
 

 

 

 

 

Sant Vicenç de Castellet 
 
Amb tu, com tu, per a tu. 
Avancem. 
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A Esquerra Republicana de Catalunya estimem Sant Vicenç, estem orgullosos de viure-hi i 
gaudir-lo, i volem que les nostres famílies i els nostres veïns també ho puguin fer. 
Somiem en un poble que no expulsi el seu jovent, les famílies que no poden fer front als preus 
dels lloguers, els petits i mitjans comerciants, en definitiva, la gent que s’enfronta a les 
condicions d’un municipi dormitori. 
 
Somiem en un municipi equilibrat socialment, on tots els barris gaudeixin de la mateixa qualitat 
de vida, de l’espai urbà i dels serveis municipals. Un poble inclusiu, on totes les persones, 
independentment del seu nivell de renda, origen, gènere i condició social, s’hi sentin a casa.  
 
Somiem en un municipi viu, dinàmic, cohesionat, sostenible, segur i que avanci. Que tibi i sigui 
referent. Un poble que lluiti aferrissadament pels drets civils, tant col·lectius com individuals. 
 
Somiem en un municipi republicà, on els valors republicans de la llibertat, la igualtat i la justícia 
social no siguin només paraules buides. Aquests conceptes guiaran la nostra acció de govern. 
Farem un poble participatiu de veritat, amb un govern honest i transparent, que reti comptes. 
AMB TU, COM TU, PER A TU. 
 
I somiem i volem un municipi que contribueixi a fer realitat la república catalana, donant suport 
a les nostres institucions, al nostre Govern i al nostre Parlament, i posant les bases efectives, 
des de baix, des del municipalisme, de com ha de ser el nou país i aconseguir la llibertat dels 
presos i preses polítiques, el retorn dels exiliats/des i la fi de la repressió.  
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L’esport per una societat saludable i cohesionada  

La República ha d’apostar decididament per l’esport com a instrument per assolir una societat 
cohesionada i saludable. L’esport és bàsic per nosaltres.  

El voluntariat esportiu és la base de la gestió de les entitats esportives i, com a tal, se l’ha de 
reconèixer amb mesures legals, econòmiques, socials i fiscals.  

L’esport base i l’esport femení ́ constitueixen dos segments de l’esport prioritaris a 
desenvolupar com a condició per millorar els resultats quantitatius i qualitatius del municipi 
esportiu.  

 
Mesures: 
 

- Proposem la creació d’un nou complex esportiu a la zona esportiva actual, per fases, 
que inclogui piscina coberta, una nova pista poliesportiva i ascensor. 
 

- Crearem el Consell Municipal de l’esport, amb la participació de totes les entitats 
esportives federades, escolars i de lleure, per poder definir i avaluar de manera 
conjunta les polítiques esportives municipals. Cal elaborar-ne prèviament un 
reglament, tenir clar de quines funcions se’l dota, què se n’espera i quin grau de 
coresponsabilitat en la presa de decisions se li dona, si no és que pren només un 
caràcter merament consultiu. També́ podria assumir aspectes comuns de totes les 
entitats esportives: fer compres col·lectives, buscar patrocinadors, subvencions, 
assessorament de gestió esportiva i administrativa, etc.; és a dir, mancomunar la part 
administrativa dels clubs, una part que no aporta cap valor al club però̀ que és 
imprescindible.  
 

- Promourem 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 les noies.  
 

- Potenciarem, d’acord amb els centres docents i les associacions esportives escolars, 
la pràctica esportiva en horari extraescolar.  
 

- Obrirem 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 perquè̀ 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.  
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- Promourem activitats ciutadanes de promoció de l’activitat física i l’esport, com ara 
caminades o bicicletades populars.  
 

- Incorporarem el municipi al Pla d’Activitat Física Esport i Salut (PAFES) de la 
Generalitat de Catalunya.  

 
- Desenvoluparem espais virtuals, tant corporatius com a les xarxes socials, per donar 

a conèixer l’oferta esportiva i les activitats organitzades pel teixit associatiu esportiu 
del municipi.  

 
- Donarem difusió i rellevància institucional a la participació dels clubs i els esportistes 

del municipi en esdeveniments esportius internacionals de les seleccions catalanes 
reconegudes.  

 
- Definirem plans d’usos esportius per als espais naturals que permetin la pràctica 

esportiva sense malmetre’ls, amb una atenció especial als esports de motor, ciclisme, 
esports d’aigua i de muntanya.  
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Els municipis són una peça clau del país nou i millor, i són l’eina imprescindible per millorar la 
vida i el benes- tar de les persones de tots els pobles, viles i ciutats. El municipalisme republicà̀ 
ha estat al costat de la ciutadania en les seves reivindicacions pacífiques i ha defensat els 
drets polítics al vot, a la llibertat d’expressió i de manifestació i els drets d’associació i de 
participació, que han estat atacats per part de l’Estat espanyol.  
 
El republicanisme es compromet a situar la ciutadania al centre de la governança que 
comporta construir governs participatius i col·laboratius que siguin també́ transparents, ètics i 
oberts, i que acostin la informació i les decisions als ciutadans i les ciutadanes. A més, el 
diàleg constant i la rendició de comptes formen part de la idiosincràsia dels ajuntaments 
republicans i situen la ciutadania i les entitats en un paper actiu i protagonista envers les 
polítiques locals.  
 
Cal fomentar els processos de decisió per part de la ciutadania en la gestió municipal i establir 
un sistema eficient que integri les aportacions ciutadanes. 
 
Per això, les nostres propostes són crear i/o dinamitzar consells municipals sectorials: 
d'Infants, Cultural, Educatiu, Esportiu, de la Gent Gran, de Joves, de Medi Ambient... Creiem 
fermament en les polítiques de memòria històrica. No volem simbologia feixista al nostre espai 
públic ni nomenclatura franquista de carrers. Cal que fem canvis de noms, com per exemple, 
canviar el de Bisbe Perelló per Manuel Lorente. Hem de repensar el pressupost participatiu, i 
crear un nou ROM (reglament orgànic municipal), que inclogui la participació de la ciutadania 
al ple. 
 
Mesures: 
 

- Crear i/o dinamitzar consells municipals sectorials: d'Infants, Cultural, Educatiu, 
Esportiu, de la Gent Gran, de Joves, de Medi Ambient.... 
 

- Repensar el pressupost participatiu. 
 

- Crear un nou ROM (reglament orgànic municipal), que inclogui la participació de la 
ciutadania al ple..  
 

- Fomentarem la cultura participativa dins de l’Ajuntament, vetllant perquè̀ les diferents 
àrees municipals incorporin pràctiques i metodologies participatives entre si i en la 
seva relació amb les entitats i la resta de la ciutadania.  
 

- Impulsarem el principi de subsidiarietat amb el concepte d’apropar al màxim possible 
les decisions a la ciutadania. Promourem consells de barris i consells territorials amb 
competències i capacitat de decisió.  
 

- Establiment de polítiques de foment de l’associacionisme, associacionisme 2.0 (portal 
d’entitats) i impuls de la gestió cívica d’equipaments i serveis de titularitat municipal.  
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- Definició d’una clara política de comunicació municipal. “Sense informació no hi ha 
participació”. Utilització de les TIC en l’àmbit de la comunicació i la participació. 
Especialment instruments com Facebook, Twitter, Whatsapp, etc. Creació d’un 
newsletter específic.  
 

- Impuls de les TIC com a instruments de participació. Utilització en la mesura de les 
possibilitats del vot electrònic.  
 

- Aprofitament de la llei de consultes ciutadanes no referendàries com a metodologia de 
presa de decisions en aquelles qüestions de caràcter general.  
 

- Reconeixement formal dins el reglament de participació i el ROM dels drets de la 
ciutadania vinculats a la participació.  
 

- Impuls i millora d’oficines d’atenció a la ciutadania i implementació de metodologies 
àgils i eficaces de recollida de queixes i suggeriments.  
 

- Establirem un compromís públic dels ajuntaments republicans davant els ciutadans i 
ciutadanes sobre la voluntat d’aprofundiment i el foment de la participació democràtica 
en els assumptes públics de les ciutats.   
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Els ajuntaments republicans impulsarem el redisseny d’un model territorial més equilibrat que 
faci que les nostres ciutats siguin més habitables, que tinguin més bona relació amb l’entorn i 
que els nostres pobles gaudeixin de les mateixes oportunitats que les ciutats. Un país divers, 
ben connectat, amb transports públics eficients i amb infraestructures al servei de l’economia 
productiva sostenible, verda i circular. Uns pobles, barris i ciutats on tothom pugui viure amb 
benestar i tingui l’oportunitat d’accedir a un habitatge digne a preus raonables.  

La gestió ambientalment responsable i el model urbanístic sostenible dels municipis 
republicans és la seva aportació al benestar present i futur de la ciutadania i del territori. 
L’eficiència energètica, les energies renovables, la reducció de residus, el reciclatge i la 
protecció del medi natural formen part de l’actuació dels ajuntaments republicans per 
promoure un model mediambiental sostenible, integral i innovador. També́ la preservació del 
patrimoni històric i arquitectònic i la prioritat d’inversió en rehabilitació del parc d’habitatges i 
generació d’habitatge públic de lloguer.  

Mesures: 
 

- Aplicarem incentius fiscals a ciutadania i empreses que es dotin de sistemes 
d’aprofitament d’energies renovables amb l’objectiu de facilitar la transició cap a un 
model energètic sostenible i desvinculat dels interessos dels grans oligopolis. 
 

- Implantarem de forma gradual la recollida selectiva porta a porta. 
 

- Promourem el consum racional per contribuir a un canvi de cultura respecte als hàbits 
i les polítiques de reciclatge.  
 

- Impulsarem la reutilització i el reciclatge dels envasos i fomentarem la recuperació dels 
hàbits tradicionals no malbaratadors de recursos –cabàs, bossa del pa, etc.  
 

- Establirem mecanismes de coordinació amb els comerços per col·laborar en 
l’establiment de sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos. Facilitarem la tasca 
al comerç̧ amb assessorament i suport tècnic directe.  
 

- Acabarem d’executar el Pla de Clavegueram, per eliminar de forma definitiva els 
abocaments al riu (i les males olors que provoquen). 
 

- Auditarem les despeses energètiques dels pressupostos municipals en matèria de 
subministraments i elaborarem un pla estratègic de millora i estalvi energètic del 
municipi. 
 



 
7 Programa municipals 2019 ERC Sant Vicenç de Castellet 

- Promourem els itineraris i centres d’interpretació, de natura i els històrics i d’interès 
etnològic. També́ fomentarem els circuits per donar a conèixer els productors i 
productores d’aliments i productes agraris singulars.  
 

- Mantindrem i recuperarem la xarxa de camins rurals tradicionals i els antics traçats de 
carrilets o similars i la seva infraestructura.  
 

- Promourem 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 
industria de transformació derivada de la producció agroalimentària.  
 

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

- Recuperarem les façanes fluvials i marítimes amb criteris d’integració territorial i de 
recuperació i protecció dels ecosistemes.  
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Les polítiques municipals han de contemplar programes que tinguin en compte els animals, el 
seu reconeixement i integració com una part més de la nostra societat. De fet, la nostra 
societat ha anat canviant i evolucionant en aquest sentit i en bastants aspectes, ja que es van 
desenvolupant diferents programes als municipis, tot i així ́hem de fer un pas més enllà̀.  
 
Promoure polítiques municipals pel benestar dels animals també́ és treballar i caminar cap a 
una societat més evolucionada, sensible, responsable i respectuosa i que repercuteix 
positivament a la salut i a la vida de les persones. En definitiva, una comunitat que els 
respecta, els estima, els acull i els integra esdevé́ una societat més completa, sensible i 
cohesionada.  
 
Des de l’àmbit municipal, cal portar a terme polítiques actives d’interès social, que tinguin en 
compte les persones que viuen soles, persones d’edat avançada, amb risc d’exclusió social o 
d’altres i que mantenen un fort vincle amb els animals amb qui conviuen, facilitant aquestes 
relacions amb impacte positiu en la qualitat emocional i psíquica de les persones.  
 
Mesures: 
 

- Revisarem les ordenances municipals per adequar-les a una nova i major 
sensibilització vers els animals.  
 

- Donarem compliment a l’actual ordenança de tinença d’animals de companyia. 
 

- Identificarem els animals pel seu ADN i es sancionarà aquells propietaris que no 
compleixin amb l’ordenança. (Recollida d’excrements, cens de l’animal, etc...) 
 

- Garantirem el compliment de la llei de protecció animal de Catalunya per evitar 
activitats i actuacions explícitament prohibides a la llei per evitar que cap animal de 
companyia, domèstic o salvatge (autòcton o no) pateixi una situació de risc.  
 

- Tindrem en compte les associacions i el voluntariat animalista i ens hi coordinarem. 
 

- Canviarem o transformarem les activitats realitzades al municipi que comportin el 
menyspreu per la vida animal, per unes d’altres que siguin més ètiques. 
 

- Ens responsabilitzarem amb les associacions per promoure la conscienciació de la 
ciutadania pel benestar dels animals amb accions on s’exposin els avantatges i 
beneficis que se n’obtenen. Cal socialitzar la necessitat de l’adopció, el no 
abandonament i la tinença responsable dels animals de companyia.  
 

- Promourem les esterilitzacions i la col·locació de xips amb campanyes de preus 
reduïts. 
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- Fomentarem la inspecció per part de la policia local i el decomís si s’escau dels gossos 
que viuen en situació inadequada i d’insalubritat i maltractament. 
 

- Promourem la tinença responsable, el compliment del calendari de vacunacions i l'ús 
respectuós de l’espai públic.  
 

- Ens responsabilitzarem amb les associacions per promoure la conscienciació de la 
ciutadania pel benestar dels animals amb accions on s’exposin els avantatges i 
beneficis que se n’obtenen. Cal socialitzar la necessitat de l'adopció, el no 
abandonament i la tinença responsable dels animals de companyia.  
 

- Establirem convenis amb associacions protectores animalistes prioritàriament per a la 
recollida dels animals abandonats, control de colònies de gats i promoció de les 
adopcions. Organitzarem projectes d'educació i de difusió i mantindrem un diàleg 
constant i constructiu entre institucions i associacions lo- cals o persones animalistes. 
 

- Treballarem per gestionar adequadament el manteniment de les colònies controlades 
de gats existents.  
 

- Dignificarem els espais amb senyalitzacions i, si s’escau, amb casetes refugi i 
dispensadores d’aliment i aigua.  
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El dret a l’habitatge digne  

El dret d’accés a l’habitatge és una peça clau de l’estat del benestar. Tan important per a les 
persones com ho puguin ser la sanitat, l’educació, les pensions o la dependència. 
L’homologació de les polítiques públiques que el facin possible i el seu finançament, amb els 
referents europeus que puguin ser equiparables a Catalunya, és una necessitat i una 
obligació. En l’actualitat, no es pot afirmar que es compleix l’obligació recollida a l’article 26 de 
l’Estatut quan diu que les mesures tendents a garantir l’accés a l’habitatge de les persones 
que no disposen de recursos suficients és una obligació dels poders públics recollida a la 
Carta de Drets Fonamentals de la UE.  

El cost de l’habitatge i el seu sobrecost incideixen clarament en la taxa de pobresa, la 
determinació de les desigualtats i l’exclusió social. Cal establir mecanismes que evitin la 
reproducció de les circumstàncies que van portar a la bombolla immobiliària i els seus efectes 
socials col·laterals en el futur. Tenim el repte de millorar l’actual ràtio del cost de l’habitatge 
en relació amb la renda disponible de les famílies i de prevenir tensions de preus de factors 
de demanda no derivades de l’ús habitual de l’habitatge. La política d’habitatge ha de preveure 
noves formes de tinença i tendir cap al valor d’ús d’aquest i no només cap al valor d’inversió, 
fomentant el creixement del parc de lloguer i, especialment, del parc subjecte a algun tipus de 
protecció pública. La rehabilitació des de la millora de l’actual parc d’habitatges esdevindrà̀ 
prioritària a Catalunya, de manera conjuntada amb la regeneració d’àrees urbanes al servei 
de la cohesió social.  

Des d’Esquerra Republicana, 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, per una dinàmica de preus conseqüència directa 
del model econòmic. En l’escenari postcrisi, evitar l’exclusió social residencial derivada dels 
desnonaments ha esdevingut la principal prioritat de qualsevol política d’habitatge.  

Mesures: 
 

- Destinarem l’antiga caserna a habitatge social, emergència social o alberg. 
 

- Crearem una taxa a entitats bancàries amb pisos buits. 
 

- Estudiarem la creació d’una oficina municipal d’habitatge. 
 

- Aprofitarem les eines jurídiques que els ajuntaments tenim a l’abast per mobilitzar 
habitatge buit com són les Lleis 24/2015 i la Llei 4/2016 aprovades al Parlament de 
Catalunya, així ́ com el decret llei 1/2015. La mobilització de l’habitatge buit davant 
l’ampliació desmesurada del parc d’habitatges és l’eina clau per al futur.  
 

- Ampliarem el parc de lloguer assequible buscant mecanismes tant per garantir la nova 
construcció com per mobilitzar habitatges desocupats. (Convenis SAREB de cessió 
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d’habitatges desocupats per al lloguer social. Protocols per sancionar els habitatges 
buits de manera injustificada. Programa de mediació pel lloguer social mitjançant un 
conveni de cessió amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya).  

- Potenciarem 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).  
 

- Promourem i col·laborarem en aquelles iniciatives que tendeixen a frenar 
l’especulació, limiten el lucre i promouen l’habitatge social, l’habitatge cooperatiu en 
cessió d’ús o la masoveria urbana.  
 

- Centralitzarem tots els serveis d’habitatge en oficines locals d’habitatge conveniades 
amb la Generalitat.  
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Un projecte de poble obert a tothom i del qual totes les persones en formin part. Els municipis 
republicans són pobles i ciutats educadors en els valors cívics i la cultura és entesa com una 
eina de transformació social a l’abast de tothom.  

4.1 Una República catalana culta, crítica i creativa  

En els municipis de la República Catalana, la lliure pràctica cultural ha d’esdevenir la columna 
vertebral dels valors cívics, ha de quedar establerta com un dret constitucional bàsic i ser 
considerada un pilar de l’estat del benestar. Una República que garanteixi l’accés lliure i 
universal a la cultura com un dret fonamental inalienable, que fomenti el pensament crític i 
impulsi la creativitat en totes les seves formes d’expressió. Catalunya té en la seva cultura una 
de les millors cartes de presentació i la República és una oportunitat per donar-la a conèixer 
al món.  

4.1.1 Fer de la cultura el quart pilar de l’estat del benestar  

Un país que es vol veure a si mateix innovador, modern i creatiu ha de generalitzar la pràctica 
i gaudi de la cultura en totes les seves formes, fomentar la conservació, difusió i accés al seu 
patrimoni cultural i garantir el creixement i qualitat de la producció cultural. Les polítiques 
publiques tenen com a objectiu principal el ben- estar de les persones. Així ́ doncs, el 
desenvolupament del talent creatiu de les persones i l’accés en condicions d’igualtat a la 
producció cultural són un element indispensable d’aquest benestar.  

4.1.2 Un país culte, cohesionat i fort en la seva identitat  

El discurs neoliberal actual redueix sovint la cultura a una mera indústria de consum l’objectiu 
principal de la qual és aconseguir beneficis o patrocinis per mantenir l’activitat creativa. 
D’aquesta manera, la cultura és sotmesa a unes regles que l’allunyen de les que regeixen 
altres drets i serveis igualment importants com la sanitat, l’ensenyament, les infraestructures 
o les polítiques socials. Aquesta visió utilitarista empobreix la creació, ja que només els 
productes comercials o que agradin als patrocinadors poden veure la llum i també́ impedeix 
l’accés igualitari a la cultura, ja sigui per falta de programació a tot el país o per una política 
de preus que esdevé́ una barrera.  

El poder ha intentat tradicionalment controlar el discurs cultural i als creadors i creadores ja 
que la cultura és motor de crítica, de canvi, de revolució. Malgrat tot, és gràcies a les 
successives revolucions culturals que Europa s’ha configurat com una societat democràtica i 
lliure. Cal dir ben fort que és també́ gràcies a la contribució de les persones que han reflexionat 
sobre la naturalesa humana que actualment podem gaudir d’una societat on el reconeixement 
i el respecte dels drets humans és el principi rector. En aquest sentit, ni Europa ni Catalunya 
serien el mateix sense els creadors i creadores en l’àmbit de l’escriptura, la fotografia, l’art, el 
pensament, la música, la filosofia i moltes altres persones que han fet les seves aportacions 
a la cultura. És per això̀ que cal continuar lluitant per garantir la independència de l’acte creatiu 
i del discurs cultural en general de les decisions conjunturals de la política i, fins i tot, de les 
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pressions que sorgeixen dels mateixos sectors culturals (indústria cultural, professionals de la 
gestió cultural i la programació, etc.).  

La monetarització de pràcticament tots els aspectes de la nostra societat ens ha dut a oblidar 
la importància de la creació lliure, del pensament crític i del gaudi estètic com a fonament de 
la cultura entesa com a tal, més enllà̀ del mer entreteniment, de la banalització o del simple 
aprofitament econòmic de l’activitat cultural. Tot i això̀, sense menystenir l’obligació de 
gestionar amb eficiència i amb criteris de rendibilitat social els recursos públics que es 
dediquen a les polítiques culturals.  

4.1.3 Un país creatiu que no té por del talent  

L’excel·lència de la creació catalana ha de ser l’objectiu del conjunt de les polítiques culturals 
públiques de la mateixa manera que hom espera l’excel·lència del sector sanitari, educatiu o 
empresarial. El sistema cultural català̀ ha de ser prou fort com per poder captar, mantenir i 
donar sortida al talent existent a Catalunya. Cal aconseguir, doncs, que la societat percebi i 
gaudeixi amb orgull les obres dels seus creadors i creadores actuals i el pòsit que han anat 
deixant els seus antecessors i que actualment podem contemplar mitjançant la riquesa del 
nostre patrimoni material i immaterial. Les polítiques d’avaluació pública s’han embolcallat 
excessivament en indicadors quantitatius més adients per a les indústries manufactureres que 
no pas per a l’assoliment d’un teixit cultural, també́ d’alta qualitat. La creació cultural actual i 
el patrimoni han de ser coneguts i reconeguts pel conjunt de la societat catalana i valorats 
com un actiu indispensable.  

 

Mesures: 
 

- Preservar el patrimoni cultural (Vallhonesta, Castellet, Torre del Bernat, Sant Jaume, 
etc...)  
 

- Donar continuïtat a la comissió de Patrimoni creada aquesta legislatura passada a 
proposta del GM d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 
 

- Donar suport a les associacions culturals.  
 

- Impulsarem 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. 
 

- Fer un estudi dels espais culturals, i fer les reformes necessàries a Cal Soler perquè 
sigui una sala polivalent de veritat. 

 
- Equipaments culturals, socialment rendibles i sostenibles tant des del punt de vista 

energètic com econòmic. Cal tenir en compte la sostenibilitat dels equipaments que 
s’hagin de crear o reformar.  
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A l’hora de crear o reformar un equipament cultural, abans d’encarregar el projecte 
arquitectònic, cal tenir dos projectes previs: d’una banda, d’ús i funcionament de 
l’equipament, i de l’altra, de viabilitat econòmica i cost de manteniment de 
l’equipament.  

En qualsevol equipament, primer cal definir-ne l’ús i l’adaptabilitat a futurs usos i, 
d’altra banda, cal ser molt conscients del cost de manteniment, especialment pel que 
fa a recursos humans, energia, neteja i consum d’aigua. Cal tenir en compte que un 
disseny arquitectònic posterior pot implicar uns sobrecostos de manteniment que 
facin inviable el funcionament de l’equipament.  

Els museus, els centres d’interpretació, els monuments i el patrimoni cultural en 
general són fonamentals per cohesionar la societat de l’entorn i ajudar a la identitat 
dels pobles i ciutats. Ara bé, cal estudiar i planificar molt bé aquests equipaments 
perquè̀ no siguin una càrrega per al municipi. Qualsevol centre patrimonial ha de 
tenir un projecte museològic, un de museogràfic i un de viabilitat abans d’encarregar 
el projecte arquitectònic. Cal evitar fer reformes d’edificis que després tindran un futur 
incert. 
 

- Començar a vetllar per la recuperació del canviador de la Renfe. 
 

- Assegurarem la possibilitat de la pràctica cultural al conjunt de la ciutadania. 
 

- Promourem la presència equilibrada de dones i homes en l’oferta artística i cultural 
pública.  
 

- Procurarem per l’ensenyament, difusió i potenciació de la creació cultural a l’escola, 
així ́com la difusió de les diferents formes de cultura popular i tradicional existents al 
nostre territori.  

 
- Reforçarem el teixit associatiu en els diferents sectors de la cultura de manera que es 

garanteixi la seva activitat.  
 

- Gestionarem de manera integrada l’oferta cultural municipal, de manera que sigui 
possible oferir informació, descomptes, promocions o activitats gratuïtes a les 
persones usuàries potencials, mitjançant la creació de carnets culturals municipals. 
 

- Fomentarem i donarem 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. 
 

- Promocionarem l’obra d’artistes, autores i autors locals mitjançant el web municipal, 
facilitant-los un punt de trobada i contacte virtual amb professionals de la programació, 
artistes i persones autores de la resta del país.  
 



 
15 Programa municipals 2019 ERC Sant Vicenç de Castellet 

- Promourem la creació de continguts de valor afegit i afavorirem la difusió d’artistes i 
creadors i creadores locals. 
 

- Promourem una política de memòria històrica mitjançant la recerca, l’estudi i la difusió 
del patrimoni tangible i intangible del municipi. Entre altres mesures, caldrà̀ 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.  
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Els municipis del benestar  

La República Catalana ha de néixer amb el propòsit d’esdevenir una societat inclusiva i 
cohesionada garantint els mateixos drets i oportunitats a tota la ciutadania. Una República que 
redistribueixi la riquesa per donar una vida digna a tothom i lluiti contra les desigualtats ajudant 
els que més ho necessiten, erradicant la pobresa. Una República Catalana del benestar que 
esdevingui un dels països més avançats d’Europa en la garantia de drets socials i la igualtat 
d’oportunitats.  

La societat catalana s’ha de caracteritzar per la igualtat d’oportunitats, en què tots els 
ciutadans i ciutadanes tinguin la possibilitat de portar una vida digna i amb capacitat de 
participació social. El nou país s’ha de sustentar sobre una societat diversa, plural, 
heterogènia i al mateix temps cohesionada, i ningú́ n’ha de quedar exclòs per raons 
econòmiques, socials, de gènere, d’origen, etc.  

En els darrers anys, la crisi econòmica ha accelerat el procés de desigualtats socials, pel qual 
cosa les persones riques cada cop ho són més i les persones més vulnerables cada vegada 
estan en una situació més pro- pera a la pobresa o al llindar. Per tant, Catalunya s’ha de 
caracteritzar per combatre les bosses de pobresa que hi ha arreu del país, especialment en 
grans ciutats, i ha d’implementar mesures que evitin que les persones que estan en risc 
d’exclusió social caiguin en la pobresa estructural.  

Així ́doncs, l’acció política ha de concebre la pobresa i l’exclusió social des d’un punt de vista 
transversal, de manera holística, i ha de garantir els drets fonamentals i el dret a la participació 
en la societat en igualtat d’oportunitats, que es concreten, entre d’altres, en l’accés als serveis 
socials bàsics, com a eix central de la política d’acompanyament i empoderament de les 
persones i al llarg de la vida i la comunitat, en coordinació amb les polítiques de rendes i/o 
prestacions, habitatge, educació, salut i treball.  

 

Un sistema integral de salut i social universal i republicà̀  

El nou Sistema Nacional de Salut i Social de la República estarà̀ centrat en la persona i serà̀ 
públic, universal, equitatiu i integrat. Garantirà̀ la qualitat, serà̀ finançat amb recursos públics 
i estarà̀ orientat a preservar la salut i el benestar de la ciutadania. Un sistema en què la 
ciutadania es farà̀ corresponsable de la seva salut, disposarà̀ de la màxima informació sobre 
el procés d’emmalaltir i tindrà̀ la capacitat, si és possible, de decidir les opcions terapèutiques 
que vol rebre fonamentades en l’evidència científica a nivell de resultats, de manera 
compartida amb els professionals sanitaris que l’acompanyin. L’equitat en l’accés al SNS és 
irrenunciable.  
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Mesures: 
 

- Executarem el nou Pla de Salut.  
 

- Incorporarem la visió de salut i benestar a tots els plans i accions que es portin a terme 
des de l’Ajuntament  
 

- Promourem l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la salut. 
Inclourem les instal·lacions municipals en els programes de salut específics 
(cardiovascular, metabolisme, osteoarticular, geriatria, salut mental...).  
 

- Promourem l’alimentació saludable municipi. 
 

- Coordinarem les accions de salut amb Afers Socials i entitats cíviques i esportives no 
lucratives per dissenyar programes adreçats a potenciar, mantenir i augmentar 
l’autonomia de les persones, amb l’objectiu de treballar per un envelliment actiu i 
saludable amb polítiques i accions transversals.  
 

- Desplegarem i farem efectius els àmbits de responsabilitat en Salut Pública dels 
municipis (aigües, zoonosi, manipulació d’aliments, epidemiologia, instal·lacions amb 
risc de legionel·losi, etc.).  
 

- Informarem de manera regular i rigorosa sobre l’estat de l’aire de les poblacions i 
impulsarem de manera prioritària actuacions dirigides a disminuir el nivell de 
contaminació atmosfèrica.  
 

- Elaborarem programes específics de control per a les plagues –rates, escarabats, 
tèrmits, etc. Contribuirem des del món local en tot allò̀ que estigui a l’abast per 
combatre les plagues del medi natural i rural –caragol poma, cranc americà̀, etc.  
 

- Dinamitzarem el Consell Municipal de Salut. 
 

- Adequarem i ampliarem el mobiliari urbà̀ per afavorir una vida activa entre les persones 
amb mobilitat reduïda. 
 

- Difondrem les rutes saludables al municipi i al seu entorn. 
 

- Promourem els productes de proximitat als espais de restauració del municipi. 
  

- Promourem la creació d’horts urbans.  
 

- Donarem a conèixer a la població les malalties més prevalents i les seves pràctiques 
preventives. 
  

- Acompanyarem a les persones amb dependència, i les seves famílies, per a una millor 
gestió de la seva salut i benestar. 
  

- Fomentarem espais que afavoreixin les relacions socials. 
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Els municipis republicans de la igualtat entre dones i homes  

La República ha de ser la plasmació d’una societat de dones i homes lliures i iguals que 
comparteixin les responsabilitats, en la qual es garanteixi l’accés de les dones en tots els 
àmbits de representació i presa de decisions. El món local republicà̀ ha de vetllar per fer 
efectius els drets de les dones en igualtat de condicions en tots els àmbits de la vida pública i 
professional, i evitar qualsevol discriminació per raó́ de gènere o de dependència per raons 
socioeconòmiques. 
  
Els ajuntaments, que són la primera i més propera administració pública per a la ciutadania, 
han de vetllar per fer del municipi un espai de seguretat i garantia de drets per a les dones, i 
un marc de creixement personal i professional. Han de dotar-se dels serveis que 
competencialment els pertoquin i garantir l’acompanyament i derivació als ens 
supramunicipals adients en cas que les delimitacions competencials no facin raonable o 
possible atendre localment una necessitat. Un país equilibrat és aquell en què els drets de 
tota la ciutadania són efectius a qualsevol lloc del territori, sigui quina sigui la dimensió del 
municipi. 

L’erradicació de la violència masclista  

Els nostres municipis han de ser espais segurs i lliures de violències masclistes. Hem de 
treballar amb els centres educatius i tot el món associatiu per tal de donar eines de 
prevenció i detecció de violència masclista de qualsevol tipus en qualsevol àmbit. Allà̀ on 
pertoqui per nombre d’habitants es garantirà̀ el bon funcionament del Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones, es disposaran recursos per l’assistència i acolliment de dones i infants 
víctimes de violència masclista o es garantiran els protocols d’acompanyament i derivació a 
ens supramunicipals.  

Es prioritzarà̀ una formació específica per a aquells professionals que puguin detectar o 
atendre víctimes de violència masclista, i de manera molt especial, per a les policies locals. 
També́ es vetllarà̀ la planificació urbanística, del transport públic, de les activitats esportives i 
lúdiques perquè̀ siguin segures per a les dones en particular i per al conjunt de la població 
en general.  

Uns municipis republicans que treballin per la diversitat sexual i de gènere i lluitin 
contra la lgtbifòbia  

Els municipis republicans han de ser la punta de llança en la lluita contra les desigualtats i les 
discriminacions que es generen a causa de la diversitat sexual i de gènere, així ́com la garantia 
de la implementació de la Llei 11/2014 contra la Lgtbifòbia a tot el territori.  
Per això̀ és important incorporar la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere a l’agenda 
política del municipi. I per fer-ho cal donar suport al teixit associatiu del municipi, posar en 
marxa equipaments i serveis adreçats a aquest col·lectiu i dur a terme mesures per lluitar 
contra l’homofòbia.  
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Però sobretot cal garantir la transversalitat d’aquestes polítiques per tal que la visió LGTBI 
impregni el con- junt d’actuacions que es duen a terme des del consistori amb l’objectiu que 
tinguin una incidència més enllà̀ del mateix col·lectiu, ja que la seva posada en pràctica suposa 
un benefici per al conjunt de la societat. 
 
Mesures: 
 

- Garantirem, en totes les estructures administratives institucionals, la participació de 
dones en condicions de representació paritària.  
 

- Donarem compliment estricte a la llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 17/2015 
aprovada pel Parlament de Catalunya. 

 
-  Reconeixerem i visibilitzarem les experiències i la contribució de les dones als 

municipis mitjançant el nomenclàtor, l’atorgament de premis o qualsevol altre 
reconeixement públic. 

 
- Incorporarem la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de les polítiques 

municipals: urbanisme, mobilitat, accessibilitat, seguretat, participació, serveis socials, 
atenció a la diversitat, coeducació, gestió d’equipaments culturals, entre d’altres. 

 
- Promourem l’ús d’un llenguatge no sexista, tenint cura del llenguatge que s’utilitza en 

les comunicacions internes i externes de l’Ajuntament, evitant l’ús sexista del 
llenguatge, fomentant accions formatives per a la població i els treballadors i 
treballadores municipals.  

 
- Fomentarem, visibilitzarem i reconeixerem institucionalment l’esport de base femení.́  

 
- Preveurem mecanismes d’allotjament i acollida per a dones i infants víctimes de 

violència masclista. 
 

- Incorporar la matèria LGBTI a la regidoria d’Igualtat, Atenció a les Persones. 
 

- Adherirem el municipi a la Xarxa de Municipis LGTBI.  
 

- Impulsarem accions de formació i sensibilització del personal municipal en matèria 
LGTBI, molt especialment el que atén el públic i la policia municipal. Informar tot el 
personal de l’administració local del protocol del deure d’intervenció que els obliga a 
actuar en cas de Lgtbifòbia.  
 

- Garantirem que la informació municipal (formularis i registres) s’adeqüi a la diversitat 
familiar i d’identitat de gènere.  
 

- Adequar la dotació pressupostària a les necessitats del servei per prioritzar que es 
cobreixin totes necessitats bàsiques dels ciutadans com per exemple el Servei 
d’Atenció Domiciliària. 
 

- Creació de l’Observatori Municipal de polítiques d’igualtat i LGTBI.  



 
20 Programa municipals 2019 ERC Sant Vicenç de Castellet 

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 i ciutadanes dels nostres municipis.  

En aquest sentit, des d’Esquerra Republicana 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 col·lectiu és més eficaç̧ i econòmic que el cotxe en el medi urbà̀, la clau a 
l’hora d’aconseguir una mobilitat equilibrada serà̀ la prioritat en les polítiques locals. Per això̀, 
des de l’ajuntament també́ posarem l’accent en la gestió i 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 del municipi i la col·locació dels equipaments o centres generadors de 
mobilitat són una 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.  

Els canvis en la jerarquització viària, garantint un repartiment de l’espai viari més equitatiu, 
es poden assolir a partir d’actuacions toves i poc costoses dins l’àmbit urbà̀, a través de 
petites modificacions en la circulació o d’actuacions mitjançant el mobiliari urbà̀ i la pintura 
vial. És fonamental i econòmicament molt factible.  

Mesures: 
 

- Ampliarem la zona de vianants al centre. Començarem implantant una zona 10km/h al 
carrer gran per gradualment convertir-lo en una zona de vianants a temps parcial o 
permanent.  
 

- Establirem una zona d’estacionament limitat gratuït (rellotget) al centre.  
 

- Ampliarem el passeig de l’entorn del riu Llobregat (Via Blava de la Diputació de 
Barcelona). 
 

- Treballarem per ampliar el recorregut del bus interurbà amb més parades. 
 

- Desenvoluparem un nou servei de transport a demanda per a la gent gran i per 
persones amb mobilitat reduïda.  
 

- Desenvoluparem el pla de mobilitat. 
 

- Millorarem l’accessibilitat i suprimirem les barreres arquitectòniques.  
 

- Optimitzarem els temps dels semàfors per a vianants.  
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- Instaurarem camins escolars segurs com a itineraris preferents escollits entre els 
recorreguts més utilitzats pels infants per anar al seu centre d’ensenyament. 
  

- Fomentarem i regularem l’ús de la bicicleta amb mesures que atorguin respecte per 
als vianants.  
 

- Fomentarem l’ús de vehicles impulsats amb fonts d’energia renovables o tecnologies 
alternatives.  
 

- Establirem o mantindrem les bonificacions fiscals a vehicles impulsats amb energies 
renovables.  
 

- Organitzarem campanyes sobre seguretat viària.  
 

- Executarem el Pla d’enllumenat dels carrers. 
 

- Treballarem per la millora de la neteja dels carrers. 
 

- Identificarem i censarem els animals de companyia amb el seu ADN per fer complir la 
ordenança i eliminar els excrements de la via pública. 
  



 
22 Programa municipals 2019 ERC Sant Vicenç de Castellet 

Pobles i ciutats educadores  

Els pobles i ciutats de la República han de bastir un projecte educatiu que garanteixi el dret a 
l’educació per a tothom i que, prenent com a fonament la igualtat, l’equitat i la justícia social, 
ofereixi una educació gratuïta i de qualitat. Un nou model educatiu i d’excel·lència que, com a 
servei públic, garanteixi la igualtat d’oportunitats i la inclusió educativa, prioritzi la millora dels 
resultats educatius i en el qual la Formació Professional sigui un element cabdal en l’equitat i 
en la competitivitat del sistema productiu. Un nou model lleial als valors republicans i 
compromès fermament en el poder transformador de la societat que pot tenir l’educació per 
crear veritables ciutadans i ciutadanes de la República Catalana.  

4.2.1 Un servei públic educatiu que garanteixi la igualtat d’oportunitats i la inclusió 
educativa  

L’educació és una peça clau per al progrés del país i de la seva ciutadania. I la qualitat d’un 
sistema educatiu es mesura per la capacitat que té d’aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat 
sense cap mena de discriminació. Tots els centres que integrin el servei públic hauran 
d’assumir aquest compromís. El salt de millora qualitativa del nostre sistema només serà̀ 
possible des del diàleg, l’acord i el compromís de tota la societat.  

El combat contra la segregació escolar ha de ser un objectiu de primer ordre en l’àmbit 
municipal. Els consistoris, malgrat no tenir totes les competències en matèria educativa, poden 
liderar una política que permeti una escolarització equilibrada. Una estratègia absolutament 
necessària per millorar l’equitat i la qualitat educativa del conjunt de la població. Una política 
pública que ha de basar-se en el màxim consens i en la implementació de mesures d’acord 
amb les necessitats de cada municipi.  

Per tot això̀, impulsarem diagnòstics per analitzar les causes de la segregació escolar, de tal 
manera que es pugui arribar a pactes locals contra la segregació amb mesures concretes i 
eficaces.  

4.2.2 Un servei públic que prioritzi la millora dels resultats educatius dels alumnes  

L’assoliment de l’èxit educatiu per a tothom, entenent com a èxit la suma de l’èxit acadèmic, 
l’èxit personal, l’èxit social i l’èxit professional és un repte de primer ordre que per la seva 
naturalesa i abast no és responsabilitat únicament de les institucions educatives i de les 
administracions públiques, sinó́ també́ cal destacar el paper fona- mental dels professionals. 
Al mateix temps, cal que aquesta responsabilitat sigui plenament compartida per les famílies 
i per la societat. En definitiva, l’educació és una qüestió de país.  

4.2.3 Formació professional amb un efecte positiu en l’equitat i en la competitivitat del 
sistema productiu  

Necessitem un model de Formació Professional que consideri les necessitats formatives del 
sistema educatiu i del model productiu, amb una visió estratègica de la competitivitat del país 



 
23 Programa municipals 2019 ERC Sant Vicenç de Castellet 

i de la cohesió social, integrant la formació inicial, la formació ocupacional i la formació 
contínua.  

Mesures: 

- Estudi i projecte de futur per a l’escola municipal de música i replantejament del 
projecte UIUI (Un Infant Un Instrument). 
 

- Crear un programa marc pel manteniment de les instal·lacions educatives. 
 

- Fer efectiva la remodelació del pati de l’Escola Bressol El Niu. 
 

- Crearem el Consell d’infants de Sant Vicenç de Castellet. Un òrgan de participació de 
i per als nens i nenes.  
 

- Recuperarem el servei de psicopedagogia municipal. 
 

- Assumirem, 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, però̀ 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. 
  

- Aconseguirem 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.  
 

- Procurarem que l’administració potenciï la formació professional, creant centres 
específics i integrats d’FP, universalitzant els cicles formatius de grau mitjà, adaptant 
l’oferta dels programes de formació professional adreçats a joves sense titulació a les 
necessitats de l’entorn, incrementant l’oferta dels cicles formatius de grau superior i 
ampliant 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.  
 

- Cooperarem amb l’administració educativa per 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.  
 

- Empenyerem 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. 
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- Donarem suports específics a les escoles de mares i pares. És necessari atribuir a les 
famílies un paper destacat en la millora del sistema educatiu. Les AMPA no poden ser 
vistes des de les administracions com unes entitats que es limiten a gestionar uns 
recursos i a organitzar determinades activitats en els centres.  
 

- Aplicarem 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).  
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L’empresa, motor d’una economia productiva, innovadora i solidària  

La República té el repte que Catalunya sigui el motor econòmic del sud d’Europa a la 
Mediterrània, per a la qual cosa cal construir un model econòmic divers, competitiu i 
sostenible, basat en l’economia productiva i una xarxa logística adequada, que aprofiti el talent 
humà̀ a partir de la recerca i la innovació, que permeti mantenir l’estat del benestar i que ajudi 
solidàriament a corregir les desigualtats socials.  

3.4.1 Un teixit empresarial competitiu en l’entorn globalitzat  

L’economia catalana ha de tenir la capacitat i estar preparada per competir en la globalització. 
Per això̀, cal millorar la competitivitat de les empreses, especialment de les pimes, invertir 
contínuament en R+D+i, disposar de les infraestructures necessàries, garantir l’accés al 
finançament assignant recursos per potenciar nous sectors productius i creant les condicions 
per al desenvolupament d’ecosistemes empresarials que propici- en l’activitat econòmica, 
reduir els costos energètics, impulsar la internacionalització, etc., convertint-se en un país TIC 
avançat i innovador.  

3.4.2 Indústria competitiva en un entorn de digitalització  

El concepte d’indústria 4.0, també́ conegut com a quarta revolució industrial, és una 
oportunitat per guanyar competitivitat en un sector estratègic per al nostre país. En un entorn 
de competència global, guanyar competitivitat és essencial si volem assolir una millora dels 
salaris. És molt important que les administracions acompanyin empreses, treballadors i actors 
econòmics en aquesta transició d’una indústria clàssica cap a una indústria intel·ligent que 
adopti la digitalització com a eina de millora de la productivitat. Aquesta indústria intel·ligent 
també́ ha de permetre assolir millores en termes ambientals, en les condicions laborals dels 
treballadors i una personalització de la producció més gran segons les preferències dels 
consumidors. En línia amb l’estratègia de la Comissió Europea Europa 2020, la Generalitat de 
Catalunya va aprovar l’any 2014 l’estratègia SmartCAT, amb l’objectiu de coordinar les 
iniciatives locals i supramunicipals orientades a fomentar el desenvolupament i la integració 
de la indústria 4.0 en el teixit empresarial català̀. 

Mesures: 

- Modernitzar i dinamitzar els Polígons d’Activitat Econòmica. Treballar perquè tinguin 
les infraestructures i serveis que necessiten per mantenir-hi les empreses instal·lades 
i atreure’n de noves que generin ocupació. 
 

- Promoure l’Associació d’Empresaris i impulsar projectes consensuats. 
 

- Coordinació del teixit empresarial local per a la generació de sinergies i per definir 
recursos formatius destinats a capacitar els treballadors en la digitalització del sector 
industrial.  
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- Mantindrem els polígons industrials i comercials (enllumenat, voreres, vials, 
senyalitzacions, etc.).  
 

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

- Incentivarem, mitjançant processos de contractació i compra públiques, empreses i 
organitzacions que es comprometin a millorar el mercat laboral tant pel que fa a 
l’estabilitat dels llocs de treball com pel que fa a la convergència dels salaris, contribuint 
a la dinamització de l’economia local.  
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Els municipis del treball digne  

En els municipis de la República s’ha de bastir un mercat de treball enfocat al fet que les 
persones puguin exercir el seu dret i deure al treball, digne i de qualitat, en igualtat de 
condicions, amb seguretat en la feina, amb participació en la presa de decisions de les 
empreses i amb concertació social en les relacions laborals.  

El mercat de treball es basarà̀ en les feines per compte aliè̀, l’autoocupació, l’emprenedoria i 
la funció pública.  

El mercat laboral es dotarà̀ d’una inversió sostenible i eficient en infraestructures i d’un sistema 
de cotització adequat que permetrà̀ establir un sistema de protecció social a la ciutadania 
(prestacions contributives i no contributives).  

La ciutadania de Sant Vicenç de Castellet mereix tenir accés a treball digne en tant que 
tenen el dret i la obligació de treballar per a ser membres actius de la societat on viuen 
contribuint a generar riquesa i permetent, mitjançant els impostos, disposar d’uns serveis 
públics de qualitat. 
 
Mesures: 

- Fomentar de forma transversal en totes les polítiques actives d’ocupació i les 
actuacions en el marc de la promoció econòmica el treball digne (jornades laborals, 
salaris, bretxa salarial, etc.). Des de l’ajuntament s’ha de liderar la incorporació de 
criteris socials en el teixit empresarial de Sant Vicenç. Si això és el que volem per a la 
gent treballadora del nostre municipi, hem de donar exemple exigint-ho a les empreses 
que treballin per a l’administració. 
 

- Afavorir i enfortir a creació d’espais de treball col·laboració per aprofitar les sinergies 
locals i impulsar projectes que reverteixin en el territori. 
 

- L’administració pública ha de treballar pel desenvolupament local mitjançant la creació 
d’ocupació, especialment en els col·lectius amb més dificultats (joves, dones, etc.), la 
promoció del progrés empresarial, amb la conseqüent generació d’ocupació, el foment 
del reciclatge i la formació continuada dels treballadors i treballadores i les persones 
emprenedores, la detecció de productes i serveis o sectors estratègics amb potencial 
innovador generadors de noves ocupacions, el foment de la creació d’associacions o 
xarxes vinculades a l’ocupació o la potenciació de polítiques actives d’integració social 
dels sectors més desfavorits, especialment els de risc d’exclusió social. 
 

- Apostar per un servei d’ocupació que ofereixi: formació bàsica i en oficis segons les 
necessitats de les empreses, orientació laboral i ofertes de feina de qualitat. 
 

- El servei local d’ocupació (Espai Impuls actualment) ha de ser potenciat amb un doble 
objectiu: 
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o Contribuir a disminuir la taxa d’atur al municipi, que continua sent la més alta 
de la comarca 
 

o Contribuir a que les empreses de la zona siguin més competitives gràcies a la 
correcta definició del llocs de treball que necessiten i a la provisió de candidats 
que reuneixin requisits i competències (provinents de la borsa de persones 
inscrites al servei) 

 
- Fruit de la diagnosi prèvia necessària per redactar el Pla Educatiu de Vila que s’ha 

desenvolupat per la DIBA a la legislatura actual, es va detectar que Sant Vicenç té una 
població amb un nivell formatiu molt baix. Per tal d’intentar donar la volta a mig/llarg 
termini a aquesta situació, proposem: 
 

o Estudiar la creació d’una escola d’adults que permeti adquirir les competències 
bàsiques de la formació secundària obligatòria i que gradualment vagi oferint 
altres formacions: informàtica, anglès, etc. 
 

o Estudiar la creació d’una escola de pares per garantir que el màxim d’alumnat 
de primària i secundària pot rebre a casa el seguiment necessari per poder 
assolir aquestes etapes educatives. 

 
 

- Fomentar l’aula socioeducativa per prevenir la no adquisició de la formació bàsica 
obligatòria amb infants en situacions de risc que detecten des de les escoles i serveis 
soc 

- Donarem suport a les empreses locals per a la contractació de persones de Sant 
Vicenç̧ de Castellet  
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Els municipis de la República han de prendre un protagonisme actiu en l’estímul de l’economia 
i fer possible la llibertat de la seva ciutadania en la seva dimensió econòmica, aconseguint 
l’absència de dominació de qualsevol tipus, en especial de les grans corporacions i dels 
poders econòmics. Només un país pròsper, construït sobre una forta base industrial i 
innovadora i amb unes institucions eficients i independents dels poders econòmics pot garantir 
que el creixement sigui compartit i s’avanci cap a una societat sense desigualtats i basada en 
la llibertat i la responsabilitat personal.  

L’objectiu és assegurar que totes les persones puguin exercir el seu dret i deure al treball, 
digne i de qualitat, en especial les persones amb més dificultats per trobar feina. El comerç̧ de 
proximitat i la responsabilitat soci- al de les empreses centren també́ l’atenció dels municipis 
republicans.  

En el debat sobre la internalització dels serveis sempre serem uns ferms defensors de la 
gestió pública, però̀ sobretot creiem que és prioritari recuperar el control en la gestió 
d’aquests serveis municipals, fugint d’aquelles formes de govern que opten 
sistemàticament per l’externalització i la pèrdua de control. Si bé és cert que una manera de 
recuperar aquest control de la gestió és precisament mitjançant la internalització de serveis, 
també́ és veritat que una revisió a fons dels plecs de clàusules de les concessions també́ ens 
ha de permetre recuperar aquest control.  

Des d’una òptica de responsabilitat, entenem que prèviament a adoptar un acord de canvi 
en la forma de gestió d’un servei cal realitzar una exhaustiva anàlisi tècnica i econòmica que 
determini els estalvis potencials, garanteixi la continuïtat laboral dels treballadors i sobretot 
posi l’interès general per davant de qualsevol interès particular.  

Mesures: 

- Avançarem en el model de fiscalitat progressiva en els impostos i desenvoluparem un 
model de tarifació social en taxes i preus públics amb l’objectiu de garantir la igualtat 
d’oportunitats en l’accés als serveis públics.  
 

- Aplicarem incentius fiscals a autònoms i empreses de nova creació amb l’objectiu de 
fomentar la creació de llocs de treball i revitalitzar el teixit econòmic de proximitat 
 

- Facilitarem la rendició de comptes davant la ciutadania en relació amb l’execució dels 
pressupostos municipals.  
 

- Treballarem per la incorporació progressiva de la perspectiva de gènere als 
pressupostos públics.  
 

- Farem auditories de serveis públics que permetin avaluar el correcte funcionament en 
la prestació dels serveis, el compliment de les condicions contractuals vigents i el 
marge per introduir eines addicionals de controls sobre els concessionaris.  
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- Iniciarem processos d’internalització de serveis quan, fruit d’una diagnosi tècnica i 

econòmica prèvia, comprovem que la prestació directa és la forma òptima per a la 
prestació d’aquell servei en el nostre municipi.  
 

- Revisarem el valor cadastral. El valor que se li assigna a un immoble per calcular la 
base reguladora de l’impost de béns i immobles.(IBI) 
 

- Bonificarem el 100% de la plusvàlua de viudetat, com ja es fa amb la dissolució de 
condomini. 
 

- Aplicarem una nova taxa per a pisos desocupats que són propietat de les entitats 
bancàries. 
 

- Farem pagar l’IBI a l’Església. 
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Un model comercial equilibrat  

Hem de bastir un model de comerç̧ urbà̀ que vertebri i cohesioni socialment els nostres barris, 
pobles i ciutats, els faci segurs, integradors i sostenibles, dinamitzant la resta d’activitats 
econòmiques i cíviques del municipi. Un model que garanteixi la pervivència d’una àmplia 
oferta de petit comerç̧ independent i eficient, que resisteixi les tendències d’integració vertical 
del sector. Un model comercial fonamentat en l’equilibri de for- mats i que consolidi el criteri 
de la localització, preferentment dins les trames urbanes consolidades, com a element 
fonamental d’una activitat comercial sostenible, competitiva i ordenada.  

Un turisme sostenible i de qualitat  

La República ha d’assegurar la continuïtat de l’especialització turística i ha d’esdevenir una 
destinació de qualitat, fonamentada en un turisme d’alt valor afegit –que no exclusivament de 
luxe–, amb una oferta diversificada que ens permeti assegurar la sostenibilitat econòmica, 
social i ambiental de l’activitat turística, i que contribueixi a fer conèixer a tot el món els trets 
que ens distingeixen com a nació.  

Mesures: 

- Potenciarem un model comercial de proximitat. 
  

- Crearem i dignificarem les “portes d’entrada” a la zona comercial del municipi (pas per 
sota del ferrocarrils de la Generalitat davant de la plaça del Pi), obrint l’accés del mig 
(ara no transitable) i dedicant un dels tres accessos exclusiu per als vianants, creant 
d’aquesta manera una línia visual cap al centre comercial del municipi, cap al centre 
del poble. 
 

- Dibuixarem itineraris comercials. Hem d’aprofitar la capitalitat del Bages Sud que té 
Sant Vicenç, que ens han aportat les grans superfícies i serveis, per atraure els 
visitants a la zones comercials. 
 

- Implantarem un programa de reaprofitament d’aparadors buits arribant a acords amb 
propietaris de locals perquè cedeixin els aparadors a comerços en actiu. 
 

- Elaborarem un projecte turístic responsable i diferenciat per al municipi a partir de les 
potencialitats naturals, culturals, patrimonials i econòmiques, dins del marc de turisme 
sostenible definit per l’Organització Mundial del Turisme: respectuós amb el territori, 
promotor de desenvolupament integral i consolidador de la identitat nacional, amb tots 
els elements de singularitat possibles del municipi com són el fet de pertànyer al 
Geoparc Mundial de la UNESCO de la Catalunya Central i el Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac, i d’acord amb les directrius i polítiques nacionals turístiques.  
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- Col·laborarem amb la resta d’administracions en la promoció turística del municipi com 
a via d’optimització dels recursos que s’hi dediquen.  
 

- Afavorirem la integració dels diversos esdeveniments locals, com ara la Fira del Vapor, 
dins l’oferta turística del municipi. Els mercats i les fires actuen sovint com a motor que 
atreu el turisme de proximitat i de qualitat.  
 

- Treballarem per desenvolupar turísticament Castellet un cop finalitzades les fases de 
rehabilitació. 
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Entenem l’urbanisme relacionat amb la planificació territorial i als efectes d’una acció política 
municipal i el definirem com la planificació física de les diverses activitats i usos del sòl, que 
es concreten en els anomenats instruments de planejament urbanístic general i derivat, i que 
configuraran un model de poble i ciutat i, per tant, el seu espai social.  

Les decisions d’aquesta transcendència cal que es prenguin amb la participació de tots els 
actors en la seva condició de ciutadania, persones interessades qualificades (propietaris i 
propietàries) i la resta de poders públics.  

Des d’Esquerra Republicana defensem un urbanisme deliberatiu subjecte a control 
democràtic, de fort contingut social que validi la subjecció de cada proposta a l’interès 
general sota el paradigma del desenvolupament urbanístic sostenible. Són moltes les 
previsions normatives que permeten un empoderament ciutadà̀ real en la presa de decisions 
i la fiscalització dels processos urbanístics al servei de la transparència.  

Millorarem les eines que permetin que la ciutadania no experta pugui entendre els processos 
que succeeixen amb el planejament urbanístic; cal ser molt més transparents. La 
transparència no es pot limitar només a donar accés als documents i als procediments.  

Mesures: 

- Iniciarem els tràmits per revisar el Pla General d’Ordenació Urbana. 
  

- Treballarem per legalitzar Can Xesc. 
 

- Urbanitzarem els carrers que encara estan pendents de ser-ho (Carrers Osona, Joan 
Cadevall, etc). 
 

- Treballarem per una solució urbanística definitiva per al barri de la Farinera. Els passos 
a seguir seran, amb un conveni amb la Generalitat: 

o Fer un estudi de la riera que analitzi les diferents alternatives d’actuació. 
o Redactar el projecte constructiu i executar-lo. 
o Fins que no s’executi el projecte analitzarem les actuacions a fer per minimitzar 

els riscos d’inundabilitat. 
 

- Plantejarem bonificacions a taxes per millores en façanes i eficiència energètica. 
 

- Estudiarem la millor solució per als problemes d’esllavissades al carrer Pujada del 
Ciment del barri de la Balconada.  
 

- Mantindrem, recuperarem i potenciarem la xarxa de camins rurals tradicionals. 
  

- Establirem rutes per a vianants que connectin els espais verds i de lleure a l’aire lliure 
de les diverses zones del nucli urbà̀ entre si i amb els espais naturals més adequats 
de l’entorn del nucli. 
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- Elaborarem ordenances municipals de protecció del medi natural i urbà i de defensa 

del paisatge.  
 

- Vetllarem per la gestió adequada dels recursos naturals, patrimonials i culturals de la 
població per garantir-ne el manteniment a mitjà i llarg termini.  
 

- Afavorirem, en el planejament urbanístic, el desenvolupament del petit i mitjà comerç̧ 
urbà̀ i l’equilibri entre els diversos formats d’oferta.  
Potenciarem les illes de vianants i, simultàniament, els plans de dotació 
d’aparcaments, perquè̀ afavoreixin el comerç̧ urbà̀ tant al centre com a totes les àrees 
urbanes amb una presència destacada de l’activi- tat comercial. 
  

- Disposar de prou espai d’aparcament i de parada per a persones amb mobilitat 
reduïda, per al transport escolar i de passatgers, per als taxis i per al veïnat amb infants 
i gent gran.  
 

- Dignificarem l’espai públic com a contenidor de les relacions socials, pacificant-lo, on 
els vianants sigui l’actor principal i no com fins ara, que ho ha estat el transport privat. 
Són espais acollidors on es pretén crear la cultura de l’espai públic compartit, on 
predomina la convivència, l’estada, el joc, reconeixent la importància de qui té mainada 
i necessita espais de joc accessibles, segurs i pròxims.  
 

- Vincularem el disseny urbà̀ i la violència masclista per evitar entorns i elements que 
provoquin inseguretat per a les dones, erradicant la percepció d’inseguretat en els 
espais públics, garantint la visibilitat, la correcta il·luminació i l’alternativa de 
recorreguts.  
 

- Potenciarem la pràctica esportiva en els espais verds, de manera que se’n fomenti el 
respecte i la recuperació en favor de la ciutadania.  
 

- Redactarem el pla d’accessibilitat municipal i adaptarem, en la mesura de les 
possibilitats, l’espai públic de les nostres poblacions a aquest pla. Cal pensar en els 
desplaçaments a peu, en les persones grans, la mainada i la mobilitat de les persones 
amb mobilitat reduïda.  
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La concepció republicana de la seguretat, en un sentit ampli, consisteix a fer compatible el 
dret a viure amb seguretat i el dret a la llibertat, garantint que la vida de la ciutadania es 
desenvolupi en un entorn de pau i convivència que faciliti la resolució dels conflictes 
preferentment per mitjà de la mediació i que opti per la coacció quan la resta de recursos hagin 
estat ineficaços.  

Més llibertat és més seguretat, quan sabem trobar l’equilibri entre tots dos aspectes. Però̀ 
també́ més cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, la reducció de les 
desigualtats de gènere i més confiança en el bé comú́ signifiquen més seguretat. En aquest 
sentit, la despesa social hauria de tenir consideració d’inversió en seguretat i, per extensió, en 
convivència. Entesa d’aquesta manera la seguretat, des de l’òptica republicana, és un aspecte 
que es treballa de manera transversal en el conjunt de les polítiques públiques, i especialment 
en l’àmbit municipal.  

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 republicà̀. Avui aquests 
prismes s’han ampliat i, quan parlem de seguretat, ens referim al mateix temps a la sensació 
de seguretat, la percepció social del risc i la globalització de la sensació d’inseguretat. Per 
encarar aquests nous reptes, cal tenir present que el contrari d’inseguretat no és seguretat 
sinó́ convivència.  

A les ciutats i els pobles, la convivència és fonamental per concebre un espai cívic equilibrat; 
l’actitud cívica 
i l’espai compartit són inherents a l’actual estat del benestar. Hem de saber treballar la 
convivència a l’espai compartit amb la mediació com a eina prioritària i no convertir els 
problemes derivats de la convivència o de l’incivisme en problemes de seguretat.  

Mesures: 
 

- Redefinirem el servei de Policia local dotant-la dels recursos necessàries per poder 
oferir un servei de qualitat. 
 

- Patrulles de barri i proximitat. Incorporarem l’estratègia de la policia de proximitat al 
cos de policia local, per afavorir el coneixement de l’entorn veïnal i per incrementar la 
percepció de seguretat i afavorir-ne una gestió més eficient. La implantarem amb 
previsió: un cop assolits el nombre de recursos humans, materials i de suport 
necessaris perquè̀ aquesta implantació sigui un èxit.  
 

- Incorporarem programes de detecció i lluita contra la violència masclista i la violència 
en l’àmbit de la família. Prioritzarem l’atenció personalitzada a les víctimes i la formació 
específica dels professionals. 
 

- Iniciarem un programa d’informació ciutadana en seguretat a les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC).  
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- Incorporarem programes de prevenció de l’abús de l’alcohol i les drogues especialment 

per col·lectius vulnerables.  
 

- Farem un protocol d’actuació i intervenció multidisciplinari sobre les conductes 
incíviques.  
 

- Revisarem les normatives i ordenances municipals per a la tinença d’animals 
domèstics i animals potencialment perillosos, de forma que vetllin pel dret dels animals 
i que garanteixin que les persones propietàries les coneguin i apliquin adequadament.  
 

- Redactarem i implementarem un protocol d’actuació específic per l’atenció de víctimes 
de col·lectius vulnerables. 
  

- Establirem una xarxa de camins segurs, sense accidents, per a persones amb mobilitat 
reduïda que per- meti l’adequació del ferm, els pendents, les baranes, les rampes, els 
passos de vianants i la neteja d’obstacles de qualsevol tipus en aquests recorreguts.  
 

- Vetllarem un protocol d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci. 
  

- Delimitarem i protegirem els parcs infantils perquè̀ els nens i nenes no hagin de 
compartir espai amb animals domèstics, i que dificultin la interacció d’aquests amb 
qualsevol tipus de vehicle.  
 

- Redactarem i implementarem un protocol de detecció de la infància en risc.  
 

- Promourem i desenvoluparem una xarxa de camins escolars segurs.  
 

- Establirem programes de prevenció i protecció de riscos específics adaptats a les 
necessitats de cada municipi (canals, rius, mines, penya-segats, animals salvatges).  
 

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

- Elaborarem un pla local de seguretat viària.  
 

- Millorarem la mobilitat dels vianants. 
 

- Senyalitzarem la xarxa viària per facilitar l’ús de la bicicleta i informarem i 
conscienciarem de l’ús d’aquest transport, sempre que la xarxa i l’orografia de la 
població ho facin possible.  

- Impulsarem o promourem programes d’educació viària a les escoles, amb la implicació 
de la policia local i altres agents de la comunitat.  
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Ètica i transparència. Lluita contra la corrupció i el mal govern  

Vivim un moment històric clau sobre el futur de la democràcia al nostre país. L’actitud dels 
poders públics, especialment els locals, és determinant per configurar aquest futur.  

Cal assenyalar que el paper dels càrrecs públics i del personal al servei de l’administració 
pública en la gestió dels ajuntaments, essencial per al sistema democràtic per la seva 
proximitat a la ciutadania, és exercit en general amb sentit de la responsabilitat, voluntat de 
servei a la societat, transparència, eficàcia i dedicació màxima a les seves funcions 
públiques.  

Excepcionalment, a la nostra societat es produeixen fets que degraden i perjudiquen la 
democràcia i fan mal a la credibilitat de les institucions i dels representants polítics.  

Per tal d’evitar que el sistema democràtic hagi de suportar aquests casos de mala gestió o 
corrupció, l’única resposta possible és comprometre’s amb el bon funcionament de la 
democràcia local i aprofundir-hi mitjançant un model de gestió ètic, honest, participatiu i 
transparent.  

És imprescindible, doncs, per a la qualitat de la democràcia, seguir en tot moment aquestes 
pautes de com- portament ètic tant per part dels membres corporatius com per part del 
personal al servei de l’administració, amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania un compromís de 
complir, no solament amb les obligacions previstes a les lleis, sinó́ també́ d’inspirar les seves 
actuacions per clars principis republicans.  

Mantenim el nostre compromís ferm amb la qualitat democràtica, la participació ciutadana i 
el bon govern. La Llei catalana 19/2014 sobre transparència, accés a la informació i bon 
govern ha posat les bases per exercir-lo. Ens comprometem a continuar aplicant-la sense 
dilació, no sols per complir-la sinó́ com a instrument per anar més enllà̀ cap a l’excel·lència 
en la funció pública dels ajuntaments republicans.  

Mesures: 
 

- Elaborarem un codi ètic, de bon govern i de conducta de l’Ajuntament, que reguli els 
comportaments i els compromisos dels càrrecs electes, de confiança i personal 
directiu, la relació del govern amb el personal treballador i les relacions de l’ajuntament 
amb la ciutadania. Aquest codi haurà̀ de ser dut a terme de manera consensuada i 
participativa en el si de la corporació i haurà̀ de tenir mecanismes de seguiment, 
regulació i avaluació. 
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- Publicarem periòdicament la informació sobre el funcionament del govern i de 
l’administració municipal i la seva actuació pública perquè̀ pugui ser coneguda per la 
ciutadania. Ho farem de manera accessible i comprensible.  
 

- Utilitzarem de manera prioritària els mitjans telemàtics de manera complementària a 
la resta d’espais i canals de l’Ajuntament per tal de garantir la transparència municipal, 
la rendició de comptes, la informació pública i la participació ciutadana.  
 

- De manera específica, farem un esment especial en la transparència pel que fa a tota 
aquella informació relativa a:  

 
o Càrrecs electes i òrgans de govern  
o L’organització interna i el personal municipal  
o Planificació i l’actuació municipal  
o Informació econòmica i financera  

 
 

- Executarem el Portal de la Transparència. 
 

- Establirem 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 totes les empreses li- citadores en qualsevol contracte 
de l’administració. El pacte estableix els drets i les obligacions en el sentit que cap de 
les parts del contracte pagarà̀, oferirà̀, exigirà̀ o acceptarà̀ suborns, ni participarà̀ en 
conxorxa amb la competència per obtenir el contracte. A més, les empreses licitadores 
estaran obligades a revelar totes les comissions i despeses similars pagades que 
tinguin relació amb el contracte. L’incompliment del pacte d’integritat genera un risc 
d’exclusió permanent de l’empresa licitadora.  
 

- Implementarem la centralització de les compres de l’administració pública mitjançant 
una plataforma electrònica pública per garantir la transparència de 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 la ciutadania pot fer- ne el 
seguiment mitjançant plataformes electròniques.  
 

- Desenvoluparem l’ordenança d’administració electrònica.  
 

- Tracte més humà i proper. 
 

- Millorarem els temps de resposta de l’administració. 
 

- Estudiarem la recuperació de la gestió dels serveis municipals d’una manera 
progressiva, no només la titularitat. 
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Una República que esdevingui referent al món en el desenvolupament de la innovació, tant 
tecnològica com social, que permeti augmentar l’empoderament de la ciutadania i la seva 
qualitat de vida, millori la competitivitat de les empreses i afavoreixi la qualitat dels serveis i 
l’eficiència de les administracions públiques. Un model que situï̈ la ciutadania al centre del 
cercle de la innovació.  

Continuarem desenvolupant la implantació de l’administració electrònica a fi de millorar 
l’atenció al ciutadà̀ i que aquest pugui dur a terme la majoria de tràmits amb l’administració 
per la via electrònica.  

Mesures: 
 

- Crearem una nova ordenança d’administració electrònica. 
 

- Donarem una informació completa, clara i entenedora dels tràmits a la ciutadania. 
 

- Promourem la digitalització de les pimes per mitjà d’accions de sensibilització, 
orientació i acompanyament de projectes, com ara la factura electrònica i, alhora, 
aconseguirem que es disminueixi el risc de fractura digital entre el teixit empresarial, 
de manera que es facilitin els negocis en xarxa.  
 

- Promourem les competències digitals de la ciutadania, perquè̀ es pugui desenvolupar 
en el terreny personal i professional.  
 

- Promocionarem iniciatives empresarials des de l’Ajuntament per reconvertir la clàssica 
economia industrial en economia del coneixement. Impulsarem plans locals 
d’innovació.  
 

- Impulsarem els programes de formació, amb més implicació pública i privada en el 
disseny, fent que la formació no només sigui de nivell bàsic, sinó́ també́ d’un nivell 
avançat i amb aplicacions pràctiques en el món laboral a curt termini.  
 

- Impulsarem les acreditacions TIC de la Generalitat de Catalunya –les ACTIC– per 
uniformitzar els nivells de competències de la ciutadania. Sol·licitarem l’ACTIC als 
processos de selecció dels mateixos ajuntaments.  
 

- Modernitzarem les TIC als consistoris, aprofitant-les per aconseguir un estalvi 
econòmic important i més simplificació administrativa.  
 

- Reduirem els costos TIC mitjançant els mecanismes de la compra agregada. 
  

- Fomentarem l’ús de les TIC entre el personal al servei de les administracions locals. 
Apostarem per les certificacions digitals com a manera de relacionar-se entre la 
ciutadania i l’administració.  
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- Donarem prioritat a l’ús del programari lliure en català̀ i en fomentarem l’ús entre el 
conjunt dels ciutadans i les empreses locals, i també́ l’ús de les eines que posa a 
disposició el consorci AOC per treure’n el màxim profit.  
 

- Impulsarem un pla de seguretat TIC a l’Ajuntament. Aprofitar els coneixements i 
l’assessorament que proporciona el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 
(CESICAT).  
 

- Garantirem a tota la població l’accés a internet, fins i tot als llocs més allunyats dels 
centres urbans. Potenciarem les xarxes socials i en crearem de noves. 
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Un jovent participatiu i amb tots els drets  

En els municipis republicans, el jovent ha de tenir totes les eines per poder viure de forma 
independent i amb llibertat. Una República on els joves tinguin l’oportunitat de trobar una 
feina amb sou digne, accés a un habitatge a preus raonables per emancipar-se, disposin 
d’una bona formació per esdevenir una ciutadania preparada, lliures i crítica, puguin gaudir 
d’un model d’oci alternatiu de consum saludable i disposin de les eines necessàries per 
empoderar-se i participar de la vida cultural, social i política.  

Un municipi en què el jovent pugui accedir a una ocupació digna que els per- meti 
emancipar-se  

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

Un municipi en què el jovent pugui accedir a un habitatge digne que els permeti 
emancipar-se  

L’accés a l’habitatge és un element primordial per fer real l’emancipació dels joves. 
Actualment, encara es troba fora de l’abast de les possibilitats del jovent i la taxa 
d’emancipació dels joves d’entre 16 i 29 anys és tan sols d’un 24,5%. El de l’habitatge no és 
un problema aïllat, sinó́ que està estretament vinculat a la situació dels altres elements 
fonamentals de l’emancipació com són l’atur i la precarietat laboral, que aboquen el jovent a 
no poder accedir a un habitatge digne perquè̀ no pot generar prou recursos estables. 
Agreuja encara més la situació el fet que el sistema de provisió d’habitatge ve regulat pel 
lliure mercat i el parc d’habitatge protegit és insuficient per cobrir la demanda real.  

La República Catalana ha de garantir als joves l’accés a l’habitatge de lloguer digne sense 
que s’hagin d’endeutar ni dependre de tercers per poder-se emancipar. Cal que 
l’administració sigui proactiva en tots els fronts per combatre les mancances i debilitats 
d’aquest dret.  

 

Mesures: 
 

- Augmentarem l’horari d’obertura de la biblioteca municipal com a sala d’estudi en els 
períodes d’exàmens. 
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- Treballarem per aconseguir una nova parada del bus universitari que baixa a 
Barcelona. (Ara només para a Monistrol). 
 

- Dinamitzarem el casal de Joves el Rkó. 
 

- Crearem un catàleg municipal d’extraescolars. 
 

- Fomentarem programes de voluntariat entre joves i gent gran. 
 

- Promocionarem la vinculació de  les escoles a la cultura popular local (entitats 
culturals, festes locals) a través d’un model de gestió comunitària (tallers per part de 
les entitats a les escoles) perquè es creï un vincle entitat/escola. 
 

- Garantirem que els espais d’oci siguin lliures de sexisme: mitjançant campanyes amb 
l’ajuda d’associacions feministes del municipi (Punt lila). 
 

- Replantejarem la Festa Major tenint en compte el jovent. Treballar amb les entitats un 
model de barraques, diversificar els espais on es realitzen activitats, etc... 
 

- Mesures d’accés a l’habitatge i l’ocupació. 
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Viure la vellesa i les discapacitats amb autonomia personal, 
independència i dignitat  

La gent gran i les persones amb diversitat funcional són fonamentals en la nostra societat. 
No sols per la seva aportació en experiència i memòria històrica o perquè̀ contribueixen a 
crear i enfortir les xarxes familiars i veïnals, sinó́ fonamentalment perquè̀ és la diversitat el 
que permet construir un país sensible i accessible per a tothom.  

El nou país ha de ser garant que les persones grans i amb discapacitat visquin amb 
autonomia personal i dignitat.  

No és acceptable que una part de la ciutadania malvisqui amb pensions que no garanteixen 
arribar a final de mes, visqui en solitud i esperi ajudes i serveis que arriben tard o quan 
arriben no són els adequats perquè̀ la situació s’ha agreujat.  

En definitiva, un nou país ha de saber reconèixer el potencial de les persones amb diversitat 
funcional i el valor de la gent gran perquè̀ puguin viure els darrers anys de la seva vida amb 
la màxima autonomia personal, estima i dignitat possibles.  

Mesures: 

- Implantarem un nou servei de transport a demanda per a persones grans i amb 
mobilitat reduïda.  
 

- Potenciarem els plans integrals d’atenció i promoció de la gent gran i a persones amb 
discapacitat funcional per tal de garantir, de manera coordinada, les necessitats per 
tenir una vida digna. 

 
-  Tindrem present l’envelliment de la població i, per tant, potenciarem l’envelliment actiu 

i preveurem la necessitat de més recursos sociosanitaris, com a unitats d’atenció 
intermèdia, tant en serveis de titularitat municipal com en els que la competència dels 
quals és de les administracions superiors. 

 
- Afavorirem la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els 

afectin directament. Potenciarem el Consell de la Gent Gran. 
 
- Impulsarem polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional entre la gent gran i 

la gent jove. 
 
- Afavorirem l’aprenentatge de les noves tecnologies de la informació i la comunicació 

(TIC) perquè̀ 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. 

 


