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Introducció 

Des de la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal us 
presentem un Pla d'Actuació per als propers quatre anys (2011-2015). El context 
econòmic marca la línia a seguir i condiciona diferents aspectes de la planificació per a 
la propera legislatura, tenint com a referents models d'èxit a partir de l'experiència 
viscuda en d'altres poblacions amb característiques similars a Sant Andreu de la Barca, 
amb noves idees que són d'aplicació imprescindible i, sobretot, molta capacitat de 
treball i esforç. 

Aquest Pla d'Actuació vol donar resposta a aquelles qüestions que han sorgit en els 
darrers anys i mesos, problemàtiques que en aquesta planificació reben la solució. És 
per aquest motiu que la proposta que us presentem es fonamenta en la racionalitat i la 
valentia. 

Hi ha uns eixos clars d'actuació i una priorització d'inversions, és tan evident que la 
hisenda local marca el camí com que la responsabilitat i la planificació són 
imprescindibles per a una bona gestió, definir els camps d'actuació prioritaris. En 
aquest sentit regidories com educació, cultura, esports i, sobretot, promoció 
econòmica i comerç han de rebre un impuls tan econòmic com ideològic, si afegim un 
canvi en la gestió interna i externa de l'Ajuntament, passant per una política basada en 
la transparència, haurem definit les bases per als propers quatre anys. 

Sentir-se santandreuenc i santandreuenca, orgull de pertànyer al nostre poble, 
dinamitzar el teixit associatiu, potenciar el comerç de proximitat, elaborar un pla 
industrial, construir un nou pavelló esportiu, modificar les normatives de gestió interna 
de l'ajuntament, apostar clarament i desacomplexada per les noves tecnologies, 
agilitzar el tràmits,... un conjunt de mesures que us presentem en el present 
document. 

I tot recordant que la trajectòria fins ara ens aval.la i que aquest Pla d'Actuació és 
obert i dinàmic, permetent els canvis necessaris per oferir la resposta adient a les 
necessitats de la societat santandreuenca. Per aquest motiu us animem a participar 
activament a través dels diversos canals que hem obert i promoure en qualsevol 
moment aquelles propostes que sorgeixin des de les santandreuenques i els 
santandreuencs. 

Comencem... 

 



 
 

 

Joventut 

 Activar, actualitzar i desenvolupar el Pla Jove Municipal. 

 Crear espais de comunicació (Consell Municipal de Joves) on els joves tinguin veu, i 
així potenciar la seva participació en les polítiques de joventut. 

 Potenciar l'associacionisme juvenil com a mitjà per aconseguir els seus objectius. 

 Promoure la difusió de les activitats de les entitats juvenils en qualsevol dels 
mitjans disponibles per part de l'Ajuntament. 

 Potenciar el bon ús de l'Espai Jove, entenent-lo com un espai de qualitat per a la 
realització d'activitats culturals, de lleure, socials, d'esbarjo, de trobada, etc. 

 Promoure l'obertura d'un Ateneu Juvenil (activitats de taula, servei de bar, cine ...). 
Les activitats realitzades per l'Ateneu Juvenil s'organitzaran amb la participació del 
Consell Municipal de Joves. Aquest ateneu també s'ha d'entendre com un lloc de 
reunió dels joves on es puguin plantejar idees que desprès seran proposades pel 
Consell Municipal de Joves. 

 Donar espai, dins els mitjans de comunicació, on les entitats juvenils puguin 
participar de manera activa. 

 Potenciar la Setmana Jove com a mitjà per a què els joves puguin mostrar la seva 
"identitat, cultura social, ..." 

 Donar suport als joves emprenedors, amb beneficis fiscals i assessorament jurídic i 
laboral. 

 Potenciar la contractació de joves en empreses locals mitjançant bonificacions 
fiscals municipals, a les empreses contractants. 

 Aconseguir que equipaments no estrictament juvenils (radio i televisió local) 
organitzin espais específics per a joves, que tractin i debatin aquells temes que els 
preocupin i/o afectin. 



 
 

 

Esports 

 Cal un nou pavelló d’esports. El construirem per donar sortida a tota l’activitat 
esportiva municipal en condicions òptimes i satisfactòries. Ens comprometem a 
prioritzar aquesta inversió, tot i el context econòmic actual. 

 Adequarem un espai comú per a les entitats esportives per a que es puguin 
exposar els diferents èxits de l’esport local i, també, es pugui observar l’evolució 
històrica de l’esport a Sant Andreu de la Barca.  

 Donar l’espai necessari a totes les entitats esportives per a poder tenir tot el 
material que utilitzin.  

 Canvi de model esportiu. Cal trobar una solució a la dualitat Regidoria-PME. 
Actualitzar el model actual per donar un pes específic a la regidoria d'Esports, qui 
ha de vehicular i executar les propostes que aporten les santandreuenques i els 
santandreuencs.  

 Incentivar que les entitats esportives tinguin espais de trobada per a coordinar-se. 
Aquest espai, independent de l'administració pública, ha de ser una eina per 
aconseguir detectar més ràpidament les mancances que pateixen i sense cap 
influència de caire polític. 

 Donar el suport necessari per projectar a l’exterior les entitats esportives locals.  

 Potenciar encara més l’esport escolar ampliant les modalitats esportives a 
practicar.  

 Potenciar fermament l'esport de base, tant participatiu com competitiu.  

 Potenciar l'esport femení.  

 Crear circuits urbans per la pràctica de l'esport, com per exemple marcar una ruta a 
la zona de la font de Can Canals per exercir el fitness.   

 Potenciar l’esport als barris amb instal·lacions adequades i, sobretot, dur a terme 
les tasques de manteniment adients.  

 Promoure l'esport dins del col·lectiu dels disminuïts fisics i psiquics, d'una manera 
rigorosa, oferint-los les diverses possibilitats, tant a nivell de lleure com de 
competició, mantenint contactes amb associacions especialitzades en aquests 
temes (ADISAB), escoltar i dur a terme les seves propostes.  

 Establir nous criteris de subvencions que s'adapatin als calendaris esportius i 
generar mecanismes per a que les entitats esportives siguin menys depenents. 

 Promoure més activitats esportives de caire lúdic, que reforcin el teixit associatiu 
del poble (gincames, campionats amateurs...). 



 
 

 

Cultura 

 Potenciarem la regidoria de Cultura, amb un augment de pressupost i d'efectius. 
Aquesta regidoria és prioritària. 

 Donar veu a totes les entitats socio-culturals mitjançant la creació del CEC (Consell 
d' Entitats Culturals) com a poder consultiu i executiu amb representació de totes 
les entitats. Entre d'altres, la seva feina seria l'administració econòmica d'actes 
culturals i l'organització d'una Comissió de Festes.  

 Habilitar un espai de coneixement, recerca i difusió de la Història de Sant Andreu 
de la Barca, potenciant l’ús i el coneixement entre infants i joves de la nostre 
població. 

 Promoure activitats culturals de caràcter local regularment i no de forma puntual 
(concursos literaris, fotogràfics, artístics...), també d'acord amb el CEC i aprofitar 
l’espai i el fet per a promocionar la llengua catalana, donant a conèixer tots els 
recursos lingüístics dels quals disposa el nostre poble: cursos, programa del 
Voluntariat per la Llengua, aprofitar l’espai i el fet per a promocionar la llengua 
catalana, donant a conèixer tots els recursos lingüístics dels quals disposa el nostre 
poble: cursos de català o el programa del Voluntariat per la Llengua (Consorci de 
Normalització Lingüística) 

 Recolzarem fermament aquelles entitats culturals que per la seva activitat i 
dinamisme, passegin el nom de Sant Andreu de la Barca arreu dels país i l'exterior.  

 Fomentarem l'associacionisme cultural 

 Millorarem la coordinació entre el Consorci de Normalització Lingüística i 
l'ajuntament i donarem suport actiu a les iniciatives que es prenguin. 

 Promourem la creació d’intercanvi culturals entre joves dels Països Catalans i de la 
resta de països , com una forma d’enriquiment cultural per part dels joves, i al 
mateix temps afavorir l’aprenentatge i la tolerància cap a cultures i tradicions 
diferents de la nostra. 

 Fomentar la cultura del nostre país mitjançant la recuperació de fets, costums, 
tradicions, etc. 

 Obrirem el nou teatre municipal a les entitats i associacions del poble. Dotarem al 
Teatre d'una estructura organitzativa per a la seva gestió.   

 Potenciar un centre de Dansa Tradicional Catalana i promoure el coneixement de la 
tasca que es duu a terme, fent-lo proper i mostrant les activitats a tota la població 
mitjançant la creació de tallers oberts als ciutadans, apropant la dansa a les escoles 
i instituts, i recuperant els balls de plaça. 



 
 

 

 Potenciar l'ús de la radio com a mitjà de transmissió local professionalitzant-ne el 
seu ús i alliberant-la de  decisions polítiques censuradores. Aplicarem el Reglament 
intern impulsat per Esquerra-Sant Andreu, aprovat i que no s'ha aplicat.  

 Instaurarem la creu de Sant Andreu com a símbol representatiu per al 
reconeixement de ciutadans il•lustres, honorífics,  adoptius i/o rellevants.  

 Farem donació de la Senyera a la Guàrdia Civil, per a que onegi en lloc privilegiat, 
com amb justícia es mereix.  

 Promourem l'agermanament amb altres pobles dels Països Catalans i d'Europa. 



 
 

 

Ensenyament 

 Potenciar i ajudar a les AMPAs i centres educatius a reutilitzar el llibres escolars. 

 Elaborar un Projecte Educatiu de Poble generant espais i activitats dins les escoles 
per donar a conèixer el nostre poble, per estimar-lo i respectar-lo 

 Potenciar l’ús de l’Escola verda per fomentar el respecte pel Medi Ambient.  

 Crear un dispositiu de transició escola - treball.  

 Crear espais, i/o potenciar els que hi han, d’activitats extraescolars per a infants i 
joves amb discapacitats. 

 Estudiar la viabilitat de crear una escola d'adults. 

 Donar suport a les AMPAs per la realització de les diferents activitats que 
organitzen. 

 Buscarem noves ubicacions per adequar totes les escoles bressol municipals al 
compliment de la normativa vigent. 

 Crear espais amb finalitats didàctiques: per exemple, granja-horta-escola, amb la 
possibilitat de fer partícips i gestors a diversos col•lectius (nens, joves, gent gran, 
...). 

 



 
 

 

Comerç 

 Dins de l'àmbit de crear la marca Sant Andreu de la Barca, fomentar-la com una 
marca comercial del poble, partint de la visió de Centre Comercial  Obert i de 
Proximitat.  

 Portar el Comerç de proximitat a Internet i l'ús de les eines socials 

 Incentivar que la ciutadania es quedi a Sant Andreu per a dur a terme les seves 
compres. És bàsic que els santandreuencs  i santandreuenques comprem al nostre 
poble.  

 Facilitar les eines necessàries per potenciar l'associacionisme de comerciants. 

 Promoure, en el Casc Antic, la instal•lació periòdica de fires artesanals, de 
col•leccionistes, d'antiguitats o temàtiques.  

 Crear l'Agenda Informativa Comercial, com a mitjà de difusió i comunicació de tots 
el comerços del poble.  

 Impulsar iniciatives de comerç d'acord amb el teixit comercial. 

 Incentivar la contractació de persones del poble, amb la reducció d'impostos 
municipals que afectin als comerços locals que els contractin. 

 Creació del Projecte PSP-SAB, Plataforma de Servei de Proximitat Sant Andreu de la 
Barca. Lloc de referència on els santandreuencs i santandreuenques puguin trobar 
la informació dels comerços de proximitat amb l’opció de poder interactuar amb 
ells des de qualsevol lloc. 

 



 
 

 

Promoció Econòmica 

 Elaborar un Pla Industrial per Sant Andreu de la Barca tenint en compte la resta de 
poblacions del Baix Llobregat i donar a conèixer tant a les empreses existents o les 
que busquin una ubicació per instal•lar la seva activitat econòmica. 

 Establir una comunicació directe amb les associacions d'empreses existents, 
realitzant reunions periòdiques per ajustar actuacions. 

 Estudiar les necessitats de formació tenint en compte la indústria que hi ha en la 
zones pròximes i aplicar els cursos formatius adequats. 

 Crear un espai de comunicació amb les empreses pròximes per tal de crear lligams 
a l'hora d'incentivar a la contractació de persones del municipi. 

 Complir efectivament la quota legal de reserva de llocs de treball per a persones 
amb discapacitat a l'administració local i empreses municipals. Tanmateix 
incentivarem la contractació d'empreses d'inserció laboral. 

 Accelerar la urbanització dels polígons industrials amb caràcter d'urgència així com 
dotar-ho de les infraestructures necessàries per fer un emplaçament atractiu per 
les empreses. 



 
 

 

Gestió i Transparència 

 Modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) 

 Elaborar un procés de gestió amb els punts de controls necessaris per garantir que 
tothom que accedeixi a l'Ajuntament per fer un tràmit pugui fer seguiment de la 
mateixa i s'asseguri tenir una resposta. 

 Assignar a cada lloc de treball dels organismes públics aquells professionals que 
millor encaixin per experiència curricular. 

 Elaborar i aplicar un Pla d'Organització Interna on es detalli l'organigrama de les 
institucions gestionades des de l'ajuntament a més de la descripció dels llocs de 
treball, funcions, responsabilitats i processos que han de seguir. 

 A nivell d'Inversions i despeses, per cada una d'elles es realitzarà un informe 
justificant el motiu així com els beneficis socials i econòmics relacionats. 

 Seguint el punt anterior hi haurà una política clara de transparència a l'hora que els 
santandreuencs i santandreuenques tinguin coneixement a on van a parar els seus 
impostos. 

 Per què tothom pugui participar i estar informat de les decisions que es prenen es 
tornarà a realitzar els plens a l'hora que marca el reglament que es a partir de les 
20:00 h. 

 Es crearà l'Oficina Única d'Atenció al Ciutadà OUAC, on el ciutadà es pugui adreçar 
per informar-se i realitzar el màxim de gestions administratives. 

 Crear l'Oficina Virtual per tal d'incloure més possibilitats de tramitacions a través 
de la web de l'Ajuntament. 

 Presentar els pressupostos anuals de manera clara, detallada i entenedora, en 
qualsevol dels mitjans de comunicació, siguin públics o privats. 



 
 

 

Participació 

 Participació ciutadana real i activa. Augmentar en un 200%, com a mínim, 
l’assignació econòmica per al Pressupost Participatiu.  

 Les entitats han de ser el motor participatiu de la població. Donarem els recursos 
necessaris per a que assoleixin les quotes desitjades de participació social.  

 Iniciar els passos pertinents per establir una estructura sòlida de Participació 
ciutadana real, a través de referèndums i consultes municipals.  

 Entenem la política com la eina indispensable per poder dur a terme allò que la 
ciutadania pretén. Establirem els mecanismes adients per assegurar que les grans 
inversions siguin consultades a la ciutadania.  

 Destinar el 1% del pressupost municipal a projectes de solidaritat. 

 Promoure i impulsar campanyes de sensibilització sobre la realitat dels diversos 
pobles i debats sobre els nous reptes de la cooperació.  

 Facilitar i aportar mitjans per als programes d'entitats i ONG's locals.  

 Per tal de fomentar la participació ciutadana, la web de l'Ajuntament ha de crear 
nous espais perquè els ciutadans i les ciutadanes puguin fer-hi comentaris, 
suggeriments o queixes respecte a les actuacions municipals. 

 A l'hora de fer inversions urbanístiques en un barri en concret, consultar-ho amb 
els veïns/es i entitats afectats. 



 
 

 

Medi Ambient 

 Primer i urgentment, aplicar les mesures correctores adients que proposa 
l'auditoria ambiental municipal i aplicar l’Agenda 21 local. 

 Respectar i millorar la ribera del riu i entorn per mantenir-lo viu i ecològicament sà 
per poder gaudir-ho facilitant les vies d'accés.  

 Editar un catàleg de les espècies animals i vegetals del nostre entorn. 

 Fomentarem la recollida selectiva real per barris  revertint en els mateixos barris 
els resultats de la venda de la matèria reciclada utilitzant experiències demostrades 
a altres poblacions.  

 Establirem convenis amb les Universitats per tal de fer estudis sobre l'aplicació 
d'energies alternatives a les instal•lacions municipals prioritzant l'estalvi energètic 
a tots els nivells. 

 Establir relacions permanents amb els municipis que ens envolten per a solucionar 
eficaçment les diferents problemàtiques mediambientals que ens afectin.  

 Portar una política adequada als impactes ambientals a la que està sotmès Sant 
Andreu de la Barca tant en contaminació acústica, atmosfèrica i lumínica. Aquestes 
dades seran comunicades públicament. 

 Celebrar  jornades de consciencia mediambiental amb experts.       

 Donar confiança a les  entitats per a que se sentin imprescindibles, com ho són, en 
aquest afer i tinguin la capacitat organitzativa i d’entesa suficient per instaurar  
dues jornades festives a l’any dedicades en exclusiva al Medi Ambient.       

 Facilitar la tasca de qualsevol iniciativa particular destinada a enriquir el debat 
sobre el medi ambient.       

 No es respecta res si no s’estima. Rutes amb bicicleta i a peu per la circumval•lació 
de la nostra població, a la ribera  del riu i per la serralada de l’Ordal.       

 Incentivar i informar adequadament a la ciutadania sobre els beneficis d’utilitzar 
els vehicles motoritzats el mínim possible. Per a que aquesta mesura sigui factible 
caldria un carril bici (cooperant amb la regidoria d’esports i la d’obres públiques i/o 
urbanisme), però amb totes les obres descomunals que s’han fet s’ha perdut la 
oportunitat excepcional de dur a terme aquesta iniciativa, ho lamentem 
profundament. A Sant Andreu a peu o substitueix el cotxe per la bicicleta.       

 Adequar i crear aparcaments per als vehicles en punts concrets.       

 Conservació dels espais naturals que ens envolten.       



 
 

 

 Prevenció i manteniment de la zona de massa forestal. 

 Promoure les escoles de Sant Andreu de la Barca entrin a la xarxa d'escola verda. 

 Creació d'Horts Urbans. 

 Pla d'eficiència entre d'altres: treballar amb plantes autòctones, una bona gestió de 
les zones verdes, reduir el consum de paper en les dependències municipals.... 

 Reformulació a fons de la deixalleria municipal (usos, horaris, atenció, etc...) 
prenen altres municipis com exemple de millor gestió. 



 
 

 

Urbanisme 

 Punt essencial: solucionar la greu problemàtica de l’aparcament. Calen nous espais 
interiors i bosses d’aparcament perifèriques per descongestionar el trànsit intern.  

 Promoure les mesures per a treure al mercat l’habitatge buit, preferentment per 
mitjà del lloguer garantit per part de l'Ajuntament. 

 Suprimir les barreres arquitectòniques existents, tant en edificis com en els carrers 
i voreres.  

 Invertir en els espais pels infants tenint en compte la utilització del mateix parc per 
diferents franges d'edat. 

 Recuperar i condicionar el parc de la font de Can Canals amb itineraris de natura i 
zones de lleure. Ha d'esser  una zona bon comunicada amb la zona esportiva.  

 Estudiarem la instal•lació de dipòsits d'aigua per a la extinció d'incendis, on 
convingui.  

 Crear una verdadera zona de vianants al Casc Antic, limitant el pas de vehicles 
únicament als aparcaments privats. 

 Potenciar l’ús de la bicicleta com a mitja de transport alternatiu al cotxe en 
trajectes curts, incloent les zones industrials. Fer un carril bici segur per als usuaris, 
amb amplitud i ben senyalitzat, tot ampliant els quilòmetres de carril bici. 

 Recuperar la Casa Estrada i la Casa Pedemonte per a la població en general, 
reconvertint-les en equipaments culturals o socials. 

 Prioritzar la inversió en un nou Pavelló poliesportiu municipal. 

 Netejar el poble de grafits i deixar la zona pública lliure de propaganda. Farem una 
campanya informativa, en especial en els centres escolars del municipi explicant la 
despesa pública que genera l'incivisme i consensuarem espais alternatius per a l'art 
del graffitti .  



 
 

 

Sanitat 

 Publicar el mapa epidemiològic de la població, per saber, per exemple, la incidència 
de la bronquitis infantil respecte altres poblacions. 

 Facilitar, en la mesura que sigui possible, les peticions de cessió de sòls i locals o 
altres mesures similars per a la construcció o habilitació de centres d’atenció a 
persones amb deficiència mentals i/o físiques.  

 Promoure hàbits de salut a través de campanyes preventives dirigides a escolars, 
entitats i barris.   

 Actuar amb major control sobre els sorolls, vibracions, radiacions i factors 
contaminants de la població.  

 Promoure el màxim d'especialistes mèdics en el CUAP per evitar desplaçaments a 
d'altres poblacions. 

 Exigir i garantir un bon funcionament del serveis de pediatria, amb metges 
especialitzats i en nombre suficient, en una població amb alts índexs de població 
infantil. 

 Control efectiu de plagues que puguin causar molèsties i problemes sanitaris a la 
població (coloms, gats, escarabats) 



 
 

 

Serveis Socials 

 Seguir els mandats que estableix la nova llei de serveis Socials de Catalunya, Llei 
12/2007, d'11 d'octubre. 

 Donar informació a la població sobre les actuacions dels serveis socials, les 
prestacions i els canals per poder accedir-hi. 

 Es treballarà per garantir l'atenció integral de la  persona usuària, tot creant un 
sistema d'informació integrat. 

 Posar els mecanismes i recursos necessaris perquè serveis socials sigui un servei de 
qualitat, d'eficàcia i d'eficiència. 

 Reconèixer el paper de les famílies  (suport físic, emocional i econòmic). Aquesta 
dedicació familiar extraordinària ha de tenir un reconeixement social explícit no 
només en termes de valoració social si no en mesures de correspondència 
econòmica i protecció social efectiva.  

 Es tindrà en compte la veu dels diferents grups d'incidència  (infants, joves, 
immigrants, discapacitats, aturats, 3a edat,...) alhora de crear nous recursos per a 
ells. 

 En compliment de la Llei de Dependència, des de l’Ajuntament destinarem, i 
exigirem a les institucions, el màxim suport assistencial, perquè aquelles persones 
dependents tinguin garantida una assistència adequada a les necessitats de la vida 
en una llar. 

 Millorar l'atenció de la gent gran amb una política de coordinació dels recursos 
assistencials domiciliaris (menjar a domicili, teleassistents, treballador familiar, 
fisioteràpia a domicili). 



 
 

 

Seguretat 

 Ampliar els efectius de la policia local. 

 Modernitzar el cos i els mitjans tècnics dels quals disposen.  

 Facilitar l'accés a la formació del cos de policia local 

 Agilitzar les tasques administratives entre les policies locals de la comarca. 
Promoure la coordinació entre els municipis de la comarca. 

 Dotar al cos de Protecció Civil tot el material necessari i l'accés a la formació 
continuada. 

 Reclamar una major presència dels Mossos d'Esquadra a la població. 

 Millores en el calendari laboral de la policia local 

 Reforçar la seguretat en els barris perifèrics 

 Difondre la memòria de la policia local per al coneixement de la població. 

 Aplicar correctament els diversos plans d'emergència de la població i actualitzar-ne 
les dades 

 Assegurar la vigilància de nit en els emplaçaments on la concentració de gent 
puguin molestar el veïnat o aprofitin per fer desperfectes en aquestes vies 
públiques. 

 


