en el dret d’accés als serveis socials i de participació. 

1. Donar pes al Consell municipal de serveis socials, com a òrgan consultiu i de participació, format per 
l’ajuntament i totes les entitats, grups i associacions que col·laborin o treballin en qualsevol activitat 
relacionada amb el benestar social. Fer d’aquest Consell el nexe entre l’Administració i la ciutadania a l’hora 
de formular propostes, definir polítiques de benestar i veure’n i analitzar-ne l’execució. 

2. Combatre les situacions de pobresa amb actuacions transversals i integrals de totes les regidories —
habitatge, salut, ocupació, educació... Començant amb un pla de xoc de lluita contra la pobresa que inclogui 
la garantia d’un plat a taula, un habitatge digne i evitar la pobresa energètica, i estigui recollit en un Manual 
d’urgència d’actuació dels serveis socials municipals. Elaborar plans de minimització de l’impacte de la 
pobresa en la infància i els adolescents del municipi; entre d’altres, potenciar programes públics per a 
l’alimentació, de suport econòmic, conciliació... 

3. Promocionar i donar suport al voluntariat i a l’acció voluntària en el marc de les entitats com a model de 
les persones compromeses en les necessitats socials. És important facilitar els serveis i els mitjans necessaris 
per desenvolupar una bona tasca. Establint elements imprescindibles de coordinació i de complementarietat. 
Reconèixer i promoure el Tercer Sector com a agent social i no lucratiu que coneix, té experiència i treballa 
amb les persones en risc i en exclusió social. Estendre la idea dels contractes programa entre les 
administracions i els diversos proveïdors de serveis, de forma coordinada amb les propostes definides i 
aprovades en el consell municipal de serveis municipals.  

4. Tenir en compte el procés d’envelliment de la població, dotar-nos de serveis de residències assistides 
per a gent gran, pisos tutelats, centres de dia, residències d’estada limitada i serveis de menjador, 
teleassistència i d’acompanyament de dia i residencials. Dissenyar polítiques de suport a l’autonomia de les 
persones, de suport a la gent gran que viu sola. Enfortir els serveis d’atenció integral entre tots els agents 
implicats que donin resposta a les necessitats de les persones grans sense plena autonomia i també a les 
persones que en tenen cura. 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. Implementar les TIC en els serveis d’atenció domiciliària i com a suport a l’autonomia personal. 

5. 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. 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. 

6. Deixar de parlar de “despesa social” i parlar d’“inversió social” i d’“inversió en les persones” com un 
element positivitzador i alhora facilitador de les contraprestacions de les persones beneficiàries. Deixar de 
parlar d’“ajuts socials” i parlar de “suport a situacions de” o equivalents. Tot allò que té connotació de 
despesa i ajut està mal vist per les persones que no ho reben. Promoure que els ingressos del consistori per 
motius sancionadors es destinin a programes socials. 

7. Elaborar plans sectorials per a la integració de les persones amb discapacitats, tant en l’àmbit social com 
educatiu com en el laboral. Desenvolupar accions de formació i suport a les persones que tenen cura de 
les persones dependents. 

8. Disposar d’alternatives d’habitatge per a totes les persones i famílies en situació de pobresa, de risc i 
d’exclusió social. Foment d’un parc d’habitatge social de lloguer per garantir una vivenda digna per tothom. 
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6. HABITATGE 

El dret a l’habitatge digne compromet els ajuntaments d’Esquerra Republicana amb les polítiques per fer-lo 
efectiu 

Des d’Esquerra, defensem que l’habitatge és una peça fonamental en la configuració de l’espai cívic. L’accés a un 
habitatge d’acord amb l’evolució de la renda de les famílies ha estat una de les principals preocupacions ciutadanes 
en els anys de la bombolla, que els plans d’habitatge no van resoldre, entestats a fer solvents els insolvents atrapats 
per una dinàmica de preus conseqüència directa del model econòmic sense resoldre’n les causes i, en l’escenari 
postcrisi, evitar l’exclusió social residencial derivada dels desnonaments ha esdevingut la principal prioritat de 
qualsevol política d’habitatge. La negativa de l’Estat de resoldre el problema dels desnonaments hipotecaris i la dació 
en pagament proposada pel Parlament de Catalunya amb la Resolució 722/IX de 18 de juliol de 2012, la migradesa del 
Fons Social d’Habitatges creat per l’Estat amb habitatges de les entitats financeres, sense incloure una part dels de 
SAREB, només 1.092 a Catalunya, ha deixat els poders públics de Catalunya en una situació d’emergència social. 

Tot i que els problemes relacionats amb l’habitatge s’esdevenen sempre sobre un municipi, no és fàcil definir 
polítiques municipals al marge dels plans d’habitatge de la Generalitat i, lamentablement, de l’Estat, que, malgrat els 
estatuts d’autonomia segueix fent plans d’habitatge emparats en l’article 149.1.13 de la Constitució, planificació 
general de l’activitat econòmica. 

La darrera legislació local de l’Estat, la coneguda Llei 27/2013, amb l’enduriment de l’estabilitat pressupostària, 
tampoc ajuda. Com és sabut i de manera expressa, s’estableix que les polítiques de promoció i gestió d’habitatge 
protegit només es poden fer amb criteris d’equilibri pressupostari; que altres competències complementàries dels 
municipis, més enllà de les pròpies, només es poden fer si no es posa en risc l’equilibri pressupostari i, finalment, la 
prestació de serveis públics mitjançant empreses públiques no admet pèrdues, i estableix el 31 de desembre de 2014 
com a data límit per reequilibrar-les o dissoldre-les.  

Tot i això, és sempre en un municipi on es concreta la demanda d’habitatge, els problemes d’accés, on hi ha teixits 
urbans degradats, on hi ha parc vacant i assetjament immobiliari, infrahabitatge, sobreocupacions de pisos i la 
problemàtica derivada de la pèrdua de l’habitatge per execucions hipotecàries o per insolvència per fer front al 
pagament del lloguer. 

Dit això, els ajuntaments poden dur a terme un gruix d’actuacions sota el paradigma de la política d’habitatge com a 
servei d’interès general vinculada, en part, amb la política urbanística. 

Des d’Esquerra, defensem que l’habitatge és una peça fonamental en la configuració de l’espai cívic. 

L’habitatge, com a conseqüència de l’actual context socioeconòmic, s’ha convertit més en un bé que en un dret, i són 
moltes, les famílies que han estat o poden ser desnonades en els propers anys; per això, per a Esquerra Republicana 
l’acció principal des dels ajuntaments no pot ser una altra que vetllar per l’habitatge de les famílies que poden 
perdre’l. 

Cal actuar fermament contra els desnonaments exprés, en la mesura que l’Administració local pugui. 

Estem immersos en un canvi radical del paradigma en les polítiques d’habitatge dels darrers anys, hem passat de la 
construcció a la gestió i la rehabilitació del parc actual. 

Cal dedicar especial atenció a l’habitatge protegit i concebre’l com un estoc social al servei de diverses generacions, i 
defensar que la producció d’habitatge protegit no pot suportar un etern tornar a començar cada 10 o 15 anys per la 
desqualificació de l’habitatge protegit que fa que tot l’esforç públic es dilueixi en el no res i els habitatges s’incorporin 
al mercat de renda lliure com si mai no haguessin estat protegits. Cal liderar-ho des dels ajuntaments mitjançant 
iniciatives per aconseguir la preservació del sòl i dels parcs d’habitatge de propietat municipal, règims de tinença que 
no suposin la pèrdua de la propietat del sòl, com per exemple el dret de superfície, la concessió administrativa o la 
cessió d’ús en règim cooperatiu. És estratègic, ateses les dificultats locals, d’invertir en la compra de sòl i de 
col·laborar amb la creació d’un mercat secundari d’habitatge protegit, sense que s’incorpori al mercat de renda lliure. 
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Des d’Esquerra, hem de capitalitzar un fort sector social compost pel sector públic local i nacional, les cooperatives 
d’habitatge i les fundacions, i reforçar els patrimonis públics de sòl i habitatge, garantir-ne la propietat pública i 
deixar de vendre els aprofitaments urbanístics per finançar despesa municipal, assajant noves formes de propietat, 
com ara el dret de superfície i el dret d’ús com a model de gestió. S’ha d’afavorir un nou sector empresarial fins ara 
testimonial que aposti per la promoció i la gestió de parcs de lloguer i dret de superfície, i mecanismes financers que 
facilitin la canalització d’estalvi particular cap a una activitat immobiliària no especulativa i sostenible. 

En aquest sentit, hem de rehabilitar i renovar els edificis per millorar al màxim les seves prestacions, perquè 
aconsegueixin el màxim desenvolupament funcional programàtic, confort i eficiència amb la mínima demanda 
energètica on es puguin incorporar al màxim les energies renovables. 

Potenciem, doncs, una nova activitat econòmica fonamentada en la rehabilitació i la renovació, per aconseguir la 
millora de les prestacions dels edificis, la protecció del patrimoni, la gestió racional del parc d’habitatges i l’eficiència 
energètica. 

La política d’habitatge com a servei d’interès general vinculada, en part, amb la política urbanística. El 
compliment del mandat de solidaritat urbana com a horitzó 

Les mesures tendents a garantir l’accés a l’habitatge de les persones que no disposen de prou recursos són una 
obligació dels poders públics, d’acord amb l’article 26 de l’Estatut.  

La declaració de servei d’interès general de les polítiques de provisió d’habitatges protegits de l’article 4 de la Llei del 
dret a l’Habitatge, pendent de desenvolupar en profunditat i assumir-ne els continguts, d’acord amb el pòsit que té 
en l’actual legislació europea, ha de guiar la política d’habitatge, reforçant els programes que actualment es 
configuren com a mínims a la legislació catalana vigent i creant els que calgui, però, sobretot, constituint un parc 
d’habitatge protegit equiparable als europeus del nostre entorn, que configuri un estoc social al servei de diverses 
generacions. (D’acord amb les dades de la Taula del Tercer Sector d’octubre de 2014, només un 2 % dels habitatges 
de Catalunya són de lloguer social o règims assimilables, davant la mitjana europea de la UE-15, aproximadament un 
15 %, que vol dir aproximadament 60.000 habitatges quan, a Catalunya, en farien falta a l’entorn de 230.000, com a 
mínim —sumant-hi les 65.000 famílies en risc d’exclusió social i els 69.000 sol·licitants d’habitatge protegit).  

L’article 47 de l’Estatut obliga els poders públics catalans a generar prou sòl per a la promoció d’habitatge protegit 
com a principi rector, i no es deroga en temps de crisi. La reflexió des del planejament urbanístic de les reserves 
necessàries de sòl per a habitatge protegit d’acord amb la Memòria Social del planejament o el Programa d’Actuació 
Urbanística Municipal és el fonament bàsic perquè hi hagi sòl per a la promoció d’habitatge protegit de promoció 
pública o privada. 

Les obligacions de servei públic pròpies dels serveis d’interès general situen el dret a l’accés a l’habitatge en les 
condicions d’igualtat dels serveis públics i als serveis econòmics d’interès general que preveu l’article 30 de l’Estatut 
vigent. I bona administració. 

El compliment del mandat de solidaritat urbana, pendent encara de desenvolupament reglamentari a data d’avui (15 
% del parc destinat a polítiques socials en 20 anys), fa necessari no desqualificar els habitatges pel simple transcurs 
del temps. Com a mínim, els que deriven de les previsions urbanístiques del sòl necessari per dotar-nos del parc que 
permeti assolir el mandat de solidaritat urbana.  

La ponderació entre la vinculació de les cessions d’aprofitament urbanístic a sòl per a la promoció d’habitatge 
protegit, o per a altres finalitats, també s’hauria de vincular a les previsions del planejament territorial per a 
l’assoliment del mandat de solidaritat urbana. 

Els ajuntaments poden preservar el sòl i els parcs d’habitatge mitjançant la promoció de l’habitatge protegit amb 
règims de tinença que no suposin la pèrdua de la propietat del sòl, com per exemple el dret de superfície, la concessió 
administrativa o la cessió d’ús en règim cooperatiu. Ateses les dificultats financeres locals d’invertir en la compra de 
sòl, i la tendència dels plans d’habitatge de manera recurrent a establir terminis de qualificació molt curts (15 anys en 
el vigent Pla català de 2014, excepte els municipis de demanda residencial forta i acreditada, en què s’arriba als 30 
anys), l’única manera de garantir un estoc social al servei de diverses generacions, sense que l’habitatge s’incorpori al 
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mercat de renda lliure és aquest, col·laborant de retruc a la creació d’un mercat secundari d’habitatge protegit, sense 
que en perdi, però, la qualificació. 

Des d’Esquerra, hem de capitalitzar un fort sector social compost pel sector públic local i nacional, les cooperatives 
d’habitatge i les fundacions, i reforçar els patrimonis públics de sòl i habitatge, ponderant un equilibri raonable en els 
diferents usos possibles de les cessions d’aprofitament urbanístic, atesa la dialèctica històrica entre la utilització que 
se’n fa per finançar inversions i despesa corrent o amb destí a polítiques d’habitatge. S’ha d’afavorir un sector 
empresarial fins ara poc reeixit que aposti per la promoció i la gestió de parcs de lloguer i dret de superfície. 

  

 El pla local d’habitatge 

El pla local d’habitatge previst en la Llei del dret a l’habitatge com a eina més específica que d’altres és 
l’instrument adient per al desenvolupament d’una política d’habitatge en l’àmbit local; tota vegada, ha d’incloure 
la diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi i les necessitats i els programes a desenvolupar de manera 
coordinada amb els plans urbanístics.  

Una vegada aprovat, la creació d’un observatori local d’habitatge actualitzat semestralment, que permeti 
conèixer l’evolució del mercat de sòl i de l’habitatge, de renda lliure i de lloguer, amb informació de preus, 
transaccions, superfícies, esforç familiar, etc. és rellevant per a l’actualització del pla. 

La diagnosi del pla local ha de contenir totes les dades de necessitats d’habitatge, trams de renda, franges d’edat 
i famílies en risc d’exclusió residencial per al correcte disseny dels programes. 

 
Els reptes a què s’haurà d’enfrontar l’acció política seran: 

1. Garantir el compliment del mandat de solidaritat urbana (15 % del total del parc d’habitatge destinat a 
polítiques socials en 20 anys), mitjançant les reserves adequades de sòl en el planejament destinades a 
habitatge protegit, d’acord amb la realitat de cada municipi. 

2. Consolidar una política de sòl basada en la no-venda i en l’actuació proactiva de l’ajuntament respecte a 
actuacions urbanístiques paralitzades que siguin estratègiques; per exemple, pagant quotes d’urbanització 
dels promotors a canvi del sòl edificable (Pla Empenta Barcelona). 

3. Ampliar el parc de lloguer assequible buscant mecanismes tant per garantir la nova construcció com per 
mobilitzar habitatges desocupats. (Convenis SAREB de cessió d’habitatges desocupats per al lloguer social. 
Protocols per sancionar els habitatges buits de manera injustificada. Programa de mediació pel lloguer social).  

4. Potenciar els mecanismes per evitar pèrdues d’habitatge i donar el màxim de resposta en cas que es 
produeixin. (Posada en funcionament de la taula d’emergències social i oficina de mediació Ofideute a cada 
municipi, a més dels ajuts al pagament de l’habitatge previstos).  

5. Ampliar el serveis i els tipus de resposta a la manca d’allotjaments (Xarxa d’Habitatges d’Inserció). 

6. Impulsar la rehabilitació per garantir el compliment de les obligacions envers l’ús de l’habitatge, tant pel que 
es refereix a edificis en mal estat com per afrontar el problema d’habitatges buits allà on sigui necessari. 
També per raons d’eficiència energètica, i posar en valor tot el parc construït minimitzant els nous 
desenvolupaments. 

7. Centralitzar tots els serveis d’habitatge en oficines locals d’habitatge conveniades amb la Generalitat. 
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 Cohesió, Integració, inmigració. 
La cultura catalana dels darrers anys ve fortament marcada per tres fenòmens socials que provoquen un exercici 
de replantejament de la creació i la difusió de la indústria cultural. Estem parlant de la immigració, la globalització 
i la crisi econòmica. A Montcada, dels 34.394 habitants empadronats al 2014, 4.473 són nascuts fora de l’Estat 
espanyol (Font INE, Padró continu 2014).  

La globalització, un fenomen complex i amb múltiples i desiguals derivacions en l’àmbit internacional, ha 
provocat a casa nostra l’arribada de nova immigració, que representa un repte notable en la mesura que, d’una 
banda, com a país encara som lluny de superar el perill de minorització nacional i, d’una altra, el procés de 
normalització lingüística que, tot i el que se’ns diu, no ha assolit encara amb els plens objectius.  

És en valorar aquesta situació quan ens adonem que la cultura exerceix de factor clau de cohesió social i, com a 
tal, ajuda a integrar la gent vinguda d’altres territoris. Això fa que ens puguem plantejar els equipaments 
culturals com a veritables centres d’interrelació social i cultural. Tot, sense oblidar que la immigració provoca que 
en els nostres municipis, en els nostres carrers, en el nostres entorns més immediat, arribin noves formes 
d’entendre la cultura i noves metodologies de creació artística que hem d’aprendre a entendre i a difondre.  

Davant d’aquesta nova realitat social, provocada pel fenomen globalitzador, des d’un fals progressisme 
acomplexat s’ha caigut en la temptació d’apostar per un relativisme cultural. Així, a partir d’un respecte 
paternalista però no real de la identitat de les persones nouvingudes, s’ha renunciat conscientment a conformar 
un sentiment de pertinença —que de vegades, farisaicament, s’ha denunciat fins i tot com a reaccionari— que 
pugui servir de porta d’entrada als contingents de població immigrada d’una col·lectivitat adulta, amb drets i 
deures iguals per a tothom. Aquest model paternalista i falsament progressista, abocat al fracàs, provocaria, 
generaria si s’arribés a posar en pràctica de manera generalitzada, els mateixos problemes de segregació i 
exclusió social que ha provocat ja a Anglaterra, França o Holanda. És molt difícil valorar la cultura d’altri quan no 
es valora la cultura pròpia. 

Sovint, aquest relativisme cultural s’associa amb la despersonalització que provoca a moltes poblacions catalanes 
el model de “ciutat extensa”, i cal superar-lo mitjançant polítiques que estimulin les manifestacions de la cultura 
popular —creatives, crítiques i no estereotipades—, la recuperació de la memòria històrica vinculada al municipi i 
la potenciació del coneixement del patrimoni cultural i natural. Tot plegat, requereix polítiques transversals 
capaces d’acabar confluint en propostes que impliquin el teixit socioeconòmic de la població. És en aquest sentit 
que, si no volem que aquestes experiències quedin reduïdes a ser puntuals o més o menys folklòriques, les 
polítiques vinculades a la identitat s’han de concretar tot enfortint el paper aglutinador del comerç urbà de 
proximitat, les propostes turístiques coherents, ambicioses i amb personalitat pròpia i les xarxes associatives 
locals. 

Finalment, i no per això menys important, cal que ens fem ressò d’una característica pressupostària recurrent en 
èpoques complicades com la que estem vivint en aquests moments. Cal dir ben alt, sense prejudicis ni complexos 
de cap mena, que el valor econòmic de la cultura és essencial per aixecar un país marcat per una crisi profunda. 
Les indústries culturals en general i, de manera específica, sectors de gran recorregut en l’àmbit local, com ara el 
turisme cultural, són valors que gaudeixen d’una doble vessant: una capacitat productiva d’alt poder econòmic 
regenerador i una càrrega simbòlica renovadora de la identitat, com a eina imprescindible per garantir una 
òptima cohesió social. 

Cal afavorir la interacció entre persones nouvingudes, individual i col·lectivament,  amb entitats socials i culturals 
del municipi. Desenvolupar recursos que promoguin un entorn favorable per a una bona convivència als espais 
d’ús comú, més enllà de la coexistència entre persones autòctones i nouvingudes. Treballar per millorar el capital 
social de totes les persones de la ciutat, a partir del reforç i el foment de noves xarxes socials entre persones de 
diferents orígens. 
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Distribuir de forma equilibrada l’alumnat nouvingut a tots els centres públics i concertats del municipi, amb un 
itinerari d’acolliment acurat per als infants i les seves famílies, amb l’objectiu de garantir l’èxit escolar en igualtat 
de condicions. 

Hem d’evitar i rebutjar la utilització de les particularitats i símbols culturals i religiosos amb finalitats partidistes i 
de desgast electoral, ja que només aconsegueix generar una percepció esbiaixada de la realitat a la població en 
general, posant en perill la cohesió social. Cal evitar la manipulació dels col·lectius d’immigrants, fugint de la 
reproducció de les estructures de poder i les xarxes clientelars que els sotmeten i utilitzen.   

La millor integració de les persones immigrades ve i ha de venir de l’educació i la promoció personal: accés a la 
formació i  al treball, en igualtat d’oportunitats, amb mateixos drets i deures. En definitiva, escola i feina. 
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7. EDUCACIÓ 

Quan des d’Esquerra destaquem com a valor la igualtat d’oportunitats i la meritocràcia, quan proposem el 
desenvolupament personal i la independència econòmica com  a vies per a la integració i la cohesió social, veiem que 
l’educació i l’escola constitueixen per a Esquerra un dels pilars bàsics del canvi social capa una societat més justa, 
lliure i igualitària.  

Des de l’Ajuntament 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.  

    

1. Assumir, des de l’Administració local, un paper de lideratge polític respecte a la promoció del treball 
educatiu integrat dels agents que intervenen en el municipi. L’escola és un espai privilegiat, però no pot 
ser l’única institució sobre la qual recaigui l’educació. S’han de superar les dinàmiques de fragmentació dels 
espais educatius i desenvolupar projectes comunitaris amb les famílies, el barri, el veïnat, l’espai públic, 
l’esport, l’associacionisme de l’educació en el lleure, etc. que permetin un treball educatiu d’entorn.  

2. 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.  

3. Adaptar l’oferta dels programes de formació professional a les necessitats de l’entorn, incrementar l’oferta 
dels cicles formatius de grau superior i ampliar l’oferta general de les diverses formacions 
professionalitzadores per donar respostes contextualitzades tant a les necessitats de les persones com a les 
de les empreses. En aquest sentit, els municipis, mitjançant la participació en les actuacions de coordinació i 
assessorament intercentres, han de poder participar activament en l’orientació i l’acompanyament de 
l’alumnat durant tot aquest procés de canvi.  

4. Aconseguir una escolarització més equilibrada de l’alumnat mitjançant la participació a les oficines 
municipals d’educació (OME), de manera que tots els centres del municipi assumeixin quotes més grans de 
compromís social, i incidir per augmentar-ne el marc competencial.  

5. Implementar propostes d’intervenció proactives en la lluita contra l’absentisme escolar, la desafecció i 
l’abandonament. L’absència de polítiques educatives integrades o les de caràcter exclusivament reactiu no 
han contribuït a reduir els índex en aquests àmbits.  

6. Col·laborar activament amb els centres d’educació secundària obligatòria del municipi 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.  Atendre de manera correcta i 
acurada l’alumnat d’educació especial, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris com als postobligatoris 
i a la seva transició al món laboral 

7. Empènyer a la millora dels nivells educatius i formatius de la ciutadania al llarg de la vida. Fins ara, el 
sistema educatiu tradicional es basava en el concepte d’estudiar durant uns quants anys per treballar tota la 
vida; actualment, el paradigma ha canviat, de manera que la continuïtat en l’activitat laboral exigeix haver 
d’estudiar tota la vida. Considerar les necessitats de les famílies i fer compatibles els requeriments 
laborals amb l’acollida dels infants als centres educatius. Per això es proposa que hi hagi centres que 
obrin des de l’1 de setembre fins al 31 de juliol que ofereixin activitats educatives de lleure. L’organització 
d’aquestes activitats aniria a càrrec dels ajuntaments amb un finançament adequat del Govern de la 
Generalitat. 
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8. Aprofitar els equipaments dels centres, promovem l’optimització i major apertura horària dels espais, 
ja sigui per activitats esportives i de lleure com amb aules obertes per ajudar a l’estudi. 

9. Aplicar la tarifació social en els preus de la matrícules de les escoles bressol, les escoles de música i les 
activitats de lleure (extraescolars i casals) 

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

La cultura ens dóna consciència de qui som i on volem arribar com a poble. Un municipi culte és un municipi més just 
i més lliure i, per tant, més ben preparat per fer front als moments difícils com els que ens toca viure. Les persones 
que tenen una activitat cultural intensa gaudeixen de millor salut i viuen més anys. La cultura, a més, és una eina de 
primer nivell per combatre patologies socials com la soledat, les malalties mentals, els fracàs escolar o la xenofòbia.  

La cultura ens referma en la pertinença dins d’una col·lectivitat però també ens dóna les eines per créixer, desenvolu-
par-nos individualment i com a país, cohesionat i integrador.  

És just reconèixer que, encara que sigui a costa d’endeutaments encoberts com els cens emfitèutic amb que s’ha 
finançat el Teatre Municipal, s’ha establert un xarxa d’equipaments que cal aprofitar. La crisi econòmica i les 
polítiques tributàries injustes del Govern espanyol, com l’apujada de l’IVA, han repercutit negativament en l’accés a 
les activitats culturals de pagament. És per això que cal impulsar de forma immediata polítiques de suport a la 
demanda, tant en forma de rebaixes dels preus públics dels serveis culturals al públic en general com de l’ampliació 
dels beneficiaris de descomptes (o de la gratuïtat) als col·lectius en risc d’exclusió cultural per motius econòmics, 
especialment en el cas dels infants i joves. 

 
1. Equipaments culturals, socialment rendibles i sostenibles tant energèticament com econòmicament. Cal 

corregir la problemàtica de manteniment dels equipaments, derivada de no haver disposat prèviament 
d’un projecte previ correcte d’us i funcionament de l’equipament, i de viabilitat econòmica i cost de 
manteniment de l’equipament,  especialment pel que fa a recursos humans, energia, neteja i consum d’aigua.  

2. Apostar per l’aplicació de la gestió cívica dels equipaments municipals i de la programació que se’n derivi. 
Cal una programació amb un alt grau de sintonia amb la xarxa associativa de que gaudim a Montcada, tant en 
creació teatral com musical com artística. Cal vetllar perquè les activitats siguin complementàries i reforcin les 
que genera aquesta xarxa associativa. Han de ser les pròpies entitats, en col·laboració amb l’administració, les 
que gestionin els equipaments o serveis, com a coneixedores de la realitat montcadenca i les dinàmiques que 
hi actuen, incorporant l’equipament a la dinàmica territorial i evitant que esdevingui un cos estrany. La gestió 
cívica aporta als projectes un valor afegit que difícilment poden aportar altres fórmules d’externalització 
amb empreses privades. La gestió ciutadana, o cívica, és una fórmula de gestió específica d’un 
equipament de titularitat municipal o d’un projecte d’intervenció acordada entre l’ajuntament i el teixit 
associatiu del territori objecte de la intervenció per la qual una entitat es fa càrrec de la gestió d’un 
equipament o projecte d’interès general. 

3. Impulsar la creació del consell municipal de cultura amb representació de l’ajuntament, les entitats i els 
agents culturals locals. El consell ha d’abordar la política cultural des d’una visió global i coordinar els treballs 
de les quatre àrees principals d’activitat cultural: creació artística, cultura popular, patrimoni cultural i 
comissió de festes i esdeveniments. 

4. Incidir, mitjançant programes específics, en el caràcter integrador i saludable de l’esport, la cultura i el lleure, 
enfront de la violència, l’incivisme i la intolerància. 

5. 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.  

6. Fomentar la participació de la ciutadania en les entitats i les associacions de caràcter social, cultural, 
esportiu i solidari. Afavorir que la població nouvinguda participi activament en les manifestacions col·lectives 
que configuren la personalitat del municipi. Organitzar un acte anual d’acollida als nous empadronats al 
municipi i d’un catàleg de serveis a la seva disposició. 
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7. Gestionar de manera integrada l’oferta cultural municipal, de manera que sigui possible oferir informació, 
descomptes, promocions o activitats gratuïtes als usuaris potencials, mitjançant la creació de carnets culturals 
municipals. Coordinació d’una agenda única on estiguin recollides totes les activitats, tant les promogudes des 
de l’Administració com des dels teixit associatiu. 

8. Respecte per a la creació i difusió cultural independent, evitant la contraprogamació i considerant 
equipaments culturals al servei de la ciutadania tant els públics com els d’entitats privades de la societat 
civil i xarxa associativa. Establiment de contractes programa amb les entitats per a l’assoliment 
d’objectius comuns. 

9. Fomentar i donar suport a la creació artística i assegurar les condicions necessàries perquè les persones 
que ho desitgin puguin desenvolupar lliurement les seves capacitats creatives, artístiques i culturals. En 
especial impulsar la creació artística local i promoure la presència de joves creadors del municipi en el seu 
territori. 

10. Elaborar polítiques que estimulin les manifestacions de la cultura popular, la recuperació de la memòria  
històrica vinculada al municipi i la potenciació del coneixement del seu patrimoni, material i immaterial. 
Això, en el marc de propostes transversals capaces d’acabar confluint en propostes que impliquin el teixit 
socioeconòmic de la població. Les polítiques vinculades a la identitat s’han de concretar tot enfortint el paper 
aglutinador del comerç urbà de proximitat, les propostes turístiques coherents, ambicioses i amb personalitat 
pròpia, i les xarxes associatives locals. 

11. Impulsar la digitalització de documents d’interès local, començant pel fons documental de l’Ajuntament, 
per preservar i difondre la memòria històrica.  

12. Promoure una política de memòria històrica mitjançant la recerca, l’estudi i la difusió del patrimoni tangible 
i intangible del municipi. Entre altres mesures, caldrà estimular la col·laboració amb els grups d’història local, 
la vinculació a 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 d’educació, turisme i 
patrimoni. 

  

 Salvem el patrimoni cultural de Montcada i Reixac! 

La problemàtica del deteriorament del nostre patrimoni cultural sempre ens ha preocupat. La desaparició de les 
masies de can Sans, de can Fàbregas o el deteriorament de la Torre del Frares i de la Torre de Na Joana és un 
exemple mes del menyspreu que des del governs de Montcada s’ha tingut respecte al Patrimoni històric cultural 
del nostre poble.   

Montcada te una història molt rica, tot i que molt oblidava pels propis montcadencs,  amb un patrimoni 
arquitectònic que s’hi correspon: molt ric però en molts casos oblidat i abandonat. Jaciment ibers, restes 
medievals, cases modernistes dels estiuejants burgesos del segle XIX,... Que en quedarà, de tot això? El que ha 
superat la industrialització, la guerra o el franquisme, podrà superar l’especulació urbanística que hem patit els 
darrers anys a Montcada?  

A mes de denunciar la pèrdua irreparable del patrimoni volem reivindicar i treballar, modestament, per la 
recuperació de la memòria històrica. Ho hem reivindicat sempre i també ho hem fet, modestament i en la mesura 
de les nostres possibilitats. Som conscients de les dificultats econòmiques actuals. Si no s’ha volgut preservar el 
patrimoni quan es podia fer, en èpoques de creixement, ara, amb la crisi que estem patint, és mes difícil, però 
moltes actuacions es poden fer. Durant aquests anys d’expansió econòmica i creixement urbanístic del municipi 
es podia haver estat posar en marxa un pla estratègic de rehabilitació i conservació. Aprofitar els nous projectes 
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faraònics, (biblioteca, Aqua, intent de creació d’un Centre de negocis, etc…) per garantir la conservació del 
patrimoni. I no considerar el patrimoni com una nosa per construir i especular. Des d’esquerra sempre hem donat 
propostes. Per posar un exemple, la moció presentada per esquerra ja en el Ple d’octubre de 2009, referent a la 
recuperació i aprofitament de la Torre de Na Joana, i aprovada per tots el grups: 

“La Torre Na Joana és un dels exemples més valuosos dels nostre patrimoni històric. Es tracta d’una masia del 
segle XVIII reformada i ampliada a finals del segle XIX. El “Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i 
Ambiental de Montcada i Reixac” (redactat el 2002 i aprovat en Ple municipal però retirat per un decret d’alcaldia 
d’1 d’abril de 2003), la descriu com una “Masia-Torre d’Estiueig amb elements neogòtics, de grans dimensions,” 
que, pel seu emplaçament, alçada i visibilitat, “fa de porta d’entrada de la vila pel sector de Cerdanyola Ripollet”. 
En destaca la façana basilical de 5 cossos, la torre, la capella amb campanar d’espadanya, el jardí, el portal,...a més 
de nombrosos elements arquitectònics com els forjats de bigues de fusta i revoltó de rajola, les finestres d’arc de 
mig punt o neogòtiques, una barana de ferro, teules de ceràmiques, la rosassa de la capella o el portal 
premodernista del pati, entre d’altres elements artístics. 

La Torre Na Joana és propietat, des de 1985, de l’ Ajuntament , després de la cessió de l’antic propietari, Ricardo 
Torres Rocamora, però no va ser fins molt més després, i després de varis recursos i de l’expedient d’expropiació, 
que no es va poder fer efectiva la cessió i es va poder disposar de la finca. Finalment el llogater, que l’havia 
destinat durant molts anys a l’explotació ramadera de cavalls, la va deixar lliure a l’any 2001 i l’Ajuntament la va 
rebre en l’estat actual. 

El seu estat de conservació actual és molt dolent, amb parts esfondrades, i a més no s’hi fa cap mena de 
manteniment. Últimament han caigut parts de la teulada de la planta principal i de la torre. El seu pati és utilitzat 
com a abocador de contenidors de deixalla. 

Donada la pèrdua d’altres elements destacats del nostre patrimoni (exemples com la desaparició per enderroc de 
Can Fàbregas, a la Serra de Marina, o declaració de ruïna de la Torre dels Frares), i davant del risc que la Torre Na 
Joana segueixi el mateix camí. 

Donada la lentitud en l’aprovació definitiva del “Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de 
Montcada i Reixac”, lentitud que fa que sigui inoperant i no puguem esperar a la seva aprovació per a actuar i 
intentar salvar el patrimoni cultural que encara conservem a Montcada. 

Donada la ideal ubicació de la Torre Na Joana, en un polígon industrial que ha de ser modern i punter, en una via 
d’entrada principal al municipi, propera a un important nus de comunicacions, i amb una visibilitat rellevant. 

I fruit de la consideració, ben segur compartida, del nostre patrimoni com a un bé per a ell mateix però també 
com a un element fonamental per a conservar la nostra memòria i la nostra identitat com a poble i en definitiva 
per a fomentar l’orgull, l’estimació i la integració necessaris per a la millora de Montcada. 

 
 Demanem: 

Que s’iniciïn estudis de viabilitat pel seu aprofitament públic, que en garanteixi la restauració i la seva 
conservació, considerant la Torre Na Joana com a possible ubicació per a nous serveis públics (centre de negocis, 
viver d’empreses, escola-taller,...) o en el seu defecte, privats (restauració, oci, serveis a les empreses,...), 
aprofitant la seva ubicació en un polígon industrial punter, en una via d’entrada principal al municipi, propera a 
un important nus de comunicacions, amb la finalitat de garantir una recuperació i conservació total i definitiva.” 

El Ple va acorda per unanimitat aprovar la moció, però des d’aquell ja llunyà 2009 no s’ha fet res, deixant que 
continuï la degradació de l’edifici. Ara, al arribar unes noves eleccions, els mateixos que tot i tenir las 
responsabilitat de govern des d’aleshores i tenir el mandat del Ple per buscar un aprofitament a la Torre de Na 
Joana, no han fet res, ho porten com a proposta estrella del seu programa electoral. Nosaltres ho Farem. 



            Programa electoral per a les eleccions municipals de maig de 2015 

  

P à g i n a  33 | 56 

 

9. 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. 

Pel que fa als dos Centres d’Atenció Primària de Montcada, s’han de dotar dels recursos humans i materials 
necessaris per a donar un servei eficaç i eficient a la ciutadania, solucionant les deficiències reiterades en pediatria, 
ginecologia i ampliar els serveis. Respecte l’ampliació horària i reobertura dels Serveis d’Urgències a 24 hores, creiem 
que tal i com s’ha aprovat en la Proposta de Resolució de la Comissió de Salut del Parlament del mes d’abril 
d’enguany, cal analitzar les prioritats en funció de les necessitats i els recursos disponibles, en una comissió ad hoc 
sobre la zona sanitària del Vallès Occidental Est integrada per: 

  
 Representants dels ajuntaments de la zona sanitària, i del consell comarcal corresponent, garantint la 

representació de les formacions polítiques amb càrrecs electes. 

 El Departament de Salut, amb les persones que considerin oportunes del propi territori i també del CatSalut 

 Els agents socials afectats: usuaris, pacients i veïns 

 
En el marc d’aquesta comissió es duran a terme les següents accions: 

a.  Anàlisi i diagnòstic de les deficiències que es pateixen a urgències 

b.  Tractament de tot allò relacionat amb els fluxos de derivacions 

c.  Anàlisi dels recursos per a l’atenció primària i especialitzada 

d.  Anàlisi dels llits disponibles i dels llits necessaris per a prestar l’atenció adequada als pacients del Vallès 
Occidental Est 

e.  Confecció d’un calendari per a tractar tots els temes esmentats i proposar acords i solucions 

  
Igualment, cal apostar per la construcció de l’hospital Ernest Lluch, de titularitat i gestió públiques, que doni servei a 
Cerdanyola-Montcada-Ripollet. 

 

En aquest sentit, i considerant la Salut no solament com a absència de malaltia, cal: 

1. Promoure i impulsar la redefinició dels governs territorials de Salut per aconseguir més capacitat 
d’incidència en la planificació, la gestió i l’avaluació dels serveis de salut en l’àmbit territorial. Fomentant la 
creació de xarxes locals de salut pública i comunitària a les administracions locals amb participació de tots 
els actors territorials 

2. Promoure el treball intersectorial i transversal implantant, en tots els àmbits, els plantejaments de “Salut a 
totes les polítiques”. 

3. Potenciar l’enfocament de salut comunitària. Impulsar la visió saludable i l’educació per a la salut des de 
totes les àrees de l’ajuntament ,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. 
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4. Promoure l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la salut. Incloure les instal·lacions 
municipals en els programes de salut cardiovascular, metabolisme, osteoarticular, gent gran... 

5. Reforçar els programes que afecten més especialment la salut i la qualitat de vida d’adolescents i joves, 
encara que no exclusivament. Aquest són, preferentment, els d’educació sexual —incloent-hi la diversitat 
sexual—, l’atenció a la planificació familiar, els programes de prevenció i informació sobre les malalties de 
transmissió sexual i els programes de prevenció i informació sobre els trastorns alimentaris i la salut mental. 

6. Reforçar els programes de prevenció i informació sobre la drogodependència, l’alcoholisme i el 
tabaquisme. 

7. Crear un programa específic de la salut i la seguretat en el treball. La creació de programes de salut 
laboral són útils per donar confiança i suport a empreses i treballadors. 

8. Prioritzar iniciatives i dissenyar estratègies per promoure la vida independent de les persones grans, 
tant al seu domicili com a la comunitat, com a element per a la millora de la seva salut en general. 

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

10. Informar de manera regular i rigorosa sobre l’estat de l’aire, impulsant de manera prioritària actuacions 
dirigides a disminuir el nivell de contaminació atmosfèrica. Exigència en el control d’emissions, Trasllat 
d’empreses contaminant 

11. Elaborar programes específics de control per a les plagues —rates, escarabats, tèrmits— i, en particular, 
les modernes —coloms, cotorres, gavines, gats...  

12. Dotar d’aparells desfibril·ladors els equipaments esportius municipals, mercats i altres espais públics 
d’altra freqüentació, extenent la formació en el seu correcte ús. 
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10. ESPORTS 

Dins la riquesa de la xarxa associativa de Montcada i Reixac, l’esport és un fet social sobradament conegut per 
tothom, però també necessita gaudir del reconeixement social que mereix, pel paper que té com a motor de canvi. 
L’esport és un motor de canvi individual, ja que la seva incorporació a l’estil de vida de les persones els permet gaudir 
de més qualitat de vida. L’esport també és un motor de canvi social, perquè permet enfortir la cohesió social dels 
nostres pobles i barris mitjançant la incorporació del projecte esportiu del municipi al projecte esportiu dels centres 
docents, amb la promoció de la salut per l’esport o amb la incorporació de les persones nouvingudes a la ciutadania 
plena, fent servir l’esport com a eina de socialització i d’arrelament al país. L’esport és motor de canvi econòmic, amb 
capacitat de generar ocupació i riquesa, que articula un complex sector productiu i de serveis. L’esport és un motor 
del teixit cívic i associatiu, un teixit que no té comparació en quantitat i en extensió i que és la base de l’assoliment 
dels resultats esportius d’alt nivell de l’esport català. Per això és cabdal donar el suport que mereixen als clubs i a les 
entitats esportives.  

Per donar suport al teixit esportiu, de base, formatiu. L’esport base ha de ser tractat com a esport de formació. Cal 
partir de l’òptica que no sols es tracta d’ensenyar la pràctica d’una disciplina esportiva, sinó també de transmetre, 
mitjançant l’esport, un seguit de valors i coneixements més enllà del mateix esport.  

Inventari d’equipaments municipals, tant públics com concertats com privats, incloent en ell les instal·lacions escolars, 
amb l’objectiu d’optimitzar i estendre el seu ús, mitjançant una cessió qualitativa i quantitativa d’aquestes 
instal·lacions a entitats, clubs i usuaris de manera equitativa 

Foment i suport als clubs i les entitats esportives, simplificant i objectivant les convocatòries de suport econòmic. 
Respectant l’autonomia de clubs i entitats i la seva independència en la pressa de decisions.  

Potenciar l’esport educatiu, inclusiu, de salut i ciutadà 

L’esport, com a eina mitjançant la qual el consistori promou també hàbits saludables i és garant del foment de la 
qualitat de vida dels . 

1. Promoure l’extensió del pla d’esport escolar a tots els centres educatius, creant associacions esportives 
escolars als centres i promovent l’activitat física i esportiva no competitiva entre els nois i noies. Potenciar, 
d’acord amb els centres docents i les associacions esportives escolars, la pràctica esportiva en horari ex-
traescolar. Oferir una oferta d’activitat esportiva àmplia, tant en horaris d’—obertura nocturna de les 
instal·lacions— com de modalitats. 

2. Obrir les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la pràctica esportiva de les entitats i de la ciutadania. 
Aquest fet permet facilitar l’accés a la població infantil dels barris perquè puguin dur a terme activitat física i 
esportiva en espai condicionat a l’efecte, sense els perills de la via pública, i, alhora, proporciona un tracte 
igualitari a tota la població, afavorint la inclusió dels joves i infants que no practiquen un esport concret en 
una determinada associació esportiva. És una mesura per al tractament de l’esport com a eina d’inclusió i 
cohesió social. 

3. Desplegar un pla de promoció esportiva als espais públics —parc, entorn natural rius Besós i Ripoll, serralada 
de Marina, Colserola, circuits de salut urbans, etc.— en què es relacioni l’activitat física amb el coneixement 
del patrimoni natural, cultural i arquitectònic del municipi. Promoure activitats ciutadanes de promoció de 
l’activitat física i l’esport, com ara caminades o bicicletades populars en aquest sentit. Senyalitzar, adequar i 
optimitzar la xarxa de camins del nostre entorn natural. 

4. Unir la xarxa de carrils bici del Besós (que permet arribar fins al mar) amb el Ripoll (que permet arribar fins a 
Castellar del Vallès i més enllà) i fer que en comptes de trencar-se a Montcada, s’uneixin a Montcada.  

5. Promocionar la pràctica esportiva en família. Promocionar la pràctica esportiva de la gent gran, tant en els 
centres municipals com organitzant activitats fisicoesportives als centres de gent gran. Desenvolupar un pla 
específic de lluita contra l’obesitat infantil, mitjançant els clubs esportius i els centres educatius del municipi. 
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11. GENT GRAN 

En els darrers anys, els canvis demogràfics i l’evolució social han generat un important augment de l’esperança de 
vida a casa nostra, la qual cosa ha provocat un increment, que anirà en augment, del pes social de la gent gran. Així, 
la població de 65 anys i més ha passat a Montcada i Reixac de 4.490 persones (1.901 homes i 2.589 dones) el 2007; a 
4.833 (2.025 homes i 4.833 dones) el 2011; fins a 5.062 persones (2.135 homes i 2.927 dones) el 2014. 

Les administracions públiques tenen com un dels principals objectius promoure la qualitat de vida i el benestar a tots 
els nivells en aquest procés d’envelliment. Des dels ajuntaments, doncs, cal promocionar un conjunt d’accions que 
han de portar a visibilitzar la gent gran, a fer-los partícips per exercir els seus drets i deures, sense oblidar de 
promoure la interrelació entre persones de diferents generacions, i sense oblidar el seu potencial d’aportacions a la 
col·lectivitat en forma de sapiència, experiència i, també, de temps disponible. 

 

L’enfocament transversal i multidisciplinar que mereix el tractament i l’atenció cap a la gent gran, ens ha fet 
veure mesures que tracten aquest col·lectiu en els diversos apartats del programa. No està de més que aquí 
en fem una recopilació:  

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

2. Impulsar polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional entre la gent gran i la gent jove. Compartir 
temps i experiències. 

3. Plans de dinamització sociocultural per a la gent gran.  

4. Estimular, integrar i promocionar la gent gran perquè es vinculi amb el seu entorn veïnal i sociocultural.  

5. Afavorir el voluntariat actiu en casals, centres cívics i associacions. 

6. Sensibilitzar la ciutadania pel respecte i l’atenció a la gent gran. Fomentar les activitats intergeneracionals 
de tot tipus. 

7. Impulsar polítiques per a un envelliment actiu, d’autonomia de les persones i de suport a la gent gran que 
viu sola. 

8. Incrementar les actuacions esportives i d’exercici físic i totes les que van encaminades a millorar la qualitat 
de vida i la salut. 

9. Impulsar la participació en el foment, recerca, estudi i difusió de la memòria històrica i col·lectiva. 

10. Promoure les aules d’extensió universitària per a la gent gran, perquè siguin espais per promoure 
l’aprenentatge i l’intercanvi de coneixements i d’experiències. 

11. 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. 

12. Promocionar les vacances, els intercanvis i el turisme per a gent gran que realment siguin culturals, 
formatius i convivencials. 

13. Facilitar la mobilitat i promoure l’accés a activitats i serveis amb descomptes per contribuir amb les 
persones grans amb menys recursos. 
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14. Impulsar la participació de les entitats de gent gran en els afers col·lectius del poble o la ciutat. 

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

16. Facilitar els àpats en centres de dia i residències a les persones gran que ho sol·licitin amb el corresponent 
informe dels Serveis Socials.  

17. Adequar els espais domèstics de les persones grans a les seves necessitats per evitar riscos innecessaris 
(arranjament d’habitatges).  

18. Foment i defensa del comerç local de proximitat, facilitant la mobilitat de la gent gran. 
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III. MONTCADA COHESIONADA I SOSTENIBLE. 
 

 1. PROJECTES DE COHESIÓ  

Tots coneixem, i patim, la manca de cohesió urbana de Montcada i Reixac. La nostra ubicació geogràfica 
estratègica, en la sortida Nord de Barcelona, fa que les comunicacions de la capital amb el Vallès i l’interior de 
Catalunya, passin obligatòriament per l’embut que forma la vall del Besòs entre la Serra de Collserola i la Serra de 
Marina al nostre municipi. Aquesta ubicació, lluny d’aprofitar-se, ens ha perjudicat al deixar-nos el territori trinxat 
per les infraestructures de comunicació que ens travessen. Ens creuen tres Línies de Ferrocarrils de Rodalies 
(Barcelona-Terrassa Manresa, Barcelona -Vic Ripoll i Barcelona - Sant Celoni Portbou), dos autopistes (C58 i C33), 
una autovia (C17), una carretera nacional (N150) i ara també el Tren D’Alta Velocitat Barcelona-França que ens 
creua soterrat. 

A la fragmentació en barris, dividits per aquestes infraestructures que literalment ens trinxen, cal afegir els risc de 
quedar condemnats com a perifèria o com a el racó dels mals endreços de la poblada àrea que ens envolta. La 
degradació mediambiental es veu agreujada per indústries contaminants entre les que destaca per la seva 
proximitat al nucli habitat la cimentera Lafarge, que a més de la generació de pols derivada de l'activitat 
productiva, s'ha convertit en una incineradora al rebre l’autorització per "valoritzar" residus. La nostra zona verda 
es degrada amb la proliferació d’abocadors incontrolats i la reaparició del barraquisme afegeix una problemàtica 
mediambiental i de sostenibilitat al greu problema de la pobresa i la manca d’accés a un habitatge digne d’una 
part de la població.  

Cal afrontar aquestes realitats amb valentia i visió estratègica, des d’un Ajuntament que defensi el seu municipi 
davant agents econòmics i altres administracions, conscients però que les solucions no poden venir solament de 
l’administració local. I per tant com conscients també que les propostes programàtiques que pretenguin modificar 
aquestes infraestructures no es poden implementar únicament des de la política municipal. Malgrat aquestes 
limitacions, cal una visió estratègica, un plantejament i una defensa de les millores necessàries, des d’un 
Ajuntament fort, que busqui el consens de totes les forces polítiques en els projectes de ciutat, que compti amb el 
recolzament i la iniciativa de la ciutadania, i que lideri i porti les propostes de millora des del territori fins als 
poders i instàncies que les poden dur a terme. 

Dins d’aquests projectes destaquem: 

 El Soterrament de la línia de rodalies R2 al seu pas per Montcada centre. 

 El Soterrament de la línia de rodalies R3 al seu pas MasRampinyo. 

 Trasllat cimentera Lafarge. 

 Supressió del peatge de Mollet de la C33, amb una sortida i entrada a Montcada, i amb la finalitat d’ 
eliminar trànsit que creua per Montcada i per la C17 i millorar la mobilitat. 

 La rehabilitació dels rius Besós, Ripoll i riera de Sant Cugat, fent del riu Besós la façana natural de la serra 
de Marina, recuperant els rius per a gaudir-los. 

 La protecció del Pla de Reixac convertint-lo en un Parc agrícola, inclòs dins del Pla d’Espais d’Interès 
Natural de Catalunya, amb una figura jurídica de protecció com la que te Gallecs. 
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 GALLECS: AGRICULTURA, NATURA I OCI 

“Gallecs és un espai únic situat en plena regió metropolitana de Barcelona. Aquest és el pulmó de la plana 
vallesana i el resultat de més de 30 anys de lluita social. La seva ubicació, envoltat de la ferotge urbanització 
indiscriminada, li dóna un valor immens. El característic mosaic agrícola, la biodiversitat i la proximitat a les zones 
urbanitzades li atribueixen immenses qualitats que cal defensar sense embuts. A més, la seva funció ecològica i 
connectora, fa que sigui un lloc idoni per més de seixanta espècies d’aus (algunes en perill d’extinció) que vénen 
a niar cada any, a més de les que hi són de passada i hi reposen durant les llargues migracions”. 

Així començava un manifest en defensa de Gallecs publicat l’estiu de 2014. Una descripció de l’espai de Gallecs 
que resumeix en poques línies l’essència de la importància d’aquest espai únic per la seva ubicació i per la seva 
funció. 

L’espai de Gallecs engloba part dels termes municipals de Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-
Solità i Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà de Vall  i Montcada i Reixac. Per tant, conforma un entramat entre les 
comarques del Vallès Occidental i Vallès Oriental, la història del qual comença anys enrere quan el  Ministerio de 
la Vivenda franquista va expropiar un conjunt de terrenys per construir la futura ciutat de santa Maria de Gallecs 
dins del seu programa de Actuaciones Urbanísticas Urgentes (ACTUR). La lluita social va començar i la pressió i 
els canvis al govern varen anar retardant les obres fins al punt que amb la restitució de la Generalitat de 
Catalunya, aquestes no havien començat i els terrenys passen a ser propietat d’aquesta. Concretament de 
l’Institut Català del Sòl (INCASOL). 

Amb aquesta cessió gratuïta de propietats s’inicia una nova etapa on les administracions autonòmica i locals 
negocien unilateralment. En tot aquest període la pressió social i la reivindicació d’un futur per Gallecs protegit i 
sense agressions es manté ben viva. L’INCASOL, com a propietària dels terrenys, negocia de manera diferenciada 
amb cadascun dels ajuntaments implicats i genera desenvolupaments urbanístics a diversos espais i municipis en 
forma de barris residencials o polígons industrials. Els diferents governs locals han actuat amb més o menys 
contundència, però el resultat final ha estat la urbanització de bona part de l’espai verge de Gallecs. 

A grans trets i de manera molt resumida aquesta és la història de l’espai. A cada municipi, a cada porció de 
terreny que s’ha desenvolupat podríem trobar, de ben segur, la seva pròpia història. No ens volem deixar al tinter 
el paper que hi han jugat entitats i persones a títol individual. La importància del moviment social i ecologista en 
les diferents dècades i períodes de negociació ha estat fonamental. Des de les ocupacions de les cases en el seu 
inici fins als qui s’han mantingut ferms a dia d’avui en la seva voluntat de viure a Gallecs. Són peces clau al 
territori i per a la seva protecció. 

Finalment, l’any 2005 es redacta el Pla Director de Gallecs amb la voluntat de definir l’ús i desenvolupament dels 
sectors que queden fora del PEIN de Gallecs. L’espai protegit és de 774ha a la seva zona central. Per tant, 
s’aconsegueix un primer pas per la protecció de l’espai, però entenem que no el darrer ni el definitiu. Ara estem a 
l’espera de l’aprovació del Pla Especial, que ha de definir els usos i les comptabilitats en aquest singular espai. 

La situació actual, la visió del territori en conjunt i les perspectives de futur fan que les seccions locals d’Esquerra 
Republicana de Catalunya dels municipis amb territori a Gallecs hagin decidit unir esforços i crear una visió única, 
unitària i sense fissures de l’espai. Ens cal una visió conjunta del territori i no trossejada pels límits dels termes 
municipals. Aquest és l’objectiu del document que teniu a les mans. També té com a objectiu emplaçar a altres 
forces polítiques i moviments socials a definir la seva idea global de Gallecs, entenent-lo com una unitat. 

La visió de l’espai de Gallecs com una porció de cada terme municipal ens ha conduït a un model de gestió del 
territori caducat i erroni, al nostre entendre. L’INCASOL ha negociat amb cada ajuntament els desenvolupaments 
urbanístics de parcel·les amb les contraprestacions corresponents. I mai ho ha fet tenint en compte la visió de 
Gallecs com un tot i tenint en compte la seva importància ecològica i social, com a gran productor agrícola i espai 
de pas per la fauna. 
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Ara és el moment de canviar aquesta visió. Ens cal un nou model de desenvolupament territorial pel nostre futur 
país i pels municipis que el conformen. Més enllà de les fronteres administratives entre municipis, Gallecs és un 
espai de vital importància per la seva ubicació, extensió i funció. 

Per tot l’exposat, i tenint en compte la situació actual de Gallecs, totes les seccions locals d'ERC dels municipis 
que el conformen es comprometen a: 

1. Augmentar l’àrea protegida dins del PEIN de Gallecs atorgant un major pes a l’espai sense urbanitzar i 
posant el valor les seves múltiples funcions: agrícola, ecològica i d’oci. 

2. Crear un model de gestió del territori unificat entre els municipis afectats. Ens cal una visió única i unitària 
per tal de no repetir errors del passat i aconseguir un entorn proper i accessible des dels diversos municipis. 

3. Definir les activitats compatibles amb l’entorn de manera que puguin conviure en el mateix espai agricultura, 
fauna, flora i oci. Per tant, apostem per la importància de l’agricultura i les seves bones pràctiques 
respectuoses amb el medi i la flora i fauna, però també per activitats que permetin el gaudi de la ciutadania. 
Per exemple: camins guiats, visites a l’espai, centre d’interpretació de l’espai, cases de colònies, venda de 
productes de l’espai, etc. 

4. Donar la importància que l’espai es mereix realitzant un pla d’adequació a les necessitats. Cal tenir en compte 
que la vessant de l’oci no ha d’estar renyida amb la protecció de l’espai i per tant, cal apostar per l’agricultura 
ecològica, els passos de fauna, evitar les activitats perjudicials com la falconeria o la circulació amb vehicles a 
motor, etc. Per aquest motiu cal actuar amb celeritat i realitzar totes aquelles actuacions que els experts 
considerin oportunes. 

5. Ni un tros més urbanitzat a Gallecs. Els únics espais que poden estar sotmesos a possibles intervencions no 
poden tenir cap importància a nivell ecològic (fauna, flora, agricultura...) i els seus possibles usos sempre 
estaran vinculats a activitats compatibles amb l’espai, mai activitats industrials fora de la convivència amb 
l’entorn. 

6. Esquerra Republicana de Catalunya i les respectives seccions locals amb territori a Gallecs es comprometen a 
analitzar totes i cadascuna de les infraestructures previstes en diferents planificacions per tal de buscar la 
solució més viable, i si cal, eliminar la seva projecció. 
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2. URBANISME 
Entenem l’urbanisme, entès com una perspectiva global de la relació de l’home amb el medi en què es desenvolupa, 
que fa de l’ordenació del sòl el seu eix. L’urbanisme és una competència bàsicament municipal, mantenint la 
necessària coherència dels plans urbanístics amb el planejament territorial, a banda d’establir categories de 
planejament urbanístic supramunicipal que s’imposen jeràrquicament al planejament urbanístic municipal.  

El principi del desenvolupament sostenible entén l’urbanisme com el que és capaç de perdurar, incorporant-hi les 
dimensions d’eficiència econòmica (economia), qualitat ambiental del medi natural i cultural (ecologia), cohesió social 
(societat), i governança democràtica.  

La ciutat és l’espai cívic. L’urbanisme, més enllà de la distribució els usos i activitats sobre el territori i la delimitació 
entre els espais privats i els públics, genera l’espai cívic. Aquest és l’espai socialitzat on es genera el contacte, la 
identitat, l’acció i el conflicte, és un espai en contínua redefinició. Per això, des d’Esquerra proposem mesures i 
accions perquè es produeixin i es millorin les condicions que fan d’aquests espais punts de trobada, com també la 
seva governança democràtica, d’acord amb el paradigma del dret al bon govern i a la bona administració. És aquí on 
les polítiques d’Esquerra han de tenir l’objectiu de fer d’aquest espai un pilar fonamental de la cohesió social del 
municipi. 

Des d’Esquerra, concebem la participació de la ciutadania en aquest espai mitjançant el civisme, perquè les nostres 
propostes provenen del valors republicans —llibertat, justícia, comunitat. Volem aconseguir el compromís de les 
persones en la creació i la participació d’aquest espai. Hem de fer de l’espai cívic un lloc de trobada i de contacte, hem 
de transformar l’espai públic i l’espai privat en espai cívic.  

Per poder generar sinergies positives en l’espai cívic, hem de fer polítiques transversals que permetin treballar àmbits 
com el medi ambient, l’urbanisme, la mobilitat, l’habitatge i la seguretat, polítiques pensades per a les persones i que 
ajudin a teixir una societat més justa.  

Aquest espai ha de ser el referent del nostre municipi; la trama urbana, l’eix vertebrador de les activitats socials i eco-
nòmiques, i el model urbanístic, un marc integrador en tots els sentits. 

Ens hem d’allunyar del model urbanístic extensiu que tant s’ha desenvolupat al nostre país i que no és l’idoni per 
generar aquest espai cívic. Creiem en un model compacte i mediterrani, hem de potenciar la identitat i la pertinença 
mitjançant el reconeixement històric i el patrimoni. 

Des d’Esquerra, creiem en la configuració de l’espai cívic com un resultat de l’acció de les persones, que li donaran 
una identitat i un simbolisme propis. Per això, els ajuntaments d’Esquerra proposen polítiques locals públiques 
pensades per a les persones i per a la seva quotidianitat, per aconseguir una societat més justa, lliure i igualitària. 

Per tant, l’espai cívic és fonamental en el respecte als altres, en la convivència, en la llibertat de la ciutadania. Amb 
aquest objectiu acomplert, tindrem un municipi més agradable, més amable; en definitiva, una Montcada més 
humana. 

En aquests moments, les polítiques d’urbanisme a Catalunya es troben en procés de debat a partir de la creació, mit-
jançant l’Ordre TES/110/2013, del Comitè d’Experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i 
d’urbanisme a Catalunya. El debat incorpora reflexions sobre la supramunicipalitat en les actuacions, els equipaments 
i les activitats que requereixi la planificació territorial, compartint beneficis, càrregues i ingressos tributaris; també les 
competències municipals en l’urbanisme, d’acord amb la capacitat real de gestió del mapa municipal. 

La perspectiva d’un Programa electoral per a unes eleccions ha de ser una eina per afrontar els reptes de gestió 
política i administrativa amb el dret vigent, per la qual cosa ens centrarem en el marc legal vigent, des de la 
perspectiva de la reivindicació de l’apoderament ciutadà en la presa de decisions urbanístiques, propi d’una 
democràcia avançada, doblement legítima si partim d’uns drets i deures de ciutadania amb relació al territori i 
l’urbanisme que no tenen res a veure amb la condició de propietari, uns drets i deures la defensa aferrissada dels 
quals, des dels ajuntaments d’ERC, hauria d’evitar noves bombolles immobiliàries. 
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La darrera legislació del sòl instaura un dret a la ciutat, un catàleg de drets i deures de ciutadania amb relació al 
territori, amb independència de la condició o no de propietari, i diferent dels drets i deures d’aquesta condició, i a la 
iniciativa del desenvolupament més lligada a la llibertat d’empresa (apartat IV dels preàmbul i articles 4 i 5 del Text 
refós de la Llei del sòl de 2008). 

Fer urbanisme en majúscules suposa dissenyar i intentar esbrinar elements que facilitin la vida en tots els seus 
aspectes als ciutadans que habitin en aquell territori, tenint en compte que les necessitats són canviants, els recursos 
limitats. 

Montcada es físicament un poble desestructurat amb aquesta realitat específica, i tenint en compte que molts dels 
plantejament concrets d’obres o equipament han tenir com a punt de mira un concepte, una idea de poble que tenim 
en Esquerra.  

 

 Propostes 

1. Promovem un model urbanístic de municipi al servei de les persones i de la cohesió social, on el municipi sigui 
un espai de trobada, relació i integració a una identitat comuna; en definitiva, la construcció quotidiana de 
l’espai cívic. 

2. Dissenyem municipis amb veritables espais públics. Hem de liderar la construcció d’un espai cívic amb 
l’objectiu de teixir un espai de convivència real, fet i viscut pels ciutadans. No podem continuar fent espais 
públics neutres i asèptics, projectats sense cap valor cívic. El disseny, la gestió i el manteniment de l’espai 
públic dels ajuntaments d’Esquerra ha de recollir les necessitats de la ciutadania i situar-les com l’eix central 
de la política urbanística del municipi.  

3. Esmerçarem esforços en la rehabilitació. Hem de cosir la ciutat aprofitant els solar vuits, per cohesionar, 
densificar i compactar Montcada. Montcada ja no podrà créixer de la mateixa manera que ho han fet en els 
darrers anys. En el propers anys o en la propera dècada, el manteniment, la rehabilitació i la millora de les 
estructures ha de ser la nostra premissa.  

4. Optarem per estratègies urbanes enfocades en el reciclatge del sòl urbà i deixar de prioritzar l’extensió de la 
ciutat en espais oberts. És, doncs, una oportunitat d’endreçar i millorar el que s’havia fet fins ara. Canviem el 
paradigma davant la fallida del model de la plusvàlua. 

5. Buscarem al  màxim l’eficiència i la rendibilitat dels recursos tant en l’àmbit econòmic, com en el social i el 
mediambiental. El procés de transformació del nostre municipi serà molt més lent i, per tant, ha de ser més 
reflexiu i, alhora, més flexible.  

6. L’actuació de l’Administració i els organismes amb competències urbanístiques han de ser el màxim de 
transparents i abandonar l’opacitat vers els ciutadans. Per això, també cal una implicació dels ciutadans 
(coresponsabilitat) en la comprensió de la disciplina urbanística. 

7. Millorarem les eines que permetin que els ciutadans no experts puguin entendre els processos que 
succeeixen amb el planejament urbanístic; cal ser molt més transparent, la transparència no es pot limitar 
només a donar accés als documents i als procediments. Aquest nou urbanisme no pot oblidar la incorporació 
dels reptes tecnològics i socials presents en les aportacions entorn al concepte i al paradigma de les ciutats 
intel·ligents.  

8. Desenvoluparem el projecte del Parc Fluvial del Riu. 
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9. Afrontarem els problemes urbanístics que pateixen els barris de  Can Sant Joan-la Ribera- Montcada Centre :   

 Solars i espais buits com a conseqüència diversa: Solar Valentine, solar intorsa, multitud de solars petits, i 
pisos buits,... 

 Dos espais Muntanyeta i la La Ribera acollits en diferents moments al Pla de Barris de la Generalitat que 
mostren la seves dificultats. 

 Petit comerç en decliu, resistint alguns comerços clàssics, però fora d’això una rotació constant de comerços 
però amb una tendència a un comerç cada vegada més uniforme i pobre en la seva oferta. 

 Manca d’aparcament públic. 

 Manca d’espais verds i els que hi ha són espais amb problemes d’aïllament (casa de les Aigües) o tancats 
(camps de futbol o de col·legis). 

 Manca de barreja entre barris. 

 Extrems d’aquests barris amb pendents fortes (Muntanyeta i Centre). 

Tots aquests elements fan que aquests eix tingui unes carències concrets i en alguns casos es mostri amb mes 
claredat alguns dels problemes de Montcada. Alguns elements poden ajudar a trencar aquesta situació i el 
parc fluvial és el principal per donar cohesió urbanística, espais verd d’ús públic, element de continuïtat 
trencant les barreres, via de comunicació pedestre o en bicicleta, etc... 

10. El solars a Montcada, són un problema, ja que  hi ha molts i trenquen la ciutat i limiten la oferta comercial i de 
tot tipus. Proposem des d’Esquerra promocionar el seu desenvolupament amb bonificacions tributàries,  i 
buscar l’aprofitament temporal d’alguns d’ells, amb algun acord en el seu cas amb els propietaris. 

11. Fer una passarel·la sobre la riera de Sant Cugat a l’alçada aproximada d’andròmines o de casa juanita, o pas 
per petons i bicicletes per la mateixa llera, que permetria apropar el transport públic que acaba a l’altra 
banda de la riera a aquest equipament i altres futurs), com petites actuacions, que continuïn “dulcificant” 
aquest espai. 
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3. SOSTENIBILITAT 

La sostenibilitat és un concepte global que integra els aspectes econòmics, socials i ambientals i que esdevé un 
autèntic full de ruta per a l’acció política. No podem destriar o separar, per exemple, la igualtat d’oportunitats de les 
polítiques de transport públic, ni l’urbanisme de la contaminació, ni l’equilibri de rendes del dret a l’accés a un medi 
saludable, ni la gestió dels recursos naturals de l’activitat econòmica. La sostenibilitat no és, doncs, una opció 
ideològica o de vida, com sovint es pretén fer veure des d’alguns àmbits, sinó una premissa bàsica per a les polítiques 
modernes que, de debò, busquin la millora de la qualitat de vida, la justícia social i el benestar econòmic de la 
ciutadania sense malmetre les possibilitats futures.  

Les estratègies de desenvolupament local sostenible necessàries per Montcada han d’anar més enllà de la durada 
d’un mandat i més enllà de les qüestions purament econòmiques o ambientals. Aquestes estratègies han d’integrar 
tots els aspectes econòmics, socials, ambientals i territorials del municipi i marcar el full de ruta cap a l’assoliment 
d’un model de desenvolupament i de millora de la qualitat de vida perdurables.  

Calen polítiques valentes per fomentar la producció i el consum local mitjançant el planejament general, s’han de 
crear des de la base les condicions necessàries per aconseguir una economia de proximitat. 

 Espai agrari 

Els terrenys agrícoles i forestals, l’espai agrari, malauradament menystingut fins ara en el context econòmic i 
social de Montcada, s’ha d’incorporar també com un equipament més de la ciutat i, per tant, hem de dotar 
aquests espais de la rellevància que es mereixen. En especial el Pla de Reixac, nucli on ampliar territorialment la 
protecció dels espais agroforestal de la plana vallesana, on fins ara hi trobem Gallecs. 

1. Cal que elaborem un mapa dels espais d’interès agrícola del municipi, on potenciarem mitjançant la 
intermediació pública els bancs de terres, tant de grans extensions com de petita horta. Hem de reconèixer la 
terra com un bé a protegir.  

2. Promourem àrees de protecció agrícola local, no només com a reserves agràries sinó com a veritables motors 
de producció de productes locals de qualitat. Impulsar l’agricultura ecològica des de la planificació i des de la 
gestió dels espais agrícoles, i potenciar les cooperatives de consum de proximitats a dins dels municipis. 

3. Promoure les experiències innovadores d’aplicació de la ramaderia tradicional, especialment en la gestió 
forestal i d’espais protegits. 

4. Protegir les activitats agràries i ramaderes i prioritzar-les per damunt de la pressió urbanística i els nous usos 
urbans. 

 Model de ciutat 

1. Apostar per un model de municipi compacte, vertebrat en la convivència d’usos, amb uns centres urbans 
forts i cohesionats i ben relacionats amb els barris. 

2. Impulsar una planificació harmònica entre els usos humans, la funcionalitat i el patrimoni natural que 
garanteixi un medi local urbà de qualitat, i que esdevingui pol d’atracció d’activitats de qualitat. 

3. Potenciar les illes de vianants, així com els eixos cívics i integradors, i, simultàniament, els plans de dotació 
d’aparcaments en el mateix perímetre perquè afavoreixin el comerç urbà, tant al centre com a totes les àrees 
urbanes, amb una presència destacada de l’activitat comercial. 
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4. Promoure una planificació local que posi en valor els recursos naturals, que inclogui el paisatge, els espais 
protegits, les capacitats productives del sector primari i de la indústria  

5. Fomentar els sistemes de connexió biològica entre els espais oberts, l’espai construït i les masses forestals, i 
elaborar plans de gestió i preservació, en l’àmbit local, dels espais oberts amb interès ecològic o paisatgístic. 

6. Recuperar les façanes fluvials i marítimes amb criteris d’integració territorial i de recuperació i protecció dels 
ecosistemes. 

 La gestió dels recursos en l’àmbit municipal 

 L’aigua: un bé preuat i escàs 

Catalunya, com a país mediterrani, té un recurs limitat, que és l’aigua. Aquesta evidència ja s’ha pogut 
corroborar amb períodes de sequera severa, que han posat en tensió el sistema d’abastament d’aigua. Més 
que revertir aquesta situació amb falses i costoses solucions, cal trobar la forma d’adaptar-s’hi de la manera 
més competitiva i menys costosa possible. 

1. Elaborar un pla municipal d’usos de l’aigua, amb especial èmfasi en la reutilització d’aigües depurades o 
de menor qualitat per als usos que ho permeten —reg, neteja de vials, etc. 

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

3. Elaborar una ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua, amb especial èmfasi en el foment d’actituds. 

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

5. Elaborar un pla de mesures preventives per al manteniment de la qualitat dels recursos hídrics locals. 

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

 

La Gestió de l’aigua no és només reduir costos i millorar-ne l’eficiència, sinó que també és aplicar mesures 
que ajudin a millorar-ne la sostenibilitat: 

1. Promoure estudis de tarifació perquè el consum sigui més racional (trams adaptats a les necessitats de 
cada municipi o eliminar quotes de consum mínim). 

2. Estudiar la possibilitat de la municipalització del servei d’abastament. 

3. Fomentar la constitució de comissions (en cas de municipis que ho gestionin directament) o nomenar 
persones independents i professionals en els consells d’administració de les empreses municipals per 
implicar el teixit civil en la gestió d’un bé com és l’aigua. 

 

 

 



            Programa electoral per a les eleccions municipals de maig de 2015 

  

P à g i n a  46 | 56 

 

 Montcada, cap al Residu Zero 

L’augment del consum s’ha traduït històricament en un increment continu en la generació de residus, 
especialment pel que fa als envasos i embalatges, que posa en crisi el sistema de gestió. A Montcada en 
patim les conseqüències, i al costat de demanar un tracte just a les administracions supramunicipals amb una 
equitativa distribució de les càrregues que genera el tractament d’aquest residus, hem de ser model i 
exemple de consciència mediambiental i avançar en l’estratègia de Residu Zero. Cal perseguir, per un costat, 
produir cada cop menys residus i, per l’altre, aconseguir que la totalitat dels residus tinguin una continuïtat 
en el cicle d’aprofitament.  

1. Promoure el consum racional per contribuir a un canvi de cultura respecte als hàbits i les polítiques de 
reciclatge. Establir un pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui la ciutadania, les empreses i el comerç 
local per avançar cap a aquests objectius. Estendre els sistemes exitosos de recollida selectiva que 
Esquerra ja ha aplicat a diversos municipis capdavanters de Catalunya. 

2. Impulsar la reutilització i el reciclatge dels envasos i fomentar la recuperació dels hàbits tradicionals no 
malbaratadors de recursos —cabàs, bossa del pa, etc. 

3. Establir mecanismes de coordinació amb els comerços per col·laborar en l’establiment de sistemes de 
dipòsit, devolució i retorn d’envasos. Facilitar la tasca al comerç amb assessorament i suport tècnic 
directe.  

4. Renunciar a augmentar el pes de la valorització energètica dels residus, prioritzant l’aprofitament 
material i disminuint paulatinament l’aportació a abocadors. 

 

 Cap a una Montcada eficient en l’estalvi energètic 

Una de les qüestions estratègiques més importants en aquest moment és el consum energètic del país, 
desbocat tant en termes relatius com absoluts, l’elevat consum per capita, la dependència de l’exterior. 

La tasca, en aquest sentit, comença també als municipis: 

1. Elaborar un pla estratègic de millora energètica dels municipis. 

2. Elaborar, dins de l’anterior, un pla local d’estalvi i eficiència energètica. Les experiències municipals 
indiquen que tant abasten el sector públic com el privat (comerços, per exemple), mitjançant la 
introducció de mesures de foment com ara auditories gratuïtes, fins i tot amb plans d’ocupació local per a 
la formació de tècnics que puguin efectuar aquestes tasques. 

3. Elaborar un mapa local de potencial energètic renovable, per conèixer les potencialitats de cada municipi, 
prioritzant l’aprofitament solar, eòlic de la biomassa i, allà on sigui possible, de la geotèrmia. 

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

5. Promoure localment la iniciativa privada per a la producció d’energia distribuïda a escala micro, mini i 
comercial i l’aplicació de criteris i tecnologies de la gestió intel·ligent de xarxes. 

6. Fomentar la construcció d’edificis municipals amb criteris ambientals —bioclimàtics i de funcionalitat. 
Promoure modificacions en les instal·lacions municipals per anar incorporant criteris de sostenibilitat. 

7. Establir bonificacions de l’impost de circulació als vehicles que consumeixin exclusivament o 
prioritàriament energies renovables. 
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8. Fomentar, mitjançant subvencions directes o bonificacions de l’impost d’obres, la incorporació d’energia 
solar tèrmica en els municipis en què que encara no és obligat i altres mesures d’estalvi energètic als 
edificis construïts.  

9. Promoure els miniparcs eòlics en terrenys o instal·lacions públiques com la llera del riu Besòs, promovent 
especialment la participació ciutadana en la inversió local. 

10. Promoure les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics o sostre de promoció pública —
habitatges o polígons—, mitjançant la fórmula de lloguer de sostres, extensiu a sostres privats. 

11. Fer, on escaigui, estudis locals de viabilitat per a petites centrals de biomassa —per a producció de calor 
o mixta elèctrica/calor.  

 

 Contaminació i escalfament global: per un medi de qualitat 

En l’àmbit de l’escalfament global, els municipis catalans també han de coresponsabilitzar-se dels efectes que 
poden tenir les seves emissions. En aquest sentit, l’augment de la mobilitat tant de persones com, 
especialment, de mercaderies ha estat un fet exponencial en els darrers anys que, a més de representar un 
increment d’emissions en el sector més crític, presenta problemes de mobilitat, congestió, accidentabilitat i, 
fins i tot, sobre la salut de les persones, com ja passa a l’àrea metropolitana de Barcelona. Per això, la lluita 
per un medi de qualitat ha de ser una constant en les polítiques locals d’Esquerra 

 

 Contaminació / qualitat del medi: 

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

2. Estendre els controls sobre la contaminació acústica i completar el desplegament de la llei allà on encara 
hi hagi mancances, dotant de mitjans tècnics i humans. 

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

4. Generalitzar l’ús d’asfalt sonoreductor en la nova pavimentació de carrers i la instal·lació de pantalles 
acústiques —naturals o artificials— en punts problemàtics de la ciutat. 

 

 Educació en la sostenibilitat 

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

2. Fomentar el coneixement en l’ús dels recursos, del patrimoni cultural històric i etnològic, del coneixement 
del patrimoni natural, del coneixement del cicle dels residus, de l’impacte de les emissions, etc. 

3. Promoure, com a mínim, un gran esdeveniment anual dirigit al coneixement i a la conscienciació ambiental 
de la ciutadania. Promoure la creació d’horts urbans. 

4. Acostar la ciutadania al coneixement d’activitats que tenen lloc en el medi natural però que sovint són 
poc conegudes: la pesca marítima comercial, el pasturatge, els agents rurals, etc. 
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5. Elaborar un catàleg de patrimoni local per preservar els béns culturals d’interès local en tots els vessants 
—històric, natural, arqueològic...—, fent una especial atenció al patrimoni arquitectònic, entès des del 
paisatge i com a paisatge i no des de l’element singular, però també al patrimoni documental, etnogràfic i 
històric.  

6. Vetllar per l’embelliment del paisatge urbà —neteja de carrers, rehabilitació de façanes, redacció de la 
carta de colors i de materials, enjardinaments... 

7. Afavorir la compactació i la integració de les activitats del municipi, i promoure polítiques d’ordenació del 
territori que facin impossible la creació d’un continu urbà amb els municipis veïns. 

8. Relligar els barris en l’espai urbà per articular l’estructura viària i de serveis.  

9. Fugir del sistema de creació d’urbanitzacions que provoquen un creixement desordenat i dispers i tenen 
un cost de manteniment molt alt per al conjunt de la població, optant en la mesura del possible per 
reduir-les —mitjançant la compactació— o fins i tot per extingir-les. Redacció de mapes de soroll 
orientats a actuacions que tenen per objecte prevenir o reduir la contaminació acústica a què està 
exposada la població i la preservació i millora de la qualitat acústica del territori.  

10. Establir, mitjançant ordenances municipals, sectors i horaris de baix nivell de soroll en les zones 
residencials del municipi. 

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

12. Fer del sòl industrial un dels principals actius de la ciutat, alhora que pugui lligar-se amb la resta del teixit 
urbà, mitjançant una mixtura d’usos eficient i segura. Canviar-ne la visió, perquè el sòl industrial també és 
ciutat i, per tant, cal dignificar-lo. 
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4. MOBILITAT  

 Una mobilitat equilibrada 

Entenem la funció de la mobilitat dins l’espai cívic com un dels elements clau a l’hora d’aconseguir una distribució 
de la ciutadania més justa, que permeti equilibrar les oportunitats i les llibertats de tots els ciutadans dels nostres 
municipis.  

En aquest sentit, des d’Esquerra optem per unes polítiques locals basades en el reequilibri de la mobilitat com a 
resposta del continu augment de la mobilitat de les persones i de les mercaderies, fet que ha accentuat els 
conflictes generats pel trànsit, com ara la congestió, la contaminació acústica i ambiental o l’accidentabilitat. Cal 
tenir present que el transport públic és la clau a l’hora d’aconseguir una mobilitat equilibrada i, en aquest sentit, 
serà la prioritat en les polítiques locals d’Esquerra. Per això, des dels ajuntaments també posarem l’accent en la 
gestió i en l’educació de la mobilitat. 

El desplaçament més sostenible és el que no es produeix o que podem fer més proper, per la qual cosa el disseny 
de les ciutats i la col·locació dels equipaments o centres generadors de mobilitat són peça clau per a una 
mobilitat sostenible i amable. I, en els nuclis urbans, els tipus de transport més eficients i sostenibles són anar a 
peu i en bicicleta.  

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

Els canvis en la jerarquització viaria es poden assolir a partir d’actuacions toves i barates dins l’àmbit urbà, a 
través de petites modificacions en la circulació, a partir d’actuacions mitjançant el mobiliari urbà i pintura vial. Es 
fonamental i econòmicament molt factible. 

1. Ratificar la Carta Internacional del Caminar. 

2. Establir carrers per a ús preferent o exclusiu per a vianants i ciclistes, eixamplar les voreres i crear illes per a 
vianants. 

3. Implantar zones de moeració de la velocitat al municipi, carrers 10, 20, 30.  

4. Adequar les Ordenances Municipals a les necessitats dels usuaris més vulnerables i a les exigències de la 
seguretat viària.  

5. Instal·lar plataformes i passos de vianants elevats, millorant la seguretat i l’accessibilitat.  

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

7. Optimitzar els temps dels semàfors per a vianants. 

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

9. Prioritzar la protecció davant l’aparcament irregular als passos de vianants i a les parades d’autobús, i 
l’aparcament en doble fila a les vies principals. Vetllar per les indisciplines que perjudiquen el vianant o el 
transport públic. 

10. Integrar paisatgísticament les vies de vianants per dignificar-les i fer-les més atractives. 

11. Afavorir l’ús més racional i eficient del cotxe. 
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12. Promoure els sistemes per compartir el vehicle privat, tipus cotxe multiusuari (carsharing) —un grup de 
ciutadans comparteix una flota de vehicles— o d’altres. 

13. Promocionar els pàrquings compartits. 

14. Crear, segons escaigui pel tipus de municipi i de desplaçaments, aparcaments dissuasius en origen 
d’aportació a les xarxes principals de transport públic i d’intercanvi a les entrades de les ciutats, connectats 
amb el transport públic al centre.  

15. Potenciar els aparcaments dissuasius perimetrals als espais més cèntrics. 

16. Afavorir la rotació de l’aparcament amb limitació horària.  

17. Crear zones taronja d’aparcament per afavorir l’aparcament dels veïnat en zones d’atracció turística. 

 La circulació dels vehicles a motor 

1. Limitar la velocitat màxima i crear de zones de prioritat invertida. 

2. Tractar adequadament les travessies i les vies. 

3. Executar rotondes i minirotondes. 

4. Crear zones amb restricció del trànsit.  

5. Regular la mobilitat dels vehicles de transport de mercaderies. 

6. Aplicar, en els municipis en què sigui factible, sistemes de gestió del trànsit i crear centres de control. Els 
models comparats en situen la viabilitat per sobre dels 75.000 habitants. 

7. Establir zones d’aparcament a vorera canviada en diversos trams de carrer per afavorir la reducció de la 
velocitat.  

8. Establir sistemes de circulació en forma de font i unidireccionals per millorar la circulació i la seguretat dels 
carrers. 

9. Instal·lar limitadors físics de velocitat sense oblidar les contradiccions que poden generar amb ambulàncies, 
autobusos, etc. Prioritzar, en la mesura del possible, els bons dissenys dels recorreguts, que evitin les altes 
velocitats.  

 La mobilitat en transport públic col·lectiu 

1. Dignificar les parades de transport col·lectiu públic urbà quant a seguretat, comoditat i informació. 

2. Ampliar i millorar el servei de transport públic municipal i intermunicipal. Crear, on sigui possible, carrils 
especials per a la circulació del transport públic. 

3. Millorar els serveis de transport públic amb recorreguts més ràpids entre els punts d’atracció principals del 
municipi. 
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4. Reforçar els serveis extraordinaris de transport públic, especialment en horari nocturn, pensant sobretot en 
les necessitats de la gent jove, tenint present, però, que la majoria del transport públic nocturn fora de l’AMB 
és competència de la Generalitat. 

5. Ampliar la xarxa de carril bus a les ciutats que el flux d’autobusos ho faci viable.  

6. Adaptar el servei a persones amb mobilitat reduïda.  

7. Fomentar la intermodalitat —més d’un mitjà de transport per arribar a la destinació. 

8. Connectar amb transport públic el centre amb els polígons industrials i els centres comercials o de lleure. 

9. Fer un estudi del sistema més eficaç i econòmic de mobilitat amb transport públic.  

10. Valorar la viabilitat de posar en marxa la integració tarifària del transport urbà en els sistemes 
supramunicipals. 

11. Introducció de l’ajuntament en associacions supramunicipals, com ara l’Associació de Municipis amb 
Transport Urbà (AMTU), de la segona corona metropolitana de Barcelona. 

12. Instaurar avantatges tarifaris per a la gent gran o el jovent mentre no es desenvolupi el finançament del 
transport públic de manera estable per llei, en els termes previstos en la Llei 9/2003.  

13. Instal·lar aparcaments dissuasius a les estacions de ferrocarril i autobusos, coordinats amb els serveis 
ferroviaris. 

14. Dotar les estacions de tren  de Montcada d’elements informatius i culturals.  

 

 La mobilitat en bicicleta 

1. Promoure l’ús de la bicicleta en la trama urbana i en desplaçaments interurbans curts i planers, amb la 
creació, consolidació o extensió d’una xarxa de carrils bici coherent i segura que tingui en compte la 
suficiència i la continuïtat dels itineraris. 

2. Instal·lar aparcaments —repartits estratègicament— i millorar la senyalització per a bicicletes. 

3. Crear vies verdes o carrils bici intermunicipals.  

4. Incorporar bicicletes a la flota de vehicles municipals i dels serveis de l’Administració. 

5. Fomentar i regular l’ús de la bicicleta amb mesures que atorguin respecte per al vianant.  

 La millora de la qualitat ambiental urbana 

1. Controlar les emissions contaminants relacionades amb el trànsit. 

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

3. Asfaltar amb paviment sonoreductor i aplicar mesures antisoroll. 

4. Utilitzar vehicles impulsats amb fonts d’energia renovables o tecnologies alternatives.  



            Programa electoral per a les eleccions municipals de maig de 2015 

  

P à g i n a  52 | 56 

 

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

6. Limitar la circulació motoritzada en el medi natural en una xarxa bàsica, en concertació amb els col·lectius 
interessats. 

 

 L’ordenació i la gestió de la mobilitat urbana 

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

2. Elaborar Plans de mobilitat locals (PMU). 

3. Incorporar la mobilitat i l’accessibilitat a les ordenances municipals. 

4. Elaborar pactes per la mobilitat previs als PMU.  

5. Definir i estudiar els indicadors de mobilitat local i supramunicipal. 

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

  

 Educació per a una mobilitat més sostenible 

1. Impulsar tallers o seminaris per la mobilitat als centres educatius del municipi. 

2. Organitzar campanyes sobre seguretat viària. 

3. Efectuar estudis sobre els costos de la mobilitat local i intermunicipal. 

4. Elaborar enquestes sobre els hàbits de mobilitat. 
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5. SEGURETAT 

La concepció republicana de la seguretat, en un sentit ampli, consisteix a garantir el dret a viure segur i el dret a la 
llibertat, i a garantir igualment les condicions de vida de la ciutadania en un àmbit de pau i de convivència, avalador 
de la resolució dels conflictes més greus amb un exercici ponderat i sempre justificat de la coacció. Com més llibertat, 
més seguretat, com més cobertes estiguin les necessitats bàsiques de les persones i més confiança tinguin en el bé 
comú, més seguretat. La conclusió, doncs, és que la seguretat és un aspecte que es treballa de forma transversal en 
el conjunt de polítiques públiques, també de les municipals. 

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. Avui, aquests prismes s’han ampliat i, quan parlem de 
seguretat, estem parlant al mateix temps de sensació de seguretat, de percepció social del risc, de globalització de la 
sensació d’inseguretat i de la confusió, de vegades volguda, entre convivència i seguretat. 

A les ciutats i als pobles, la convivència és fonamental per concebre l’espai cívic equilibrat; l’actitud cívica i l’espai 
compartit són inherents a l’actual estat del benestar. Hem de saber treballar la convivència des del seu espai i a partir 
de la mediació i, si escau, del tracte dels problemes convivencials com a fets il·lícits administratius, i no convertir els 
problemes derivats de la convivència o de l’incivisme en problemes de seguretat, en què la coacció i l’ús de la força hi 
tenen sempre un paper determinant. 

La constant evolució socioeconòmica de la societat i la seva extraordinària complexitat han provocat que els reptes 
de la seguretat s’hagin multiplicat exponencialment. Són moltes, les noves formes de risc que es van generant i, per 
contra, la ciutadania exigeix cada cop més el seu dret a sentir-se segura en el seu entorn i, per extensió, en els seus 
pobles i ciutats.  

Així doncs, en aquest marc, les polítiques locals d’Esquerra en termes de seguretat estan enfocades a continuar 
impulsant canvis en els models locals per construir un nou model en què la convivència i la seguretat configurin un 
espai cívic el més lliure i avançant possible cap a una societat cada vegada més justa. 

Pel que fa al sentit estricte de la seguretat ciutadana i la protecció civil, els municipis tenen competències sobre 
seguretat i vigilància en: 

  
1. Seguretat en llocs públics. 

2. Ordenació del trànsit de vehicles i persones a les vies urbanes. 

3. Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis. 

4. Protecció del medi, salubritat pública, transport públic de viatgers i subministrament d’aigua i enllumenat. 

Tot i això, l’àmbit de la seguretat en sentit ampli, com ja hem dit, és transversal i és present en moltes accions de la 
gestió municipal. Les accions de prevenció, tenir cura de la gent gran, evitar els accidents infantils, implicar-se en la 
lluita contra els efectes de la violència de gènere d’igual manera que ens hem implicat contra la lluita del delicte, etc., 
són accions en què, al marge de l’àmbit competencial, els ajuntaments s’hi han d’implicar com a institucions més 
properes a la ciutadania. 
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 Prevenció i ciutadania 

1. Incorporar programes de detecció i lluita contra la violència de gènere i la violència en l’àmbit de la família. 
Fomentar l’atenció personalitzada a les víctimes. 

2. Establir un programa de prevenció contra el racisme i la xenofòbia. 

3. Incorporar programes de prevenció de l’abús de l’alcohol i les drogues en col·lectius vulnerables. 

4. Fer un protocol d’actuació i intervenció multidisciplinàries contra el vandalisme urbà. 

5. Establir normatives i ordenances municipals per a la tinença d’animals domèstics i animals potencialment 
perillosos, que vetllin pel dret dels animals i que garanteixin que els propietaris les coneguin. 

6. Dissenyar un pla de Seguretat exclusiu als Polígons Industrials pels treballadors els dies laborables. 

7. Fer les vies ferroviàries de Montcada més segures pels vianants. 

 

 Atenció a col·lectius més vulnerables 

1. Prevenció en la desatenció a la gent gran. 

2. Delimitar i protegir els parcs infantils perquè els nens no hagin de compartir espai amb animals domèstics.  

3. Protocols de detecció de la infància en risc. 

4. Promoció dels camins escolars segurs. 

 Participació ciutadana 

1. Creació del Consell de seguretat i les assemblees de seguretat de barri amb la participació del teixit veïnal i 
social. 

2. Involucrar els agents veïnals i socials en tasques de conscienciació, prevenció i detecció de riscos i promoció 
de la convivència. 

3. Fomentar la participació ciutadana en les campanyes de conscienciació: agents cívics, informadors, exemples 
veïnals. 

4. Desplegar un servei de mediació comunitària en coordinació amb la policia local, per intervenir i atendre 
conflictes veïnals i de convivència. 

5. Possibilitar el pacte ciutadà a l’entorn de la concurrència pública i l’oci nocturn. 

6. Fomentar la participació ciutadana i el voluntariat en els plans de protecció, les agrupacions de defensa 
forestal, els bombers voluntaris, protecció civil... 
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 Policia 

1. Incorporar l’estratègia de la policia de proximitat a partir dels cossos de policia local, per afavorir el 
coneixement de l’entorn veïnal, la millora de la percepció ciutadana i l’eficiència en la gestió de la seguretat. 

2. Més presencia policial en llocs especialment conflictius.  

3. Establir protocols d’actuació de les policies locals per a fenòmens derivats de la convivència, l’espai públic i el 
civisme, evitant diversitat de criteris en l’actuació. 

4. Establir els quadres de sous dels membres de la policia local seguint les recomanacions de les associacions 
de municipis, associacions professionals de la policia local, sindicats i altres col·lectius, evitant els diferencials 
respecte a altres cossos policials equiparables. 

5. Unificar el disseny dels uniformes de la policia local amb el d’altres municipis propers, mentre no hi hagi una 
normativa general al respecte. 

6. Promoure la implicació i el treball conjunt de la policia local o vigilants locals amb la resta de serveis 
municipals. 

7. Incrementar la coordinació entre la policia local i els Mossos d’Esquadra, en el marc de les juntes locals de 
seguretat, i avaluar conjuntament els programes de prevenció i coordinació en matèria de seguretat. 

8. Fomentar aquesta coordinació amb l’ús d’eines informàtiques, de treball, consulta i de comunicació comuns 
entre tots dos cossos.  

9. Impulsar i reforçar les juntes locals i regionals de seguretat, i garantir la presència i la direcció funcional dels 
alcaldes en aquests òrgans. 

10. Potenciar les meses de coordinació operativa com a corretges de transmissió derivades dels acords de les 
juntes de seguretat local.  

11. Garantir la participació del món local en la planificació operativa i en l’assignació i aprofitament de recursos 
policials i d’emergències de caràcter supralocal. 

12. Elaborar un manual de bones pràctiques i cartes de servei en l’actuació de la policia local. 

 

 Gestió de la mobilitat i la seguretat viària 

1. Suport institucional al municipi a l’adopció i suport a la Visió Zero - concepte bàsic de la seguretat viària i 
respect e entre els ciutadans. 

2. Elaboració d’un pla local de seguretat viària. 

3. Pacte juvenil de prevenció dels accidents de trànsit. 

4. Accions de prevenció amb els joves i l’oci. 

5. Elaborar un pla local de millora de punts negres i conflictius i detectar els trams de concentració d’accidents 
que pugui haver al municipi, per millorar la seguretat viària. 
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6. Millora de la mobilitat dels vianants i del transport públic a les poblacions. 

7. Senyalització, informació i conscienciació de l’ús de la bicicleta, sempre que la xarxa viària i l’orografia de la 
població ho facin possible. 

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

9. Establir controls d’alcoholèmia i drogues periòdics i coordinats amb els Mossos d’Esquadra. 

10. Elaborar accions conjuntes entre l’Ajuntament i els Mossos d’Esquadra, en concret amb l’oficina de Relacions 
Ciutadanes per fer xerrades tant als col·legis com els centres cívics per alertar sobrer els perills d’internet. 

 

 Protecció Civil 

1. Crear una oficina tècnica de protecció civil. 

2. Elaborar el pla municipal de protecció civil. 

3. Dotar els serveis i municipis dels sistemes tecnològics moderns de comunicació, detecció i gestió 
d’emergències. 

 

 


