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1. Projecte de reforma integral de l’espai de Carrancà en el centre cultural, social i cívic
de Martorelles.
Realització del projecte de reforma integral de l’espai de Carrancà en el centre cultural i social
de Martorelles i estudi de les diverses formes de finançament, en la propera legislatura per
executar en 10 anys. Alhora implicant a totes les entitats en el disseny del projecte. Perquè
l’espai compti amb la reforma de l’edifici de la Masia per encabir-hi la biblioteca, una escola de
les arts, l’escola de música, una sala d’actes, i una sala d’exposicions. Pel que fa a l’espai de
l’envelat, pensem substituir-lo per un edifici amb una sala polivalent, un auditori, un espai per a
les entitats i bar. I finalment, l’arranjament de tot l’entorn no edificat aconseguint un aparcament
en condicions i un parc sobre la vinya i la Serralada de Marina per a poder-hi passejar.
2. CULTURA, EDUCACIÓ I PATRIMONI
2.1.- Fomentar i protegir els espais de les vinyes.
Donar valor a les persones que generen productes locals a través del món vitivinícola i
cirerer. Fomentant el manteniment i producció dels terrenys dedicats a aquests conreus i
al traspàs generacional del seu treball.
2.2.-Potenciar els productes locals i de valor afegit del municipi, i l’econòmica que
produeixen.
Tenim un municipi amb capacitat i que produeix, productes elaborats. Són majoritàriament
artesans, restauradors i pagesos que amb la seva tasca posen Martorelles i els seus
productes al mapa. Cal que les persones que viuen directament i indirectament d’aquests
productes trobin al seu costat l’Ajuntament. En aquest sentit creiem que cal potenciar la
interrelació entre ells, posa’ls facilitats per a ser conegut al poble i fora, i donar-los les
facilitats necessàries per a la seva consolidació, difusió i expansió. Al cap de vall, i encara
que minsa, són elements productors d’economia de qualitat.
2.3.- Crear el Consell de Cultura i festes.
Creació del Consell de Cultura i Festes per a dissenyar i desenvolupar les activitats de les
diferents festivitats locals i nacionals, així com elaborar una agenda local d’activitats
culturals i socials. Integrat per a membres representatius de les entitats culturals de
Martorelles, un membre de cada partit local i representants de l’ajuntament.
2.4.- Creació de pressupostos participatius en l’àmbit de la Cultura.
El pressupost participatiu és el mecanisme de democràcia directa que permetria als
ciutadans influir o decidir directament sobre els pressupostos públics de Martorelles pel
que fa a l’àmbit de la cultura. En aquest cas el pressupost participatiu seria un % del total
del pressupost de Cultura. Serà el consell de cultura i festes qui decidiria les accions o
inversions a realitzar dins dels pressupostos participatius
2.5.-Incentivar, promocionar i difondre la cultura popular.
Incentivar, promocionar i difondre a la població de Martorelles la cultura popular catalana
que es genera al municipi a través d’entitats locals (sardanes, diables, geganters,
pessebre vivent, caramelles), així com donar a conèixer les activitats d’arrel popular que
es generen a d’altres indrets de la nostra nació.
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2.6.-Ampliació del PEIN de la Serralada de Litoral al nostre entorn forestal.
Actualment som dins el Consorci de la Serralada de Marina i creiem que per a protegir i
millorar el nostre espai agrícola i forestal, es necessàri que tota aquesta superfície s’integri
dins el PEIN (Parc d’Especial Interès Nacional) de la Serralada Litoral.
2.7.-Fomentar, arreglar i senyalitzar els espais naturals i camins forestals per a l’ús
públic.
Fomentar, arreglar i senyalitzar els camins agrícoles i forestals per a l’ús i coneixement de
la població. Col·locant panells informatius dels itineraris, especies animals, i història
d’aquests, així com punts de picnic i recollida de deixalles. Realitzant també en aquest
sentit, un manteniment periòdic d’aquests.
2.8.-Ampliar l’ajuda dels 100€ a 200€ als estudiants que els pares acreditin portar més de
6 mesos a l’atur.
En l’actual situació de crisi, creiem que no és de justícia que els nostres infants i l’educació
d’aquests se’n ressenti. Es per aquest motiu que continuarem amb aquesta proposta,
ampliant-la en el sentit que des del principi vam reclamar, i que aquells pares que tinguin
fills o filles estudiants a Martorelles i demostrin que algun dels dos porta més de 6 mesos
en atur, puguin rebre el doble de l’ajuda per a fill estudiant.
2.9.-Dinamitzarem i farem més participatives les festivitats locals.
Actualment les festivitats locals del nostre municipi estan en decadència. Creiem que fa
falta un impuls a totes elles des de la participació de totes les entitats, la col·laboració
mútua, una millor redistribució econòmica de les activitats, i fent-les més properes amb la
seva difusió.
3. CIUTADANIA I PARTICIPACIÓ
3.1.- Alleugerir el pes de l’administració local.
Aquesta mesura, impopular segurament, ha de ser la clau per a la supervivència del
sistema. La despesa en personal és la més gran de totes les que formen el nostre
pressupost, per tant, aquesta ha de ser revisada, des del seny, amb un anàlisi profund de
funcions, però amb valentia. El nostre Ajuntament no és cap empresa, però segurament
caldria incorporar en la gestió municipal conceptes que avui són la base de la gestió
empresarial: contenció de la despesa, productivitat, eficiència, etc... que fins ara no s’han
tingut en compte.
3.2.- Fomentar la transparència econòmica de l’ajuntament.
Des d’Esquerra volem transparència total. Tota la informació, sobre tots els temes i en
qualsevol moment. Aquest ha de ser un dels pilars de la nova manera de fer política que
proposem des d’Esquerra de Martorelles. Els i les ciutadanes tenen dret a la informació
total, dret a saber amb que es gasta l’Ajuntament els diners que recapta via impostos, qui
cobra aquests diners, qui en nom de l’Ajuntament els negocia, quins deutes tenim, a qui
devem diners, quins ingressos hi ha, etc...Informació total, 24 hores, 365 dies l’any.
3.3.- La Creació de pressupostos participatius en certs àmbits.
Creiem que un pressupost participatiu és el mecanisme de democràcia directa que
permetria als ciutadans influir o decidir directament sobre els pressupostos públics de
l’Ajuntament de Martorelles, mitjançant processos de participació ciutadana.
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Els pressupostos participatius seran d’un % del pressupost de l’àmbit en qüestió. Es
realitzaran pressupostos participatius en cultura (Punt 2.4), politiques socials, politiques
territorials i educació.
3.4.- Actualitzar el ROM (Reglament Orgànic Municipal).
El Reglament Orgànic Municipal (ROM) és el document que regula tot el funcionament
intern de l’Ajuntament i de tots els òrgans que se’n deriven. El ROM de Martorelles és de
fa de 25 anys i per això creiem que fa falta actualitzar-lo. La majoria d’Ajuntaments de
Catalunya tenen un ROM actualitzat des de fa alguns anys i Martorelles no pot ser menys.
Cal millorar el ROM per així regular totes les situacions que ara mateix no es regulen, cal
millorar la participació ciutadana i cal millorar la regulació de l’Ajuntament.
3.5.- Utilització dels panells informatius i pàgina web municipal
Utilització dels panells informatius i pàgina web municipal per a informació municipal
d’interès general, com poden ser: les convocatòries de plens, els acords presos en
aquests, l’estat econòmic de l’ajuntament, i qualsevol altra informació relacionada amb el
consistori local.
3.6.- Millorar la proximitat al ciutadans mitjançant les noves tecnologies.
S’ha de millorar la participació ciutadana, s’ha de fer que els ciutadans sentin com a seves
les decisions dels polítics. Per aconseguir això incorporarem a la pàgina web de
l’Ajuntament la possibilitat de fer preguntes als ciutadans referents a temes d’interès
general de la Ciutadania. També s’han d’incorporar funcions 2.0 com el Twitter i Facebook
per a millorar la comunicació de l’Ajuntament.
3.7.- Dotar a les entitats de pàgina web i/o correu electrònic.
No totes les entitats del poble tenen la oportunitat de tenir web i/o correu electrònic per a
fer-se conèixer, per a divulgar les seves activitats; per això proposem que des de
l’Ajuntament es pugui dotar a totes aquelles entitats o associacions que ho vulguin de
correu electrònic i/o web i d’un sistema per a poder-ho oferir.
3.8.- Crear un sistema de connexió a Internet de baix cost.
No estar connectat a la societat de la informació vol dir no estar connectat al món. Per això
proposem la creació d’un sistema de connexió a Internet i telefonia de baix cost. Aquest
sistema es basaria amb el estàndard WiMAX (xarxa wi-fi a tot el municipi ) que ja s’està
utilitzant a moltes poblacions del nostre voltant.

4. POLÍTIQUES SOCIALS
4.1- Potenciar i facilitar la implantació de petites i mitjanes empreses al nostre municipi.
En un moment en que les deslocalitzacions afecten a tot el teixit empresarial català,
Martorelles no n’ha quedat al marge. Des de l’Ajuntament s’han d’estudiar totes les
mesures possibles per a potenciar la implantació d’empreses petites i mitjanes en el nostre
polígon. Converses amb les Cambres de Comerç, anàlisis del teixit empresarial perifèric
de les empreses ja instal·lades al poble, entre d’altres per a facilitar la implantació
d’empreses que pel fet del seu volum s’arrelen més al territori, són més estables,
produeixen riquesa al país, i tenen menys tendència a marxar-ne.
4.2- Treballar activament per que les empreses de Martorelles contractin personal del
poble.
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Des de l’Ajuntament s’ha de treballar activament i pràcticament per a què les empreses
instal·lades al municipi donin prioritat en les seves bacants a la incorporació de
treballadors del nostre poble. Amb processos de selecció, en què els ciutadans de
Martorelles que s’ajustin a les característiques del perfil del lloc de treball demandat, pel fet
de ser de Martorelles tinguin prevalença en la seva contractació. Des de l’Ajuntament,
s’estudiaran contrapartides (via bonificacions o similars) per a compensar aquestes
empreses. La comunicació Ajuntament - Departament de RRHH d’aquestes empreses ha
de ser fluid i periòdic.
4.3- Fomentar i millorar el treball de la Oficina d’Orientació Laboral actual, amb la
col·laboració de les empreses.
Impulsar i millorar l’Oficina d’Orientació Laboral per a convertir-la en una eina real de
recercà de feina per les persones veïnes de Martorelles. L’oficina d’Orientació ha de ser el
punt de trobada entre les empreses del poble i els treballadors que busquen o volen
canviar de feina.
4.4- Foment de la salut fent esport pel municipi.
Foment de la salut fent esport; creant circuits municipals senyalitzats per a fer caminant,
corrent o amb bicicleta. Informació als panells dels recorreguts, distàncies i esforços
realitzats amb aquests. Implantació d’un parc-gimnàs a l’aire lliure obert a tots els públics.
4.5- Construir una piscina coberta amb gimnàs.
Construir una piscina coberta amb gimnàs seguint la demanda de la ciutadania per a
poder fer servir durant tot l’any.
4.6- Incentivar el consum responsable i de proximitat entre la ciutadania i els comerços
locals.
Incentivar el consum responsable entre la ciutadania i els comerços locals, amb
campanyes de sensibilització del consum, però també de les bosses i elements
d’emmagatzematge dels aliments.
4.7- Continuar i millorar la gestió de la recollida Porta a Porta.
Continuar i millorar la gestió de la recollida Porta a Porta que es realitza al municipi amb la
finalitat de reciclar, reduir i reutilitzar les deixalles que generem, seguint la política
municipal dels darrers anys, però apostant per una millor fiscalització de l’empresa que
realitzen el servei. S’ha de seguir potenciant el Porta a Porta i potenciant el reciclatge.
4.8- Creació del Consell de Joventut i aprovament del Pla Local de Joventut.
Creació del Consell de Joventut i aprovament del Pla Local de Joventut que es va
encarregar l’any 2008 a una empresa que va gestionar tot el procés i que a dia d’avui no
és aprovat per l’ajuntament. Amb la intenció de tenir una radiografia concreta del jovent de
Martorelles i de les necessitats que tenen.
4.9- Recuperar el Centre d’Atenció Primària.
Treballarem per a recuperar un Centre d’Atenció Primària a Martorelles en els propers
anys, i millorar així la proximitat de la ciutadania amb el centre de salut.
4.10- Vacances Joves.
Realitzarem conjuntament amb el Consell de Joves, activitats, esdeveniments, sortides i
camps de treball per als joves del municipi per als períodes de vacances estudiantils per a
fomentar la integració i participació dels joves en el municipi, per exemple a esquiar,
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intercanvis amb altres municipis, camps de treball per a recuperar espais locals, parcs
d’atraccions, etc.
5 POLÍTIQUES TERRITORIALS I URBANISME
5.1- Seguir amb el projecte de la Llei de Barris a Can Sunyer.
Seguir amb el projecte de la Llei de Barris a Can Sunyer, i tot el procés participatiu que li
correspon per a millorar l’estat d’aquest barri.
5.2- Activar l’execució del cementiri nou.
Activar execució del cementiri nou de forma immediata en aquesta legislatura dins el terme
municipal de Martorelles, als terrenys previstos i reservats en els darrers anys.
5.3- Esdevenir un ajuntament ambientalment sostenible.
Esdevenir un ajuntament referent en les polítiques de sostenibilitat, fent més eficient el
consum elèctric i d’aigua en tots els equipaments municipals, així com conscienciant a la
ciutadania en la reducció del consum elèctric i d’aigua. Alhora dissenyant i construint
edificis que gastin menys. En aquest sentit estudiarem la possibilitat de crear una granja
de panells solars per a subministrar l’energia del enllumenat públic.
5.4- Fomentar la rehabilitació sostenible de les cases del municipi.
Fomentar la rehabilitació sostenible de les cases del municipi, amb un pla i facilitats per a
tenir millorar l’estat dels edificis, i fer-los més eficients i conscients ambientalment. A fi
efecte d’augmentar el parc d’habitatges i que hi hagi més i millor oferta municipal.
5.5- Fomentar el lloguer a nivell municipal.
Fomentar el lloguer a nivell municipal per a facilitar la incorporació de les persones joves
del municipi a l’accés a la vivenda mitjançant una borsa de lloguer municipal. On
l’ajuntament faciliti la relació entre propietari i llogater, fent la tria d’habitatges i el perfil de
llogaters, per a garantir un habitatge en condicions i a un preu assequible, i alhora uns
llogaters amb garanties de pagament i conservació de l’immoble per al propietari.
5.6- Millorar l’estació de tren de Mollet-Sant Fost.
Treballar per a millorar l’estat de l’estació de Mollet Sant Fost. Fent-la més accessible per
a les persones amb mobilitat reduïda, millorant l’aparcament, i aconseguint el cobriment de
tota l’andana, entre d’altres.
5.7- Rehabilitació de l’espai de Can Camp per a l’ús públic de la verneda i la creació
d’horts urbans.
Rehabilitació de l’espai de Can Camp per a l’ús públic fins que no s’executi el projecte
urbanístic que n’ha de millorar tot l’espai, amb la intenció que sigui un indret per gaudir i
per passejar al centre del municipi. Això ho farem parlant amb la propietat per aconseguir
un acord que permeti l’ús públic i en condicions de la verneda, i de les planes entre
aquesta i la carretera per a realitzar una zona d’horts urbans.
5.8- Millora de l’accessibilitat i estat de voreres i parcs.
Millora de l’accessibilitat i estat de voreres i parcs per a totes les persones, i principalment
les que ho són amb mobilitat reduïda. Les voreres han de ser per als vianants i no haver-hi
elements que en dificultin la circulació o vehicles mal aparcats.
5.9- Estudi de realització d’un nou ajuntament.
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Realització d’un estudi per a la realització d’un nou edifici consistorial que traslladi
l’Ajuntament al centre del poble amb la dimensió que es mereix pels serveis que ha de
donar al ciutadà. Creiem que el lloc idoni seria a la plaça de la Sardana, entre l’antic Café i
el Sindicat.
5.10- Realitzar el projecte d’urbanització de la zona de l’Escorxador.
Realitzar el projecte d’urbanització de la zona de l’Escorxador, per a preparar tota la
documentació per a poder acabar l’enllaç de l’Avinguda Joan XXIII (substitució de la
carretera actual de Santa Maria), comportant la descongestió de trànsit a l’entorn del
sector de Can Tomeu.
5.11- Replantejar el traçat de l’autobús urbà, i fer un traçat per a tota la Mancomunitat
Galzeran.
Replantejarem l’ús de l’autobús urbà a fi efecte de millorar-ne la freqüència amb un traçat
més àgil i ràpid, i que alhora englobi els tres municipis de la Mancomunitat de Galzeran,
tenint en compte que compartim serveix i que en molts casos ens hem de desplaçar a
l’altre municipi per a fer ús d’aquest. En aquest sentit veiem indispensable que l’autobús
vagi coordinat amb els trens de Mollet, que ens pugui dur al polígon industrial i que tingui
estacions dignes tant als pobles de la Mancomunitat com a Mollet.
5.12- Executar el projecte de senyalització semafòrica i millora de l’estret de Can Tomeu
Tirarem endavant el projecte de millora de la carretera al seu pas per Can Tomeu tal i com
proposa l’actual projecte finançat per la Diputació de Barcelona, així com la senyalització
mitjançant semàfors pel pas alternatiu en aquest punt estret.
5.13- Fomentarem la construcció de Vivendes de Protecció Oficial
Es sabut el dèficit en aquest aspecte què té Martorelles. En aquest sentit el recent aprovat
Pla d’Habitatge així ho avala, i es per això què treballarem per a nodrir Martorelles
d’aquest servei.

