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 COMPROMÍS REPUBLICÀ . 
 PER FER AVANÇAR LA CIUTAT . 
 

El febrer de 2019, la gent d’Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Boi vam fer públic el nostre 
“Compromís republicà per Sant Boi”. Aquest manifest explicita, de manera molt àmplia, la nostra 
voluntat en relació amb la ciutat, davant el repte de les eleccions municipals del 26 de maig d’enguany; 
i es concreta en els següents 5 punts. 

 
-   Compromís per fer possible el canvi polític a Sant Boi.  

Sant Boi es pot governar de manera diferent i tenim la voluntat de fer-ho, ens constituïm com 
a alternativa real de govern per construir i fer possible un projecte obert, participatiu, feminista, 
ecologista, radicalment democràtic, inequívocament republicà i defensor dels drets humans. Un 
govern que escolti la gent, que conegui les seves necessitats, transparent, honest i que apel·li a 
la corresponsabilitat. 

- Compromís per fer de Sant Boi una ciutat oberta, viva i de qualitat.  

Volem una ciutat atenta a les persones, que garanteixi els serveis públics i fomenti la cohesió 
social. Una ciutat activa, amb gent poblant els carrers, comprant a les botigues, portant els fills 
a l’escola, anant i venint de la feina, passejant pel riu o pels camins del pla i la muntanya. Amb 
gent associant-se, fent esport, fent cultura, trobant-se als espais públics i establint relacions de 
veïnatge. Una ciutat on la seva gent, vingui d’on vingui, parli el que parli, resi a qui resi i estimi 
a qui estimi pugui desenvolupar el seu projecte de vida en igualtat d’oportunitats.  

- Compromís amb el Sant Boi del futur. 

Per fer de Sant Boi una ciutat pròspera i activa, capdavantera i referent a Catalunya, no es 
poden solucionar els problemes a base de pedaços i des d’un despatx de l’Ajuntament. Cal un 
projecte a llarg termini sobre el model de ciutat, que les grans decisions es prenguin 
conjuntament i siguin fruit de grans consensos. És fonamental preservar l’entorn natural, el parc 
agrari i el patrimoni cultural i històric de Sant Boi i fer-ne bandera, atreure inversió i no jugar-
ho tot a la carta de l’especulació immobiliària. En definitiva, cal repensar la ciutat a 25 anys vista 
per plantar la llavor de la futura Sant Boi. 

- Compromís amb els valors democràtics i els drets fonamentals. 

Esquerra encarna els valors republicans i aquests són perfectament aplicables al municipalisme. 
Cal preservar els valors democràtics que són el pilar bàsic de la nostra societat, com també els 
drets fonamentals com el d’expressió, reunió i associació. Davant la creixent onada autoritària 
i repressiva de l’Estat i la pujada de la ultradreta arreu d’Europa, també a casa nostra, cal 
garantir els drets socials i combatre el feixisme i les idees intolerants que fracturen i fragmenten 
la societat. És feina de l’Administració fer front a la rumorologia i a la desinformació que 
trenquen la cohesió social. 
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- Compromís amb la República Catalana. 

La defensa del dret a l’autodeterminació del poble català és innegociable. Seguirem fidels a 
l’ideari republicà i ens comprometem a donar suport a les iniciatives del Parlament de Catalunya 
i del Govern de la Generalitat que contribueixin a avançar cap a la República Catalana, sense 
oblidar ni deixar de reclamar l’alliberament i l’absolució dels presos i preses polítiques i el lliure 
retorn de les persones exiliades per motius polítics. 

Sobre aquests fonaments és on es situa el programa electoral que teniu a les mans o que, probablement, 
esteu llegint a través de les vostres pantalles.  
 
Un programa que ha estat fruït de la construcció col·lectiva, a partir de:  
 

- El coneixement que té la gent d’Esquerra Republicana de la ciutat, producte d’anys de 
treball des del carrer i des de les institucions, juntament amb les aportacions de les persones 
que configuren la nostra candidatura. 
 

- El contacte permanent amb les entitats i els moviments socials dels quals hem format part 
durant els darrers anys o amb les que hem interlocutat. 
 

- Les propostes recollides a peu de carrer amb les parades informatives i amb les trobades 
Fem Barri, Fem Sant Boi que ens han permès apropar-nos i compartir les principals 
preocupacions i propostes de persones i col·lectius dels diferents barris de la ciutat. 
 

- Les aportacions concretes rebudes per part d’algunes entitats o institucions i que han 
estat incorporades, en tot o en part. En aquest sentit, hem  incorporat propostes concretes de 
Les Agulles-Ecologistes en Acció del Baix Llobregat, Unió de Pagesos, la Taula del Tercer 
Sector Social, Bicibaix, Aigua és Vida i l’Associació de Municipis u entitats per l’aigua pública.  
  

Per nosaltres, aquesta manera de treballar el programa ja reflecteix la nostra manera d’entendre la 
política: com una construcció col·lectiva, des de la transparència, l’obertura, el diàleg i la 
coresponsabilitat. 
 
Un programa on hi trobareu propostes i mirades de tot tipus, però pensat des de la transversalitat. 
Pensant en la ciutat, en les persones que hi vivim i en les relacions que establim entre nosaltres i amb 
la ciutat.  
 
Nosaltres reivindiquem el dret a la ciutat. Reivindicar aquest dret avui té a veure amb la capacitat de 
generar un moviment democratitzador que lluiti per ciutats habitables, per ciutats pensades per a les 
necessitats de la gent, des d’experiències comunitàries de protagonisme cívic i amb distribució més 
justa de costos i beneficis. Que permeti avançar a poder assegurar condicions dignes de vida per a 
qualsevol persona que visqui a Sant Boi, en temes clau com són els serveis públics, l’habitatge, l’energia, 
l’aigua, el transport o l’urbanisme i l’entorn natural. Un moviment que ha de servir per reconstruir 
relacions, sostenir solidaritats, enfortir la identitat local i el sentit de projecte col·lectiu. Perquè la ciutat 
en la qual vivim marca el que som i el que podem ser. 
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Una ciutat que nosaltres entenem com un ens dinàmic al que, per tant, cal donar respostes dinàmiques, 
però des d’una visió estratègica i de conjunt. Perquè el model de ciutat no és només la seva estructura, 
sinó també les pràctiques ciutadanes que s’hi desenvolupen. Unes pràctiques ciutadanes que tenen 
noves necessitats i que reclamen noves respostes.  
 
Respostes que, considerem, el govern actual no pot donar-li perquè és un govern que es mou per 
inèrcia, que beu del continuisme absolut i que no té coses noves a oferir perquè, a més, està mancat 
d’ambició política i estratègica per resoldre els grans problemes de la ciutat.  
 
Nosaltres, com a republicans i municipalistes, volem estimular el compromís social, el deure i la 
llibertat de la ciutadania per decidir en tots els afers municipals. Volem potenciar l’interès general per 
sobre dels interessos particulars o de grups. Volem preservar la integritat de l’espai públic, vetllar per 
la salvaguarda dels serveis públics i posar els recursos de tothom al servei de la igualtat 
d’oportunitats. 

Aquest és un programa fet des de la transversalitat, des de la lògica que, tot i tenir en compte les 
especificitats, tota la ciutadania ha de tenir els mateixos drets, deures i oportunitats. I per això, malgrat 
no hi trobareu apartats específics, sí que volem deixar palès que tot el programa té en compte les 
diverses mirades sobre la ciutat.  
 
Aquest és un programa amb una mirada feminista, que empelta tots els àmbits institucionals: habitatge, 
educació, salut, cultura, urbanisme, seguretat en l'espai públic, mobilitat, pressupostos municipals, 
serveis públics, etc. Perquè les violències masclistes són una realitat molt crua que trobem a tots els 
espais de la vida quotidiana i, per tant, cal que tots aquests àmbits integrin la perspectiva de gènere 
per caminar cap a uns veritables municipis feministes que posin necessàriament la vida al centre. 
 
És un programa amb una mirada intergeneracional, perquè les polítiques públiques per a jovent o gent 
gran no han d’estar diferenciades de la resta sinó que, simplement, cada àmbit ha de tenir en compte 
les especificitats de cada franja d’edat.  
 

És un programa amb una mirada antiracista i antifeixista que planta cara als discursos de l’odi des del 
foment de la interculturalitat i la posada en valor de la diversitat com una riquesa de Sant Boi, i no com 
un problema.  
 

El programa recull doncs el nostre compromís sobre com plantegem fer que Sant Boi vagi a més, durant 
els propers 4 anys. Un compromís que deriva d’una manera d’entendre la ciutat, la gestió pública i 
també el benestar de la ciutadania i que proposa algunes actuacions concretes, però que inclou també, 
la nostra voluntat d’afrontar, des de la mateixa filosofia i lògica plantejades, els nous reptes que puguin 
derivar-se dels canvis socials, econòmics, polítics o culturals, que puguin esdevenir durant aquests 
quatre anys.  
 

Creiem que és l’hora que el republicanisme d’esquerres lideri la ciutat. Estem preparats per a fer-ho i 
som la organització en millors condicions per aconseguir provocar un canvi de govern a Sant Boi, per 
provocar un canvi de model. Esperem que ens hi ajudeu.  

 

Sant Boi, anem a més!  
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 I. ANEM A MÉS .  
 EN COHESIÓ TERRITORIAL I SOSTENIBILITAT .  
 

Una ciutat no és només una suma de carrers, places, equipaments, zones verdes o altres elements. La 
seva composició, la disposició de tots aquests elements, és important per al desenvolupament de la vida 
ciutadana, de la cohesió social, de l'activitat cultural o el desenvolupament econòmic. La ciutat física ha 
de ser una facilitadora de la ciutat humana, i per tant s'ha de pensar i dissenyar des de l'espai públic i 
les persones que l'han d'utilitzar, i no des dels interessos privats ni econòmics. Només així aconseguirem 
tenir-la en condicions perquè s’hi puguin desenvolupar tot tipus de relacions associatives, comunitàries 
i de veïnatge que enforteixin la ciutat des de la seva utilització per part de les persones.  

 

Per poder aconseguir aquesta ciutat, hi ha d’haver-hi necessàriament una planificació amb visió 
estratègica, de mirada llarga, pensant més en les generacions futures que en un mandat electoral. Una 
mirada llarga que requereix, necessàriament, de grans consensos polítics i ciutadans per definir la ciutat 
del futur. Una ciutat que s'ha de construir i de la que s'ha de tenir cura col·lectivament, des de la 
corresponsabilitat entre administració i ciutadania. Per això cal que totes i tots prenguem consciència 
de la importància d'estimar i cuidar l'espai públic, que és de tothom i per a tothom.  

 

En el nostre cas, a més, és imprescindible tenir en compte que la ciutat no acaba on finalitza allò 
construït, sinó que l'entorn natural i agrari que ens envolten són un autèntic privilegi que cal preservar, 
potenciar i divulgar.  

 

Finalment, no podem obviar aquella màxima del Pensa Globalment, Actua Localment pel que fa a la 
defensa del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, cal reforçar les estratègies 
seguides en sostenibilitat i ecologia urbana per fer un salt endavant en aquesta matèria i fer una 
contribució més gran a aquest objectiu.   

1. Entorn urbà  

Defensem un urbanisme deliberatiu, subjecte a control democràtic, de fort contingut social i que validi 
la subjecció de cada proposta a l’interès general sota el paradigma del desenvolupament urbanístic 
sostenible. En planificació urbanística cal generalitzar la participació ciutadana més enllà d’allò exigit 
per llei i cal tancar d’una vegada per totes el debat sobre els límits de la ciutat, sota els criteri de 
preservació de l’entorn natural i de compactació de la trama urbana, per fer una ciutat més amable per 
a la seva gent.  

Per anar a més en entorn urbà proposem: 

● Fer una auditoria urbanística que permeti analitzar el planejament de la ciutat en el seu 
conjunt, i no a pedaços com s’ha fet fins ara.  
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● Obrir un debat social i polític sobre el desenvolupament present i futur de la nostra ciutat. 
Amb les conclusions que s’extreguin de l’auditoria sobre la taula i amb la participació de tots 
els actors socials. Un debat on cadascú aporti la seva visió i on el consens sigui prou ampli 
com per ser vinculant per a les futures generacions.  

● Optar per estratègies urbanes enfocades en el reciclatge del sòl urbà, deixant de prioritzar 
l’extensió de la ciutat en espais oberts. Cal trencar la tendència al continu urbà mantenint 
espais no urbanitzats amb les poblacions veïnes, evitant l’expansió de la ciutat construïda i 
esmenant les irregularitats en la trama urbana.  

● Mantenir criteris de connexió entre els espais oberts, l’espai construït i  les masses forestals.  

● Incorporar la perspectiva feminista com un criteri elemental a l’hora de fer planejament 
urbanístic. En aquest sentit, fer auditories d’avaluació urbana amb perspectiva de gènere i 
aplicar les conclusions en tots els nous planejaments, així com revisant els existents.   

● Reemprendre, buscant complicitat amb altres administracions, les negociacions amb el 
Ministerio de Defensa per a la desaparició de la caserna militar, convertida en una barrera 
urbana entre els barris. Cal  que es compleixin els acords reiteradament signats i publicitats 
i, d’aquesta manera, obtindrem un espai imprescindible per a un futur nou centre de ciutat.  

● Treballar pel soterrament o desmantellament, quan sigui viable, de les línies elèctriques 
aèries del municipi,  amb especial impuls al trasllat de la central de la FECSA, recuperant 
aquest espai per a la ciutat.  

● Consensuar amb la ciutadania un nou disseny de la Ronda Sant Ramon, en el seus trams de 
Casablanca i Camps Blancs per a fer-la més amable i accessible, facilitant així la connexió 
dels dos barris amb la resta de la ciutat.  

● Protegir i rehabilitar el centre històric, guanyar una nova centralitat com a zona museística, 
d’activitats culturals i turístiques i de manifestacions ciutadanes, alhora que es potencia una 
recuperació social del barri. En aquest sentit, cal dissenyar una estratègia de revitalització 
consensuada amb els diferents actors i la ciutadania.  

● Potenciar el verd urbà, amb l’obertura dels jardins de Can Castells i l’obertura cap al riu dels 
jardins de Can Torrents i l’Ateneu Santboià, millorant la façana de l’Avinguda Marià Girona.  

● Elaborar un Pla estratègic dels Jardins històrics (Torre del Sol i Parc de Marianao) per evitar-
ne la seva degradació.  

● Estudiar amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona la creació d’un accés més amable al Parc de 
la Muntanyeta des de la Riera Basté, que en faciliti l’accés al veïnat de Marianao. Així mateix, 
recuperar el projecte de connectivitat del Parc amb l’anell verd mitjançant una passarel·la 
per a vianants i bicicletes.  

● Fer difusió del catàleg d’arbrat monumental i exemplar i vetllar per la seva protecció  

● Potenciar els plans municipals de mobilitat i accessibilitat, revisar-los a través de la 
participació ciutadana, i adaptar-los a les noves realitats. 
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● Integrar paisatgísticament les vies de vianants per dignificar-les i fer-les més atractives. 

● Millorar les eines a partir de les quals la ciutadania pot informar de les mancances que hi ha 
en manteniment de l’espai públic.  

● Assegurar que les obres i serveis als que s’atorguen llicències municipals acompleixin la 
normativa d’accessibilitat i no discriminació. 

● Promoure que tots els agents que gestionen serveis i/o espais d’ús púbic aportin  informació 
sobre el grau d’accessibilitat dels mateixos, a través  de les webs i vies de contacte. 

● Fer una millor planificació dels serveis de neteja i manteniment de l’espai públic, que 
permetin reforçar zones en determinats moments sense desatendre’n d’altres, amb especial 
cura d’aquells espais on es concentren bona part de les activitats d’oci, especialment nocturn 
i de cap de setmana, com el Centre Històric.  

● Fer campanyes permanents de conscienciació de la ciutadania respecte del manteniment i 
la cura de l’espai públic. Estudiar la possibilitat de, igual que es fa amb la campanya “Jo sóc 
responsable, i tu?” referent als animals, es portin a terme accions de sanció o bonificació en 
referència a d’altres aspectes vinculats al civisme i la coresponsabilitat en la cura de l’espai 
públic.  

 

2. Entorn natural 

La nostra ciutat té més d’un 50% de sòl agrícola i forestal. Això vol dir que més de la meitat de la ciutat 
no es troba situada dins la trama urbana i cal prestar-hi una cura especial. Cal preservar aquest entorn, 
però també cal posar-lo en valor, divulgar-lo i fer-ne partícip a la ciutadania. I cal tenir-lo molt present 
en la planificació urbanística i en el debat sobre els límits de la ciutat que cal tenir amb visió estratègica.  
 
També cal que dins la trama urbana fem millores en les polítiques de residus i energètiques, així com  
un  ordenament de les línies elèctriques i el desplegament de la telefonia mòbil.  
 
Per anar a més en entorn natural proposem: 
 

● Definir estratègicament i amb visió de futur els límits entre entorn urbà i natural (Riera Can 
Soler, Parellada, Llor, Can Carreras, Can Gavarrot, Riera de la Bòbila, El Bori...). En el marc del 
debat social i polític sobre el desenvolupament de la ciutat, nosaltres apostem per la creació 
d’un coixí verd al voltant de la ciutat que faci d’enllaç entre les zones urbanes i els espais 
naturals i agrícoles. La ciutat no pot acabar bruscament i trobar-se en contacte amb espais 
que necessiten certa protecció com poden ser zones agrícoles o espais naturalitzats.  

● Protegir els connectors naturals entre la zona forestal i el riu (Riera de Can Solé) 
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● Atendre les recomanacions de la carta del Paisatge del delta  del  Llobregat i fer efectiva la 
protecció de la façana de ciutat des de l’antic hospital fins a l’avinguda Maria Girona. En 
aquest sentit, la zona de la Parellada ha de ser una façana de ciutat, oberta, verda, 
relacionada amb el centre històric i amb els equipaments públics de tipus cultural i esportiu. 

● Redactar un Pla de Gestió Forestal marcant les prioritats d'actuació, i fases d'actuació, tenint 
visió de mosaic territorial, estratègica i de conjunt. Això ha de permetre definir actuacions 
de gestió diferenciades a cada zona. 

● Revisió permanent dels programes de prevenció d’incendis, que abordin la neteja i el 
manteniment de les franges de protecció, amb elements permanents com la silvopastura i 
d’altres actuacions puntuals. 

● Millorar el suport i la coordinació amb l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF).  

● Concretar l'ús i gestió dels quatre equipaments mediambientals (Sant Ramon, Can Palòs, Can 
Julià i Torre la Vila) i treballar perquè un complementi l'altre divulgant els 4 paisatges que 
representen. Per tant, cal entendre'ls  com a complementaris, enllaçats en línia i connectats  
amb el Museu de Sant Boi.  

● Convertir l’Anell verd en el veritable vincle d’unió entre tots els equipaments ambientals, no 
només físicament, sinó dins un relat que expliqui la diversitat de la ciutat. Fer-hi un 
manteniment regular, amb  més arbres i millor senyalització. Treballar la seva continuïtat cap 
a les zones humides del delta, amb les basses de Can Dimoni com a principal exponent. 
Garantir un accés peatonal digne a aquestes àrees.  

● Elaborar un pla d’usos de l’entorn natural, que serveixi pels diferents àmbits (forestal, fluvial 
i agrari). Cal una ordenació d’usos dels espais que contempli tots els que s’hi donen (passeig, 
bicicleta, observació de fauna i flora, etc.) i que reguli els mals usos que puguin tenir-hi lloc. 
El pla s’haurà de fer amb participació d’entitats i ciutadania i haurà d’establir els mecanismes 
d’informació del mateix per tal que tothom en sigui coneixedor.  

● Facilitar i fomentar la recerca vinculada a l’entorn natural, des dels Treballs de Recerca de 
secundària fins a l’àmbit universitari. Potenciar l’educació ambiental en tots els seus àmbits 
i especialment recuperar les activitats adreçades a primària i secundària per donar a conèixer 
la Marina i l’activitat agrària.  

● Creació d’una pàgina web autònoma del web municipal, que englobi i difongui el potencial 
mediambiental de la ciutat, a partir dels  equipaments existents i de les activitats que s’hi 
generin. Utilitzar aplicacions per a mòbils que permetin seguir recorreguts per l'entorn 
natural i que expliquin punts o elements d'interès, no només naturals, sinó també culturals i 
històrics. 
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3. Sostenibilitat 

En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, tenim el deure i la 
responsabilitat de canviar cap a un model productiu sostenible i de consum responsable que 
garanteixi les necessitats de les generacions futures. Una de les nostres prioritats és posicionar-nos 
davant el repte de la transició energètica per fer-la efectiva i implantar accions concretes per tal de 
contribuir als objectius generals i, sobretot, en la generació d’energia renovable, l’eficiència energètica 
i la gestió de residus. 

Per anar a més en sostenibilitat proposem: 

● Elaborar, amb participació ciutadana i seguint el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses subscrit en 
l’anterior mandat, un nou Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) amb 
l’objectiu de contribuir a la rebaixa de les emissions de gasos d’efecte hivernacle com a mínim 
en un 40% l’any 2030. El Pla s’elaborarà amb participació ciutadana i inclourà mecanismes 
de seguiment i control democràtic.  

● Elaborar, amb participació ciutadana, un Pla Integral de Transició Ecològica, on integrar les 
propostes i actuacions sorgides de la Convenció de Canvi Climàtic i la Convenció de la 
Diversitat Biològica, i prendre en consideració les propostes i eines d'anàlisi dels moviments 
per la transició, del bé comú, pel decreixement, de l'economia ecològica, de l'ecofeminisme, 
etc.  

● Reforçar el programa de consultories energètiques a les llars, i treballar perquè es coordinin 
des de les Associacions de Veïns de cada barri, amb l’objectiu de reduir el consum energètic 
i, en conseqüència, ajudar el  medi ambient i a reduir la despesa que realitzen les famílies. 

● Treballar per la desconnexió progressiva de la xarxa elèctrica dels equipaments municipals. 
Instal·lar sistemes d’energies renovables per garantir la seva autosuficiència. Treballar 
també per estendre aquesta desconnexió a la xarxa d’enllumenat públic. En la transició cap 
a aquest model, garantir que disposem de prou recursos i que les empreses subministradores 
fan els manteniments adequats per tal d’evitar apagades parcials o totals en l’enllumenat 
públic. Demanar compensacions en cas d’apagades i reinvertir-les en polítiques d’estalvi i 
eficiència energètica.   

● Renovació progressiva de tots els vehicles de serveis municipals per vehicles híbrids.   

● Establir un Pla ciutadà per al Residu Zero, que impliqui la ciutadania, les empreses i el comerç 
local per avançar cap aquest objectiu. 

● Dissenyar una nova estratègia de recollida de residus. Amb el canvi dels contenidors no s’ha 
millorat substancialment la recollida selectiva ni tampoc s’ha donat una resposta 
satisfactòria a les necessitats. Cal explorar noves opcions com la recollida porta a porta o la 
recollida individualitzada amb bonificacions. Fer proves pilot en algunes zones, com els 
barris de muntanya o el centre històric, de més difícil accés per als camions convencionals. 
En la transició cap a nous models, revisar la ubicació d’alguns contenidors (en contacte amb 
les associacions de veïns i veïnes) i garantir la seva accessibilitat, tenint en compte la densitat 
de població i les característiques sociodemogràfiques de cada zona.  
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● Repensar la política de recollida de grans voluminosos (mobles, etc.). Incrementar la 
vigilància sobre els mals usos del servei i establir sancions o bonificacions al respecte.  

● Millorar els sistemes de recollida de residus d’origen comercial. Per exemple, establint 
mecanismes de coordinació amb els comerços per col·laborar en l’establiment de sistemes 
de dipòsit, devolució i retorn d’envasos. Facilitant la tasca al comerç amb assessorament i 
suport tècnic directe. 

● Millorar la gestió dels Punts Verds existents i ampliar la xarxa a tots els barris, per tal de 
facilitar la recollida selectiva. Estudiar també la recollida de determinats residus als 
equipaments cívics i casals de barri.  

● Des del Rebuig frontal a la Llei General de Telecomunicacions espanyola, que lamina el 
principi d’autonomia local i que està feta a mida de les operadores de telefonia, cal reobrir el 
debat ciutadà sobre el desplegament de la telefonia mòbil a la nostra ciutat. Cal donar un 
bon servei a tots els barris de la ciutat, però sense entrar en contradicció  amb la salut 
pública. En aquest sentit, cal recuperar el Pla Especial d’Antenes com a punt de partida i, 
amb debat, assessorament d’experts i negociació, adaptar-lo a la nova realitat i a les noves 
tecnologies existents, sempre sota el principi de precaució.  

● Adquirir els compromisos del “Pacte Social i Institucional per l’Aigua” impulsat per 
l’Associació Aigua és Vida i l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública. Aquests 
compromisos es concreten en:  

 Considerar que el Dret Humà a l’Aigua i el sanejament (DHAS) és un dret humà 
universal i inviolable de tota persona i que ha de ser garantit en la seva totalitat, 
és a dir, atenent a les seves 5 dimensions fonamentals: accessibilitat, 
assequibilitat, qualitat, disponibilitat i acceptabilitat.  

 Treballar per la implementació d’un model metropolità de gestió pública de l’aigua 
que sigui exemple de gestió democràtica i transparent, amb la implicació i el 
control de la ciutadania. Aquest servei ha de ser de qualitat, eficaç i eficient, i ha 
de garantir els drets adquirits de les treballadores. 

 Aplicar una política d’aigua que preservi els ecosistemes aquàtics de les conques 
que abasteixen i donen vida al territori. Davant els riscos del canvi climàtic i global, 
és més necessari que mai implementar la Nova Cultura de l’aigua per tal d’assolir 
el bon estat ecològic de les masses de l’aigua fixat a la Directiva Marc d’Aigua.  

 Crear un espai de concertació social sobre l’aigua, des d’on la ciutadania, el teixit 
social, el món acadèmic, els diversos actors que en són part interessada, les forces 
polítiques i els serveis tècnics juguin un paper actiu per a col·laborar en la 
implementació d’una nova cultura de l’aigua i dels compromisos fixats en aquest 
Pacte Social i Institucional de l’Aigua.  
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4. Mobilitat  

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. El desplaçament més sostenible és el que no es produeix o que podem fer més 
proper, per la qual cosa el disseny de les ciutats i la col·locació dels equipaments o centres generadors 
de mobilitat són una peça clau per a una mobilitat sostenible i amable. Sempre treballant des de la lògica 
que el transport més eficient dins el nucli urbà és anar a peu o en bicicleta, però conscients que també 
s’han de resoldre els problemes que hi ha en la mobilitat en vehicle privat, així com afavorir nous models.  
Per anar a més en mobilitat proposem: 

 
● Afavorir un urbanisme pensat per la mobilitat interna a peu (la  majoritària dins la ciutat), 

així com en bicicleta. Continuar  amb l’ampliació de les voreres per circular sense 
impediments amb cotxets de nens o per a persones amb discapacitats. 

● Optimitzar els temps dels semàfors per a vianants.  

● Dissenyar uns recorreguts verds/arbrats i zones de descans dins la ciutat per a bicicleta i 
vianants. Facilitar la seva connectivitat amb la xarxa de camins rurals. 

● Definir i donar a conèixer una xarxa de camins segurs, sense accidents, per a persones amb 
mobilitat reduïda que permeti 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. 

● Desenvolupar i fer un seguiment acurat del pla estratègic de la bicicleta, per tal d’assolir els 
seus objectius, revisant-lo i ajustant-lo de manera periòdica si és necessari; i fer-ho amb 
participació ciutadana.  

● Incrementar el nombre d’aparcaments d’U invertida per a bicicletes, especialment a la 
proximitat dels equipaments públics, i fer-los conviure amb els aparcaments de BiciBox.  

● Establir un punt de cessió/lloguer de bicicletes, en col·laboració amb entitats de la ciutat, a 
l’espai del riu. 

● Defensar els interessos de connectivitat viària de la ciutat davant d’altres administracions 
per millorar la xarxa de transport públic i la mobilitat privada. En aquest sentit, és 
imprescindible desencallar d’una vegada per totes les obres de la variant de la C-245 per 
millorar els accessos d’entrada i sortida a la ciutat.  

● Treballar amb les administracions competents per fer que els autobusos nocturns tinguin 
parades a demanda en els seus recorreguts habituals dins del nostre terme municipal, per 
garantir la seguretat de les persones que utilitzen aquest transport. 

● Continuar amb la substitució progressiva dels autobusos urbans convencionals per vehicles 
híbrids. 
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● Afavorir el transport públic dins de la ciutat i les connexions amb Barcelona, així com amb 
altres ciutats properes, i garantir una bona comunicació amb els polígons industrials, però 
també amb rutes interiors que cobreixin les necessitats de les diferents zones de la ciutat, 
tenint especial cura per la connectivitat amb diferents serveis i equipaments, com ara centres 
de salut o escolars.  

● Garantir que l’adquisició de nou material rodant sigui accessible i  treballar per la renovació 
progressiva d’aquell que no ho sigui, de manera que tots els santboians puguin accedir al 
transport públic. 

● Dignificar les parades de transport públic pel que fa a la seguretat, la comoditat i la 
informació. 

● Fomentar l’ampliació del transport porta a porta per persones amb discapacitat. 

● Preveure els aparcaments per a cotxes i camions necessaris a la nostra ciutat, tot cercant el 
seu emplaçament adequat, alliberant sòl dins la ciutat, així com els aparcaments necessaris 
de ciclomotors, motos, bicicletes, i zones de càrrega i descàrrega, tot tenint en compte la 
situació dels contenidors d’escombraries.  

● Nou disseny de carrers, amb aparcaments reservats en les zones de bateria o semibateria 
per a dones embarassades o pares i mares amb criatures que viatgen dins el cotxe amb 
cadireta. 

● Promoure els sistemes per compartir el vehicle privat, tipus cotxe multiusuari (carsharing), 
on un grup de ciutadans comparteix una flota de vehicles, o d’altres sistemes. Fent especial 
èmfasi a les iniciatives que promouen la utilització de vehicles elèctrics.  

● Promoure els pàrquings compartits 

● Implantar àrees de Petó i Adéu com a zones d’aparcament reservades, durant l’horari 
d’entrada i sortida als centres escolars, perquè les famílies que duen els infants en vehicle 
privat puguin estacionar durant uns minuts sense que això interrompi el trànsit a la zona 
immediata al centre escolar. 

● Fer més difusió de l’opció de la targeta de residents per aquelles persones que viuen en 
zones on hi ha gran densitat de zones blaves 

● Establir zones d’aparcament a la vorera canviada en diversos trams de carrer per afavorir la 
reducció de la velocitat.  
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 II. ANEM A MÉS .  
 EN JUSTÍCIA SOCIAL . 

 
La principal funció de l'administració publica és garantir la convivència i la justícia social, elements que 
passen necessàriament per tenir serveis públics forts i fer polítiques que garanteixin drets bàsics i la 
igualtat d'oportunitats.  
 
La recuperació econòmica no està arribant a tothom per igual i les desigualtats no fan més que 
incrementar-se. Malgrat la disminució de l'atur, les situacions de vulnerabilitat no han desaparegut, sinó 
que s'han transformat. La precarització del mercat de treball està creant una nova pobresa que, sumada 
a la cronificació de la generada en els anys de la crisi econòmica ens deixen un escenari que cal abordar.  
 
Des de l'Ajuntament es pot i s'ha de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones, 
garantint el seu accés a determinats serveis i acompanyant la gent en els seus processos de 
desenvolupament vital. Però també se les ha d'empoderar per poder fer el seu camí, sabent que tenen 
els poders públics al seu costat.  
 
Cal fer, doncs, polítiques d'acció social i suport a situacions perquè ningú es quedi enrere, però sobretot, 
cal fer polítiques valentes i inversió social en àmbits com l'educació, el treball o l'habitatge (entre 
d’altres) perquè tothom pugui anar endavant i gaudir d’oportunitats.  

1. Educació   

És la nostra voluntat aprofundir en un projecte educatiu de ciutat que garanteixi el dret a l’educació per 
a tothom i que, prenent com a fonament la igualtat, la coeducació, l’equitat i la justícia social, ofereixi 
una educació gratuïta i de qualitat. Un model lleial compromès fermament en el poder transformador 
de la societat que pot tenir l’educació per crear veritables ciutadans i ciutadanes lliures i que tingui en 
l’assoliment de l’èxit educatiu per a tothom el seu horitzó. Un èxit que, per força, ha de ser la suma de 
l’acadèmic, el personal, el social i el professional. Un èxit que no és només responsabilitat de les 
institucions educatives, l’administració o els i les professionals. Sinó que ha de ser una responsabilitat 
plenament compartida per les famílies i per la societat.  
 
Per anar a més en educació proposem: 

● Aprofundir en les dinàmiques comunitàries que, des dels centres escolars, desenvolupen 
projectes amb les famílies, el barri, el veïnat, l’espai públic, l’esport, l’associacionisme de 
l’educació en el lleure, etc., potenciant així un treball educatiu d’entorn.  

● Desenvolupar a Sant Boi els compromisos adquirits amb la signatura del Pacte contra la 
segregació escolar que s’ha fet el passat mandat.   

● Seguir treballant des de les Oficines Municipals d’Educació (OME) per garantir que tots els 
centres de la ciutat assumeixen les mateixes quotes de compromís social. En aquest sentit, 
obrir el debat amb la comunitat educativa sobre si el mapa escolar actual de la ciutat afavoreix 
aquest objectiu o no i, en cas que no sigui així, replantejar-lo des del consens.  



 
15 

 

● Reclamar a la Generalitat que garanteixi l’estabilitat en el mapa escolar de la ciutat i que no 
es facin perillar projectes educatius amb el tancament de línies.  

● Treballar per donar una resposta adequada a la demanda educativa d’escola bressol, d’escola 
de música, d’idiomes i arts. Aplicant una tarificació social en el preu de la matrícula.  

● Desenvolupar les accions descrites en el Pla d’Absentisme Escolar que s’ha elaborat durant el 
passat mandat, invertint dels recursos necessaris per a fer-lo efectiu.  

● Impulsar projectes educatius de segona oportunitat i d’acompanyament sociolaboral per als 
adolescents que hagin abandonat  el  sistema educatiu, fomentant la creació de nous Plans de 
Formació i Inserció (PFI) o altres modalitats.  

● Treballar perquè la Generalitat potenciï la formació professional, creant centres específics i 
integrats d’estudis postobligatoris, universalitzant els cicles formatius de grau mitjà, adaptant 
l’oferta dels programes de formació professional adreçats a joves sense titulació a les 
necessitats del nostre 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. En aquest 
sentit, cal tenir en compte les potencialitats de la nostra ciutat i impulsar la presència de 
formació professional en els àmbits de la salut, l’agricultura o la gestió de l’entorn natural, entre 
d’altres. 

● Fomentar que les comunitats escolars tinguin més possibilitats d’atendre adequadament les 
necessitats de col·lectius amb necessitats educatives especials (TDAH, TEA, llenguatge de 
signes, senyals acústiques, traductors amb llenguatge Braille, etc.).  

● Garantir que totes les famílies que porten els seus fills a l’escola i desconeixen el català puguin 
rebre formació de la llengua als centres escolars. A la vegada, fomentar l’aprenentatge de les 
llengües de la immigració als centres escolars com a activitat no lectiva (i lectiva quan sigui 
possible).  
 

● Crear una xarxa de jovent format en temes d’igualtat, violència masclista i LGBIfòbia perquè 
puguin impartir tallers de sensibilització i prevenció entre els col·lectius juvenils, a dins i fora 
de les aules.  
 

● Vetllar perquè les biblioteques de la ciutat (les públiques i les dels centres escolars) incorporin 
fons documental i material sobre diversitat sexual i de gènere. 
 

● Treballar en el projecte de camins escolars segurs, amb la participació del Consell de la Infància, 
però també d’altres agents, com el món del comerç o les associacions de famílies d’alumnes, 
entre d’altres. D’aquesta manera, estarem fomentant també la implicació i la coresponsabilitat 
de tota la comunitat en el fet educatiu.  

● Treballar per la creació d’un centre de suport de l’Institut Obert de Catalunya i de la Universitat 
Oberta de Catalunya. 

● Treballar per la creació d’una seu de l’Escola Oficial d’Idiomes. 
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● Fomentar accions per a la millora dels nivells educatius i formatius dels ciutadans i ciutadanes 
al llarg de la vida.  

● Fomentar cursos i formacions de coeducació per al personal docent de la ciutat 

● Garantir una oferta de Formació Ocupacional de qualitat i actualitzada amb la demanda real i 
potencial del mercat laboral.  

● Garantir espais i horaris adequats per l’estudi. Treballar amb coordinació amb la Diputació 
perquè els horaris de les biblioteques  puguin  adaptar-se a les necessitats dels usuaris 
depenent de l’època (com en períodes d’exàmens). Buscar noves ubicacions per a sales 
d’estudi, evitant situar-les al costat d’altres equipaments de naturalesa sorollosa. 

● Potenciar i fomentar les activitats educatives interescolars fent partícip entitats (escola de 
música, biblioteca, punt de voluntariat, diables, geganters, escoles de dansa…) i escoles en una 
mateixa activitat conjunta. 

● Donar suport a les iniciatives de defensa de la llengua a l’escola catalana, i a les entitats que la 
defensen, tant al Principat com a la resta del domini lingüístic.  

● Vetllar per a que tots els centres educatius siguin accessibles. 

● Continuar fomentant la compatibilitat de la vida laboral amb la familiar facilitant l’obertura dels 
centres educatius en períodes no lectius (tardes, després de classe, caps de setmana, períodes 
vacacionals, etc.). Ampliant els horaris i la diversitat d’activitats programades.  

 

2. Habitatge 

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. A Sant Boi, el preu del lloguer 
ha pujat significativament els darrers anys i l’administració no s’ha mostrat capaç, fins ara, de fer una 
política d’habitatge que ajudi a regular el mercat i que, més enllà de donar suport a les persones en 
situació de vulnerabilitat, pugui garantir el dret d’accés a l’habitatge. A més, en una ciutat com la nostra 
que tendeix a l’envelliment, cal fer una política activa d’habitatge, a través d’un parc públic ampli però 
també d’ajudes, que permeti que el jovent de la nostra ciutat pugui emancipar-s’hi i no hagi de marxar 
a viure fora de Sant Boi.  

 
Per anar a més en habitatge proposem: 

● Renovar el Pla Local d’Habitatge, obsolet des de 2012. Cal fer-lo, no des d’una lògica de 
creixement expansiva, sinó des d’una lògica de gestió i rehabilitació del parc actual, si bé cal 
tenir en compte que el parc públic actual és absolutament escàs.  
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● Fer les modificacions normatives escaients per tal d’establir l’obligació de destinar el 30% del 
sostre dels edificis sotmesos a rehabilitació integral i de nova construcció a la ciutat de Sant 
Boi a habitatges de protecció oficial de gestió pública i municipal, en compliment de la moció 
aprovada pel Ple Municipal durant el passat mandat. Els habitatges resultants de la 
rehabilitació integral d’edificis se sotmetran a les mateixes obligacions, pel que fa a la reserva 
de sostre destinat a Habitatge de Protecció Oficial en règim de lloguer o altres formes de 
cessió d’ús, que les actuacions que es realitzin en solars edificables. 

● Ampliarem el parc de lloguer assequible, i també de lloguer social, buscant mecanismes tant 
per afavorir la nova construcció com per mobilitzar habitatges desocupats. Tenir un parc 
públic el suficientment gran és l’única garantia de poder incidir en els preus del mercat quan 
aquests es disparin, així com de poder ajudar a aquelles persones o famílies que es trobin en 
situacions de més vulnerabilitat.   

● Elaborar un cens de pisos buits, així com un cens de persones en situació d’emergència 
habitacional per tal de conèixer amb què comptem a la ciutat per garantir el dret a 
l’habitatge.  

● Reforçar els serveis de mediació i els ajuts d’urgència per ajudar a les famílies amb risc de ser 
desnonades. Garantir un reallotjament temporal immediat en cas que el procés no es pugui 
resoldre evitant el desnonament. Establir, en habitatges buits de titularitat pública, habitatge 
d’emergència per pal·liar aquestes situacions. 

● Actuar des de l’administració per tal de provocar la posada a lloguer dels pisos buits de les 
entitats bancàries, mitjançant les sancions i la pressió fiscal. 

● Impulsar programes per regularitzar la situació de les persones i famílies que estan en pisos 
ocupats per recursos econòmics insuficients.  

● Donar suport a la rehabilitació d’habitatges antics en desús i a projectes de masoveria 
urbana, que facin aflorar nous habitatges i que, a la vegada, ajudin a la dinamització de 
zones més antigues o desafavorides. 

● Promoure i col·laborar amb aquelles iniciatives que tendeixen a frenar l’especulació, limiten 
el lucre i promouen l’habitatge social o l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, entre d’altres 
models.  

● Constituir reserves municipals de sòl per a properes promocions d’habitatge públic 
assequible i/o social. La principal reserva de sòl a la ciutat en aquest sentit es troba al sector 
FECSA-Caserna, però hi ha altres sectors susceptibles, que es determinaran en base a 
l’auditoria urbanística i el debat sobre el desenvolupament de la ciutat.  

● Promoure l’habitatge dotacional per a persones amb dificultats: gent gran, malalts mentals o 
crònics, dones víctimes de violència masclista, etc. 

● Elaborar un inventari públic actualitzat d’habitatges accessibles. 

● Vetllar perquè tots els habitatges construïts al municipi (tant  de  titularitat pública com de 
promoció privada) garanteixin l’accessibilitat i tinguin la possibilitat de comptar amb 
preinstal·lació domòtica. 

● Establir que, com a mínim el 3% dels habitatges de protecció oficial i promoció pública que 
pugui promoure l’Ajuntament es destinin a persones amb problemes de mobilitat. 
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3. Treball 

Si bé l’índex d’atur ha baixat durant els darrers 4 anys, la precarització del mercat de treball i les 
dificultats de reinserció de les persones aturades de llarga durada estan generant un nou tipus de 
pobresa. Cal fer polítiques actives d’ocupació a curt termini, i posar les bases, amb visió estratègica en 
l’àmbit de la reactivació econòmica, perquè les persones puguin accedir al mercat laboral (per primer 
cop o reinserint-s’hi) i desenvolupar la seva vida en plenitud. Perquè la millor política social és un treball 
digne.  
 
Per anar a més en treball proposem: 

● Promoure l’ocupació de qualitat, potenciant el treball en xarxa i la coordinació amb els serveis 
municipals. 

● Adoptar una estratègia Local d’inclusió Laboral adreçada als grups socials més exclosos 
socialment i amb dificultats d’accés al mercat laboral. 

● Donar un nou impuls als programes de foment de l’ocupació estables per a una major 
conciliació familiar i la millora de l’ocupabilitat per a joves, dones, adults amb fills a càrrec, 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental, majors de 50 anys i persones aturades de molt 
llarga durada. 

● Vetllar per la igualtat d’oportunitats i la transparència en els processos de selecció de 
l’administració i les empreses públiques.  

● Treballar, a dins i fora de l’administració, per garantir l’equitat entre homes i dones, lluitar 
contra la bretxa salarial i els sostres de vidre que no permeten la promoció de les dones en 
igualtat de condicions. En aquest sentit, aplicar el Pla d’Igualtat Intern i, a la vegada, utilitzar 
la Instrucció de Contractació Pública Responsable per situar aquests elements com a claus en 
la contractació externa de béns i serveis.  

● Promoure l’adopció de plans d’igualtat a les empreses del municipi. 

● Utilitzar també la Instrucció de Contractació Pública Responsable com un instrument 
generador d’igualtat d’oportunitats al nostre municipi, situant elements que afavoreixin 
l’ocupació dels sectors més vulnerables a les empreses amb les que l’Ajuntament contracti 
béns o serveis.  
 

● Potenciar els itineraris formatius d’inserció laboral i de noves capacitacions per afavorir la 
incorporació al mercat laboral, tenint en compte el teixit productiu de la nostra ciutat.   

● Apostar, en col·laboració amb altres administracions, per plans d’ocupació vinculats a 
l’ajuntament o les empreses municipals, però en contacte amb el món empresarial de la ciutat, 
per poder donar continuïtat a les persones que s’hi acullin. 

● Col·laborar en l’establiment de canals de comunicació entre els centres educatius, les 
empreses i l’administració per tal d’ajustar l’oferta de formació professional a les necessitats 
locals del mercat de treball.  
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● Fomentar les estades en pràctiques d’estudiants a les empreses de la ciutat. 

● Facilitar la presència i l’activitat dels Centres Especials de Treball als municipis, reservant un 
6% dels contractes públics municipals per aquest tipus d’empreses de treball protegit per a 
persones amb discapacitat. 

● Promoure mesures per fer aflorar l’economia submergida en l’àmbit de l’atenció a les 
persones.  

● Garantir el dret a la mobilitat per a l’accés al treball amb bonificacions i tarifes socials en el 
transport públic, per als aturats i totes les persones amb baixos ingressos.  

● Vetllar pel compliment de la quota legal de reserva per persones amb discapacitat, tant en les 
empreses privades com en la contractació pública. 

● Elaborar plans estratègics respecte d’aquells sectors que tenen un gran potencial a la nostra 
ciutat pel que fa a la generació d’ocupació, com ara la Salut (específicament la Mental, però 
també en general) i l’agricultura.  

 

4. Cultura i patrimoni 

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. Aquesta visió 
utilitarista empobreix la creació i també impedeix l’accés igualitari a la cultura. Nosaltres apostem per 
una ciutat viva i creativa culturalment. Amb un model de cultura sorgit des de la base, amb 
protagonisme de les entitats i sense tuteles polítiques, i que faci aflorar les singularitats de la ciutat.  

 
Per anar a més en cultura i patrimoni proposem: 

● Fer un nou Pla de Cultura participatiu, que tingui en compte la situació actual i les 
potencialitats de la ciutat en aquest àmbit. 

● Reactivar el Consell Municipal de Cultura com a òrgan de participació i reflexió estratègica 
sobre el model cultural de la ciutat.  

● Donar suport i promoció als creadors locals de tots els àmbits, amb recerca i habilitació 
d’espais de creació i d’assaig. En aquest sentit, el replantejament dels equipaments 
municipals que plantegem, pot donar sortida a aquestes necessitats. 

● Donar ple suport a tots els actes vinculats al nomenament de Sant Boi com a ciutat gegantera 
de l’any 2020.  

● Fer visible i posar en valor el potencial que aporta la diversitat cultural a la nostra ciutat, a 
partir de projectes en xarxa entre diverses entitats o facilitant espais als grans 
esdeveniments culturals de la ciutat.  
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● Desenvolupar d’una vegada per totes les conclusions del procés participatiu sobre l’Ateneu 
Santboià, per tornar-lo a situar com a element singular que serveixi de motor de la vida 
cultural i social de la ciutat. Un Ateneu que ha de ser l’aportació santboiana als models de 
gestió ciutadana d’equipaments culturals que s’escampen arreu del País.  

● Visibilitzar més la implantació del protocol contra agressions sexistes en espais d’oci. Cal que 
tothom en conegui la seva existència en aquelles festes públiques, i cal que es treballi amb 
els operadors d’oci privats perquè els implementin als seus negocis, així com amb les entitats 
que organitzin activitats d’aquest estil.  

● Revitalitzar l’oferta museística, amb la renovació permanent de continguts. Tant del museu 
de la ciutat, com dels centres d’interpretació del riu a Can Julià i del paisatge a Sant Ramon, 
vinculant els diferents equipaments i tractant el conjunt del Centre Històric com a part 
integrant d’aquesta oferta museística.  

● Repensar, juntament amb creadors locals, el paper del Centre d’art Can Castells, per 
convertir-lo en un equipament de referència per a creadors, i no tan sols un repositori 
d’exposicions.  

● Tirar endavant el projecte per a una biblioteca al barri de Marianao. 

● Donar més visibilitat a la nova oferta dels cinemes Can Castellet. Un cop assumit que la 
competència en l’àmbit comercial no era profitosa, cal destacar més la singularització per la 
que s’està intentant apostar, per tal de que aporti un valor afegit i pugui atreure nous tipus 
de públic.  

● Ofertar a les escoles de la ciutat, un paquet variat d’activitats lligades a  la cultura popular 
catalana: tallers amb instruments tradicionals, sardanes, balls populars, jocs tradicionals. Fer-
ho en col·laboració amb entitats de la ciutat que vulguin apadrinar aquests tallers, que es 
podrien fer en horari lectiu i/o aprofitant la iniciativa dels patis oberts.  

● Catalogar, preservar i divulgar, dins i fora la ciutat, els elements de patrimoni cultural, natural 
i històric de què disposem a la nostra ciutat, pensant-los de manera global i estratègica, com 
un gran actiu de Sant Boi.  

● Catalogar els elements patrimonials de la ciutat i divulgar-los. Declarar Béns Culturals 
d’Interès Local els elements més rellevants per tal de donar-los el tractament i la projecció 
que es mereixen. 

● Mantenir el patrimoni en les condicions adequades, evitant la seva degradació com passa en 
alguns indrets, com ara les Termes Romanes; o la seva destrucció, com va passar amb el 
jaciment neolític de la Roca dels Canons.  

● Realitzar un projecte a la Roca dels Canons per crear una estació interactiva d'informació 
tant del neolític, com dels ibers o la pedra seca, aprofitant que és un punt d'entrada a la 
muntanya. Tanmateix, el jaciment de la Roca dels canons es podria reconstruir en un material 
que aguanti bé la intempèrie 
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● Divulgar i posar en valor de forma continuada el nostre patrimoni a dins i fora de la ciutat. 
Intervenir en totes les fires i congressos on es tingui oportunitat de projectar les 
potencialitats de la nostra ciutat en aquest àmbit. 

● Garantir la màxima accessibilitat a la informació de l’arxiu municipal i facilitar-ne l’ús i estudi 
dels seus fons. L’arxiu no és un magatzem de documents, sinó que ha de ser un lloc per 
difondre i facilitar l’estudi. En aquest sentit, cal ampliar els recursos que s’hi destinen perquè 
sigui una eina al servei de la ciutadania i de les persones que vulguin estudiar la nostra ciutat.  

● Digitalizar el fons artístic de la ciutat així com la documentació de l'arxiu històric, ordenar-ne 
adequadament els continguts i penjar-los a un espai web perquè tothom pugui consultar-ho 
lliurement. 

● Crear beques remunerades de recerca en l’àmbit del patrimoni. 

● Entendre els entorns natural i agrari, també, com a elements patrimonials, i conscienciar la 
població de la necessitat de preservar-lo. 

● Treballar per la declaració del canal de la Dreta com a Bé Cultural d’Interès Local. A la vegada, 
establir un conveni amb la Societat del Canal de la Dreta del Llobregat per tal de poder 
vetllar per la seva recuperació com a canal històric, des de la seva entrada al terme a Molí 
Nou-Ciutat Cooperativa fins arribar al terme del Prat.  

● Un cop adaptada a la toponímia els camins de la zona de la Marina, cal seguir els treballs de 
recuperació i divulgació dels noms de lloc de la part de muntanya del terme així com els del 
nucli urbà.  

● Manteniment i difusió del patrimoni de pedra seca, Bé Cultural d’Interès Local. 

 

5. Acció social i comunitària 

Cal seguir lluitant contra l’exclusió social a partir de polítiques de suport a l’emergència, des del 
reforçament dels serveis públics i les polítiques de segona oportunitat. A la vegada, però, cal planificació 
estratègica i polítiques d’inversió pública en àmbits com l’educació, el treball o l’habitatge per facilitar 
que les persones puguin desenvolupar la seva vida en igualtat d’oportunitats. A la vegada, cal reforçar 
les actuacions comunitàries que ajuden a reforçar el sentiment de pertinença i l’empoderament ciutadà, 
elements bàsics per a la cohesió social.  

Per anar a més en acció social i comunitària proposem: 

● Elaborar un Pla Estratègic d’Acció Social (PEAS) amb participació ciutadana i que busqui el 
màxim consens polític i social. Aquest Pla ha de dotar-nos d’eines per, a més d’establir com 
fer funcionar els serveis socials per donar resposta a les situacions d’emergència, poder 
identificar, abordar i lluitar contra els factors que generen exclusió social. Un Pla que, per 
força, ha de ser transversal i anar més enllà de l’abordatge des dels Serveis Socials, sinó que 
ha de contemplar actuacions en tots els àmbits de la política pública del nostre Ajuntament.   
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● Assignar els recursos suficients a polítiques d’inclusió municipals, així com a les entitats 
socials del Tercer Sector que participen en el seu desplegament. En aquest sentit, també dotar 
amb els recursos suficients els fons locals contra l’exclusió social i la pobresa. 

● Ampliar el suport i la coordinació amb les accions comunitàries impulsades per les entitats 
socials de la ciutat, reconeixent el paper del tercer sector social com a agent imprescindible 
per garantir la cohesió i l’equitat.  

● Reclamar de les altres administracions el compliment del finançament associat a les 
competències pròpies dels ajuntaments, i d’aquelles impròpies però que l’Ajuntament ha 
d’assumir per lluitar contra la  pobresa i garantir la cohesió social. 

● Demanar canvis legislatius per ampliar les competències municipals en matèria de serveis 
socials i els recursos que s’hi destinen. 

● Treballar per l’obtenció de recursos amb altres administracions, però també amb entitats del 
tercer sector de cara a poder fer més polítiques públiques, ja sigui directament, ja sigui a 
través de la xarxa associativa.  

● Compactar la diversitat d’ajuts i prestacions existents en l’àmbit de la intervenció social per 
avançar cap a una atenció integral de la persona.  

● Reforçar l’atenció dels serveis socials a les famílies amb infants en  situació de pobresa, tant 
amb ajuts finalistes (complement de beques menjador, aparells de salut, activitats de lleure 
educatiu…), com amb suports i acompanyament per a la seva tasca parental. 

● Afrontar el sensellarisme des d’una lògica empoderadora de les persones, acompanyant-les 
en el trànsit cap a la seva reinserció a la societat, evidentment amb mesures pal·liatives de 
suport mentre no s’assoleixin els objectius.  

● Aprofundir en els programes de seguiment i reinserció social i, sobretot, laboral, de persones 
que han estat ateses durant un llarg període per l’administració. 

● Fer complir la Llei 24/2015, especialment en l’àmbit de pobresa energètica, iniciant el 
procediment sancionador quan convingui. Amb el compromís de reinvertir allò obtingut a 
través de les sancions en programes socials.  

● Orientar i ajudar des dels serveis socials les famílies amb pocs recursos perquè no pateixin 
talls de subministraments bàsics, i perquè puguin acollir-se als ajuts existents per cobrir el 
cost de les factures.  

● Vetllar perquè funcionin serveis de finestreta única per a l’abordatge de situacions de 
vulnerabilitat relacionats amb les necessitats bàsiques, especialment complexes, per exemple, 
en l’habitatge o els subministraments energètics. 

● Assegurar que les beques de menjador escolar siguin suficients en  quantia i cobertura per 
garantir un àpat saludable i un espai educatiu als migdies als centres educatius de la ciutat. 
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● Millorar els serveis municipals de promoció de l’autonomia personal i de suport a la vida 
quotidiana de la gent gran i les persones amb  discapacitat o trastorns mentals; garantint el 
dret a viure i envellir dignament a casa, i a viure autònomament; i prioritzant el 
desenvolupament de la figura de l’assistent personal.  

● Impulsar la superació del model familiar d’atenció a la dependència perquè les persones 
cuidadores surtin de la precarietat i de l’economia submergida. En aquest sentit, treballar 
progressivament per la remunicipalització dels serveis d’atenció domiciliària, actualment a 
mans privades. 

● Tenir present l’envelliment de la població i planificar les necessitats de recursos sociosanitaris, 
com a unitats d’atenció intermèdia, tant en serveis de titularitat municipal com els que siguin 
d’administracions superiors. 

● Treballar per aconseguir la construcció d’una residència pública per a gent gran i un centre 
de dia, en col·laboració amb la Generalitat.  

● Establir ajudes per a l’arranjament d’habitatges de persones grans per adaptar-los a les seves 
necessitats, minimitzant riscos innecessaris.  

● Augmentar els programes per a la detecció i prevenció del maltractament envers les persones 
grans i les persones amb discapacitat, i també els programes d’atenció i seguiment per a 
aquestes. 

● Vetllar perquè els mecanismes d’allotjament i acollida per dones i infants víctimes de violència 
masclista siguin coneguts i d’accés ràpid i fàcil per aquelles dones que es trobin en aquesta 
situació garantint, evidentment, la discreció i la seva seguretat per davant de tot. 

● Continuar amb el suport a la tasca de la botiga solidària que gestiona el banc dels aliments 
per a poder atendre les necessitats de les famílies amb més dificultats. Dotar de formació 
permanent al voluntariat ja existent, i fer un treball amb les entitats i la ciutadania per a 
promoure nou voluntariat que permeti donar més i millor servei. 

● Establir una estratègia de ciutat contra el malbaratament alimentari que impliqui a grans 
productors comercials, el sector de la restauració i l’hosteleria, la comunitat educativa i la 
ciutadania en el seu conjunt.  

● Seguir facilitant l’empadronament com a base a l’accés universal a l’assistència sanitària. 

● Revisar i actualitzar, amb participació ciutadana, el programa municipal transversal de nova 
ciutadania, obsolet des de 2010. Cal actualitzar el diagnòstic de les necessitats que tenim a la 
nostra ciutat a dia d’avui i establir estratègies per abordar-les.  

● Establir actuacions que combatin els rumors i els discursos d’odi en col·laboració amb entitats 
i ciutadania voluntària.  

● Treballar per la implementació del Pacte per la Reforma Horària tant en l’àmbit de 
l’administració com a la resta de la ciutat.  
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● Promoure les iniciatives que fomentin el civisme i la dinamització comunitària, potenciant així 
els valors cívics i democràtics entre la població.  

● Potenciar el voluntariat i l’associacionisme com una de les millors formes de participació social 
i d’exercir el civisme.  

● Treballar en un Pacte local pel bé comú, amb la vocació d’impregnar les entitats i la ciutadania 
de la necessitat de corresponsabilitzar-nos en cuidar allò que és de totes i de tots, fent 
especial èmfasi en l’espai públic, però no només.  

 

6. Benestar animal 

Promoure polítiques municipals pel benestar dels animals també és treballar i caminar cap a una societat 
més 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 esdevé una 
societat més completa, sensible i cohesionada.  

Per anar a més en benestar animal proposem: 

● Garantir el compliment de la llei de Protecció animal de Catalunya per evitar activitats i 
actuacions explícitament prohibides en aquesta per evitar que cap animal de companyia, 
domèstic o salvatge (autòcton o no) pateixi una situació de risc. 

● Municipalitzar la gestió del Refugi Municipal d’animals de companyia (RMAC) i ampliar-ne les 
seves dimensions i prestacions per garantir el benestar animal i un servei adequat a les 
persones que en fan ús.  

● Donar un nou impuls al voluntariat animalista, que permeti millorar la gestió del RMAC i, 
també, de la vinculació dels animals que hi són amb les diverses activitats socials i culturals 
de la ciutat.  

● Promoure activament l’adopció i la tinença responsable d’animals. 

● Incentivar que la ciutadania utilitzi, amb els seus gossos, els espais habilitats per a que facin 
les seves necessitats.  

● Garantir espais adients per a les necessitats dels gossos, així com zones d’esbarjo tenint en 
compte la distribució dels animals censats a cada barri. Treballar amb les comunitats de 
persones usuàries per aconseguir la seva implicació en la millora i manteniment dels diferents 
espais.  

● Crear un programa específic municipal d’ajuda per a persones en una situació temporal o 
permanent que els impedeix garantir la cura adequada dels seus animals de família.  

● Establir protocols d’actuació davant els casos de violència masclista en presència d’animals 
domèstics.  
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● Treballar per una bona gestió i manteniment de les colònies de gats existents, aixó com les 
possibles noves zones amb colònies no controlades  

● Crear zones de coexistència entre persones amb animals i les que no en tenen. Això inclou 
desenvolupar projectes a les zones de l’entorn natural de la ciutat on no hi hagi risc per la 
fauna autòctona i els espais verds urbans.  

● Fomentar que totes les activitats que es facin a la ciutat, ja siguin públiques o privades, tinguin 
en el tracte ètic cap als animals un dels seus pilars. 

● No permetre la difusió per mitjans de comunicació municipals de continguts i programes que 
facin propaganda o justificació de cap espectacle que produeixi la mort i/o el dolor a animals, 
sense distinció d’espècie. 
 

7. Activitat esportiva 

Des d’Esquerra Republicana entenem l’esport com a instrument per assolir una societat cohesionada i 
saludable. Un nou model esportiu basat en la concepció de l’esport com a sector privat d’interès públic, 
que demana una estreta complicitat entre una societat civil esportiva i organitzada i una administració 
pública no intervencionista que planifiqui, dinamitzi i doni suport a l’esport com a realitat transversal 
econòmica, de salut, educativa, social i de lleure. 
 
Per anar a més en activitat esportiva proposem: 

● Aprofitar el nou reglament de participació ciutadana per reimpulsar un espai de deliberació i 
decisió de les entitats del món esportiu de la ciutat, com podria ser el Consell Municipal de 
l’Esport, posant en valor l’intercanvi d’experiències i la possibilitat de teixir sinèrgies entre 
elles.  

● Potenciar l’agenda esportiva  que recull tota la informació dels actes que es realitzen des de 
l‘Ajuntament, o des de les entitats i associacions esportives de Sant Boi. I en especial donar 
difusió i rellevància institucional a la participació dels clubs i esportistes del municipi en 
esdeveniments esportius.  

● Seguir amb la tasca de posar en valor els èxits esportius dels nostres clubs i d’aquelles 
persones que assoleixen èxits esportius que posen el nom de la ciutat al mapa 

● Treballar, de la mà de la Unió Esportiva Santboiana i altres administracions, per fer possible 
el Museu del Rugbi català a la nostra ciutat, i vincular-lo a l’oferta museística i turística de la 
ciutat.   

● Fomentar que hi pugui haver un equipament capacitat per atendre les necessitats dels 
esportistes d’elit i que, alhora, estigui obert a atendre necessitats de la resta d’esportistes 
federats/des de la ciutat (dietes, fisioteràpia, rehabilitació, etc.). Treballar amb les diferents 
entitats esportives presents al Consell Municipal de l’Esport per definir-ne les necessitats i el 
funcionament.  
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● Desenvolupar una política de subvencions a les entitats esportives més justa i que s’adapti a 
les necessitats i programes esportius realitzats per les mateixes, sense afavorir a només 
algunes d’elles. En especial amb una clara bonificació d’aquelles que nodreixen les files dels 
seus equips professionals amb elements sorgits de l’esport base o que potenciïn l'esport 
femení.  

● Fomentar l’ús del català en tots els actes esportius organitzats o a nivell de col·laboració 
(subvencions), tant per l’Ajuntament com per les  entitats esportives.  

● Donar suport a les seleccions catalanes en l‘àmbit esportiu i institucional.  

● Crear uns plans de promoció als espais públics —places, carrers, circuits de salut urbans, etc.- 
on es lligui l’activitat física i el coneixement del patrimoni natural, cultural i històric del 
municipi. 

● Tenir programes esportius per a persones amb discapacitats, treballats i consensuats amb 
les diferents entitats i associacions santboianes que treballen en aquest àmbit. 

● Impulsar polítiques d’integració esportiva per als nouvinguts, facilitant la seva incorporació 
en el món esportiu i associatiu de Sant Boi. 

● Donar encara més impuls a la visibilització de l’esport femení, tant en la seva vessant escolar 
o de lleure, com en els àmbits federats i de competició.  

● Fomentar i defensar els esports minoritzats (com ara l’skate, BMX, l’escalada) així com la seva 
activitat esportiva en llocs adients per a la seva pràctica (skate parcs, rocòdroms o salts BMX). 

● Donar suport a aquelles entitats esportives que organitzin activitats al carrer, com a elements 
clau en la cohesió social i l’impuls de la pràctica esportiva.  

● Impulsar accions orientades a prevenir i combatre el masclisme i la lgtbifòbia en l’àmbit de 
l’esport.  

● Implantar un calendari de formació de tècnics i monitors, amb la participació directe de les 
entitats i associacions esportives de Sant Boi. 

● Manteniment i enfortiment de la xarxa d’equipaments esportius, que permeti cobrir les 
necessitats dels diferents clubs que fan pràctiques esportives a la nostra ciutat. Cal analitzar 
les necessitats de les nostres entitats i veure quines facilitats es poden donar des de 
l’administració, així com fer un bon manteniment dels diversos equipaments.  

● Treballar per tenir una piscina pública que es pugui utilitzar tot l’any i que, per tant, permeti 
estar coberta i descoberta.  

● Fomentar circuits d’activitat física a l’aire lliure, especialment orientats per a l’activitat per a la 
gent gran  

● Desplegar activitats de promoció esportiva a l’espai públic (amb recorreguts per la marina, el 
delta, la muntanya, o recorreguts urbans) en què es relacioni l’activitat física amb el 
coneixement del patrimoni natural, cultural i arquitectònic del municipi. 
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8. Salut 

La prevenció de la malaltia i la protecció i promoció de la salut seran els eixos principals de tot el sistema 
en tots els períodes de la vida de la persona. L’abordatge dels determinants socials de salut és clau per 
impulsar polítiques públiques que reverteixin en la millora de la salut de la comunitat. Aquestes 
polítiques s’han de dur a terme amb la corresponsabilitat de la ciutadania com a subjecte actiu en la 
pròpia salut i benestar, individual i col·lectiu, basant-se en un model col·laboratiu amb els professionals. 
En aquest sentit, la participació de tots els actors implicats –ciutadania, representants d’entitats, 
representants del món local i altres administracions, professionals i proveïdors– serà inclosa com a 
element capital en la presa de decisions i en el procés de confecció de polítiques, generant un diàleg 
constructiu amb un impacte transformador en la decisió final per tal de prendre-la de manera més 
intel·ligent i més legítima. 
 
Per anar a més en salut proposem: 

● Elaborar el Pla Local de Salut en compliment de l’acord del mandat anterior. Fer-lo de manera 
participativa amb la ciutadania, els professionals i les entitats, per tal de dibuixar un 
abordatge integral de les necessitats en matèria de Salut que tenim a la nostra ciutat.  

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

 
● Treballar amb la Generalitat per accelerar el màxim possible la  construcció del CAP de 

Marianao. 

● Treballar amb la Generalitat per garantir urgències de  proximitat  als CAPs del municipi en 
horari nocturn i en cap de setmana. 

● Treballar amb la Generalitat per tenir un ràtio de professionals de la salut primària per 
habitant adequat en cada barri. 

● Fomentar la creació de xarxes locals de salut comunitària amb participació de tots els agents 
implicats.  

● Donar una millor informació de com utilitzar els recursos sanitaris existents i reforçar 
l’educació sanitària, potenciadora de l’autonomia personal.  

● Reforçar els programes de prevenció i promoció de la salut. 

● Promoure un estil de vida saludable que contempli l’activitat física i una alimentació 
equilibrada a totes les etapes de la vida i en col·lectius més vulnerables. Fomentar l’ús 
d’equipaments públics per desenvolupar  activitats i tallers adreçats a la promoció d’un estil 
de vida saludable.  

● Reforçar els programes que afecten més especialment a la salut i la qualitat de vida 
d’adolescents i joves. 

● Reforçar l’activitat del Punt Jove de Salut, donant-lo més a conèixer entre el jovent de la 
ciutat.  
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● Impulsar la construcció de noves residències i centres de dia públics i en règim de concertació 
amb la Generalitat, amb treball en xarxa entre els  responsables de l’atenció sanitària i dels 
serveis socials. Prestar especial atenció als barris amb major índex d’envelliment.  

● Prioritzar iniciatives i dissenyar estratègies per promoure la vida independent d’aquells 
col·lectius en situació de dependència, i fer-ne un seguiment proactiu.  

● Impulsar accions en matèria de Protecció de la Salut, adreçades a la prevenció dels efectes 
negatius que diversos elements del medi poden tenir sobre la salut i el benestar de les 
persones. 

● Elaborar, conjuntament amb altres administracions, un Pla d’actuació municipal de Sanitat 
Ambiental per garantir el control i la vigilància dels agents físics, químics i biològics presents 
en el medi físic, en els equipaments i espais públics i indrets habitats, que poden generar 
riscos per a la salut. 

● Fomentar la creació de xarxes locals de salut pública amb participació de tots els agents 
implicats.  

● Informar, de manera regular i rigorosa sobre l’estat de l’aire i impulsar actuacions dirigides a 
disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica. 

● Elaborar i implementar programes específics de control de plagues que puguin ser 

perjudicials per a la salut. 

 

9. Seguretat ciutadana 

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 
només opti per la coacció quan la resta de recursos hagin estat ineficaços.  

Per anar a més en seguretat ciutadana proposem: 

● Reforçar els serveis de policia de proximitat, augmentant-ne la dotació de recursos i els 
continguts de les seves actuacions, com un element vertebrador de la bona convivència al 
municipi, amb la prevenció com a principi bàsic d’actuació.  

● Dotar de més contingut la tasca dels agents cívics, amb coordinació amb la policia local, per 
informar i divulgar a peu de carrer les ordenances de civisme del municipi. 

● Reforçar i donar més a conèixer el servei de mediació comunitària, com a eina per intervenir i 
atendre conflictes veïnals. 

● Crear una regidoria de drets civils, com a potenciació de polítiques de garantia i defensa dels 
drets de les persones, també prenent com a base metodològica la mediació.  
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● Implicar la ciutadania en les polítiques de seguretat amb nous instruments de participació 
com el Consell de Seguretat Local o les assemblees de seguretat de barri, per tal d'analitzar 
les diferents problemàtiques que es puguin detectar al municipi i abordar-les de manera 
transversal i holística. 

● Reforçar l'actuació a escoles, casals i altres entitats referents a la formació  i prevenció en 
seguretat, fent especial èmfasi a la seguretat viària. 

● Vetllar per garantir el compliment de les normes que obliguen les activitats d’oci nocturn a 
ser respectuoses amb la qualitat de vida de la ciutadania. L'Ajuntament, mitjançant formes de 
participació ciutadana, impulsarà mesures que facin compatibles les activitats d’oci nocturn 
amb el descans de les persones, i l'estricte control dels aforaments. En aquest sentit, 
impulsarem el Pacte Ciutadà a l’entorn de la concurrència pública i l’oci nocturn.  

● Incentivar el reconeixement al civisme i a la contribució de la seguretat col·lectiva de la 
ciutadania, mitjançant bonificacions fiscals o altres mesures.  

● Potenciar que enlloc de sancions econòmiques, determinats actes incívics es penalitzin amb 
mesures reparadores, amb més capacitat educativa. 
 

● Garantir la presència d’efectius de la policia local a les portes i als voltants de les escoles i 
instituts. També es realitzaran programes a les aules per sensibilitzar l’alumnat, així com 
programes específics adreçats a la resta de la comunitat educativa (docents i famílies) per 
treballar conjuntament en benefici de la prevenció dels perills a què estan sotmesos infants i 
adolescents. 

● Fer que la policia local passi de manera regular per les parts no urbanitzades de la ciutat, 
garantint la seguretat al territori agrícola i a l’entorn natural.  

● Elaborar i actualitzar permanentment un Pla local de millora de punts negres i conflictius i 
detectar els trams de concentració d’accidents que pugui haver al municipi, per millorar així 
la seguretat viària. 

● Utilitzar els sistemes d’alerta de velocitat com a dissuasoris de les males pràctiques al volant.  

● Actualitzar els Plans de protecció civil de tipus especial i territorial a fi d’adaptar-los la realitat 
de la ciutat. 

● Definir un marc d'actuació clar per la figura del Tècnic de Protecció Civil que li permeti 
analitzar i si s'escau millorar els protocols d'actuació definits als Plans d'emergències del 
municipi. 

● Implantar el programa Comerç segur a tots els comerços de Sant Boi,  per tal de poder 
conèixer l’abast real dels petits furts que es produeixen als establiments.  

● Vetllar per tal que les places d’aparcament reservades a minusvàlids tinguin un ús correcte i 
es sancioni el mal us de la targeta d’aparcament per part dels conductors. 
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● Vetllar per una il·luminació adequada, que garanteixi que la gent se senti segura arreu de la 
ciutat.   

● Millorar les mesures preventives d’autoprotecció i d’intervenció davant de riscos i catàstrofes.  

● Vetllar pel bon compliment dels programes de detecció i lluita contra la violència masclista i 
en l’àmbit de la família. Prioritzar l’atenció personalitzada a les víctimes i la formació específica 
dels professionals.  

● Crear un programa de prevenció contra el racisme i la xenofòbia.  

● Crear un programa d’informació ciutadana en seguretat en les tecnologies de la informació i 
la comunicació, especialment adreçat al jovent i a la gent gran, per tal de prevenir-los davant 
d’abusos i mals usos.  
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 III. ANEM A MÉS .  
 EN DINAMITZACIÓ ECONÒMICA RESPONSABLE . 
 

En polítiques de dinamització econòmica de la ciutat, l'objectiu de l'administració local ha de ser 
assegurar que totes les persones puguin exercir el seu dret i deure al treball, digne i de qualitat, i que 
la gent emprenedora tingui la capacitat de tirar endavant els seus projectes empresarials. Per això s'han 
de fer polítiques valentes i responsables de dinamització econòmica que tinguin en compte la nostra 
situació estratègica i les potencialitats de la ciutat, sempre potenciant les lògiques de responsabilitat 
social i ambiental, i fomentant un model d’economia productiva i no especulativa.  

 

A casa nostra, el comerç i la indústria han estat els sectors preeminents que cal cuidar, ajudar i repensar 
per tal de rellançar-los, però també cal donar un nou impuls al sector agrari, amb moltes potencialitats 
així com per fomentar un model de turisme verd i de proximitat que pot generar ocupació i riquesa per 
a la nostra ciutadania.  

 

Cal treballar, doncs, per sostenir els sectors que ja existeixen, per atraure noves inversions a la ciutat 
que ajudin a dinamitzar la nostra economia, potenciar l’economia social i cooperativa, facilitar la 
transició energètica, i abordar els problemes de cada sector des de la seva perspectiva concreta i en 
contacte permanent amb els seus actors. 

1. Agricultura 

La preservació de l’espai agrari, entès com l’espai destinat a l’agricultura que té com a motiu d’activitat 
la producció d’aliments, és una necessitat per assegurar, al màxim nivell que es pugui, la sobirania 
alimentària; així com el consum de proximitat i l’aposta per una economia verda i circular. Amb un 
mercat metropolità com el que tenim a l’abast, les potencialitats del sector a la nostra ciutat són molt 
grans i cal saber alinear els diferents actors per donar-li un nou impuls.  

Per anar a més en agricultura proposem: 

● Garantir, a través del planejament municipal, que la ràtio de conservació d’espai agrari per 
habitant permet una producció de qualitat i proximitat per a tota la ciutadania. 

● Protegir l’espai agrícola mitjançant el desenvolupament d’ordenances municipals que regulin 
els aspectes territorials i urbanístics. 

● Desenvolupar ordenances municipals que donin suport i regulin els aspectes de 
comercialització i distribució de la producció agrària. 

● Utilitzar la instrucció de contractació pública responsable per garantir que als concursos 
públics de càtering que donen servei a l’Ajuntament es garanteixi la compra de producte 
agrari de proximitat. 

● Potenciar l’oferta de producte agrari de proximitat  als  mercats  municipals sedentaris o no i 
a d’altres comerços especialitzats. 
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● Dur a terme actuacions que serveixin per atreure a la indústria agroalimentària, fent que Sant 
Boi esdevingui una ciutat amb un sector agrari encara més potent i competitiu, que permeti 
treballar i desenvolupar consum de temporada, de proximitat i el consum del producte 
autòcton. 

● Fomentar el manteniment de la pagesia i fer polítiques per afavorir la incorporació de noves 
persones que garanteixin el relleu i, per tant, la continuïtat de l’activitat agrària 

● Impulsar la formació permanent agrària per a persones en actiu al sector i persones aturades. 

● Sol·licitar la implantació de Cicles Formatius al municipi relacionats amb el sector agrari. 

● Fomentar la creació d’un Espai de promoció, assessorament, formació i dinamització de la 
pagesia. 

● Fomentar la  creació de Parelles Agràries, és a dir formades per  una persones jove amb una 
persona amb experiència agrària (pagesa). 

● Impulsar la creació d’un Banc de terres agràries per ampliar i/o reorganitzar explotacions 
existents, i per a la creació de noves explotacions amb l’objectiu de fer-les més eficients.  

● Impulsar una xarxa d’horts lúdics a territori urbà, amb gestió compartida entre entitats i 
persones usuàries que ajudi a evitar la proliferació d’aquest tipus d’activitat en terreny agrari.  

● Fomentar els horts escolars, i que les escoles i instituts visitin explotacions agràries en actiu. 

● Elaborar conjuntament amb altres administracions un Pla d’actuació de camins rurals i xarxa 
de reg que inclogui actuacions de manteniment i millora. 

● Promoure el manteniment i la creació d’itineraris agroturístics. 

● Assegurar i protegir La Marina davant de noves infraestructures o construccions. També 
protegir-la d'usos no desitjats, contaminacions de sòl, talls de camins d'accés als camps que 
utilitzen els pagesos, etc. 

● Difondre i posar en valor els productes de proximitat cultivats a Marina. 

 

2. Comerç   

Apostem per un model de comerç urbà que vertebri i cohesioni socialment els nostres barris, 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 comerç independent i eficient, que 
resisteixi les tendències d’integració vertical del sector. Un model comercial fonamentat en l’equilibri 
de formats i que ompli la trama urbana de la ciutat.  Cal posar en valor la funció social del comerç urbà, 
ja que ajuda a fer que les nostres ciutats siguin més vives, integradores i convivencials. El comerç se 
situa en la proximitat de la gent, dona servei i respon a les necessitats de la població; s’implica en la 
ciutat i el seu entorn; fomenta les xarxes socials i la cultura. També proporciona il·luminació, seguretat, 
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neteja i dignitat a l’espai urbà que l’envolta. Finalment, crea complicitats i teixeix xarxa econòmica; 
genera més ocupació directa i indirecta que cap altre format; possibilita la integració i la promoció 
econòmica i social; cohesiona socialment el territori i actua en un món globalitzat des de la realitat més 
propera, i resol amb èxit aquesta aparent contradicció.  
 
Per anar a més en comerç proposem: 

 
● Continuar amb el desenvolupament del Pla de Comerç Urbà 2020, de la mà de 

l’associacionisme comercial. Avaluar quins elements s’han de corregir o millorar per 
aconseguir que la seva implementació assoleixi els objectius fixats.   

● Continuar amb l’aposta per l’urbanisme comercial, millorant l’entorn urbà i fent-lo més amable 
per als vianants, més enllà de l’eix comercial entre mercats que s’ha portat a terme el mandat 
passat. La creació d’entorns urbans atractius és bona per captar nous operadors que 
dinamitzin l’economia i per afavorir que la ciutadania vagi a comprar al comerç de proximitat.  

● Treballar per la creació d’entorns de connectivitat entre eixos, amb la unió entre barris a partir 
de l’eix central amb el Centre Històric a través del carrer Jaume I; i amb el barri Marianao a 
partir del CAP Montclar i el nou Mercat de la Muntanyeta. Afavorir, a través de l’urbanisme, 
en la creació d’eixos comercials de proximitat als diferents barris de la ciutat.  

● Fer un pla específic de dinamització comercial del centre històric de la ciutat, amb consens 
del sector i la ciutadania.  

● Limitar la tipologia d’usos comercials que hi pot haver als límits de la trama urbana perquè no 
amenacin les possibilitats de supervivència del comerç de proximitat instal·lat dins la ciutat 
compacta.  

● Donar més impuls a l’oficina d’atenció a l’empresa, per afavorir la implantació de nous 
comerços a la ciutat. Flexibilitzar l’administració i els tràmits, adaptant-los als nous models 
d’establiment comercial.  

● Elaborar un programa de gestió de locals buits i fomentar, malgrat que el planejament permeti 
transformar-los en habitatge, que les plantes baixes i locals es mantinguin com a locals 
comercials, estudis  i despatxos, fomentant el coworking i la creació de noves startups i, 
també, que la ciutat tingui més vida i il·luminació al vespre-nit.  

● Donar suport a la modernització del comerç urbà, tant pel que fa a l’oferta comercial, com pel 
que fa als canals de venda i distribució.  

● Millorar el sistema de recollida de residus comercials, per incrementar els índex de recollida 
selectiva i vetllar perquè no es facin mals usos.  

● Potenciar les campanyes de promoció del comerç urbà i de proximitat a partir de fires, actes, 
etc.  
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3. Empreses, indústria i serveis 

Pel desenvolupament econòmic de la nostra ciutat és fonamental disposar d’empreses i indústries 
altament competitives en un entorn globalitzat i de digitalització. Amb la quarta revolució industrial, 
les indústries intel·ligents esdevenen una oportunitat per guanyar competitivitat. Des de l’administració 
s’ha d’afavorir la millora de la competitivitat de les empreses i s’ha de garantir que disposen dels 
recursos precisos perquè es vulguin instal·lar i créixer a la nostra ciutat, amb especial atenció a aquelles 
que poden generar més ocupació, creixement i que aportin un valor afegit a la nostra economia. 

Per anar a més empreses, indústria i serveis en proposem: 

● Elaborar un Pla integral per als nostres polígons industrials, que parteixi d’una diagnosi de la 
seva situació i que permeti dinamitzar-los per atraure noves inversions i generar ocupació.  

● Garantir una bona connectivitat a la banda ampla dels nostres polígons industrials, per 
afavorir l’arribada de noves empreses. També fer un bon manteniment de l’entramat urbà i 
l’enllumenat.  

● Treballar per crear un pol d’indústria agroalimentària, que aprofiti la proximitat del Parc 
Agrari i l’utilitzi per a generar activitat en sectors com el conserver o el de productes envasats, 
entre d’altres. 

● Plantejar la segmentació d’algunes naus industrials per tal de poder-hi acollir indústries més 
petites però amb més valor afegit, de sectors com ara les noves tecnologies, o la recerca i el 
desenvolupament, entre d’altres. 

● Fomentar la cooperació entre empreses del territori afavorint la fortalesa d’un entramat 
econòmic local.  

● Promoure la digitalització de les nostres empreses 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. 
 

● Ampliar els espais de coworking existents, i difondre’ls a través de  mitjans de comunicació 
públics. Cal ampliar les zones obertes per treballar, amb despatxos compartits, oferint un 
servei pel desenvolupament d'activitat econòmica, d'art, de creació, etc. Així, fomentarem 
l'emprenedoria però també les relacions entre persones del mateix àmbit o d'àmbits 
complementaris per crear sinergies positives. 

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

El patrimoni històric, cultural i natural de Sant Boi és un factor de competitivitat que ens fa únics i 
singulars i ens permet diferenciar-nos d’altres nuclis urbans i pot contribuir a fer de la ciutat una 
destinació turística de qualitat. La localització estratègica de la ciutat, la proximitat amb Barcelona, el 
port i l’aeroport, a més, és una oportunitat per potenciar un model de turisme familiar, verd, cultural i 
de proximitat. 
 
Per anar a més en turisme proposem: 

  
● Desenvolupar el Pla estratègic de turisme de la ciutat i aprofundir en alguns aspectes que 

aquest no va contemplar.  

● Treballar per la tematització de l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat perquè els viatgers 
trobin informació sobre el patrimoni de la nostra ciutat, tant de l’àmbit natural com del cultural 
i històric (Termes romanes, Can Barraquer-Museu d’història de la ciutat, tomba Rafael 
Casanova, Torre Benviure, ermita de Sant Ramon, parc Marianao, etc.), i convertir-la en un 
punt d’informació turística.  

● Potenciar el turisme vinculat al senderisme, promocionant el coneixement i l’ús de l’anell verd, 
el Camí Ral i l’enllaç santboià amb el Camí de Sant Jaume, entre d’altres. 

● Potenciar el turisme vinculat al patrimoni cultural i històric, a través d’enfortir el nostre paper 
en rutes d’àmbit supralocal com la Ruta 1714, o  de la vinculació amb elements del modernisme 
que tenim propers (com la Cripta Gaudí de la Colònia Güell), treballant conjuntament amb 
Ajuntaments veïns. 

● Fomentar ofertes atractives perquè la gent vulgui venir a conèixer i gaudir del nostre 
patrimoni cultural, històric i natural i que la seva visita vagi més enllà contribuint, també, a 
dinamitzar la vida i l’economia santboianes.  

● Fomentar la presència de Sant Boi a fires i congressos per tal que arreu sigui conegut i posat 
en valor el nostre patrimoni natural, històric, cultural, agrari, comercial, industrial. 

● Treballar amb els operadors turístics per aconseguir que els congressistes i assistents a fires 
que pernocten a Sant Boi, aprofitin per millorar el seu coneixement i ús de la ciutat. 

 

5. Economia social i cooperativa 

Volem impulsar de forma preferent l’economia social, el tercer sector i les cooperatives, perquè siguin 
el motor de transformació del model econòmic cap a un model més responsable, sostenible i basat en 
les persones. Per consolidar aquesta transformació, també s’impulsarà la cultura d’empresa social entre 
el conjunt del teixit empresarial, incentivant comportaments socialment responsables i no 
exclusivament d’obtenció de beneficis empresarials.  
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La transformació del model no es produirà únicament pel creixement de les entitats de l’economia 
social, tercer sector i cooperatives, sinó que també, per completar la transformació del model econòmic, 
cal impulsar el consum responsable: una demanda racional, conscienciada i coneixedora de l’impacte 
de les seves decisions de compra. 

Per anar a més en economia social i cooperativa proposem: 

● Establir punts d’informació i assessorament tècnic-financer per a les persones que vulguin 
crear petites empreses de tipus associatiu o cooperatiu i, també, per aquelles que optin per 
l’autoocupació. 

● Potenciar la creació d’empreses cooperatives i amb finalitats socials i establir beneficis fiscals 
per afavorir-la. 

● Fomentar l’establiment d’un servei de mediació entre emprenedors i propietaris de locals 
comercials en desús que permeti obtenir condicions econòmiques que permetin iniciar el 
negoci sense càrregues fixes excessives. 

● Donar suport a projectes encaminats a fomentar la inserció i integració de persones en 
situacions de major vulnerabilitat i de persones amb discapacitats. 

● Contribuir a iniciatives de promoció i difusió de les empreses i organitzacions de l’economia 
social i cooperativa.  

● Incentivar la participació d’empreses de l’economia social en el subministrament de serveis 
públics.  

● Potenciar el cooperativisme del sector agrari de la nostra ciutat, com a manera de revitalitzar 
el sector i afavorir els relleus.  

● Fomentar el consum responsable, entès com el consum de productes i serveis de l’economia 
cooperativa i l’economia social i solidària. En aquest sentit, treballarem en l’establiment de 
l’etiqueta social. 
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 IV. ANEM A MÉS .  
 EN GOVERNANÇA REPUBLICANA . 
 
L'ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, té un paper fonamental en l'enfortiment 
de la democràcia, fent polítiques on l'ètica, la transparència, el rendiment de comptes i la participació 
ciutadana siguin la norma i no l'excepció.  
 
El disseny i l'execució de qualsevol política municipal, avui, només es pot gestar des de la transversalitat 
i la responsabilitat social. Reivindiquem la construcció col·lectiva de polítiques públiques amb el conjunt 
de la ciutadania i les entitats. Volem estimular el compromís social, el deure i la llibertat de la ciutadania 
per decidir en tots els afers municipals i per això cal ser proactius en la informació, amb total 
transparència, i cal situar els escenaris on la deliberació conjunta es pugui portar a terme i permeti 
arribar a grans consensos, que fixin les línies estratègiques de l’actuació pública i que facin que els 
grans temes no depenguin del color de qui ostenti el govern.  
 
També cal una millor gestió dels recursos i els serveis públics, amb més control, amb una fiscalitat 
progressiva i més justa, i uns serveis públics que s'han d'internalitzar de nou, després d'anys d'haver-
los posat en mans privades.  
 
Així doncs, nosaltres proposem un Ajuntament amb parets de vidre, on tot sigui avaluable per part de 
la ciutadania, amb plena informació i coneixement. I també una administració que faciliti que la ciutat 
es converteixi en una àgora ciutadana, on la deliberació i el debat permanent entre els veïns i veïnes 
enforteixi les polítiques públiques i el sentiment de coresponsabilitat.  

1. Transparència, ètica, rendiment de comptes i accessibilitat  

Per garantir la qualitat democràtica, és imprescindible seguir en tot moment pautes de comportament 
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, sinó també d’inspirar les seves actuacions per clars principis republicans. Així doncs, cal 
proporcionar eines perquè la gent pugui exercir el control i seguiment de les polítiques públiques. La 
transparència és el valor del bon govern i s’ha de garantir mitjançant compromisos vinculants i 
acompanyar-la de la mirada crítica de la ciutadania a partir del rendiment de comptes constant.  

Per anar a més en transparència, ètica, rendiment de comptes i accessibilitat proposem: 

● Completar definitivament l’adaptació del funcionament municipal a la Llei de Transparència, 
accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat.  

● Apostar per una administració cada vegada més oberta i transparent, i on la utilització de les 
TIC permeti apropar l’Administració al ciutadà, millorant la transparència en la gestió i 
fomentant la innovació en els processos de comunicació bidireccional entre l’administració i 
la ciutadania. 
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● Utilitzar de manera prioritària, però no exclusiva, els mitjans telemàtics de l’Ajuntament per 
garantir la transparència municipal, la rendició de comptes, la informació pública i la 
participació ciutadana. 
 

● Garantir l’accessibilitat universal de l’Administració Electrònica  per  tal que totes les persones 
puguin relacionar-se sense exclusió amb l’Administració local per vies o mitjans digitals. 

● Fer una revisió de tots els sistemes de comunicació amb la ciutadania, especialment del web 
municipal i del portal de transparència, per actualitzar els seus continguts i estructura, de 
manera que la informació sigui més fàcil de trobar i més entenedora, tant pel que fa als tràmits 
que pot fer la ciutadania com per la informació de les diferents polítiques públiques.  
 

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

● Fer pública l’agenda de totes les regidories del govern, perquè tothom pugui saber què s’està 
fent a cada moment, amb qui es mantenen reunions i, per tant, qui pot estar incidint en la 
presa de decisions sobre les polítiques públiques 
 

● Vetllar per una bona publicitat de tots els processos de selecció de personal municipal, com 
a mecanisme bàsic per a garantir-ne la transparència i la igualtat d’oportunitats.  

● Anar més enllà dels llindars que fixen les lleis i assumir el compromís d’establir compromisos 
ètics i de transparència per lluitar de manera decidida contra la corrupció fomentant, entre 
d’altres, la signatura de Pactes d’integritat entre l’Ajuntament i les empreses que participen 
en la contractació pública o la centralització de les compres a través d’una plataforma 
electrònica on el procés sigui públic i la ciutadania en pugui fer el seguiment.  
 

● Publicar permanentment informació sobre el funcionament del govern i de l’administració 
municipal perquè l’actuació pública pugui ser coneguda per la ciutadania. Fer-ho de manera 
accessible i comprensible. 
 

● Vetllar especialment per garantir la la transparència pel que fa a tota la informació relativa a 
càrrecs electes i òrgans de govern, l’organització interna i el personal municipal, la planificació 
i actuació municipals i la informació econòmica i financera 
 

● Presentar, en finalitzar cada exercici pressupostari i per garantir el rendiment de comptes, 
informació sobre el grau de desenvolupament del programa d’actuació municipal, la llista dels 
programes i projectes desenvolupats amb indicació del seu cost, la quantificació i valoració 
dels resultats de les actuacions i l’impacte en el territori i la població, amb informació 
segregada per sexe sempre que sigui possible; així com la valoració de la situació de les 
inversions desenvolupades i les desviacions pressupostàries (amb els seus mecanismes de 
correcció utilitzats).  
 

● Establir una dinàmica permanent de passar comptes amb la ciutadania mitjançant audiències 
públiques i altres mecanismes. 

 



 
39 

 

● Impulsar que les empreses municipals també difonguin de manera periòdica i actualitzada la 
informació institucional, organitzativa i de planificació, jurídica, econòmica, pressupostària i 
estadística que es consideri rellevant i que es faci d’una manera accessible i entenedora.  
 

● Seguir, amb més dotació de recursos, amb la tasca de modernització de Ràdio Sant Boi perquè 
pugui esdevenir un referent informatiu i d’entreteniment de la ciutadania, tot fugint de les 
tuteles polítiques i garantint-ne la independència periodística.  
 

● Fer del Viure Sant Boi una revista que parli sobre la ciutat, i no sobre l’Ajuntament. Garantir 
les informacions públiques imprescindibles, però donar protagonisme, sobretot, a les entitats 
i als veïns que construeixen la ciutat dia a dia. 

 
 

2. Ciutat deliberativa 

Els nostres valors republicans són constructors d’una ciutadania lliure, culta, crítica, participativa, 
responsable i compromesa, que vetlla per l’interès general i el bé comú i que combat les situacions 
de privilegi, domini, desigualtat i discriminació. Una societat de dones i homes lliures, en igualtat de 
condicions, compromesos a construir una societat més justa i solidària. Cal implementar una altra 
manera de fer política basada en el dret a decidir i la democràcia deliberativa i col·laborativa, en què 
tota la ciutadania es faci corresponsable de la gestió de la ciutat. 
 

Per anar a més en ciutat deliberativa proposem: 

● Desenvolupar al màxim el nou reglament de participació, a partir de la seva entrada en vigor. 
Cal esprémer les possibilitats que dóna per fer partícip la ciutadania de les diferents polítiques 
públiques. Una participació que, com defineixen els principis rectors del reglament ha de ser 
amb tothom i per a tothom, fàcil, flexible, útil i ha de tenir impacte en les polítiques públiques.  

● Obrir un període de formació i explicació del nou reglament de participació a tots els òrgans 
existents, però també en sessions a les entitats i ciutadania que estigui interessada. Cal que 
tothom conegui a fons les possibilitats d’aquest instrument, especialment pel que fa a les que 
dóna la iniciativa ciutadana.  

● Revisar tota la piràmide participativa i adaptar-la al nou reglament de participació. Cal fer dels 
consells sectorials i de barri veritables espais de presa de decisions conjunta entre 
administració i ciutadania, fugint de la dinàmica purament informativa. Les decisions que s’hi 
prenen s’han d’elevar als òrgans polítics i de gestió corresponents, i s’ha de fer seguiment per 
tal que es portin a terme les polítiques que defineixin. Crear-ne de nous i dotar-los de 
capacitat real d’actuació. Fer que, també, siguin espais centrals de rendiment de comptes de 
l’actuació del govern municipal.  

● Fer que totes les actuacions estratègiques de la ciutat (plans, programes, pactes, etc.) 
s’elaborin a través de processos amb àmplia participació ciutadana, tant dels sectors als qui 
s’adrecin les actuacions concretament, com de la ciutadania en general.  
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● Tornar a la organització de la ciutat per barris, abandonant el sistema de districtes. Així, es 
podrà garantir un treball de proximitat més efectiu, especialment pel què fa al Barri Centre, 
que com a contenidor del Centre Històric hauria de conservar la seva personalitat i 
especificitats. 

● Potenciar la figura de l’alcaldia de barri, amb els recursos i la capacitat d’intervenció que 
necessiten, per poder portar a terme actuacions i seguiment des de la proximitat. 

● Repensar el consell de ciutat per convertir-lo en un espai realment representatiu de la ciutat, 
que esdevingui el principal òrgan d’intervenció política de la ciutadania sobre les grans 
decisions de ciutat. En aquest sentit, cal donar un paper molt important a les entitats, però 
també a persones individuals mitjançant una selecció aleatòria voluntària entre la ciutadania, 
evitant la designació a dit. 

● Donar molta difusió a la possibilitat d’impulsar la iniciativa ciutadana per a crear òrgans de 
participació, establir processos concrets o celebrar consultes ciutadanes.  

● Impulsar des de l’administració, més enllà de les que puguin venir per iniciativa ciutadana, 
consultes ciutadanes com un element habitual en la presa de grans decisions de ciutat com, 
per exemple, la d’establir els límits de l’espai construït. 

● Donar més paper a la ciutadania en l’elaboració dels pressupostos, a partir de destinar majors 
imports al pressupost participatiu i on cada cop tingui més pes la decisió sobre projectes 
socials i culturals, més enllà de les inversions en espai públic.  

● Fer un Pla de promoció i reforçament del teixit associatiu que ha d’esdevenir l’eix bàsic del 
desenvolupament comunitari de la ciutat. Cal  fer una diagnosi i recuperar la il·lusió en el 
treball conjunt, per àmbits d’actuació, però també amb una visió global de la ciutat. 

● Promoure el treball en xarxa entre les entitats en projectes de ciutat. En aquest sentit, 
promocionar espais de trobada, com una jornada de les entitats, on puguin conèixer-se entre 
elles, intercanviar informació i compartir projectes. 

● Promoure la participació individual com a tercer actor indispensable dels processos de 
participació i consulta ciutadana. 
 

● Facilitar l’accés per part de la ciutadania a la informació que es posa a debat al Ple Municipal 
abans que aquest es porti a terme. En aquest sentit i, tal i com estableix el ROM, enviar l’ordre 
del dia del Ple a totes les entitats de la ciutat, tot recordant-los el seu dret a intervenir en les 
sessions plenàries.  

 

3. Gestió econòmica justa i equitativa 

Hem de treballar per dotar-nos, dins del recorregut normatiu que tenim, d’un marc fiscal més simplificat, 
eficient i adaptat a les noves realitats econòmiques. En l’àmbit de la política d’ingressos, cal tractar de 
manera molt més favorable fiscalment les rendes del treball, gravar el capital especulatiu, incentivar 
fiscalment l’R+D+i i la reinversió productiva i penalitzar el frau fiscal. En les polítiques de despesa, 
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apostem per uns pressupostos socialment inversors i redistribuïdors que generin noves condicions de 
mercat més equitatives i garanteixin la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania i agents econòmics.  

L’objectiu de la política econòmica i financera de l’ajuntament, doncs, no ha de ser cap altre que avançar 
cap a un model progressiu, respectuós amb el medi ambient, que tingui en compte la perspectiva 
feminista i que, per damunt de tot, estigui orientada a corregir desigualtats.  

Per anar a més en gestió econòmica justa i equitativa proposem: 

● Avançar més en el model de fiscalitat progressiva en els impostos i incrementar la tarifació 
social en les taxes i els preus públics amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats en 
l’accés als serveis públics, sempre seguint la lògica de que pagui més qui més té.  

● Fer uns pressupostos municipals que tinguin en compte la perspectiva feminista i lgtbi. La 
diferència de posició social i econòmica entre dones i homes implica que moltes polítiques i 
pressupostos considerats neutrals al gènere afecten de forma diferent a uns i altres. Per 
aquesta raó, és important dotar els pressupostos d'un enfocament que tinguin en compte les 
dones, que no siguin «indiferents al gènere». Cal determinar l’impacte de les polítiques 
públiques, així com dels ingressos i despeses, de manera disgregada per sexe, i treballar per 
corregir-ne les desigualtats que hi hagi.  

● Donar més paper a la ciutadania en l’elaboració dels pressupostos, a partir de destinar majors 
imports al pressupost participatiu i on cada cop tingui més pes la decisió sobre projectes 
socials i culturals, més enllà de les inversions en espai públic. 

● Treballar, des de l’àmbit de la reactivació econòmica, perquè els impostos recaptats del món 
econòmic suposin un percentatge més alt del pressupost i donin major solidesa a les finances 
públiques, disminuint així el pes econòmic vinculat a l’urbanisme.  

● Ampliar els 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.  

● Aplicar 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. 

● Aplicarem exempcions fiscals al transport elèctric amb l’objectiu de reduir les emissions 
contaminants als nuclis urbans de pobles i ciutats. 

● Col·laborarem amb l’Agència Tributària de Catalunya amb l’objectiu de facilitar la coordinació 
en la lluita contra el frau fiscal. 

● Treballar per atreure capital privat, de dins i de fora de la ciutat per a poder portar a terme 
intervencions i projectes concrets. 

● Aplicar amb fermesa la Instrucció de Contractació Pública Responsable aprovada el darrer 
mandat per garantir criteris socials, ambientals i d’innovació en les contractacions públiques.  
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● Revisar la política de subvencions a les entitats per fugir del clientelisme. Suport a projectes 
concrets de les entitats que reverteixin en la ciutat, i no només en els associats a l’entitat en 
qüestió. Sotmetre les  subvencions que s’entreguin per a la realització d’obres o projectes de 
construcció, infraestructures i serveis al requisit previ d’acreditació del compliment de la 
legalitat sobre accessibilitat. 

 

4. Eficiència en la gestió dels serveis 

El nostre republicanisme municipalista es fonamenta, principalment, en una defensa aferrissada dels 
serveis públics i en una bona gestió dels mateixos, principalment en termes d’impacte social però, 
també, segons criteris d’eficiència en la utilització d’uns recursos que són de totes i de tots.  

S’ha d’obrir un debat sobre la gestió dels serveis públics i nosaltres, lluny d’assumir una posició 
purament dogmàtica en un sentit o altre, entenem que parlar de remunicipalitzacions o 
internalitzacions ha d’anar acompanyat d’un exercici de responsabilitat per part de tots els actors 
polítics. I que s’ha de fer amb la realització prèvia d’anàlisi tècnica i econòmica exhaustives que 
determini els estalvis potencials, garanteixi la continuïtat laboral dels treballadors i les treballadores i, 
sobretot, posi l’interès general per davant de qualsevol interès particular. 

També s’ha de treballar per alinear bé els recursos i els àmbits d’actuació pública, tant a nivell polític 
com tècnic i material, de cara a que la coordinació, la cooperació i la transversalitat siguin la lògica 
imperant en les polítiques de l’Ajuntament.  

Per anar a més en eficiència en la gestió dels serveis proposem: 

● Optimitzar els recursos existents. Cal ser conscients d’allò que es té i com es pot racionalitzar 
la despesa que suposa. 

● Ajustar el cartipàs municipal a les necessitats de la ciutat, i no als interessos dels partits o a 
la necessitat de pactes polítics.  

● Promoure de manera sistemàtica i permanent la cooperació entre els diferents departaments 
municipals 

● Fer una planificació estratègica de la renovació de la plantilla municipal, que mostra 
símptomes d’envelliment, per no haver d’improvisar davant de cada jubilació.  

● Fer 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.  

● 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. En aquest sentit, prestarem especial atenció al Refugi Municipal 
d’Animals de Companyia i al Servei d’Atenció Domiciliària, si bé les auditories i els diagnòstics 
tècnics i econòmics definiran la capacitat i la necessitat reals de portar a terme la 
internalització.  
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● Repensar el paper de les empreses públiques, especialment el de CLAUS. Després de l’escissió 
parcial i la reordenació de serveis entre CORESSA i CLAUS, la segona ha perdut (per ampliació 
de serveis que gestiona) el seu fonament fundacional, que era treballar per una política 
pública d’habitatge. En aquest sentit, cal analitzar quins dels serveis que gestiona es poden 
internalitzar i quins no hauria d’estar prestant, per tal de poder-se centrar en la necessitat per 
la qual es va crear: la política pública d’habitatge.  

● Fer un Pla Integral d’equipaments públics. Al llarg dels anys, la nostra ciutat s'ha anat dotant 
d'equipaments de tot tipus per cobrir les diferents necessitats que han anat sorgint. Amb el 
pas del temps, però, s’ha anat detectant com hi ha diverses necessitats que, o bé ja no 
existeixen, o bé no es poden cobrir, o bé necessiten d'un espai de nova construcció, o bé 
necessiten de moviments dins dels espais ja existents. Cal fer un diagnòstic exhaustiu de 
quins equipaments hi ha i quins usos tenen per, posteriorment, obrir un diàleg de ciutat amb 
professionals, usuaris i entitats per definir els usos de cadascun, amb una aposta per la 
singularització i especialització. 

● Modernitzarem les TIC a l’Ajuntament, aprofitant-les per aconseguir un estalvi econòmic 
important i més simplificació administrativa. 






