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ara sí
Programa de govern
2015-2019
Lliçà d’Amunt
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE LLIÇÀ D’AMUNT
Us presentem el programa de govern per sls propers 4 anys. No és un programa
electoral de promeses. És un programa de govern ple d’idees a portar a terme.

ara sí
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... i així ens presentem davant tota la ciutadania.
Amb la humilitat de no tenir resposta per a tot, però amb la força de saber el
que volem.
Amb la consciència de saber que abans que nosaltres molts altres hi han posat
de la seva part, però amb la convicció de què ara, com a poble, tenim una gran
oportunitat de canvi a l'abast de tots.
Amb el coratge d'assumir una gran responsabilitat, però amb la certesa de què
algú que treballa des de la política no és ni menys ni més que un ciutadà que
treballa colze amb colze amb totes les persones que compartim aquest poble.
Ens hem implicat en el projecte d'Esquerra, perquè volem superar barreres,
volem fer créixer bé el poble, volem donar oportunitats, volem crear moviment,
volem que el poble faci goig, volem que tothom se senti orgullós de viure a
Lliçà d'Amunt.
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1. MODEL DE POBLE
L’urbanisme al nostre poble sempre l’han marcat els interessos dels promotors privats.
Poques vegades l’ajuntament ha pogut posar per davant el bé comú. Ara mateix,
l’aprovació recent del POUM pot ser un perill per al futur del nostre poble si no el
corregim ràpidament.
Hem d’avançar les prioritats col·lectives per poder resoldre els problemes que avui ja
són evidents. El govern municipal ha d’analitzar la situació, debatre amb els veïns i
proposar les solucions dels problemes urgents i les estratègies a llarg termini.
L’urbanisme és una de les millors eines per a la cohesió social. Hem de treballar
sempre amb l’objectiu d’anar corregint aquells obstacles que impedeixin que tothom
pugui accedir arreu. Aquest objectiu inclou des dels passos adaptats a les voreres fins
als horaris del transport públic.

Urbanisme, eina per a la cohesió social
Partim d’un urbanisme que mai s’ha pensat com una unitat, sinó que ha anat creixent
en onades, a mesura que les diferents operacions especulatives han anat necessitant
espai. Això ha passat des de la primera urbanització fins al darrer polígon industrial.
Aquesta situació no la corregeix l’actual proposta de POUM, al contrari. El POUM
hauria de ser l’instrument per pensar globalment el municipi, hauria de fixar els
creixements que han de potenciar-se i les zones a protegir, les connexions
imprescindibles i descartar les que no són ni desitjables ni possibles.
Nosaltres ja vàrem iniciar una política de centralitats, encaminada a garantir un mínim
de serveis a l’entorn de Palaudàries i de la Serra, assumint com a centralitat també la
Cruïlla. Aquest concepte territorial ha de consolidar-se amb l’establiment de nous
serveis i l’adequació de l’organització municipal a aquesta nova realitat.
També va quedar per decidir el nucli urbà, amb dues grans qüestions a resoldre:
primer, la forma d’aquest centre i els seus límits; segon, el disseny concret de
l’espai entre el carrer Aliança i el carrer Indústria.
El marc ideal per treballar totes aquestes accions és el replantejament global del
POUM, introduint en la seva redacció tots aquests elements. Per tant, és
imprescindible canviar el POUM que es va aprovar el mes de març passat. Aquesta
modificació és una de les primeres accions a escometre, ja que en aquest moment de
la tramitació s’han de fixar aquests criteris.
L’agricultura al nostre entorn és una activitat que es fa difícil de fer competitiva. El
municipi ha d’ajudar a donar valor a aquest sector si no volem que vagi degradant-se.
Els boscos i els conreus sense rendibilitat arruïnen també aquest paisatge que tant
ens agrada.
Per tot això:
 Resoldrem les connexions viàries entre els barris.
Els nostres barris parteixen d’una estructura de carrers pensada per accedir a
cada urbanització per un o dos punts, normalment lligats a l’antiga xarxa de
camins rurals. Es van fer carrers que no es connecten, només perquè estaven
pensats per servir a urbanitzacions diferents, tot i que seria estratègic unir-los.

7

MUNICIPALS MAIG 2015
Aquesta política és vital per optimitzar el transport públic ja que dóna
accessibilitat a aquest servei a molta gent que ara no hi té accés. Algunes
connexions entre diferents barris són molt poc costoses i, en canvi, generarien
una gran millora en la mobilitat: Ca l’Artigues amb Ca l’Esteper i amb Can
Costa, Can Salgot amb Can Roure i amb Can Lledó, Can Malé amb el Nucli
Històric o l’obertura del carrer de la Fàbrica.
 Reestructurarem el centre urbà per donar servei a tothom.
Ara, amb l’estudi global del municipi fet, és el moment de fer una reflexió del
que passa en tot el centre urbà i resoldre aquesta peça central incloent la seva
relació amb els carrers i els edificis del seu entorn. Hem de plantejar els
objectius del Centre. Fins ara, aquest espai no ha aconseguit tenir un caràcter
prou marcat com per ser el punt de trobada i relació que desitjaríem. El
creixement planejat al Centre urbà ha de focalitzar-se en la zona entre el carrer
de l’Aliança i el carrer Indústria, i descartar els gran creixements ara previstos
al Pla del Tenes, a la zona de la bassa del Pardalero, al llarg de l’avinguda
Països Catalans.
 Convertirem el centre urbà en un espai cívic de referència.
Estructurarem el Centre a l’entorn del carrer Folch i Torres, perquè és
necessari que el centre urbà tingui un espai cívic de referència. Això permetria
desenvolupar serveis i comerç.
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 Adequarem i farem accessible el parc del Tenes com a espai de passeig i
lleure.
Urbanitzarem i farem accessible el parc del Tenes, al nord de la passera. S’han
de treballar els espais al voltant del Tenes, per tenir zones de passeig i lleure al
costat mateix del centre.
 Transformarem Can Malé (actual Biokit) en un gran equipament públic.
Integrarem Can Malé (actual Biokit) com a futur gran equipament públic,
connectant-lo bé amb Jaume I – Baronia de Montbui, carrer Major i Anselm
Clavé.
 Obrirem el carrer de la Fàbrica, des de Sant Baldiri fins a Països Catalans, per
pacificar el trànsit.
 Vetllarem per conservar i potenciar l’espai agrícola i forestal, que és un dels
grans valors del nostre poble.
L’espai lliure, el sòl agrícola, el bosc, els torrents i les rieres són un bé a
protegir de la pressió urbanística; són, a la vegada, patrimoni privat i bé social.
Compaginarem aquestes dues realitats i aportarem valor per a la societat a
través del consens amb els pagesos i propietaris.
També impulsarem òrgans de gestió dels espais agrícoles i forestals de
Palaudàries. Amb el consens amb els propietaris dels terrenys, volem implantar
una marca de qualitat dels productes agrícoles d’aquest espai natural per
donar-los valor i protegir així la seva integritat.
 Resoldrem i dissenyarem les centralitats.
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En el seu origen, el concepte de centralitat el vàrem plantejar com un sistema
per acostar els serveis allà on viu la gent, per reduir la mobilitat obligada i
definir un espai on situar tots els equipaments públics i privats. Des d’un punt
de vista social, les centralitats són espais de relació, de serveis i d’identitat.
Aquestes funcions necessiten una bona connectivitat, transport públic i espais
per situar equipaments.
o

Palaudàries:
Resoldrem la xarxa dels carrers per facilitar la connexió entre Can
Salgot i Can Roure.
Ampliarem l’oferta de serveis obrint un casal de la gent gran a
Palaudàries.
Millorarem la carretera de Palaudàries.

o

La Serra:
Construirem el parc del torrent Merdanç, entre el carrer Matarranya i
l’escola Rosa Oriol. Aquesta acció es farà amb la implicació dels veïns
en la definició del programa i els usos del nou parc.

Serveis:
 Adaptarem punts d’intercanvi entre les línies de bus a totes les
centralitats, per facilitar la connectivitat d’aquestes zones de serveis.
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Transport i mobilitat. Un element essencial de servei i de cohesió
La distribució de la població al nostre municipi, escampada en barris de ciutat-jardí, té
conseqüències en la mobilitat. La cohesió social depèn també de l’accés al transport
públic. L’ús del transport privat, que acaba essent obligat per a moure’s per bona part
del territori, provoca conflictes per la saturació de punts concrets, pels barris que
serveixen de via de sortida i pels carrers que no estan pensats per al volum de trànsit
que suporten. És necessari actuar en la reducció dels desplaçaments obligats,
acostant els serveis a la gent. Les centralitats estan plantejades per fer realitat aquest
acostament dels serveis. L’actuació de l’ajuntament ha de tenir en compte aquest
concepte en cada una de les seves accions per reforçar el caràcter de nuclis de
serveis d’aquestes centralitats.
També és fonamental connectar la xarxa viària, per donar alternatives que evitin la
concentració del trànsit en punts concrets. El transport públic ha d’estructurar-se per
servir al màxim de gent en la major franja horària possible. Aquest servei ha de fer
possible viure a Lliçà d’Amunt sense dependre del vehicle privat. Aquest no pot ser un
objectiu a curt termini, però hem d’aconseguir racionalitzar el servei, oferint majors
freqüències, recorreguts més eficients i connexions amb altres serveis de transport
més ben coordinades.
L’altre punt estratègic és facilitar els recorreguts a peu o amb bicicleta en aquells punts
que sigui possible. Per topografia, el nostre poble disposa de tres valls amb facilitat
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d’accés, la del Tenes, la de Palaudàries i la del torrent Merdanç. Farem practicables
aquests recorreguts per assegurar que tothom en tingui un a prop de casa.

Millorar el transport públic
 Augmentarem les freqüències de pas del bus urbà i en millorarem els
recorreguts.
Augmentarem les freqüències de pas que ara són d’una hora, i farem
recorreguts més directes per escurçar el temps de viatge. Per fer-ho,
estructurarem la xarxa de bus coincidint amb les centralitats, creant-hi punts de
connexió entre línies per fer la xarxa més versàtil.
 Incrementarem el nombre d’expedicions i els horaris del bus exprés
Aquest és un servei que modifica els costums de transport i que és molt
competitiu en temps i preu per als desplaçaments a Barcelona. S’ha de
treballar amb la Generalitat per aconseguir que s’impliqui en la millora del
servei.
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Farem un aparcament específic per deixar el cotxe i prendre el Bus Exprés, el
que s'anomena "park &ride". Es situarà prop del barri de Sant Joan i servirà
també per donar espai d'aparcament al barri.

 Preveurem la connexió amb els serveis de transport urbà de Santa Eulàlia i
Lliçà de Vall. Aquest servei disminuiria la necessitat de circular amb cotxes
privats.
 Oferirem el servei de bus els cap de setmana i el coordinarem amb el servei
interurbà de Granollers.
Ampliarem el servei de bus a diferents franges horàries de cap de setmana i el
coordinarem amb el servei interurbà a Granollers. Hi ha persones que depenen
absolutament del servei de bus per fer els seus desplaçaments i durant el cap
de setmana es veuen molt limitades.
 Reubicarem l’estació central d’autobusos en un nou lloc, per millorar la qualitat
de l’espai per als usuaris i perquè pugui absorbir els nous creixements del
servei.
El lloc on actualment està ubicat l'inici de línies ja està saturat, perquè hi ha
hores al dia en què no hi caben els busos que hi coincideixen. Situarem
l’estació d’autobusos en una nova ubicació cèntrica, per millorar la qualitat de
l’espai per als usuaris i que pugui absorbir els nous creixements de servei, tant
urbans com interurbans.
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Millorar les connexions per a vianants.
 Connectarem el camí de vianants que arriba des de la carretera de Lliçà de Vall
i el perllongarem fins al terme de Santa Eulàlia.
 Connectarem la vorera del carrer Anselm Clavé, des del carrer Major fins al
carrer Tenes, encara que representi fer passos provisionals amb passera en el
tram de la pujada de l’església.
 Millorarem la vorera del carrer Anselm Clavé, unificant els nivells per fer-la
transitable.
 Connectarem els senders per a vianants entre el Centre Cívic de Palaudàries
amb Can Rovira Vell i amb Can Salgot.
 Connectarem per a vianants Ca l’Artigues i Ca l’Esteper pel torrent Merdanç,
per acostar el servei de bus als veïns del carrer Ribera d’Ebre.
 Obrirem el pas entre els carrers Juli Garreta i Domènench i Montaner per
acostar el servei de bus als veïns de Pinedes.
 Connectarem amb un carrer per a vianants el camí de Ca l’Artigues fins a Can
Farell.
 Continuarem treballant en el camí de vianants a Granollers.
 Unirem els diferents trams del camí de Ribera del Tenes, per poder fer-lo
continu de punta a punta del terme.

Medi ambient. Cap a un poble líder en sostenibilitat.
Un dels principals atractius del nostre poble és el fet de gaudir de l’espai natural a
tocar dels nostres barris. Aquest fet ha estat un dels principals motius pels quals Lliçà
ha crescut tant durant els darrers 35 anys. Tot i això cal dir que les polítiques
destinades a tenir cura, conservar i ampliar la nostra riquesa en aquest sentit han estat
pràcticament nul·les.
La dispersió dels habitatges, que és un problema en la gestió urbana, ens dóna
oportunitats que hem d’aprofitar. A Lliçà hi ha un gran nombre de cases unifamiliars
amb jardins i horts; tenen un gran potencial per a l'autosuficiència, però també una
gran necessitat de consum energètic i de recursos.
També hem de fer viable l’activitat agrícola i forestal, per poder gaudir del nostre
entorn, conservar-lo i millorar la seva qualitat. Hem de promocionar i ampliar els cultius
tant d’explotacions agrícoles, com domèstiques. I facilitar als ciutadans/es l’accés a la
sostenibilitat en les llars i en la seva vida diària.
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Millorar l’eficiència dels habitatges
 Aplicarem reduccions o eliminarem impostos per obres que estiguin destinades
a millorar l’eficiència energètica dels habitatges i reduir el consum d’aigua de
xarxa.
 Divulgarem i farem promoció d'informació per a la millor gestió dels recursos
energètics i d’aigua als habitatges.
 Farem la recollida selectiva dels residus verds per a reaprofitar el compost.
 Assessorarem, promourem i afavorirem la creació de jardins de baix consum
d’aigua.
 Incentivarem l’estalvi d’aigua domèstica i l’aprofitament de les aigües pluvials.
Conscienciació de la societat
La base d'una societat sostenible és l'educació a l'escola.
 Dedicarem especial atenció a l'educació a l'escola, facilitant informació i
promovent activitats destinades al coneixement i hàbits, per anar cap una
societat més sostenible.

Promourem l’ús de vehicles de baix consum
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 Rebaixarem l'impost de circulació per als vehicles elèctrics i híbrids.
 Treballarem activament per a la renovació de forma esglaonada de la flota
municipal per reconvertir aquells vehicles que sigui possible en elèctrics.
 Potenciarem els sistemes que afavoreixin el baix consum en el transport
públic.

Gestió del sòl lliure
L'Ajuntament disposa d'una gran extensió d'espais naturals (a Ca l’Esteper, al torrent
de Can Bosc i Can Malé i al pla agrícola de Can Montcau i Ca l’Orlau).
 Impulsarem plans de formació, educatius i de gestió comunitària, d’aquestes
zones de conreu de propietat pública.
 Impulsarem òrgans de gestió dels espais agrícoles i forestals de Palaudàries.
Amb el consens amb els propietaris dels terrenys, implantarem una marca de
qualitat dels productes agrícoles d’aquest espai natural per donar-los valor i
protegir així la seva integritat.
 Implantarem zones d’horts de lloguer per fomentar aquesta modalitat de lleure i
d’aprofitament dels recursos naturals.
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2. HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
Fiscalitat
A Lliçà, tenim les taxes més altes del nostre entorn. Ara mateix és molt difícil poder fer
cap rebaixa en les tres taxes més importants (IBI, circulació, escombraries) mentre no
es garanteixin altres fonts d'ingressos fixes. En canvi hi ha altres taxes de menys
volum, com l’obertura de negocis o les llicències d'obra, que sí es poden replantejar.
Considerem que els ingressos recaptats per l’IBI han de servir per al manteniment dels
serveis.
 Aplicarem una moratòria de dos anys, ampliable si cal, en la qual no
augmentarem impostos mentre l'atur a Lliçà no baixi a la meitat del nivell actual.
 Rebaixarem la taxa per tenir un gual.
 Eliminarem la taxa d’obertura pels petits negocis.
 No aplicarem la taxa sobre el manteniment de les franges de protecció
d'incendis.
 Establirem que l’import de les taxes, com la de les escombraries, estiguin
lligades a les rendes familiars.

Promoció econòmica
Lliçà d’amunt és un municipi amb unes característiques que dificulten les activitats de
comerç i empresa. El nostre és un poble dispers, amb una important tendència a la
individualitat, que ha crescut molt en població en poc temps i que no té un centre
atractiu. Vivim amb poca consciència de poble i sí de petits territoris que, en ocasions,
es visualitzen per separat. Aquesta situació s'agreuja perquè tenim una xarxa
comercial molt feble i un centre sense infraestructures urbanes prou atractives.
Per tant, s’han de promoure polítiques de dinamització de les activitats econòmiques
del municipi, tot estimulant els sectors emprenedors i l’ocupació. En aquest sentit,
l’articulació i el reforçament dels eixos comercials urbans, així com la promoció i la
millora de les polaritats comercials, basades en l’oferta de producte de consum
quotidià han de ser les línies definitòries de la activitat municipal. En aquest sentit:
 Elaborarem un projecte que faci funcions de dinamitzador transversal i que
serveixi de referent social, urbà i econòmic. Igual que quan sentim parlar
d'altres pobles que són apreciats i coneguts per alguna cosa particular que els
identifica, volem que Lliçà d'Amunt sigui conegut i apreciat per algun tema que
ens doni valor extra.
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 Farem conèixer i reconèixer a lliçanencs i lliçanenques que han fet coses
especials en el passat i actualment: artistes, tècnics, esportistes… Perquè,
encara que sovint s’ignora, a Lliçà d’Amunt també hem tingut i tenim
personatges importants.
 Organitzarem esdeveniments i fires anuals, incentivarem el comerç local,
potenciarem les noves empreses.
 Crearem i/o millorarem espais de passeig.
 Crearem places i espais emblemàtics, millorant les zones enjardinades o fentne de noves.
 Organitzarem convocatòries de premis, d'exhibicions, etc.
 Farem que sigui fàcil i agradable passejar en família per Lliçà, que ens vingui
de gust ensenyar el nostre poble.
 Promourem i dinamitzarem l’àrea comercial, millorant-ne la gestió, oferint nous
serveis i cercant sinèrgies positives.
 Millorarem les voreres des de la plaça Julià Martí i Pou fins al carrer de
l’Aliança per a potenciar-los com a llocs de vida cívica i d’interrelació social i
comercial.
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 Col·laborarem amb les organitzacions comercials.
 Farem bonificacions fiscals a comerços i a emprenedors.
 Incentivarem el lloguer de locals comercials.

Ocupació
Volem fomentar la contractació en el municipi.
 Crearem un centre d’iniciatives empresarials.
 Establirem amb les empreses del municipi acords per als empresaris que
contractin persones del municipi.
 Oferirem cursos de formació per a les persones en atur del poble.
 Constituirem Plans d'Ocupació per a potenciar les contractacions en el
municipi.
 Aconseguirem una actitud emprenedora de l’administració, a l'hora de propiciar
nous filons d'activitat econòmica.
 Promourem l'economia cooperativa i l’emprenedoria.
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3. UNA DEMOCRÀCIA OBERTA
Des d’Esquerra Republicana sentim la urgència d’obrir la democràcia al conjunt dels
ciutadans i de la societat civil organitzada. Cal tornar la política a la ciutadania. Els
impactes de la crisi econòmica que veiem cada dia en els nostres municipis, juntament
amb els episodis sistemàtics de corrupció que omplen els mitjans, han accelerat la crisi
de la política tradicional instal·lada en els grans partits, incapaços d’erigir-se amb
l’autoritat i la legitimitat necessària per posar remei als problemes més importants.
S’han acabat els temps dels partits que entreguen el poder als que no es presenten a
les eleccions i que s’enriqueixen amb els impostos i el poder que se’ls ha lliurat.
Els pilars del govern obert i de la democràcia oberta són:
1

La participació ciutadana. La ciutadania es construeix amb els uns i els altres
en benefici de l’interès comú. Per això, és imprescindible que des de l’àmbit
municipal es potenciïn i es revitalitzin tots aquells espais i fórmules
participatives que promocionin, facilitin i coresponsabilitzin el conjunt de la
ciutadania en els afers públics de la seva comunitat.

2

L’accés a la informació: Els mitjans de comunicació públics locals han estat i
són una peça fonamental en la creació i difusió d’informació dels nostres
municipis.

3

La transparència, el retiment de comptes i la participació: obrir les dades
públiques, obrir els plens, accés a la informació, elaboració d’informes,
infografies i informar dels processos de presa de decisions. L’objectiu és
proporcionar eines perquè la gent pugui exercir el control i seguiment de les
polítiques públiques. La transparència és el valor del bon govern i s’ha de
garantir mitjançant compromisos vinculants i acompanyar-la de la mirada crítica
de la ciutadania.

Participació ciutadana
Proximitat amb la ciutadania, deliberació i governança en la presa de decisions.
La participació no és només estar informat del que passa al municipi sinó que ha
d’assegurar també, i principalment, tant la inclusió en l’agenda com la iniciativa
ciutadana, la necessària deliberació de les polítiques públiques factibles i finalment, la
seva validació. La participació està a l’inici, al mig i al final dels processos polítics i ha
de ser flexible i incorporar necessàriament nous nodes de trobada amb representants
electes, de la societat civil i de la ciutadania en general.
Els Consells de Participació Ciutadana no han estat actius durant els darrers 8 anys
(dos mandats). Les poques accions que s'han realitzat en aquest sentit han estat
purament informatives i puntuals. En el moment actual, tots els col·lectius ciutadans es
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veuen obligats a dirigir-se individualment cap a l'administració i no existeix cap fòrum
que doni veu directa a la ciutadania.
La participació ens la creiem amb tots els ets i uts. Cal donar veu als diferents
col·lectius i a la ciutadania en general per a què pugui participar de forma directa en
els programes, línies d'actuació i decisions municipals, no solament amb caràcter
consultori, sinó també en aspectes executius.
L’àmbit municipal pot esdevenir un espai on aplicar aspectes de la democràcia
autèntica, en què es deliberi i les decisions es prenguin d’acord amb grans consensos
socials. Consolidarem i simplificarem les eines de consulta directa, la concertació de
debats, la iniciativa ciutadana per determinar l’agenda i els programes de govern.
Promourem processos participatius per elaborar pressupostos compartits o adoptar
projectes estratègics.
L’objectiu és el de construir les polítiques i el model de poble amb els ciutadans.
Activant els consells de participació que es contemplen en el ROM i reformulant el
ROM per dotar a aquests consells de participació de funcions executives. La
cooperació és per superar les barreres dins els ajuntaments i els serveis municipals i,
de cara enfora, amb els administrats.
Cal establir la millora contínua com a guia d’acció de l’organització municipal, establir
polítiques de concertació i vertebrar la confiança amb la societat civil i els agents
socials que representem.
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 Farem que els diferents col·lectius decideixin sobre temes concrets que els
influeixen. Per exemple: Les persones podran col·laborar en la decisió de l’ús
dels espais públics. Les entitats definiran l’agenda cultural del poble.
 Crearem espais de formació per a persones integrants de processos
participatius i entitats.
 Farem propostes concretes de participació a traves d'internet, aprofitar la xarxa
ja existent i fer-la més participativa.
 Assajarem polítiques de democràcia 2.0: vot per internet, enquestes,
consultes…
 Promourem àmbits amb pressupostos participatius, tant en la fase d’elaboració
com en l’avaluació posterior.
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Accés a la informació
Un dels pilars de la legislatura ha de ser la transparència en la gestió dels recursos
públics, amb un impuls decidit als mecanismes que millorin el control democràtic dels
comptes locals.
 Vetllarem, mitjançant mesures d’informació i control, perquè la gestió municipal
sigui transparent, eficient i eficaç.
 Informarem semestralment de la situació econòmica municipal. Per fer-ho, el
govern municipal adoptarà mesures per fer comprensible el pressupost
municipal, alhora que s’augmentarà la transparència i la qualitat de la
documentació i de la informació econòmica subministrada als càrrecs electes
municipals i a la ciutadania.
 Agafarem el compromís de donar publicitat, al web o en els mitjans públics
municipals, de la convocatòria de places per a nous contractes tant de treball
com de serveis, a l’Ajuntament.
 Fixarem un temps màxim de resposta a totes les peticions i escrits dels
ciutadans (certificarem l’Oficina d’Atenció al Ciutadà amb la corresponent ISO
de qualitat).
 Crearem la Guia de serveis a la ciutadania, on es trobarà tota la relació del
ciutadà amb l’ajuntament (peticions, multes, impostos, gestions, etc.) de lliure
consulta per a l’usuari.
 Farem ús de les tecnologies de la informació per donar accés a tota aquesta
informació d’una manera fàcil i totalment accessible.
Transparència
En un context de manca de credibilitat de l’acció política en general, cal posar
elements de transparència i control en mans dels ciutadans. Per això, posarem en
marxa tot un seguit d’accions encaminades a aquest fi sota el marc general de la
creació del portal web de la transparència posant-hi especial accent en la facilitat de
l’accessibilitat, la comprensió i la cerca de les matèries. I ho dividirem en tres grans
apartats: transparència del Govern, transparència econòmica i financera i
transparència amb el ciutadà.
Transparència del Govern.
Entenem que el màxim exemple de transparència comença pels mateixos que
l’han d’aplicar.
 Publicarem els sous de l’alcalde i dels regidors de Govern.
 Publicarem l’agenda i els horaris de treball de l’alcalde i dels regidors de
Govern.
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Transparència econòmica i financera.
L'honestedat en la gestió pública ha d’estar per sobre de qualsevol altre criteri.
Hem de salvaguardar l'interès general vers l’interès particular i concret. S’han
de gestionar responsablement tots i cadascun dels euros del pressupost públic.
És per això que ens comprometem amb la ciutadania a:
 Aplicarem un Codi ètic d’austeritat, que vol dir, explicat de forma
senzilla, tenir respecte pels diners que no són teus. Utilitzarem els
diners en allò que és necessari per al màxim interès comú i sense
malbaratar.
 Publicarem els ingressos i despeses de l’Ajuntament perquè tothom que
vulgui ho pugui consultar. No tan sols està bé saber que ingressa i
gasta l’ajuntament, sinó també saber en què se’ls gasta i perquè.
 Posarem a l’abast de tothom la informació de les empreses, serveis i
subministraments contractats per l’Ajuntament. Explicarem amb quines
empreses treballa l’ajuntament, on compra els materials, amb qui té
contractada la llum o el gasoil, qui fa el manteniment de les zones
enjardinades etc.
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Transparència amb el ciutadà.
Els ajuntaments solen tenir estructures organitzatives que no faciliten la relació
entre l’administrador i l’administrat. Cal eliminar les estructures complicades
dins l'organització municipal, establir la millora contínua com a guia d'acció,
definir polítiques de concertació i vertebrar la confiança amb la societat civil i
els agents socials que representem. Per tant:
 Farem que els Centres cívics també siguin Oficines d’Atenció al Ciutadà.
 Crearem la figura del Defensor del Ciutadà.
 Farem clars, fàcils i entenedores els criteris per accedir a les prestacions
municipals i supramunicipals.
 Farem que totes les contractacions de serveis es realitzin per concurs
públic.
 Publicarem les ofertes de treball de personal a contractar per l’Ajuntament.
 Donarem a conèixer els indicadors d’acompliment de la gestió de Govern.
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4. COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓ. Cap a un nou equilibri
L'ajuntament té la gestió de les escoles bressol que són municipals; en canvi, en
l’educació primària i secundària les competències són de la Generalitat. En els darrers
anys, la disminució de població infantil ha suposat un replantejament del mapa escolar
municipal. Es retallen plantilles de mestres i de personal de suport, es tanquen aules
de primària, es fan desaparèixer centres escolars sencers.
A nivell municipal les quotes de l'escola bressol i la mala política de beques fa que a
les famílies els costi molt d'accedir a aquest servei. En canvi, en els Instituts es dóna
una situació en la qual hi ha ocupat un edifici municipal (mal condicionat) per poder
donar servei a tots els adolescents.
També cal ressenyar que -com es va poder comprovar en el període de govern d'ERCl'ajuntament i la comunitat educativa, quan van juntes, han tingut un paper clau per
reivindicar davant la Generalitat les solucions que necessita el nostre poble. Per això,
cal refer de forma urgent la confiança en la gestió municipal, en el seu treball dedicat a
l'educació. No es pot perdre més temps.
Ara, la gent d'Esquerra pretenem donar un tomb de 180 graus a la feina feta durant els
darrers 8 anys, començant per potenciar les escoles bressol i replantejar la seva
política de beques. També donarem una veu potent a tota la comunitat educativa i
impulsarem la col·laboració de l'ajuntament amb els pares i mares d'alumnes a tots els
nivells possibles. A més potenciarem els PAE's i les activitats extraescolars de qualitat.
I tot això sense deixar de fer pressió a la Generalitat perquè compleixi el seu
compromís de construir el nou Institut.
 Adequarem les quotes de les escoles bressol i crearem diversos trams de
preus en funció de les rendes familiars. Farem uns preus progressius adaptats
a les rendes de les diferents famílies usuàries.
 Obrirem les escoles bressol des de l’1 de setembre fins al 31 de juliol.
 Revitalitzarem el Consell Escolar Municipal, amb el compromís de fer una
reunió trimestral com a mínim, amb un ordre del dia obert per tal que deixi de
ser un simple tràmit i generi confiança.
 Cercarem projectes comuns que donin servei a tots els pares i mares
d'alumnes. Volem promocionar una coordinadora d’AMPA per conjuntar els
temes generals que es plantegin des de les associacions, fomentar el
reciclatge de llibres, promocionar l’esport i fer programes d’educació emocional
i educació en valors. També treballarem conjuntament amb AMPA’s i centres
escolars per valorar la possibilitat de tenir serveis conjunts, com per exemple
una única empresa de menjador escolar per a tot el poble (aquesta acció
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ajudaria a aconseguir preus més competitius en els menús i més control a
nivell de qualitat sobre el servei).
 Farem programes formatius municipals a oferir als centres escolars. Ho farem
programant un PAE més eficaç, fomentant l’esport i l’educació en valors,
dissenyant cicles de xerrades sobre desenvolupament i educació, fent un
programa d'accions per crear un lligam entre la formació professional i l’escola,
i generant un lligam entre escoles i instituts.
 Potenciarem la tasca del personal municipal que està integrat en l'estructura
escolar. Aconseguirem més personal de psicologia per atendre l’alumnat amb
dificultats, que ha augmentat en els darrers anys. Es tindrà en compte que
aquests professionals estiguin integrats en la tasca i els horaris escolars per a
programar les seves feines. També posarem en marxa un pla d'acollida per als
mestres nous que vénen a treballar al municipi, perquè es puguin integrar des
del primer dia en la realitat dels alumnes.
 Treballarem per al consens de tots els agents educatius, tot potenciant una
línia educativa a nivell de poble. I ho aconseguirem fent pedagogia per
fomentar la comunicació entre els agents; creant comissions amb
representants dels diferents centres educatius; creant un Consell d'alumnes
perquè puguin fer sentir la seva veu a nivell municipal; creant el “PEP” (Pols
Educatiu del Poble) per tal de tractar nous temes, propostes i punts conflictius.
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 Mantindrem un diàleg clar i permanent amb la Generalitat. En aquest sentit,
l’ajuntament farà la tasca de recollir propostes i necessitats dels agents
educatius i assegurarà que la informació arribi a temps a tots els implicats. A
més, s’informarà i, si cal, es farà pressió a la Generalitat.
 Potenciarem l'educació en el lleure. A banda de les activitats extraescolars que
gestionen les AMPA, existeixen altres espais educatius que fan activitats
educatives fora de l'àmbit escolar, principalment els Casals d'Estiu. En aquest
àmbit, mantindrem les dues línies d'activitat (esportiva i de casal), però
aquestes s'unificaran en un sol Casal amb dues vies possibles:
d’esports/d’estiu, en igualtat de condicions per a totes les famílies i infants que
en vulguin gaudir. A més, farem que aquest tipus d'activitats es puguin
implantar també en altres èpoques de vacances escolars.
 Seguirem impulsant i enfortint l’exitosa tasca de l'Escola de Música i, seguint
aquest model, impulsarem la creació d'una Escola d'Adults de la Vall del Tenes
gestionada per la Mancomunitat. També revisarem la participació econòmica
del nostre municipi amb l'Institut de La Vall del Tenes, ja que l'aportació de
Lliçà d'Amunt és infinitament superior al percentatge d'alumnes del nostre
poble que assisteix a aquell centre escolar.
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CULTURA. Qui fa cultura és la gent, l'ajuntament posa els mitjans per facilitar-ho
El nostre municipi es caracteritza per tenir entitats culturals molt actives i variades, i
també per la gran quantitat d'iniciatives culturals que sorgeixen. Aquesta riquesa
contrasta amb els importants dèficits infraestructurals que hi ha a Lliçà d'Amunt. Els
locals per a esdeveniments culturals i per a les entitats són escassíssims, sent aquest
factor un important llast per a la consolidació i el creixement de la cultura al nostre
poble.
A Lliçà d'Amunt hem estat molt mancats d'accions en promoció cultural i d'inversió en
espais adequats. La idea que nosaltres proposem aquí per capgirar aquesta situació
de mancança, parteix de concebre l’ajuntament com a plataforma de promoció cultural,
no com a actor principal, sinó aportant allò necessari perquè, qui genera cultura, pugui
fer-ho en les millors condicions possibles.
Per aquesta raó el nostre objectiu bàsic és el de reconèixer i potenciar el que ja es fa,
fent programes de recolzament a les entitats i els artistes, més enllà de les
subvencions i convenis i, per descomptat, fent un major esforç en infraestructures.
Per a nosaltres és important ressenyar que les activitats culturals realitzades des d'un
ajuntament governat per Esquerra no faran mai la competència a les que ja es fan des
de les entitats i els grups culturals. El que sí que farem serà propiciar espais
d'interacció i col·laboració entre l'ajuntament, les entitats i els creadors.
Per poder avançar amb aquestes idees plantegem 4 línies de treball.
 Situarem les iniciatives dels artistes i el treball de les entitats en l'eix de la
programació cultural municipal. Per a aconseguir-ho posarem en marxa dos
espais de coordinació permanent: la “Consell de Cultura” (on estaran
representades les entitats i col·lectius culturals) i la “Mesa d'Artistes Locals” (on
podran estar presents tots els creadors i les creadores de Lliçà). Aquests dos
espais de treball conjunt podran coordinar els mitjans necessaris i consensuar
totes les iniciatives que es generin.
 Potenciarem les entitats i els activistes culturals. En aquest sentit farem
promoció dels artistes locals i de les col·leccions particulars, posarem en marxa
mitjans -no solament econòmics-. per a les entitats i la creació, i donarem
assessorament d'accés i gestió sobre totes les subvencions públiques i
privades a les que es puguin optar.
 Equiparem el poble amb noves infraestructures culturals, amb tres objectius
principals:
o crearem un espai estable per a fer exposicions.
o aportarem espais per a l'activitat de les entitats
o dotarem el municipi d'un espai cultural permanent i polivalent.
 Donarem servei públic en els espais que les entitats i els agents culturals no
cobreixin, i ho farem elaborant una programació cultural estable, fent que dins
de les activitats dels centres cívics hi sigui present la cultura, així com en
l’organització d'esdeveniments periòdics adients al calendari anual.
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Finalment, volem fer un especial esment a la Festa Major, perquè nosaltres veiem la
Festa Major com un espai de participació popular, en el qual cedirem el protagonisme
a les entitats que tinguin propostes col·lectives i participatives. En aquest sentit, i per
l'important volum que representa la Juguesca dins de la Festa Major, li donarem una
especial atenció.
La funció de l'ajuntament serà la d'ampliar i diversificar l'oferta per atendre la diversitat
del municipi, coordinar els esdeveniments i garantir-ne els mitjans tècnics i la difusió,
vetllar perquè les activitats no se solapin i es facin la competència entre elles, i
condicionar espais perquè es pugui dur a terme.
BENESTAR I FAMÍLIA. Donant suport des de l'apoderament
Durant els darrers anys aquesta àrea ha estat molt castigada a nivell organitzatiu, amb
retallades de plantilla i molta mobilitat de personal. Aquesta situació s'ha donat en un
moment de greu crisi econòmica i de gran dificultat per a molts conciutadans, la qual
cosa ha dificultat molt la tasca de suport d'aquest servei. En aquest moments aquesta
àrea és una de les que té més demanda i, en canvi, paradoxalment, els recursos
municipals per a ajudes directes ni tan sols s'han arribat a exhaurir. Aquestes
situacions s’han donat des de la indolència i la manca de directrius i línies d'actuació a
nivell polític.
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A banda d'això, en les darreres legislatures s'ha deixat de fer el treball comunitari i
grupal, la qual cosa representa no tenir en compte un dels principals valors del treball
social; aportar el suport i el recolzament necessari per al creixement i la superació de
barreres de forma autònoma. Per això, ara és important reforçar tant els recursos com
els continguts d'aquest àmbit. Així doncs, valorant positivament tot l'esforç fet fins ara,
és important donar noves funcions al departament i reforçar-ne d'altres, diversificant el
model d'atenció, però alhora concretant al màxim quines són les prioritats d'atenció
actuals.
Per aconseguir-ho, ens marquem quatre eixos de treball que encaminin en aquesta
direcció:
 Donarem una estructura definitiva i estabilitzar el servei. En aquest sentit
crearem espais de discussió tècnica per aportar noves perspectives de treball.
També desenvoluparem un nou organigrama de treball que garanteixi la
viabilitat, tant de la tasca assistencial com de la tasca educativa. I, finalment,
volem fer créixer l'equip tècnic d'aquest departament.
 Millorarem la distribució de les partides dedicades a serveis socials. Per
aconseguir-ho, garantirem que totes les assignacions econòmiques del
departament estiguin dedicades a la tasca de suport social. Treballarem
intensament per aconseguir l'adhesió de l'ajuntament a totes les possibilitats de
subvenció d'altres administracions públiques i també garantirem el suport per a
situacions d'urgència, però redistribuint les partides de forma equilibrada per als
diferents projectes de suport que es plantegin.
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 Invertirem esforços en el treball de procés educatiu. Per això, treballarem
perquè des del Departament es puguin planificar i dur a terme programes
permanents de suport, tant col·lectius com individuals. A més estem
convençuts de què és important invertir en el futur de Lliçà, i ho farem
prioritzant el treball preventiu amb la infància i l'adolescència del nostre poble.
 Reforçarem el treball conjunt amb els serveis d'ocupació i formació laboral. Per
aconseguir-ho, farem que hi hagi espais permanents per organitzar i dur a
terme programes conjunts de formació, capacitació i inserció laboral.
GENT GRAN. Ciutadans de primera
Lliçà d'Amunt sempre ha tingut dos pols clarament definits al servei de les persones
grans:
 El de l'atenció i el suport per a aquelles persones que, per la seva edat o pel
seu nivell de vulnerabilitat, els hi cal un recolzament especial.
 El de promoció i servei a les persones jubilades i/o pensionistes en la seva vida
social i associativa.
Tradicionalment, la forma de fer al nostre municipi ha estat, en el primer cas, sempre
intentant adaptar-se i arribar a tothom que ho necessita, i en el segon cas, s'ha dut a
terme una política paternalista.
Des d'Esquerra trencarem amb aquesta forma interessada de donar serveis des de
l'ajuntament, i ho volem fer tenint en compte a la gent gran com a ciutadans de
primera, ciutadans amb iniciatives pròpies i interessos als quals se'ls hi ha de donar
lloc en la xarxa associativa i cívica, en el mateix pla que a la resta d'entitats i
ciutadans.
Per això, ens concentrarem en atendre les necessitats d'aquesta franja d'edat des de
dos àmbits ben diferenciats: l'assistencial, des de l'àmbit de Benestar i Família, i el de
promoció social i vida associativa, des de l'àmbit de Cultura.
Per això, ens marquem tres eixos de treball:
 Tractarem la gent gran sense paternalisme.
 Incentivarem i promocionarem la participació de la gent gran en activitats
cíviques, culturals i associatives.
 Reforçarem el treball de suport a l'autonomia de la gent gran.
Per aconseguir-ho, posarem en marxa diverses accions, de les quals n’enumerem
algunes que creiem que són les més significatives:
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 Crearem un carnet de transport públic gratuït per a la gent gran.
 Adaptarem l’espai urbà i els serveis públics a les diverses necessitats de les
persones.
 Crearem el Consell Municipal de la Gent Gran, per a fer el seguiment i
aconsellar sobre les accions que es realitzin.
 Posarem en marxa casals d'avis a les centralitats.
 Ampliarem l'oferta d'activitats als casals, centres cívics i locals socials.
 Promocionarem el suport de la gent gran a la xarxa associativa del poble.
 Prestarem especial atenció a les persones majors de 75 anys a fi de detectar
situacions de vulnerabilitat.
 Finalment, ens comprometem a liderar un projecte de creació d'un Centre de
Dia de la Vall del Tenes gestionat per la Mancomunitat.

ESPORT. Un llenguatge universal
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L’esport s’ha mostrat com una eina eficaç per al diàleg, el respecte i la convivència.
L’esport i els seus valors fomenten el treball d’equip, promouen l’amistat, el joc net, la
disciplina i l’educació. Tanmateix, l’esport ha de ser utilitzat com a eina d'integració,
educació i cohesió social. Lliçà d’Amunt és un municipi on l’entorn natural afavoreix les
pràctiques esportives i on cada cop es formen grups que practiquen algun esport i més
esportistes. És per això que hem de planificar els diferents programes esportius, de
manera que arribin a tots els sectors de la població.
Per a aconseguir avançar en aquests objectius treballarem en 5 línies d'actuació
centrades en:
1 - El treball conjunt entre l’ajuntament i les entitats, revitalitzant la Taula de
Participació de l'Esport.
2 - La promoció de la pràctica de l'esport entre els més joves.
3 - L'adequació de l'entorn urbà i rural.
4 - La racionalització i l’aprofitament de les infraestructures.
5 - El suport a les iniciatives de les entitats.
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En aquest sentit nosaltres:
 Crearem la plataforma adequada per a què es coordinin les accions a fer entre
tots els grups, clubs i persones que hi vulguin participar.
 Farem que totes les entitats esportives puguin difondre la seva activitat als
infants i joves del municipi.
 Potenciarem l’esport com a model d’estil de vida saludable i el promocionarem
entre els infants i els joves.
 Organitzarem les “Jornades Esportives Municipals”, que serviran com a
aparador i promoció de la diversitat de propostes presents al nostre poble. I
també publicarem el full esportiu mensual, relacionant i difonent tota l'activitat
esportiva que es desenvolupa al municipi.
 Donarem a conèixer l’entorn natural i el senyalitzarem per afavorir la pràctica
de l’esport (caminar, córrer, anar en bicicleta...), i ho farem vetllant pel
manteniment dels camins del municipi i millorant la seva senyalització,
catalogant els camins segons els tipus de recorreguts i d'esports a realitzar-hi, i
difonent el potencial per a la pràctica esportiva que té el nostre entorn lliçanenc.
 Ampliarem el ventall de modalitats esportives a les quals es pugui accedir. Ho
farem promocionant l'activitat esportiva als barris, aprofitant les instal·lacions i
les possibilitats en cada un d'ells; fent un programa específic d'esport a l'escola
que s'oferirà a tots els centres escolars que hi estiguin interessats; i organitzant
activitats i jornades de tasteig, en les quals es puguin provar esports amb poca
implantació a Lliçà d'Amunt.
 Finalment, millorarem les instal·lacions esportives municipals, habilitant al
màxim totes les instal·lacions disponibles perquè siguin aptes per a la pràctica
esportiva. Així, a banda de mimar les instal·lacions que ja tenim consolidades,
farem mans i mànigues per aconseguir tancar la pista exterior del pavelló,
millorar les instal·lacions de la pista esportiva de “La Bombonera”, millorar el
patinòdrom i les seves instal·lacions i adequar la zona de skate per tal de fer
possible el seu ús.

JOVENTUT. Molt més que ser jove!
Els serveis per a aquesta franja d'edat (12-25) han estat sempre limitats a dues
qüestions:
- l'oferta educativa que es dóna a “Els Galliners”
- i les activitats puntuals en moments assenyalats (Festa Major,
Castanyada, activitats d’estiu...).
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Mai s'ha pensat d'una forma àmplia i integral en aquest col·lectiu i els intents que s'han
fet per a treballar a partir del Consell de Joves s'han limitat a moments puntuals, sense
que hi hagi hagut continuïtat. Des d'Esquerra reconeixem la tasca que es duu a terme
en l'espai Galliners, situat des de fa un temps a la biblioteca de Ca l'Oliveres. Aquesta
és una tasca necessària i en moltes ocasions exitosa, però ara cal pensar en ampliarla i consolidar-la. Per això, cal no limitar les accions a moments puntuals del calendari i
treballar per implantar un model amb continuïtat a partir d'una estructura fixa. El que
ens proposem, des del nostre grup, és ampliar els espais on s'ofereix el servei,
eixamplar l'abast de perfils d'usuaris i ampliar l’oferta existent.
Per assolir aquestes fites tirarem endavant diverses propostes, com per exemple:
 Potenciarem “Els Galliners” amb més recursos i ampliar la seva oferta a altres
locals municipals.
 Crearem el Consell de la Joventut que sigui permanent i que estigui format per
joves fins a 25 anys, amb interessos diversos que representin la diversitat
existent al nostre poble.
 Habilitarem espais on els joves es puguin dirigir per fer arribar les seves
propostes de forma efectiva.
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 Posarem en marxa una agenda permanent de difusió i informació de temes
d'interès juvenil i coordinarem les accions amb la resta de serveis que estiguin
atenent a aquesta franja d'edat.
 Per a nosaltres també és indispensable la col·laboració amb els dos Instituts de
secundària i, per això, oferirem accions coordinades, com per exemple punts
d’informació, assessorament i consulta, accions conjuntes amb les
Associacions de Pares i Mares, i una oferta de tallers complementaris a
l'activitat acadèmica.
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5. COMUNICACIÓ
Tradicionalment els mitjans de comunicació local han estat els butlletins municipals,
els diferents espais per a poder penjar pancartes i, a manca de l'existència d'una radio
o TV municipal, la disponibilitat de diferents espais significatius del nostre municipi per
a poder instal·lar parades informatives i la disposició a poder gaudir dels edificis
municipals en amplis horaris per a fer actes diversos.
En el transcurs d'aquesta legislatura, aquests drets han estat vulnerats per part del
consistori, ja que reiteradament s'han donat situacions de restricció d'accés a aquests
mitjans, l’ús abusiu del consistori de la revista municipal per fer propaganda política i
l'aplicació de normes abusives, com per exemple cobrar a les entitats per penjar una
pancarta.
 Defensarem la prestació dels serveis de comunicació de proximitat com una
necessitat per a la cohesió social i territorial de Lliçà d’Amunt, i per fomentar
l’ús de la llengua catalana. Revisarem la funció de la revista municipal,
apartant-la de la manipulació política.
 Impulsarem i donarem suport a la producció de continguts audiovisuals,
afavorint la col·laboració entre diverses xarxes de ràdio i televisió, i impulsarem
línies especifiques d’ajut per a la producció fent ús de les TIC.
 Farem de l'Informa't la revista del municipi en comptes de la revista de
l’Ajuntament. La revista s’ha d’obrir a la informació que es genera des de
diferents espais ciutadans (comerciants, entitats, esports...) on les entitats
puguin anunciar i donar-se a conèixer. Així mateix, tots els partits amb
representació al consistori han de tenir un espai propi per a tractar els temes
importants que es vagin produint. També cal crear un consell de redacció
permanent i un model basat en la premsa escrita.
 Publicarem revistes monogràfiques de temes amb interès social, les quals
poguessin dur-se a terme amb la col·laboració d’estudiants del municipi en
conveni amb l'ajuntament.
 Constituirem un WEB TV o una RÀDIO WEB (amb podcasts). La funcionalitat
d’aquests instruments aniria lligada a la pàgina web de l’ajuntament. Perquè
això sigui possible, es crearà la figura de comunity manager, que disposarà
d'autonomia en la gestió dels mitjans.
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6. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I CONEIXEMENT
Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
Les TIC han de permetre millorar les eines de comunicació entre la ciutadania i
l’Ajuntament. Comunicació i informació, participació ciutadana, transparència i atenció
al ciutadà són àrees que quedaran estretament lligades a les eines que ens
proporciona la societat de la informació i el coneixement.
Cal promoure les noves tecnologies i l'administració electrònica, com a factor
d'informació, participació, transparència i simplificació de l'administració. S’han
d’incorporar nous tràmits i eines que ho facin més senzill. Cal assegurar eines de
comunicació digital a tothom i fomentar la participació en espais de debat. A banda,
hem de permetre l'accés a tota la informació possible a través d'un web i/o aplicacions
per a mòbil.

Per això hi ha diverses propostes que anirem posant en marxa.
En relació als ciutadans:
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 Garantirem a tota la ciutadania l’accés a Internet. Potenciarem les xarxes
socials existents i fomentarem l’ús de la certificació digital per realitzar tràmits
administratius.
 Promourem iniciatives d’alfabetització i de formació digital que doti la ciutadania
dels coneixements necessaris per fer un ús efectiu de les TIC.
 Vetllarem perquè l’ús de les TIC sigui a l’abast de tota la ciutadania, de manera
igualitària i no esdevingui un element d’exclusió social.
 Utilitzarem les prestacions que ofereixen les noves tecnologies pel que fa a
l’accés a la informació per part de les persones amb discapacitat, per tal d’oferir
facilitats per a la realització de gestions amb l’administració local i l’accés a la
informació.
 Impulsarem la realització de tràmits administratius, promourem la participació i
l’interès de la ciutadania en els afers públics, així com l’accés a la informació
relativa a l’activitat municipal.
 Adaptarem els continguts en funció de l’edat.

 Garantirem que el coneixement generat per l’Ajuntament gràcies als
recursos públics sigui de domini públic, lliure i gratuït. Allà on sigui possible,
caldrà digitalitzar totes les dades municipals i crear un gestor documental
intern.
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En relació a l’Ajuntament i la transparència en la gestió:
 Retransmetrem en directe els plens i altres actes donant resposta immediata
als dubtes i preguntes d’altres ciutadans via internet amb la possibilitat de tenir
intervenció directa per part dels ciutadans en temps real.
 Desenvoluparem mecanismes de govern eficients, transparents i eficaços, que
contribueixin a millorar la gestió pública dels ajuntaments. Crearem el Portal de
la Transparència.
 Promourem l’ús de les TIC com a eina de coneixement i promoció cap a
l’exterior del municipi, potenciant l’àmbit TIC en els Plans de promoció
econòmica local.
 Promocionarem iniciatives empresarials des de l’Ajuntament per reconvertir la
clàssica economia industrial en economia del coneixement. Impulsarem Plans
locals d’innovació.
 Impulsarem els programes de formació amb més implicació pública i privada
en el seu disseny, fent que la formació no només sigui de nivell bàsic, sinó
també d’un nivell avançat i amb aplicacions pràctiques en el món laboral a curt
termini.
 Impulsarem les acreditacions TIC de la Generalitat de Catalunya —les
ACTIC— per tal d’uniformitzar els nivells de competències de la ciutadania.
 Modernitzarem les TIC del consistori, aprofitant-les per aconseguir un estalvi
econòmic important i una major simplificació administrativa.
 Habilitarem un espai a la xarxa on poder accedir a totes les dades
econòmiques de l’ajuntament i saber en què s’estan gastant els diners públics
en qualsevol moment.
 Donarem espais a cada partit representat al consistori per a poder explicar els
punts de vista dels temes més actuals en cada moment. Que tothom pugui
saber l’opinió dels partits representats sobre les coses que passen al poble.

En relació a tot el municipi:
 Donarem prioritat a l’ús del programari lliure en català i fomentarem l’ús entre el
conjunt de la ciutadania i les empreses locals.
 Facilitarem el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions per tal de
garantir serveis avançats i de qualitat:
 Promourem en l’obra pública l’estudi i la inclusió de les infraestructures de
telecomunicacions.
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 Aprofitarem les convocatòries de fons públics -FEDER, AVANZA, o els que hi
hagi en cada moment- per promoure el desplegament d’infraestructures de
telecomunicacions.
 Elaborarem un pla per tal d’arribar a un consens entre la ciutadania,
l’ajuntament i les operadores de telecomunicacions mòbils perquè les antenes
de telefonia mòbil no siguin vistes com un element distorsionador, i garantir la
cobertura al màxim de llars possibles.
 Aprofitarem les comunicacions pròpies per crear una xarxa «wi-fi» municipal
per proporcionar l’accés als serveis i als tràmits municipals.
 Elaborarem un mapa sonor i de SMRF -Sistema de Monitoritzacióde
Radiofreqüencia- per obtenir mesures objectives dels nivells de radiacions de
les infraestructures de telecomunicacions mòbils, i així donar tranquil·litat a la
ciutadania.
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7. QUI HO FARÀ POSSIBLE

No som una llista, som un grup que sap què vol i on vol portar aquest municipi.
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