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MUNICIPIS REPUBLICANS PER UN NOU PAÍS 

 

 

El programa municipal d’ERC-AM per a Salt, es basa en 3 eixos basics: 

 

- Municipi cohesionat 

 La lluita contra la pobresa i la desigualtat com a garantia de l’exercici efectiu dels 
drets i llibertats bàsiques de les persones 

 

 La qualitat i el prestigi dels centres educatius com a espais imprescindibles per 
garantir la igualtat d’oportunitats efectiva i el bon funcionament de l’ascensor 
social. 

 

 La cultura com a eina motor de ciutadania lliure i compromesa amb la societat. 
 

 La salut, l’acció social i l’esport com a garantia de qualitat de vida i benestar de les 
persones 

 

- Municipi emprenedor 

 La lluita contra l’atur com a política social mes urgent i prioritària 
 

 Actitud emprenedora de l’administració a l’hora de propiciar nous filons d’activitat 
econòmica, promoció de l’economia cooperativa i l’emprenedoria. 

 

 Inversió en els eixos comercials com a nodes de vida civil i interrelació social. 
 

 Promoció de les TIC i l’administració electrònica com a factor d’informació, 
participació, transparència i simplificació de l’administració 

 

- Municipi sostenible 

 Un urbanisme humanista que potencia l’espai públic i la interrelació social, 
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 i poder viure en  una ciutat mes intel·ligent on les 
TIC poden potenciar les actituds responsables dels ciutadans vers l’entorn, la 
reposició del mobiliari o el funcionament dels serveis públics 
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Per a assolir aquests objectius cal obrir de manera urgent la democràcia al conjunt dels 
ciutadans i de la societat civil organitzada. 

Un bon govern  basat en els valors republicans  que estimuli el compromís social, els deures 
i les llibertats dels ciutadans per a decidir en tots els afers municipals, preservant 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. 

El repte de viure en una democràcia oberta passa per potenciar el control ciutadà als 
ajuntaments. Els pilars per edificar un govern obert son la transparència, el retiment de 
comptes, la participació i la cooperació. 

 

Transparència i retiment de comptes 
 
Obrir les dades publiques, obrir els Plens Municipals, facilitar l’accés a la informació, 
informar sobre els processos de presa de decisions. 

 
Participació 

 
Consolidar i simplificar eines de consulta directa, la concertació de debats, la iniciativa 
ciutadana i l’agenda i els programes de govern. Promoure processos participatius per 
elaborar els pressupostos  i la seva priorització, o adoptar projectes estratègics, per a 
construir conjuntament polítiques i el model de ciutat amb els ciutadans. 

 
Cooperació 

 
Superació de barreres dins l’ajuntament i als seus serveis municipals i enfocament real als 
ciutadans. Establir la millora continua, vertebrar la confiança amb la societat civil i els 
agents socials que representem. 

 
Lluita contra la corrupció 

 
S’erigeix com una necessitat de primer ordre per guanyar la confiança dels ciutadans. Els 
valors republicans de la meritocràcia, l’honestedat en la gestió publica, la salvaguarda de 
l’interès general, la gestió responsable dels recursos econòmics del pressupost públic, son 
elements decisius i fonamentals 
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L’acció de govern d’ERC – AM, es basarà en les directrius expressades en 
els tres eixos bàsics i tindrà com a objectiu incidir en les problemàtiques 
que detectem actualment a Salt 

 
GOVERNANÇA 

 Compromís amb la transparència en tots els àmbits de la gestió municipal: execució dels 
pressupostos, convenis, contractes, llocs de treball, prestació de serveis i els seus costos, 
retribucions i càrrecs de designació política  

 Establir Pactes d’integritat en l’àmbit de la contractació publica, com a eina per ajudar al 
govern municipal, les empreses i la societat civil a lluitar contra la corrupció en l’àmbit de la 
contractació pública 

 Revisar el ROM (Reglament Orgànic Municipal) per adaptar-lo a les noves necessitats i 
donar la flexibilitat suficient per a incorporar elements de democràcia deliberativa i directa 
i una major implicació de la societat civil organitzada i la ciutadania en general a la política 
municipal 

 Fer del Consell de Ciutat un òrgan representatiu de la societat organitzada, integrat per 
consells sectorials, que actuï com a consell assessor de la corporació municipal.  

 Impulsar els pressupostos participatius 

 Potenciar les eines de comunicació com a eina de transparència i relació entre ciutadania i 
ajuntament 

 Adaptar els canals de comunicació municipals amb criteris d’eficiència, eficàcia i 
transparència.  

 Fomentar la transversalitat entre àrees de l’ajuntament i amb les entitats 
 Major rigor en el compliment de les ordenances municipals, especialment neteja viaria, 

recollida de residus, tinença d’animals domèstics 

 Promoure la creació d’una oficina d’atenció al consumidor  
 Creació del regidor de barri 
 Col·laborar sense reserves en els actes i accions a favor de la independència de Catalunya 

 

ACCIÓ SOCIAL 

 

 Pacte local per l’habitatge 

 Polítiques actives de detecció de la pobresa i de les necessitats socials, combatent les 
situacions amb actuacions transversals i integrals de totes les àrees –habitatge, salut, 
ocupació, educació- 

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

 Polítiques preventives per a la  infància, elaborant plans per minimitzar l’impacte de la 
pobresa en la infància i els adolescents; entre d’altres: potenciar programes públics per a 
la alimentació, de suport econòmic, conciliació... 

 Potenciar l’atenció domiciliaria, com aquell aspecte que pot donar mes qualitat de vida, 
sempre que les condicions de les persones grans ho permetin 

 Afavorir el voluntariat actiu en casals, centres cívics , associacions 
 Impulsar polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional entre la gent gran i la gent 

jove, compartint temps i experiències. 
 Fomentar la col·laboració ciutadana mitjançant l’obertura de nous canals que permetin 

detectar i solucionar de forma rapida problemàtiques que esdevenen a l’espai públic. 
 Atenció integral a les persones: Salut mental, ocupació, habitatge, espais comunitaris 
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 Pla d’Atenció a les persones grans i amb dependència 

 Millora dels abonaments en transport públic, per a gent gran i joves 
 Pla d’Hortes urbanes 
 Incrementar la col·laboració de l’administració amb les AAVV 

 Impulsar un espai hospitalari de referència intercomarcal. 

 

JOVENTUT I ESPORTS 

 

 Promoure l’habitatge social i residencies per a estudiants, mitjançant un pla de 
rehabilitació integral urbana 

 Pacte local ocupació-formació: PQPI, plans ocupacionals per després d’ESO 

 Creació Consell Joventut  
 Potenciar l’esport com una eina de foment de la salut física i mental del jovent, així com un 

important element socialitzador, integrador i de promoció de valors de cooperació i treball 
en equip 

 Potenciar els Plans ocupacionals per a joves 
 Fomentar l’activitat esportiva extraescolar, com a eina de cohesió social i de salut 
 Creació de la Taula esportiva Municipal 

 

CULTURA  
 

 Agenda dels esdeveniments culturals de la ciutat 
 Enfortir i promocionar l’Escola de Belles Arts 
 Ajudes i beques a la creació, especialment als joves creatius (contractes amb centres 

docents) 
 Establir nou model d’ajudes i subvencions a les entitats basat en contractes programa o 

convenis de col·laboració,. 
 Planificació de la creació de Centres Cívics als diferents barris de la ciutat 
 Obertura d’un procés d’estudi per a la creació d’un Ateneu 

 Impulsar formules de cogestió d’equipaments amb la societat civil 
 Potenciar els actius culturals: el Teatre, el CANAL i La Mirona  

EDUCACIÓ 

 

 Promoure el pacte local per l’Educació 

 Mantenir línies educatives existents a Primària, amb l’objectiu de reduir gradualment els 
ratis 

 Foment dels mòduls de formació per a estudiants de secundaria, vinculats a l’àmbit artístic 
(teatre, llum, so) 

 Crear una escola/taller de cistelleria, vinculada a la Fira Internacional del Cistell 
/Associació cistellers Catalunya 

 Incentius a l’excel·lència per a alumnes de primària i ESO 

 Orientació acadèmica i professional pels joves d’ESO i Batxillerat 
 Incentivar la participació de les famílies dels alumnes mitjançant tallers familiars 
 Pla d’activitats en horaris extra escolars: aules de repàs, patis oberts, aules de joc, tallers 

de famílies 
 Plantejar la necessitat d’un Institut escola per cobrir la demanda d’alumnes de secundària 

dels propers anys 
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 Posar a disposició de la Conselleria d’ensenyament els solars necessaris per adaptar l’oferta 
educativa 

 Escola Adults:  Promoure el seu creixement, si es possible en espais municipals 

 Impulsar l’increment de presencia de les universitats a Salt. 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 

 Pla d’eliminació de barreres arquitectòniques existents a via publica i edificis municipals 

 Revisió i execució del Pla d’usos Deveses – Pacte local per les Deveses.  
 Destinar el pressupost adequat per a la conservació i vigilància de les Deveses 
 Millorar cobertura línies bus (Zona Mirona, activitats nocturnes) 
 Aprofitament d’ajudes i subvencions Xarxa 2000 i altres 
 Promoure l’àrea metropolitana amb l’objectiu de potenciar  la prestació de serveis amb 

municipis veïns com a mesura per guanyar eficiència i possibilitar estalvis en la prestació 
de serveis públics municipals 

 Pla especial de reforma interior (PERI) per el barri vell del Veïnat 
 Pla de millora de barris i espais urbans degradats (Pla de millora de Barris) 
 Revisar les actuals línies d’autobús i fomentar la connexió amb equipaments sanitaris i/o 

educatius de referència (hospital Josep Trueta, Campus Universitaris) 
 Foment de l’ús de la bicicleta   

 

PROMOCIÓ DE SALT  
 

 Fomentar  actes de promoció del comerç saltenc, revitalització de l’Oficina de promoció 
de la ciutat 

 Facilitar els tràmits de implantació de noves empreses 

 Promoció zona industrial 
 Potenciar les fires i eixos comercials, donar suport al comerç de proximitat i 

especialització 
 Estudi de noves zones d’aparcament per a potenciar les zones comercials urbanes i espais 

culturals públics 
 Promoció de l’espai de les Deveses: Escola de natura, centre d’interpretació, rutes de 

natura 

 
SERVEIS PÚBLICS 

 

 Estudi de la concessió del servei aigua potable per a optimitzar els costos del servei 
 Millora generalitzada dels serveis de neteja viaria  i recollida de residus urbans 
 Estudi de la implantació de recollida domiciliaria de residus domèstics en zones concretes 
 Potenciar el policia de barri, per afavorir el coneixement de l’entorn veïnal, la millora de 

la percepció ciutadana i l’eficiència en la gestió de la seguretat 
 Incrementar dotació de gossos policia 
 Adequació dels pressuposts de manteniment i conservació dels edificis i instal·lacions 

municipals a les necessitats reals. 
 Creació d’una oficina de la policia municipal de proximitat al sector centre  
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RESUM DEL PROGRAMA 

 

Governança 

 

 Compromís amb la transparència, la participació ciutadana, la comunicació 

 Promoció i suport a les entitats cíviques 

 Creació d’espais culturals transversals 

 Compromís amb el país, suport a la independència 

 Foment del civisme i la participació ciutadana 

 Regidor de barri 
 

Acció Social 
 

 Polítiques actives de detecció de la pobresa i de les necessitats socials, enfocades a 
col·lectius de dependents, gent gran, infància, joventut. 

 Polítiques preventives per a la infància i adolescents 

 Plans d’atenció a la gent gran 

 Polítiques d’habitatge social 
 
Joventut i Esports 
 

 Potenciació de l’esport com a eina de cohesió i foment de la salut 

 Foment de les activitats extraescolars 

 Creació de plans ocupacionals per a joves 
 
Cultura 
 

 Planificació de Centres Cívics 

 Potenciar els equipaments culturals 
 
Educació 
 

 Plans d’activitats extraescolars 

 Orientació acadèmica i professional pels joves 

 Pacte local per l’Educació 

 Formació adults 
 
Territori i sostenibilitat 
 

 Promoció de l’àrea metropolitana 

 Millores en el transport públic 

 Foment de l’ús de la bicicleta 

 PERI barri vell Veïnat 

 Pla de millora de barris 
 
Promoció de Salt 
 

 Facilitar la implantació de noves empreses. 
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 Potenciar les fires i eixos comercials 

 Promoció de l’espai Deveses 
 
Serveis Públics 
 

 Millora dels serveis de neteja viaria i recollida residus 

 Policia de proximitat 

 Millora dels manteniments d’edificis i instal·lacions municipals 
 
 

 


