LA NOSTRA ACTITUD
Oferim un canvi d’actitud, una Alcaldia dialogant, propera i oberta a tothom, on tant veïns
com altres grups polítics seran convidats a una participació activa per a definir el poble
que volem.

AUSTERITAT ECONÒMICA
-Congelació del nombre de llocs de treball de la plantilla municipal.
-Reducció de retribucions als polítics.
Eliminació de la dedicació exclusiva de tots els regidors, així com reducció en les assignacions a
aquells altres regidors per tasques que les percebran proporcionals a la seva dedicació.
Compromís d’assistència sotmès a les penalitzacions previstes.
-Mancomunar serveis amb les 3 Viles.
S’impulsarà mancomunar tots aquells contractes de serveis comuns que siguin possibles entre
les 3 viles

PROMOCIÓ DEL MUNICIPI
-Viver d’Empreses.
Creació d’un Viver d’Empreses en una de les parcel·les de l’Ajuntament a la Zona industrial a fi de
donar suport als emprenedors, amb preus molt continguts i serveis compartits. Posarem a la seva
disposició un Assessor que els guiarà i en farà el seguiment.
-Alberg Social.
Estudi de la creació d’un Alberg Social en el poble. Amb això promovem una nova oferta de
turisme oberta a l’activitat esportiva del Port, i essencial a l’hora de captar altres events, esportius
o no, al assegurar-ne l’estada dels assistents, i promoure el comerç i medi ambient.
-Figura del dinamitzador comercial.
Amb la tasca d’impulsar, informar i facilitar l’activitat als comerciants i empresaris del municipi.

SOSTENIBILITAT
-Fer de Llavaneres un poble sostenible, tenint en compte les limitacions que suposa
l’actual POUM i que ERC va votar en contra. Totes les actuacions futures hauran de seguir criteris
de sostenibilitat i econòmics.
-Preservar la riera i els marges. Definir un pla integral definitiu.
-Prioritzar el transport públic tant sigui tren com el bus urbà.

Crear dues línes de BUS, una que fes l’enllaç entre el centre del poble i l’estació de renfe
sincronitzada amb el horaris de tren, i una altre de conexión amb el barris perifèrics.
-Zona Blava
Centre del poble: Eliminar la zona blava i substituir-la per zona d’aparcament amb límit horari.
Zona estació de RENFE: mantenir i ampliar la zona blava, lliure de pagament per a residents del
poble.
-Crear un nou model de policia.
Fer de la policía una policía de barri propera al ciutadà, establint com a prioritats la seguretat,
seguretat viària, abocaments, animals, i el servei al ciutadà.

SERVEIS SOCIALS
-Creació d’un Centre de dia per a gent gran i disminuïts.
-Creació de l’Oficina d’ orientació a la gent gran, implicant a la pròpia gent gran
en l’assessorament i gestió de les seves necessitats.
-Potenciar el voluntariat.
-Fer una borsa de pisos voluntaris (avis sols, etc). Per acolliment temporal i
desinteressat en casos urgents com violència domèstica, desnonaments, etc.
-Banc d’aliments (Càritas/unió de botiguers/Ajuntament/aportacions particulars)

JOVENTUT
-Aprofitar el Casal de Joventut i crear una oficina d’orientació juvenil (feina,
lloguer, estudis, beques…)
-Ampliar l’horari de la biblioteca adaptant-lo al calendari acadèmic.
-Potenciar l’habitatge de lloguer pels joves del poble.

ZONA ESPORTIVA
-Alternativa inmediata a la zona esportiva de futur incert: Remodelar el
centre social i les pistes de tenis adjuntes al Tenis Park i estudiar la creació d’una zona
polivalent amb basket, futbol sala, etc…
-Crear el Consell Municipal de l’Esport, format per les entitats esportives del poble,
gent dels barris, associacions de disminuits, etc..., que aglutini i potenciï tota l’activitat
esportiva del municipi.

