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Anem-hi junts

La millor decisió

La millor decisió
Des de l’ajuntament es prenen les decisions que afecten el present i
el futur del nostre poble. Després de quatre anys com a segona força
política, només governant podrem desplegar la nostra manera
d’entendre la política local, par ticipativa i compromesa.
La nostra candidatura ha volgut enriquir-se i créixer. És una candidatura jove i amb experiència. Amb el lema Anem-hi junts , comptem amb
les persones.
En aquests propers quatre anys hem d’afrontar grans reptes, per als
quals cal un nou enfocament.


En la revisió del Pla general, apostem per un fre valent al
creixement urbanístic, per la preser vació del terreny agrícola i
de l’entorn natural, per la revalorització del patrimoni
arquitectònic i el casc urbà, per la millora de la xar xa viària i
l’impuls de l’habitatge social.



Els nous consultoris municipals i infraestructures educatives
com la construcció de la biblioteca, l’escola bressol municipal,
l’institut i l’ampliació de l’escola.



La millora del transpor t públic i l’impuls del comerç local i el
mercat.



Un nou marc de relacions amb la gent gran i la joventut, una
nova visió de la cultura i l’espor t.
Per vetllar per tots aquests reptes, som

la millor decisió.

Un poble decidit...

per la sostenibilitat

En l’urbanisme sostenible no hi ha espais buits, sinó que assumeix les interdependències
entre els diferents usos del sòl (urbans, periurbans, agrícoles, forestals...) i entre les
diferents activitats (residencial, industrial, serveis, lleure...).
La fesomia del poble ha d’estimular una cultura urbana que generi ciutadania. El domini
públic té un paper essencial per estimular la cultura urbana i la creació de ciutadania. El
domini públic no només són els espais urbans com ara les places, amb funcions socials
i simbòliques, sinó també la culminació d’una jerarquia d’espais que va des del carrer
local, l’enllaç de casa a l’escola i de les botigues a la feina. Aquest espai públic té una
funció d’integració i cohesió social. L’espai públic ha d’estar sotmès a la regulació de
l’administració pública, ha d’organitzar el territori, ha de tenir diversitat de funcions,
complir un paper de socialització i fomentar la identitat i la consciència ciutadana.
L’equilibri entre estructura viària, activitats i població és una de les assignatures pendents
al nostre municipi. Només una opció clara pel transport públic pot invertir la tendència
a la congestió i a la pèrdua de qualitat de vida.
És molt important la participació ciutadana en el planejament urbanístic, especialment
en el moment on encara no s’han concretat les determinacions. Aplicant l’actual legislació:
auditories ambientals, auditories urbanístiques, consells assessors municipals de
planejament, programes de par ticipació ciutadana i control del ciutadà sobre les
infraccions de l’administració són diferents eines a utilitzar en funció de les necessitats.
La sostenibilitat es fonamenta en la racionalització del consum de recursos (aigua,
energia, sòl…) sense comprometre la capacitat de càrrega del medi. Per tant, des
d’ERC-Teià incentivarem una política de sostenibilitat que faci compatible el creixement
econòmic amb la defensa del medi ambient i els recursos naturals. És necessari crear
una nova cultura respecte dels hàbits de vida i les formes de consum que eviti el
malbaratament de recursos, com ara les polítiques de reciclatge.
La defensa del medi serà un dels principals referents d’actuació a través de mesures
per aturar les agressions a l’entorn natural, relacionades amb els residus, d’estalvi
energètic i mesures relacionades amb el cicle de l’aigua i el medi atmosfèric. Incorporarem
el punt de vista mediambiental en totes les àrees de la gestió municipal. Invertir en
polítiques de sostenibilitat és una inversió de futur.
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Per la sostenibilitat
en el territori i el creixement
•

•

•
•

•
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•

•

Revisió del Pla general d’ordenació urbana (PGOU)
d’acord amb una política de creixement urbanístic
sostenible, de fre a l’especulació del sòl i de
manteniment del sòl forestal, agrícola i industrial,
a través d’un pla estratègic de planejament
urbanístic, amb criteris de:
a) restricció d’ampliació de sòl urbanitzable;
b) adopció dels supòsits de declaració de sòl no
urbanitzable d’acord amb criteris
mediambientals, paisatgístics, demogràfics i
econòmics;
c) impuls de l’economia agrícola de monocultius
comarcals (vinya, planta i flor ornamental, etc.),
amb exempcions fiscals per als terrenys
cultivats;
d) revisió a la baixa de la cota màxima
d’edificabilitat.
Impuls de la gestió del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) Parc Serralada Litoral i adherir-se al
projecte d’ampliació dels seus límits, amb la
integració de la vall de Rials, cementiri i vinyes
adjacents, llera de la Riera, etc.
Elaboració d’un catàleg històric i arquitectònic i
d’un catàleg d’arbres i arbredes monumentals.
Vetllar pel funcionament rigorós i no discriminatori
de la gestió i la disciplina urbanístiques municipals,
tant al casc urbà com a urbanitzacions i edificació
dispersa.
Reconduir les relacions administratives amb la
totalitat d’urbanitzacions existents fomentant
l’associacionisme veïnal.
Estudi de viabilitat de la regularització urbanística
i de serveis de les urbanitzacions de la Muntanya
(Delícies; Gran Vista; Santa Fe, Assumpció i
Paradís).
Elaboració de plans de manteniment eficaç de
clavegueram i enllumenat.

Per la sostenibilitat
en el territori i la mobilitat
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

Condicionar la revisió del PGOU a un Pla de
mobilitat local, que faciliti bosses d’aparcament
(can Llaurador, plaça de Catalunya, sector nord de
la Riera, etc.) i una reordenació de la circulació,
mitjançant:
a) mesures correctores de velocitat (bandes
sonores, passos de vianants elevats i ben
senyalitzats, calçades més estretes...);
b) afavorir que les amplades de les voreres siguin
proporcionals a l’amplada dels carrers, però
mai inferiors a 1,5 m a cada costat;
c) accessibilitat vial per a vianants amb eliminació
de barreres arquitectòniques i racionalització
del mobiliari urbà;

d) estudiar la possibilitat que en car rers
d’amplada inferior als 6 metres se suprimeixi
totalment la circulació de vehicles a motor o
siguin de preferència per a vianants (en tots
els casos cal garantir que almenys un terç de
l’espai sigui irrenunciable per al vianant);
e) facilitar la mobilitat de les persones
discapacitades o amb dificultats de moviment.
Establir i planificar xarxes per a vianants que
connectin les diferents zones d’interès del nucli
urbà (la piscina, les escoles, etc.). Aquestes
actuacions s’iniciarien amb el camí escolar.
Mantenir, completar i recuperar la xarxa de camins
rurals, amb el suport de l’Agrupació de Defensa
Forestal (ADF) de Teià.
Garantir i millorar la retolació viària i el nomenclàtor
de carrers, que han de ser clars, coherents i en
català normatiu.
Millora del transpor t públic a través de les
negociacions amb l’Autoritat del Transpor t
Metropolità (ATM) o amb inversió pròpia, fins a
aconseguir les 68 freqüències diàries (un autobús
cada 30 minuts, des de les 6 del matí fins a les
11 de la nit), amb una millora del servei a l’estiu i
als caps de setmana.
Estudi del traçat actual del recorregut d’autobús
perquè en hores puntuals pugui arribar a punts
estratègics (escoles i polisportiu, Sant Berger, la
Vinya, la Molassa, etc.).
Projecte i execució del parc públic i de lleure de
can Llaurador.
Adequació de zones enjardinades en terrenys
públics aïllats (passeig del Castanyer, plaça de Sant
Martí, etc.) i manteniment de les existents per tal
d’assegurar un mínim d’espais verds degudament
repartits i equilibrats en el conjunt del teixit urbà.
Delimitació i protecció dels parcs infantils per tal
que els infants no hagin de compartir el mateix
espai amb animals domèstics de companyia i
motocicletes.
Execució del projecte de parc públic a Vallbellida.
Adequació dels vorals de l’antiga carretera de Teià
(avinguda del Comte d’Alba de Liste) com a àrea
de mobilitat de vianants.
Recuperació de la llera de la riera de Teià com a
zona verda i de passeig i ubicació de carril-bicicleta com a contribució a la xarxa bàsica comarcal
de transport sostenible i alternatiu.

Per la sostenibilitat
en el territori i la cultura
•

•

Projecte i rehabilitació de can Llaurador com a biblioteca pública i ar xiu històric, amb espais
polivalents: infobiblioteca, tallers d’escriptura, sala
de conferències, etc.
Elaboració d’un Pla de suport al manteniment i
rehabilitació de masies i cases pairals del casc
antic i rodalies, amb canalització d’informació
d’ajuts institucionals i exempcions fiscals.

•
•
•
•

Ruta turística del patrimoni arquitectònic i històric
de Teià (cases pairals, gòtic civil, vil·les
modernistes, façanes esgrafiades, etc.).
Excavació i catalogació de les restes romanes
vitivinícoles de Vallmora.
Adequació de la 1a planta de cal Dr. Mariano (ca
la Cecília) com a museu del fons Batllori, museu
etnogràfic i centre cultural polivalent.
Projecte de rehabilitació de cal Senyorcinto.

Per la sostenibilitat
en el territori i els serveis
•

•
•
•
•
•

Execució del projecte urbanístic de la plaça de
Catalunya de pàrquing soterrat, centre de dia,
residència per a la gent gran i serveis sanitaris
municipals.
Projecte i construcció de l’institut d’ensenyament
secundari (IES) i projecte d’ampliació d’una línia
de l’escola CEIP El Cim.
Promoció d’habitatge social (la Plana, can Bassols,
etc.) de venda i, especialment per al jovent, de
lloguer.
Programa d’ajuts a l’escolarització de 0 a 3 anys a
la llar d’infants CEI Bambi de Teià, i projecte i estudi
de viabilitat de l’escola bressol municipal.
Projecte i rehabilitació de l’edifici de l’Escorxador
com a centre de natura i de lleure, i millora de les
aules taller dels Programes de garantia social.
Habilitació del recinte de l’Escorxador com a nucli
zoològic de protecció de gossos i gats abandonats.

Per la sostenibilitat
en el medi ambient
•

•

Promoure l’Auditoria ambiental municipal (AAM),
com a instrument municipal de planificació i
coordinació d’actuacions i com a instrument social de par ticipació, per tal de fomentar la
col·laboració ciutadana en la gestió i millora del
medi ambient.
Aplicar ordenances municipals addicionals:
a) en la contractació d’obres i soterrament de
serveis per tal de protegir l’arbrat públic;
b) que gravin l’abocament de residus i l’excés
de consum d’aigua;
c) que promoguin els criteris mediambientals en
la construcció d’edificis amb l’obligatorietat
d’instal·lar els mecanismes d’estalvi d’aigua
d’ús domèstic, recollida i aprofitament de les
aigües pluvials per al reg de jardins públics i
privats i amb la instal·lació progressiva d’una
doble xarxa de clavegueram que separi les
aigües residuals de l’aigua de la pluja
(actualment únicament existeix a Sant Berger).
d) que obliguin a la instal·lació de plaques solars
per a la producció de l’aigua calenta en els
nous habitatges o rehabilitacions i
progressivament en tots els edificis
municipals;

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

e) que afavoreixin mitjançant incentius fiscals l’ús
de vehicles que utilitzin combustibles renovables i menys contaminants.
Elaborar un Pla municipal d’estalvi energètic que
en fixi objectius i els mecanismes.
Control rigorós de la contaminació lumínica i acústica, establint mesures per reduir-les (zones
restringides de soroll nocturn, substitució de
l’enllumenat “blanc” pel “groc”…) i afavorint una
política d’educació viària amb coordinació amb les
escoles del poble a través d’un programa formatiu
específic.
Potenciar de les actuacions del Pla de prevenció
d’incendis (PPI) i dotació específica de les tasques
de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Teià,
especialment les destinades a la reforestació
tècnica i selectiva de zones cremades, la
conservació de camins i vies rurals i vigilància preventiva.
Senyalitzar adequadament els camins i vies rurals
amb indicadors d’orientació, d’itineraris variables
i de distància entre punts, d’acord amb la
toponímia local, tot cercant l’objectiu pedagògic i
de sensibilització envers l’entorn natural.
Adherir-se a la reivindicació intermunicipal de
declaració com a parc natural de l’espai natural
de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs (Parc Serralada
Litoral) per tal de garantir-ne la protecció
mediambiental.
Valorar i estudiar la creació d’un servei d’informació
i vigilància de la zona del refugi de la Ferreria del
Vedat i de l’Escorxador, a través de la contractació
de desocupats locals i del voluntariat.
Oposició al projecte de soterrament de la part urbana de la Riera pels efectes col·laterals (perill
per als plataners, contaminació acústica, caos
circulatori, costos econòmics addicionals, etc.).
Impulsar el catàleg d’arbres i arbredes
monumentals i d’interès local, tant en terreny
públic com privat (plataners de la Riera, pins i
palmeres monumentals, garrofers, etc.)
Elaborar la Ruta natural de Teià, ampliant els
itineraris actuals i complementada amb la flora i
la fauna pròpia, amb catalogació i localització de
les espècies arbòries existents al municipi, en
connexió amb l’activitat escolar i educativa i de
lleure.
Evitar i sancionar els abocaments il·legals, tant
urbans com industrials i derivats de la construcció
en zones forestals, torrents i camins i la llera i
marges de la riera.
Potenciar mancomunadament amb incentius
fiscals la recollida selectiva de residus urbans
(vidre, paper, envasos) i optimitzar l’ús de la
deixalleria mancomunada.
Revisar la situació actual de la implantació de
contenidors per a la recollida selectiva.
Estudiar la viabilitat econòmica dels models sobre la implantació de la recollida selectiva de la
fracció orgànica dels residus municipals per invertir i planificar en el temps la seva implantació.
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•

•

•
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Establir mesures específiques de gestió per als
“generadors singulars” de residus: mercat municipal, comerç, indústria...
Fomentar l’estalvi d’aigua iniciant l’actuació en els
edificis de titularitat municipal, implimentant
equipaments bàsics d’estalvi d’aigua domèstica i
penalitzant-ne l’excés de consum.
Elaborar un Pla per a la reutilització de les aigües
residuals depurades, basses i antigues mines
urbanes en desús, a través d’acords amb els
propietaris, en el reg de parcs i jardins municipals
i privats (afavorint l’establiment d’espècies
vegetals poc exigents amb l’aigua), en l’agricultura
i en la neteja de la via pública.
Vetllar pel control del reg del Pitch & Putt i de jardins
municipals amb l’aigua procedent de l’estació del
bombeig de la depuradora.

Un poble decidit...

per la promoció
econòmica

Des de fa alguns anys, estem assistint a una tendència creixent de globalització
de les economies locals. En aquest context es cer tifica la creixent competència
i rivalitat entre municipis, que es manifesta, entre altres coses, en la divisió
espacial del treball i del consum amb for tes repercussions sobre el mercat local
de treball i els nous per fils professionals.
La política de promoció local constitueix, doncs, una peça fonamental de la política municipal pel que fa a l’acció transformadora de l’entorn. I més quan s’espera
un cer t creixement de la població i poden configurar un determinat model de
municipi.
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Per la promoció
en el comerç i la indústria
•

•

•

•

•
•
•
•
•
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•

•
•

•

•

Elaborar un Pla d’orientació de l’equipament comercial del poble que serveixi de marc coordinador dels plans de dinamització comercial com a
instrument clau per acostar l’oferta a la demanda
i per dissenyar un desenvolupament comercial
racional i sostenible.
Establir un Pla pilot entre aquells comerciants que
ho vulguin per optimitzar els seus negocis amb la
incorporació de les noves tecnologies i amb un
pla de formació continuada.
Revisar i homogeneïtzar el reglament de
funcionament del mercat municipal i l’ordenació
horària, tot impulsant-ne la imatge d’un bon servei
al poble.
Afavorir el comerç local a través de la regularització
de la distribució domiciliària abusiva i arbitrària
de propaganda comercial de les grans superfícies
de la comarca.
Restringir la implantació de grans centres
comercials afavorint el desenvolupament de petit
i mitjà comerç urbà.
Impulsar jornades dedicades al comerç local, amb
la coordinació d’esforços de la regidoria de Comerç
i el col·lectiu de botiguers i comerciants locals.
Promoure una millor sintonia entre els interessos
del comerç i els ciutadans.
Editar anualment la Guia del comerç local i de les
professions liberals i activitats industrials locals,
de distribució gratuïta.
Impulsar el reciclatge facilitant la tasca als
comerciants amb assessorament i suport tècnic
directe.
Estudi de l’aparcament al nucli urbà aprofitant la
reordenació de l’Agrícola de Teià i la plaça de
Catalunya.
Promoure les iniciatives de comerç just i solidari i
la seva difusió fent una pedagogia del consum amb
actuacions concretes de formació tant a les
escoles del poble com als consumidors en general.
Potenciar l’OMIC optimitzant els recursos existents
i plantejar la seva actual externalització del servei
amb un concurs públic.
Impulsar i donar suport tècnic, econòmic i formació
a la normalització lingüística del català, tant en la
retolació i senyalització com en l’atenció als
ciutadans garantint el respecte a la identitat local
i nacional.
Afavorir la implantació de petita indústria a la zona
industrial Buvisa i impulsar el sector terciari de la
zona sud de can Llaurador i la Plana, tot millorant
els accessos al polígon industrial Buvisa.
Estudi amb els propietaris del trasllat de les
indústries del casc urbà a les zones industrials.

Per la promoció
en el mercat laboral
•

•

•

•
•
•
•

•

•

Elaboració d’un estudi socioeconòmic global de
l’estructura econòmica i de necessitats formatives
i de qualificació dels treballadors en el sectors
econòmics
amb
més
potencial
de
desenvolupament.
Establiment d’una bateria d’indicadors econòmics
amb actualització permanent per tal de preveure
les oscil·lacions conjunturals i establir mesures correctores en el termini més breu possible.
Optimització del Servei Local d’Ocupació (SLO). Les
seves funcions serien les següents:
a) Intermediació al mercat de treball, canalitzant
les ofertes d’ocupació cap als demandants
inscrits.
b) Desenvolupament de programes de formació
ocupacional i de reciclatge de treballadors.
Realitzar els Plans d’Ocupació i altres accions
adreçades a aturats de llarga durada.
c) Captació d’ofertes de treball
d) Realitzar altres programes de formacióocupació per a col·lectius específics,
promoguts per la Generalitat o pel Fons Social
Europeu (FSE).
Incentivar l’accés de les dones al mercat de treball,
mitjançant accions de motivació, orientació,
formació i qualificació.
Millorar la integració laboral dels immigrants,
especialment dels provinents de països no
membres de la Unió Europea.
Millorar les possibilitats d’integració laboral de
determinats col·lectius amb especials dificultats
o en situació de marginació laboral.
Fer dels Pactes Territorials unes eines útils de
desenvolupament econòmic i d’ocupació pel
municipi, amb col·laboració amb el territori, més
enllà de la seva actual utilització com una eina de
solució d’activitats puntuals i sense continuïtat.
Suport, de forma mancomunada, a la creació de
noves iniciatives empresarials generades en el
municipi que, sota la forma de MIPIMES, proposin
activitats innovadores, organitzacions socials de
l’activitat empresarial (cooperatives i societats
anònimes laborals).
Creació d’una Escola-Taller i/o Casa de forma
mancomunada que faciliti un aprenentatge ocupacional en alternança de col·lectius de joves sense
qualificar, alhora que es recupera un espai urbà o
medi ambiental d’interès local.

Un poble decidit...

per la salut
de les persones
La salut és un estat de benestar físic, mental i social complet, i no només
l’absència de malaltia. Aconseguir el grau més alt possible de salut és un objectiu
social d’impor tància màxima, la realització del qual exigeix la inter venció de
molts altres sectors socials i econòmics, a més d’aquells relacionats amb la
salut. Per això, cal l’atenció integral a l’individu, la família i la comunitat,
mitjançant programes d’educació sanitària i promoció de la salut, prevenció,
cura, rehabilitació i reinserció.
L’atenció preferent hauria d’estar enfocada vers el tractament individual i familiar que s’ha de completar amb l’atenció grupal i el fet de poder donar solucions
de forma col·lectiva, tot implicant les entitats i associacions del poble.
Caldria treballar des de la transversalitat en àmbits com l’escolar, el
sociosanitari, la gent gran, les disminucions, la immigració, la dona…
Un bon sistema sanitari té l’obligació de garantir l’accés al dret a la salut.
Per tant, hem de saber diferenciar entre política sanitària (que comprèn només
els objectius i les activitats relacionades amb els ser veis sanitaris) i la política
de salut, els objectius de la qual són millorar els nivells de salut i benestar
dels ciutadans i ciutadanes a través de mesures multisectorials, que abracen
les polítiques d’obres públiques, benestar social, agrícoles, educació,
ambientals..., i totes les activitats que directament o indirectament afecten
l’estat de salut de la població.
Serà un objectiu prioritari optimitzar l’equip tècnic interdisciplinari del Ser vei
d’atenció a les persones (SAP) format pels següents professionals: treballador/
a familiar, mediador/a intercultural, educador/a social, assistent/a social i
psicòleg/oga (alguns dels quals caldria mancomunar-lo) i vincular-ho a les
diverses regidories d’aquest àmbit.
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Per la salut de les persones
des de l’atenció social
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Infantesa, adolescència i família
• Impulsar els ajuts a les famílies de rendes més
baixes per a l’escolarització en llar d’infants de 0
a 3 anys mentre s’estudia la implantació d’un centre de preescolar (escola bressol municipal).
• Estudiar mesures de conciliació amb la vida laboral i l’horari escolar, en especial per a les famílies
més desafavorides.
• Elaboració des del Servei d’atenció a les persones (SAP) d’un protocol de detecció de famílies en
situació de risc a través de l’escola, l’AMPA, les
EAP i els centres de salut per poder intervenir de
forma globalitzada des dels serveis socials.
• Avaluar la necessitat d’una escola d’adults i la seva
posada en funcionament des d’una perspectiva
mancomunda.
• Clara política de suport a les famílies, econòmic i
funcional, des de les competències municipals.
• Potenciar els espais conjunts entre gent gran i
infants.
• Potenciar un programa preventiu i d’educació
sanitària destinat exclusivament als adolescents,
per tractar temes com les drogues, l’alcohol, la
sida i l’educació sexual...
Disminucions
• Cens de població amb disminució física, psíquica
i auditiva amb l’objectiu de realitzar una planificació
efectiva.
• Tenir present en l’organització de qualsevol activitat
l’accessibilitat per a les persones amb disminució.
• Establir una política de suport econòmic a les
famílies de persones discapacitades.
Físics
a) Aplicació immediata de la llei de barreres
arquitectòniques del Parlament de
Catalunya començant pels edificis de
titularitat municipal i en especial la via
pública.
b) Reserva d’habitatge públic per adaptar.
Psíquics
a) Afavorir les sortides laborals en el nostre
municipi per centres ocupacionals.
b) Estudiar la viabilitat de la creació de centres de contenció de curta estada de forma mancomunada.
c) Suport econòmic i funcional a les entitats
que treballin en la promoció i integració.
d) Reserva d’habitatge públic amb concerts
amb la Generalitat o centres concertats.
Sensorials
a) Aplicació de la llei del Parlament de
Catalunya de supressió de barreres
arquitectòniques: barreres sòniques, guals
homologats, etc.
b) Afavorir en la mesura de les possibilitats
l’accés a la cultura, espectacles públics,

adaptació de la futura biblioteca al
llenguatge Braille, ordinadors sonors, etc.
c) Audibilitat als espais públics, parcs, espais
oberts, etc.
Gent gran
• Pla integral municipal de la gent gran,
multidisciplinari, integrant-hi diferents regidories,
polítiques culturals, lúdiques, socials, etc.
• Fomentar la integració social de la gent gran en el
seu propi entorn, optimitzant al màxim tots els
ser veis d’atenció domiciliària i centre de dia
(treballador/a familiar, bugaderia, alimentació,
etc.), vetllant per la participació activa dels avis
en la vida del poble, evitant la generalització
d’activitats exclusives per a gent gran a favor de
les activitats més normalitzadores i aquelles que
comportin una convivència intergeneracional.
• Impulsar una fundació de la gent gran que ofereixi
els ser veis d’un centre de dia, garanteixi
l’assistència social primària i cobreixi les
necessitats d’atenció especial, en cooperació amb
el Departament de Benestar Social, afavorint el
màxim de temps possible l’estada de la gent gran
a casa seva i potenciant la seva autonomia.
• Col·laborar amb el Casal d’avis, com a entitat
dinamitzadora de part del col·lectiu de gent gran
del poble.
• Estudiar la viabilitat d’impulsar ajuts econòmics
als pensionistes de rendes més baixes.
Immigració
• El SAP haurà d’elaborar un protocol de mediació i
d’acollida.
• Cal evitar les actuacions destinades exclusivament
a immigrants, pensant en els col·lectius
culturalment diferents i socialment més
desprotegits; com també una programació
d’iniciatives des de la transversalitat.
• L’immigrant ha d’accedir als recursos socials en
les mateixes condicions que els autòctons, tot
garantint la no-discriminació dels immigrants en
l’habitatge, evitant la formació de guetos.
• Es crearan espais perquè els immigrants que acaben d’arribar, i durant els primers mesos de la
seva estada al poble, puguin assistir a classes
específiques de coneixement de la llengua catalana, dels costums i del funcionament dels serveis
d’acollida, en col·laboració amb el SAP i les ONG
implantades al nostre municipi.
Igualtat per a les dones
• Actuació municipal coordinada entre els diferents
estaments: sanitari, judicial, social, associatiu i
policial per lluitar contra la violència de gènere.
Major par ticipació de les dones en protocols
d’actuació vehiculada a través de convenis amb
serveis supramunicipals.
• Incentivar el llenguatge no sexista al nomenclàtor
d’espais i als edificis públics.
• Vetllar per la consideració social i no discriminatòria
de la dona en totes les àrees de la vida municipal.

Pobresa
• Recerca, detecció i gestió per pal·liar la “pobresa
digna”.
• Treball del SAP amb seguretat ciutadana en la
detecció de rodamóns i reorientació en tallers
ocupacionals.

Per la salut de les persones
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

des de la sanitat

•

Major participació municipal en la gestió dels recursos, és a dir, una major participació a l’hora de
definir els objectius, elaborar els pressupostos i
fer un seguiment dels centres d’Atenció primària
de salut, adscrits a la població. Donar publicitat
dels resultats, tant sanitaris com econòmics.
Negociar amb l’ICS un servei de salut amb els
professionals suficients per donar un servei de
qualitat, exigint immediatament un tercer metge i
pediatre/a.
Vetllar pel control rigorós de la qualitat assistencial
de la nova Àrea bàsica de salut (ABS) Teià–Ocata,
sobretot si es confirma el model d’externalització
de la gestió a una entitat de base associativa (EBA).
Construcció d’un centre assistencial municipal per
a gent gran en l’espai actualment ocupat per
l’edifici de la Cooperativa.
Millorar l’atenció a la gent gran, malalts amb
patologies cròniques i persones amb discapacitat,
amb polítiques de coordinació dels recursos
assistencials, inclosos els domiciliaris (menjar a
domicili, teleassistències, treballador/a familiar,
fisioteràpia a domicili).
Facilitar l’accés als ser veis sanitaris a tota la
població sense discriminació, especialment al
col·lectiu de la nova immigració.
Es procurarà que l’assistència primària disposi de
ser veis específics adreçats a la dona, com la
planificació familiar o les campanyes de detecció
precoç de malalties específiques.
Col·laborar en la creació de programes preventius
adreçats als infants, amb una millora de la qualitat
assistencial també a les escoles i un acurat
seguiment regular del seu desenvolupament físic
i intel·lectual, educant en els hàbits que fomentin
la salut.
Elaborar programes preventius com ara els de
drogodependències, la sida, l’alcoholisme, les
ludopaties, l’educació sexual o els programes de
promoció de l’activitat física.
Donar el supor t assistencial necessari per al
tractament, la rehabilitació i la reinserció del
malalt/a agut i crònic, independentment de l’edat
i situació econòmica, aprofitant els recursos
supramunicipals existents.
Fomentar el respecte cívic a tots els espais verds
i naturals del municipi, corresponsabilitzant-ne la
ciutadania quant al manteniment, en tant que
espais públics afavoridors de salut.

•

•

Elaborar les ordenances municipals corresponents
que afavoreixin una actuació amb major decisió
sobre els sorolls excessius, vibracions, radiacions
i factors contaminants químics, biològics i
radiològics que afecten negativament la majoria
de la població.
Controlar els animals domèstics i aplicar, si cal,
programes de desratització.
Millorar les campanyes adreçades als propietaris
de gossos per a la recollida dels excrements.
Establir les mesures de control oportunes sobre
la qualitat dels productes bàsics de consum i
l’aigua (tant l’aigua potable com de la de les
piscines).
Supervisar la higiene dels habitatges i àmbits físics
de convivència humana (mitjans de transpor t,
mercat, zones d’esport, bars, restaurants), així
com l’actuació responsable de les persones
encarregades de manipular aliments de consum
comunitari.

Per la salut de les persones
des de l’esport
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Mantenir i promoure el funcionament del Consell
Municipal d’Esports (CME).
Gestió i manteniment de les infraestructures:
a) En l’àmbit pressupostari, portar una gestió directa amb organització desconcentrada.
b) Cal procurar rendibilitzar al màxim les
instal·lacions (pavelló, camp de futbol, piscina, half-pipe), obrir-les tant a l’esport federat
com al de lleure, així com a l’ensenyament
primari i secundari.
c) Elaborar un Pla de manteniment de totes les
instal·lacions esportives.
d) Cessió de la gestió del bar del pavelló
poliesportiu El Cim.
Aprofitar els espais naturals, creant i senyalitzant
zones per a l’esbarjo, el passeig i l’esport.
Vetllar per a la reserva d’espais i qualificacions de
zones per a la pràctica de l’esport i l’emplaçament
d’equipaments esportius en els plans municipals.
L’ajuntament ha de vetllar pel compliment del
compromís d’utilitzar el català com a llengua oficial de tot esdeveniment esportiu.
Desenvolupar programes, per par t del tècnic
existent, d’espor t i salut, espor t per a
discapacitats, esport per a gent adulta i activitats
físiques per a la gent gran.
Treballar conjuntament amb els estaments
d’ensenyament i els esportius, per tal de planificar l’esport en l’edat escolar, tant en l’àmbit escolar com en el de lleure.
Potenciar la creació d’una escola d’iniciació
espor tiva, adreçada principalment a les edats
compreses entre els 4 i els 16 anys amb convenis
amb els clubs locals.
Programes de formació de monitors i entrenadors.
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•
•
•

•
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Rellançament de l’espor t de par ticipació.
Col·laborar amb les entitats en l’organització de
torneigs.
Mantenir i potenciar l’associacionisme esportiu.
Els clubs i les associacions esportives són els
principals centres impulsors de l’esport al poble.
Nous esports. Ampliar l’oferta esportiva tradicional promocionant altres pràctiques esportives no
massificades.
Realitzar campanyes d’informació adreçades a tota
la població per tal de donar a conèixer els beneficis
de la pràctica esportiva per a la salut. Cal divulgar
les diferents alternatives que pot oferir el municipi.
Creació de programes d’exercici físic per a la gent
gran, dotant-los de mitjans i promocionant-los a
tot aquest sector de població.
Campanyes contra la violència i la intolerància dins
el món de l’esport.
Donar suport a les seleccions catalanes.

Un poble decidit...

pel creixement de les persones
L’atenció a les persones és prioritari tant pel que fa al seu ser com pel que fa al seu creixement.
És en aquest àmbit on desenvolupem les nostres polítiques.
La participació municipal en els centres d’ensenyament se centra fonamentalment en dos
estaments: el consell escolar de centres públics i el consell escolar municipal.
La presència municipal en el consell escolar de centres públics (integrat per diferents sectors
de la comunitat educativa i un representant de l’ajuntament) té una gran importància, ja que
permet, entre altres finalitats, l’apropament dels recursos municipals a l’escola i el de la realitat
de l’escola a l’ajuntament.
El consell escolar municipal és un òrgan opcional en el nostre municipi, tenint en compte que
només gaudim d’un únic centre públic; però és de futura creació des de la nostra perspectiva.
Es tracta d’un organisme de consulta i participació dels sectors afectats en la programació de
l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal. Ha de garantir la participació dels diferents
sectors de la comunitat educativa a nivell local (escoles d’educació infantil, d’ensenyament
primari, d’ensenyament secundari, de música, de dansa, d’expressió ar tística, centres
d’acollida…) a fi i efecte d’aconseguir un poble educatiu. L’escola, entesa com un servei públic
d’educació, ha d’estar oberta al seu entorn, la qual cosa no només s’ha d’entendre com un
valor del seu projecte educatiu, sinó que també ha d’incloure actuacions que concretin aquest
servei i l’adaptin a les necessitats reals de la població afavorint la conciliació de l’horari laboral.
La cultura és l’aspecte més rellevant de la nostra vida col·lectiva. L’activitat cultural és allò que
dóna personalitat a una població i, de totes les accions de la persona, la que més ajuda a
l’alliberament de la consciència individual i col·lectiva. La cultura, doncs, és un bé individual i
col·lectiu i, malgrat la seva dimensió universal, només pot desplegar totes les seves potencialitats
en un entorn de proximitat.
Des de l’ajuntament, la tasca de suport a les activitats culturals pot suposar un impuls a l’acció
de les entitats i els organismes promotors i, al mateix temps, una millora per a la vida col·lectiva
de la ciutadania. En aquest sentit, cal bandejar opcions de caràcter dirigista (l’ajuntament com
a motor i protagonista de l’activitat cultural sempre acaba per tenir efectes socialment
paralitzadors) o d’altres clarament absentistes (l’ajuntament subvenciona acríticament les
propostes culturals que li arriben des d’entitats o empreses).
La joventut, en tant que grup generacional que pateix una especial incidència de determinats
problemes socials, mereix un tractament singularitzat en el marc d’una pràctica municipalista
de caràcter progressista. Es tracta d’aconseguir que el conjunt de polítiques que s’impulsen
des de l’ajuntament (habitatge, ensenyament, promoció econòmica, sanitat, participació
ciutadana, etc.) prenguin en consideració les seves particulars necessitats des d’una visió
transversal.
Com a partit d’esquerra progressista, ERC no pot entendre i, menys encara, aplicar, cap model
d’organització social que no es fonamenti en la solidaritat. I això en dues vessants fonamentals:
la solidaritat interna entre tots i cadascun dels ciutadans d’una mateixa col·lectivitat i la solidaritat
externa des d’aquesta comunitat a les persones, grups i pobles més desafavorits.
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Pel creixement de les persones
des de la cultura
Les línies de treball per potenciar una política cultural
municipal digna considerem que han de ser:
a) Equipaments
b) Patrimoni històric
c) Lectura pública
d) Cultura artística. Programació i difusió
e) Cultura popular. Festes
f) Cultura cívica
g) Promoció cultural
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Equipaments
• Estudi dels equipaments culturals (la Unió, la Palma, Casal de joves…) del municipi (privats i públics)
i anàlisi de mancances i optimització de l’ús dels
existents actualment.
• Consensuar la planificació a llarg termini dels
equipaments necessaris a realitzar: biblioteca
municipal, arxiu històric, museu...
• Potenciar la creació d’infrastructures per part de
la societat civil.
• Creació d’una biblioteca pública dinàmica i
adequada a les necessitats escolars i de lectura,
amb contractació d’un diplomat en
biblioteconomia.
• Optimitzar els serveis de la Casa Municipal de
Cultura, amb criteris de participació, pluralitat i
renovació constant, d’acord amb les necessitats i
demandes de la ciutadania.
• Reubicació i dinamització de l’arxiu històric municipal i impulsar la creació d’un museu etnogràfic.
• Adequació de la 1a planta de cal Dr. Mariano com
a museu del fons Batllori i altres.
Patrimoni històric
• Catalogació de béns immobles d’importància local per tal d’instar les administracions competents
que n’acordin la protecció.
• Determinar els criteris urbanístics del centre
històric (façanes, cablejats, paviments i mobiliari
urbà) i en el procediment d’atorgament de la
llicència d’obres (finca amb possibles restes
arqueològiques, etc.) d’aquells béns declarats.
• Exigir als propietaris la conservació dels béns
culturals o l’establiment de mesures cautelars
mitjançant les potestats sancionadores i
d’inspecció, tot donant exemple amb els que són
de propietat municipal.
• Difondre el patrimoni local: publicar llibres o fullets,
organitzar festes o rutes a determinats indrets,
pàgina web, organitzar visites, etc.
• Dotar els pressupostos municipals d’una partida
per adquirir béns immobles (cases pairals, edificis
singulars, etc.) o mobles (objectes arqueològics,
manuscrits o imatges antigues, etc.).
• Iniciar una política de foment de donacions
(especialment textos i fotografies) i difondre
aquests fons mitjançant exposicions.

•
•
•

Potenciar una política d’edicions pròpia sobre temes culturals i històrics relacionats amb el
municipi.
Recuperació de la toponímia local i els personatges
històrics en la retolació de carrers.
Excavació i catalogació de les restes romanes
vitivinícoles de Vallmora.

Lectura pública
• Aprofundir en la dimensió social de la lectura pública (atenció a sectors desafavorits, amb
discapacitats o problemes; préstec hospitalari, a
domicili...) o la seva dimensió educativa (major
imbricació amb les escoles de primària i secundària
i suport a les biblioteques escolars).
• Atesa la impor tància cabdal de les noves
tecnologies en qualsevol dels àmbits personals,
formatius i professionals, caldrà preveure una
dotació d’aquests recursos a la biblioteca.
Cultura artística. Programació i difusió
• Afavorir la creació artística mitjançant ajut material (locals, finançament, etc.) o de personal
(col·laboració en l’organització d’actes, legalització
d’associacions, etc.) de manera puntual o periòdica
i per mitjà de convenis, premis o subvencions.
• Mantenir una programació estable de teatre, música i dansa al llarg de l’any per potenciar la creació
d’espectadors potenciant grups del país (siguin de
música, teatre o dansa) i incorporant Teià dins els
circuits culturals diversos de caràcter
supramunicipal.
• Donar suport a les iniciatives culturals ciutadanes,
tant en propostes d’activitat cultural com de creació
(grups de música, teatre, literaris...).
• Creació d’un calendari anual i/o trimestral
d’activitats culturals, incloent els actes organitzats
per les entitats del poble.
Cultura popular. Festes
• Continuar la participació dels ciutadans i entitats
en l’organització i desenvolupament dels actes
culturals.
• Potenciar la par ticipació de les celebracions
populars (Festa Major, Carnaval, Sant Jordi, etc.)
recuperant elements lúdics i folklòrics autòctons
i/o incorporant-ne de nous.
• Promoure una Festa Major dinàmica tant en
l’or ganització com en la par ticipació, tot
considerant la feina feta fins ara i afavorint
aportacions innovadores.
Cultura cívica
• Fomentar l’associacionisme potenciant una entesa
equilibrada entre l’administració i la societat civil.
• Potenciació intermunicipal d’activitats lúdiques i
culturals heterogènies.
• Potenciació de la Diada Nacional de l’11 de
Setembre participativa i reivindicativa.

•
•
•
•

•

Reactivació del Butlletí Municipal plural,
participatiu, de qualitat i amb una periodicitat regular.
Reconducció de la concessió del Tei de Plata,
conver tint-lo en un acte convivencial, festiu i
participatiu, a través de votació popular.
Utilització institucional dels símbols propis del país.
Donar suport amb pronunciaments públics i clars
(acords de Ple) a totes les iniciatives
supramunicipals que tendeixin a la reivindicació
dels drets nacionals de Catalunya i afavoreixin l’ús
social de la llengua catalana.
Impulsar una política encaminada a fomentar i
generalitzar l’ús del català en la retolació i activitats
culturals.

Promoció cultural
• L’ajuntament ha de valorar a cada moment la gestió
més adequada dels recursos naturals, patrimonials
i culturals de la població per tal de garantir-ne el
manteniment a mig i llarg termini.
• Estudiar els recursos naturals i les potencialitats
culturals i patrimonials que hi pot haver en el
municipi per tal de potenciar-los com a atractiu
turístic.
• Vetllar per tal que l’activitat municipal en el seu
conjunt contribueixi a potenciar els valors d’atractiu
de la població (neteja de carrers, cura de façanes,
enjardinaments…).
• Estudiar les possibilitats de projectar el municipi
a l’exterior.
• Promoure la creació de Rutes pel patrimoni
arquitectònic i natural de Teià (restes
arqueològiques de Vallmora, masies i cases
pairals, gòtic civil, vil·les modernistes, esgrafiats,
Parc Serralada Litoral…)

Pel creixement de les persones
des de l’ensenyament
Iniciar el procés de municipalització de la gestió del
sistema educatiu
• Creació del Consell Educatiu Municipal amb la
representació màxima dels centres, entitats i
associacions de l’àmbit educatiu reglat i no reglat.
• Fer plans especials per al desenvolupament del
primer cicle de l’educació Infantil (0-3 anys),
finançats mitjançant conveni amb el Departament
d’Ensenyament o la Diputació, amb l’objectiu de:
a) aconseguir una ofer ta pública suficient en
aquest cicle, mitjançant l’estudi de la creació
d’una escola bressol municipal (mentre duri
aquest estudi atorgar una subvenció directa a
les famílies en funció de criteris de necessitat
econòmica i social, amb conveni amb el CEI
Bambi);
b) gestionar l’oferta educativa d’educació infantil 0-3;

•

c) vetllar per la qualitat pedagògica de l’educació
ofertada en aquest cicle (i sobretot després
de l’aplicació de la LOCE);
d) vetllar per la connexió amb el segon cicle de
l’educació infantil, assegurant una continuïtat,
tant a nivell pedagògic com a nivell de centres.
Valorar la creació, de base mancomunada, d’una
escola d’ensenyaments ar tístics i musicals,
facilitant el suport i els convenis de subvenció
necessaris, així com la projecció i difusió de la
tasca treball dels seus alumnes.

Impulsar una escola de qualitat.
• Planificar el mapa escolar municipal o
mancomunat, si és el cas, amb els següents
criteris:
a) assegurar una ofer ta suficient de places
públiques a totes les zones escolars (en cas
negatiu, caldria planificar la construcció de
centres que reequilibressin el dèficit de
places);
b) promoure l’existència de centres integrats (EIEP-ES-MF) de titularitat pública;
c) deter minar amb precisió els itineraris
educatius dels alumnes des dels 3 fins als 18
anys per assegurar la coordinació organitzativa
i pedagògica entre els actuals CEIP i IES;
d) coordinar amb els municipis propers, sempre
que calgui, l’oferta de places de secundària
postobligatòria per tal d’afavorir que l’alumnat
pugui triar entre tots els recorreguts curriculars
possibles amb racionalització dels recursos;
e) fer una previsió i un seguiment dels projectes
sobre nous centres, per tal de garantir-ne el
manteniment posterior i l’adequació a les
necessitats escolars municipals.
f) preveure les oportunes reserves de sòl o la
planificació viària a les zones de nova
urbanització per, en un futur, ubicar o connectar
els centres d’ensenyament infantil, primari i
secundari prop dels domicilis de l’alumnat.
• Promoure la redacció i aplicació d’un Projecte
educatiu municipal.
• Promocionar l’intercanvi d’experiències, informació
i recursos entre els centres del municipi, afavorint
la seva interconnexió en xar xa. L’ajuntament
posarà els mitjans necessaris per facilitar aquesta
organització dels centres del seu territori i fer
difusió regularment, a través dels mitjans de
comunicació habituals, de les experiències
realitzades als centres de la localitat.
• Elaborar, planificar i gestionar els programes
d’acolliment i d’atenció educativa a l’alumnat
procedent de famílies immigrants. Tutelar des de
l’ajuntament i/o mitjançant convenis d’actuació
amb entitats ONG, els primers anys d’escolarització
i promoure l’aprenentatge de la llengua entre les
mares i els pares d’aquest alumnat.
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•

•
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Assegurar els recursos suficients i adients per garantir la integració de les persones amb necessitats
educatives especials.
Optimitzar les vies de comunicació existents entre
l’equip de Servei d’atenció a les persones (SAP) i
l’escola.
Estudiar la millora de l’accessibilitat a l’escola
estudiant la viabilitat d’un transport públic i la
creació d’un “camí escolar” com a concreció d’una
mobilitat sostenible.
Promoure la creació d’una comissió de delegats i
delegades dels centres educatius, d’on sortiria la
representació de l’alumnat al Consell Educatiu
Municipal.
Vetllar per tal que les persones que representen
el municipi als consells escolars prenguin com una
prioritat important el foment de l’aprenentatge de
la llengua catalana en l’àmbit de l’ensenyament i
la garantia d’una veritable coeducació als centres
educatius.

Obrir els centres educatius a la comunitat
• Garantir l’oferta de places de menjador escolar
als centres infantils, de primària i de secundària.
• Vetllar per un compliment rigorós de l’escolarització
obligatòria, fent un seguiment acurat d’aquells
alumnes o col·lectius que evidenciïn problemes
d’absentisme, etc.
• Elaboració, planificació i execució de programes
socioeducatius amb l’objectiu d’abordar, a partir
del SAP i els claustres respectius, les diferents
problemàtiques que puguin presentar determinats
sectors de l’alumnat que depassen el marc
estrictament escolar.
• Crear un protocol de suport a l’adolescència a
partir del màxim d’agents implicats: escola, família,
lleure…
• Promoure per a l’alumnat en conflicte programes
de ser veis a la comunitat en lloc de mesures
punitives.
• Col·laborar en l’establiment de canals de
comunicació entre els centres, les empreses i les
administracions per tal d’ajustar l’ofer ta de
formació professional a les necessitats locals del
mercat de treball.
• Elaborar un Pla d’usos i serveis per als centres
escolars del municipi, en resposta a la necessitat
d’obrir-se al seu entorn i ser un focus de serveis a
la comunitat i de resposta a la conciliació de la
vida laboral. Aquests plans haurien de contemplar:
a) la gestió de programes de compra i lloguer de
llibres de text i material didàctic, fins que
aquests no siguin gratuïts;
b) la gestió dels ser veis escolars (menjador,
horaris d’acollida al matí i la tarda);
c) l’obertura de serveis educatius a la comunitat:
biblioteca, accés a les TIC, esport;
d) l’oferta d’activitats extraescolars de caràcter
formatiu, cultural, lúdic o espor tiu per als

•

•

•

•

•

alumnes del centre, en horari no lectiu i,
sobretot, en períodes vacacionals;
e) l’oferta de serveis i activitats socioeducatives
per a infants de 0-3, en horari extraescolar,
per atendre les necessitats de les mares i els
pares que per raons laborals necessitin aquest
servei;
f) l’ofer ta d’espais per al món associatiu de
l’entorn, sempre que les seves activitats no
siguin incompatibles amb les del centre.
Aquests plans serien elaborats en col·laboració
amb el claustre de professors, les AMPA,
l’ajuntament i altres entitats del municipi i es coordinaran amb el conjunt de la planificació general
del centre.
El seu finançament provindrà de tres fonts
diferents: apor tacions de les diferents
administracions implicades, a través de convenis
de finançament lligats al projecte; quotes dels
usuàries dels serveis, i aportacions de les AMPA
o de les entitats socials de l’entorn.
Cal vetllar sempre per tal que les activitats
educatives fora de l’horari lectiu no augmentin
encara més les diferències entre classes socials,
per la qual cosa s’haurien de preveure sistemes
d’ajuts econòmics per tal que les famílies amb pocs
recursos puguin par ticipar-hi en igualtat de
condicions.
Potenciar els programes poble-escola. Aquest programa han de posar a l’abast de l’escola tots els
recursos educatius presents al territori (museus,
itineraris, activitats, associacions culturals,
entitats, etc.).
Donar suport econòmic i tècnic als docents per
elaborar materials educatius que acostin els recursos de la localitat a les diferents etapes de
formació personal. Aquestes activitats han d’estar
integrades en les programacions del centre; han
de promoure especialment l’educació per a la
ciutadania i la participació democràtica.

Pel creixement de les persones
des de la llengua
•

•

Elaboració d’un pla municipal de normalització lingüística (PMNL), adequat a les necessitats
sociolingüístiques de les diferents zones, que
estableixi clarament quins són els objectius
prioritaris, les actuacions que cal per tal d’assolirlos per als pròxims quatre anys i la dotació
necessària dels mitjans per poder dur-los a terme.
Aquest pla, aprovat pel Ple, es revisarà, s’avaluarà
i s’actualitzarà cada any.
Cal organitzar tots els temes de normalització lingüística transversalment de manera que l’òrgan
que se n’ocupi pugui actuar a tots els
departaments.

•

•
•
•
•

•

Cal mantenir l’exigència del coneixement del català
(oral i escrit), segons aquests perfils lingüístics
en la convocatòria de noves places i en les
promocions internes de l’ajuntament.
Elaborar un Pla de for mació per reciclar
lingüísticament el personal d’acord amb els perfils
lingüístics.
Cal establir un pressupost municipal per corregir
els nomenclàtors que encara no estan
normalitzats.
És impor tant exigir la normalització de la
documentació als proveïdors i concessionaris de
l’ajuntament i dels organismes que en depenguin.
Cal que a la futura biblioteca municipal hi hagi
subscripcions de la premsa local, comarcal i nacional en català. Així com el material audiovisual,
la connexió a internet i altres elements relacionats
amb les tecnologies de la informació i la
comunicació.
A part de les actuacions previstes al PMNL en
l’àmbit sociocultural, s’han d’incloure clàusules de
normalització lingüística en els convenis amb les
entitats i en els acords puntuals per atorgar
subvencions i oferir el suport tècnic necessari per
dur a terme les actuacions que s’hi indiquin.

Pel creixement
des de les persones joves
Associacionisme
• Elaborar un cens municipal d’entitats. Aquesta
informació ha de servir per coordinar les iniciatives
juvenils a títol local.
• Promoure l’associacionisme i donar-li un major
reconeixement social i polític.
• Potenciar i dotar específicament les activitats de
l’associacionisme juvenil.
• Donar suport a les entitats joves actuals (l’esplai
Itaca, grup d’escoltes Mintaka, grup de Dimonis…)
i a les noves iniciatives d’associacionisme jove que
puguin sortir en aquest sentit.
• Potenciar la col·laboració del jovent en cossos de
voluntariat en activitats vinculades amb la
solidaritat, l’atenció a la gent gran, amb la
conservació de l’entorn natural…
Consell de joventut
• Creació d’un Consell municipal de joventut (CMJ)
amb criteris de pluralitat, transparència i
participació, obrint els locals de joventut a tot el
jovent.
• Cal que el govern municipal reconegui el Consell
local de joventut com l’interlocutor més vàlid en
l’àmbit juvenil, garantint al mateix temps la seva
autonomia.
Casals de joves
• Necessitat d’un lloc físic que depengués del CMJ,
amb el recolzament d’un tècnic de joventut.
• El casal de joves ha de ser alhora un Punt
d’informació juvenil (PIJ), el centre de totes les
iniciatives juvenils i el referent principal del conjunt
de les activitats dels joves.

Punt d’informació juvenil
• Cal obrir l’oferta del PIJ a d’altres àmbits com el
dret laboral, el sindicalisme juvenil, els drets del
jove consumidor, la informació de la borsa
d’habitatge juvenil i l’assessorament sobre
projectes d’autoocupació.
• Cal assegurar que els PIJ ofereixin veritables
serveis, al marge del de la pròpia informació, i
arribin on és el jovent, especialment als llocs
d’estudi (IES).
Ocupació i formació ocupacional
• Impulsar les tasques del servei local d’ocupació
(SLO) en el seu vessant juvenil.
• Fomentar les cases d’ofici i les escoles taller com
a espais de formació i de creació de nous actius
juvenils en el món del treball de manera mancomunada.
• Cercar des de l’administració local, mitjançant
convenis amb les empreses, d’inserir
professionalment tots els joves que participin
activament en els cursos de formació.
• Destinar recursos suficients, tan materials com
personals, en la promoció de Programes de
Garantia Social, per evitar l’exclusió del mercat
laboral d’aquest col·lectiu.
• Potenciació de contractes de pràctiques i de
formació amb els centres educatius de l’entorn,
especialment amb l’IES Maremar del Masnou,
d’acord amb els cicles formatius que s’hi
imparteixen (comerç i màrqueting, instal·lacions
electrotècniques, educació infantil i integració social).
• Oferir des del Sevei local d’ocupació (SLO) al jovent
que vulgui emprendre una iniciativa d’autoocupació
pel que fa a assessorament legal, elaboració del
pla d’empresa, tràmits a seguir, etc.
Habitatge
• Elaborar un Pla local d’habitatge públic (de
propietat i/o de lloguer), que estableixi conveni de
residència permanent per a joves residents al
poble.
Dinamització cultural
• Accés a la participació en la redacció i elaboració
del Butlletí Municipal.
• Comprometre al CLJ en les activitats culturals per
a joves.
• Fomentar les exposició d’artistes joves als espais
públics i/o privats del poble.
• Adherir-se i crear un circuit de concerts municipals
o comarcals, on els joves que tinguin inquietuds
musicals puguin agafar experiència i formar-se, tot
compartint els seus coneixements i talents amb
d’altres joves. Es podria arribar a acords amb altres
organismes que hagin pres acords similars i
intercanviar grups o ampliar el circuit.
• Potenciar la llengua catalana donant suport als
processos de normalització i aprofundint en l’ús
social del català, sobretot entre els joves.
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Lleure i equipaments esportius
• Coordinar amb les entitats juvenils les activitats
espor tives i els casals en els períodes de
vacances, evitant duplicitats i incidint sobretot en
aquells aspectes en què no hi ha prou oferta.
• Reconèixer i potenciar l’aparició de la figura de
l’animador/a sociocultural com a impulsor de
projectes de participació juvenil.
• Afavorir la utilització dels equipaments esportius
per activitats de formació de monitors esportius.
• Tarifes reduïdes per l’accés a equipaments
esportius públics.
Transport
• Estudiar de reforçar el servei extraordinari que sol
aplicar-se a les grans ciutats quan es produeixen
actes multitudinaris d’interès per als joves, així
com també les nits de dijous, divendres i dissabte.
• Millorar la informació per fomentar l’ús del
transport públic i augmentar l’oferta diària.

Pel creixement de les persones
des de la cooperació
•
•

•
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•
•

Tendir a destinar el 0,7% (com a mínim) del
pressupost ordinari municipal a ajuda solidària.
Sempre que sigui possible, s’intentarà presentar
projectes municipals de cooperació a través del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
per tal de garantir-ne un correcte seguiment i
avaluació tècnica.
Promoure agermanaments de solidaritat (de poble
a poble), creant i/o impulsant comissions
d’agermanament que garanteixin la participació
àmplia de tots els sectors de la població.
Promoure el desenvolupament associatiu de les
entitats i les ONG de cooperació del municipi i
impulsar campanyes de sensibilització.
Donar suport amb preses de posició públiques i
clares (a través d’acords de Ple) a totes les
iniciatives supramunicipals que tendeixin a la
creació d’un nou ordre econòmic mundial.

Un poble decidit...

per la participació

Aprofundir en la democràcia implica quelcom més que l’exigència de canals de participació.
Implica apostar amb claredat per aprofundir i incorporar els elements participatius en la
cultura política i la pràctica democràtica. Encaminant la ciutadania cap a la
corresponsabilitat en les decisions, generant debat i diàleg, fet que comporta informació
i facultats de control, per part dels vilatans, de l’acció municipal.
Cal continuar el camí, iniciats per molts ajuntaments en les dues últimes legislatures, de
creació d’instruments i mecanismes de diàleg i debat plural, de deliberació i de contrast
d’opinions que serviran per apropar les demandes ciutadanes al Govern municipal. Regular la participació ciutadana en l’accés a la informació, en les formes individuals de
relació amb l’Ajuntament, en les entitats i associacions ciutadanes i en els òrgans
col·lectius dits pròpiament de participació ciutadana. Quan més transparent sigui la
informació més fàcil serà per al ciutadà efectuar un seguiment acurat i proper de la
gestió i política municipal. S’han de realitzar les passes necessàries per crear i obrir vies
de comunicació entre l’administració i els ciutadans, i les noves tecnologies són un mitjà
per aconseguir-ho. Aquest nou model de gestió i par ticipació ha d’introduïr-se
progressivament en la gestió municipal del nostre municipi.
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Per la participació
des de la ciutadania
•

•

•
•
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Creació de la regidoria de Relacions ciutadanes
per tal d’acostar la ciutadania a l’administració i
govern municipals, amb dotació pressupostària i
suport tècnic.
Generalitzar la creació de Consells municipals
(Cultura, Ensenyament i Promoció econòmica) amb
els objectius de:
a) col·laborar en l’elaboració de programes i
projectes;
b) ser consultats en l’elaboració d’ordenances i
reglaments relatius al sector;
c) fer seguiment de l’activitat municipal.
Establiment d’Audiències públiques trimestrals
(reunió de caràcter públic convocada per informar
i/o debatre temes importants pel poble).
Establiment dels anomenats drets participatius
regulats per mitjà de la “Carta de serveis”:
a) Dret de petició definit: qualsevol ciutadà pot
demanar un aclariment sobre actuacions
municipals. La petició es cursarà sempre per
escrit. Amb el compromís de contestar.
b) Dret de proposta: tots els ciutadans tenen el
dret de formular a les autoritats propostes
d’actuació relatives a matèries de
competència municipal o d’interès local. Serà
feina del responsable municipal informar el
signatari del curs de la proposta i dels acord
presos per l’administració.
c) Dret a intervenir als plens municipals: en temes que els afectin. Els vilatans, les entitats
o associacions podran fer una exposició, a
través d’un únic representant, en el ple municipal per a prendre posició sobre algun punt
de l’ordre del dia. Igualment es podrà intervenir, per petició municipal o sol·licitud ciutadana
en les comissions informatives.
d) Dret d’accés als mitjans d’informació
municipals: al Butlletí Municipal, mitjançant
la redacció del corresponent reglament i amb
la constitució d’un consell de redacció amb la
màxima pluralitat possible, criteri que pot ser
aplicable a una futura ràdio, etc.
e) Dret a la consulta de documents públics,
arxius, registres, determinant les condicions,
forma de petició, terminis de resposta, etc.
amb els límits que marca la llei.

Per la participació
des de les noves tecnologies
Impulsar el desplegament de les noves xarxes de
telecomunicacions
• Preveure, en els nous projectes d’urbanització, les
infraestructures de comunicacions adequades a
l’ús del sòl, requerint, al promotor, un projecte global de telecomunicacions.

•

Assegurar el correcte desplegament de les
infraestructures necessàries per par t dels
operadors, tot racionalitzant l’ús del subsòl i
coordinant les obres per evitar impactes
redundants en el territori.
Cobriment de les necessitats municipals
• Negociar les condicions d’accés a la banda ampla,
i l’adaptació dels edificis públics a les TIC.
• Disposar d’una anella o xar xa ciutadana que
permeti compartir informació entre els diferents
serveis municipals i abaratir els costos de gestió i
manteniment.
• Estudiar la viabilitat de compartir xarxes de veu i
dades per a les dependències municipals, i per
trobar alternatives per millorar els costos de
telecomunicacions (convenis amb operadors...).
Serveis directes al ciutadà
• Serveis d’informació: posar a l’abast del ciutadà
tota la informació disponible, mitjançant el
corresponent web.
• Identificació dels serveis municipals i elaboració
de la “Carta de Serveis” que estableixi els compromisos de qualitat en la seva prestació.
• Administració en línia: col·laboració amb
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) per posar a l’abast del ciutadà la tramitació de manera
transversal a l’organització municipal.
Millora dels serveis municipals
• Realització d’un estudi per la reestructuració del
servei telemàtic municipal a fi i efecte d’afavorir
l’optimització dels recursos que ofereixen les
tecnologies d’informació i comunicació (TIC).
e-democracia: mecanismes de par ticipació
democràtica
• Estudiar la viabilitat de promoure mecanismes per
acostar les noves tecnologies a la població:
a) establiment de punts d’accés en espais
públics (dependències municipals, biblioteca)
a la xarxa ciutadana i internet, com una manera de treballar per a la disminució de la fractura digital.
b) “correu electrònic per a tothom”: facilitar una
adreça de correu i bústia dins del servidor
municipal a tots els habitants del municipi.
Formació i educació
• Compromís de dotar de material i comunicacions,
de manera satisfactòria a l’escola i entitats que
duguin a terme activitat de formació sense ànim
de lucre prioritzant aquesta intervenció.
• Oferir cursos, presencials i on-line, de formació
bàsica en noves tecnologies, especialment als
col·lectius que poden patir marginació digital: gent
gran, aturats, immigrants.

Un poble decidit...

pel servei a la ciutadania

La nostra legislació deixa a l’administració local diverses formes d’organització per tal
de regular-se i desenvolupar-se, com ara el Reglament Orgànic Municipal (ROM). La
modernització de l’estructura municipal ha de comptar amb el reforçament dels
mecanismes d’informació, comunicació i participació ciutadana. Això implica una
administració àgil, descentralitzada, dinàmica, competent, diligent i experta, enquadrant
el personal en unitats administratives tan funcionals com sigui possible, adaptades a
les diverses àrees de servei que aquesta presta. Cal, malgrat tot, evitar la duplicitat
d’esforços i potenciar el treball transversal tot implicant les àrees corporatives en el
grau que hi puguin col·laborar. En definitva un administració local al servei de la ciutadania.
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Pel servei a la ciutadania
des de la gestió de recursos
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Revisar el sistema de taxes, preus públics i tributs
• Estudiar el sistema de taxes (principalment les
vinculades a tràmits burocràtics d’abast general).
• Acostar progressivament els preus públics al cost
real dels serveis, fugint de la demagògia i afavorint
la responsabilitat.
• Establir un sistema de tarificació social per a les
taxes i preus públics municipals, que tingui en
compte de forma prioritària els col·lectius més
desafavorits, les famílies nombroses i la quantitat
de consum.
• Establir diferents períodes de liquidació.
Dissenyar i fer públic un programa d’inversions a 4
anys que contempli les actuacions a realitzar i el seu
finançament
• Afavorir el sistema de l’estalvi corrent (diferència
entre despesa corrent —capítols 2 a 4 de les
despeses— i ingressos corrents —capítols 1 a 5
dels ingressos) com a fórmula de finançament de
les inversions.
• Coordinació del programa amb els plans de
subvencions de capital de la Generalitat, l’Estat,
la Diputació i els fons europeus.
• Incrementar la inversió i el manteniment en
infraestructures d’ús general i equipaments
socials.
Rigor en la planificació i execució pressupostària
• Aplicació immediata de la plaça d’interventor.
• Introducció als pressupostos de la clau orgànica
addicional (moviments per regidories).
• Elaboració dels pressupostos municipals en base
zero.
• Evitar les par tides d’ingressos inflades en el
projecte de pressupostos.
• Estricte respecte dels principis de contractació (tant
pel que fa a la lletra com a l’esperit) per a
l’adjudicació de les obres, subministraments i
consultories, evitant la subcontractació amb
l’objectiu de millorar-ne la qualitat.
• Respectar el calendari d’aprovació dels
pressupostos i de les liquidacions municipals.
Gestió acurada de la tresoreria
• Elaboració d’un programa de tresoreria anual amb
revisió i actualització mensual.
• Controlar el cost de l’endeutament a curt termini.
• Ajustar, segons llei, els terminis de pagament als
proveïdors i contractistes.
• Facilitar el pagament dels tributs municipals,
introduint noves tecnologies.
• Instaurar el model de gestió directa amb
organització desconcentrada en el patronat de la
Casa Municipal de Cultura La Unió i el Poliesportiu
Municipal El Cim.
Gestió eficient i racional
• Establir l’atenció al ciutadà com a valor prioritari
de l’organització.

•

Identificar els elements generadors de dèficit estructural i corregir-los mitjançant l’estudi de
diferents sistemes de gestió.
• Reestructuració i agrupació homogènia dels
ser veis, eliminant duplicitats. Destinar els
possibles excedents de personal a activitats que
millorin la qualitat del conjunt de serveis.
• Fer un seguiment puntual de les concessions
administratives existents i futures, amb la finalitat
de fer complir els compromisos adquirits.
• Iniciar una política de convenis de col·laboració
amb les diferents entitats locals que substitueixi
progressivament la pràctica d’atorgar subvencions
sense criteris objectius, informant d’una manera
clara i comprensible per a tothom el mecanisme
per accedir a aquests convenis.
Informació i participació ciutadana en la gestió
econòmica municipal
• Informació anual escrita i pública a tots els
ciutadans de la situació econòmica municipal.
• Augmentar la transparència i qualitat de la
documentació i infor mació econòmica
subministrada als càrrecs electes municipals.
• Potenciar les polítiques de comunicació com a eina
de relació entre els ciutadans i l’ajuntament.
Recursos humans i organització
• Implantar noves fórmules de relació i tendència a
la desaparició de l’actual model ministerial que
es coneix com a regidories tot potenciant un treball
polític transversal.
• Rigor en les polítiques de personal tant pel que fa
a la contractació com pel que fa a la formació del
personal laboral i dels càrrecs electes, fent
incidència en l’aspecte formatiu.
• Compromís de donar a conèixer a tots els
treballadors, comandaments i directius els nostres
objectius estratègics per a la legislatura de quatre
anys.
• Aplicació efectiva a títol organitzatiu de l’estudi
de la Diputació de juliol 2001 sobre la catalogació
dels llocs de treball i negociació d’un nou conveni
amb els treballadors.
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