


#1. L’educació i la cultura per a una ciutadania de Cambrils lliure i responsable

 Cambrils municipi republicà, culte, amb pensament crític i creatiu.

Des d’ERC defensem l’accés lliure i universal a la cultura com un dret fonamental inalienable, que fo-
menti el pensament crític i impulsi la creativitat en totes les seves formes d’expressió. Cambrils té en la 
seva cultura una de les millors cartes de presentació.

El desenvolupament del talent creatiu de les persones i l’accés en condicions d’igualtat a la producció 
cultural són un element indispensable en la construcció de l’estat del benestar.

Cambrils progressarà i s’adaptarà als nous temps i haurà de ser capaç de generalitzar la pràctica i el 
gaudi de la cultura en totes les seves formes, fomentant la conservació, difusió i accés al seu patrimoni 
cultural i garantint el creixement i qualitat de la producció cultural. 

El nostre sistema cultural ha de ser prou fort com per poder captar, mantenir i donar sortida al talent 
existent a Cambrils. Cal aconseguir, doncs, que la nostra comunitat percebi i gaudeixi amb orgull les 
obres dels nostres creadors i creadores actuals i el pòsit que han anat deixant els seus antecessors i 
que actualment podem contemplar mitjançant la riquesa del nostre patrimoni material i immaterial. 

 Cambrils, una ciutat culta, cohesionada i forta en la seva identitat

Invertirem en la protecció i recuperació del patrimoni històric-cultural material -com immobles, jaci-
ments, artístic, natural etc.- i immaterial -tradicions, manifestacions de la cultura popular, etc.-, amb 
especial atenció a la protecció d’immobles històrics com el celler cooperatiu, el mercat municipal, 
l’estació del tren, etc. 

Garantirem la presència de l’element cultural com a eix transversal en totes les polítiques municipals.

Assegurarem la presència equilibrada de dones i homes en l’oferta artística i cultural pública.

Procurarem programes de suport escolar per a l’ensenyament, difusió i potenciació de la creació cul-
tural, així com la difusió de les diferents formes de cultura popular i tradicional. 

Promourem la creació artística i cultural per tal d’incloure-la en els projectes educatius dels centres, de 
tal manera que suposin un valor afegit pels propis centres del municipi.

Reforçarem el teixit associatiu en els diferents sectors de la cultura de manera que es garanteixi la seva 
activitat.

Promourem l’expressió de les diferents cultures existents a Cambrils a través dels Plans d’Intervenció 
Comunitària i els Plans Educatius i la seva interrelació, de manera que en sorgeixi un enriquiment 
mutu.

Col·laborarem en l’edició i projecció de cultura local amb ajudes a escriptors, músics i artistes de les 
diferents disciplines de Cambrils i la convocatòria de concursos.

 Equipaments culturals

Gestionarem la viabilitat i la forma d’execució de l’Auditori per tal de poder tenir un espai de programa-
ció i exhibició d’actes culturals tant de fora com de dins de Cambrils.

Treballarem amb promotors privats per tal d’augmentar l’oferta cultural a Cambrils.

Treballarem per a l’adquisició de l’edifici de la Cooperativa per a la seva museïtzació, segons el Pla de 
Millora dels Espais Museístics.

Posarem en valor el patrimoni material amb la recuperació d’elements com embarcacions històriques, 
tradicions i amb itineraris de divulgació de les activitats tradicionals pròpies del municipi.



Adquirirem una nau per a les entitats festives i culturals i apostarem per l’aplicació de la gestió cívica 
d’aquest equipament i de la programació que se’n derivi.

Treballarem en la reactivació i posicionament del Centre Cultural com espai de referència en la forma-
ció i la creació i producció cultural del municipi.

Potenciarem la Biblioteca Josep Salceda per tal d’adaptar els serveis i espais als nous usos demandats 
per usuaris i professionals.

Garantirem la renovació dels fons bibliogràfic per adequar-lo als indicadors recomanats internacional-
ment, garantint així la quantitat i la qualitat de la informació que es posa a disposició de la ciutadania.

Impulsarem la museïtzació de la Pesa i de la Dona Remendadora.

 La cultura com a eix de cohesió social i participació ciutadana

Impulsarem la creació del Consell Municipal de Cultura amb representació de l’Ajuntament, les entitats 
i els agents culturals locals. El consell ha d’abordar la política cultural des d’una visió global i coordinar 
els treballs de les quatre àrees principals d’activitat cultural: creació artística, cultura popular, patrimo-
ni cultural i festes.

Fomentarem i donarem suport, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, a les manifestacions 
de la cultura popular i tradicional, especialment les que siguin pròpies del municipi, així com també 
les de nova creació.

Fomentarem la participació de la ciutadania en les entitats i les associacions de caràcter social, cultu-
ral, esportiu i solidari. Es facilitarà la informació a la població nouvinguda per tal d’incentivar la parti-
cipació activa a les manifestacions col·lectives que configuren la personalitat del municipi com a eina 
de cohesió i inclusió.

 La cultura com a motor econòmic de la societat i el territori

Potenciarem l’agenda cultural d’actes i esdeveniments, en format analògic i digital, i emprant les eines 
de difusió actuals amb la informació sobre els equipaments culturals del municipi, l’agenda d’actes i 
festes, les novetats a les biblioteques, etc.

Promocionarem l’obra d’artistes, autores i autors locals mitjançant el web municipal, facilitant-los un 
punt de trobada i contacte virtual amb professionals de la programació, artistes i persones autores de 
la resta del país.

Establirem exempcions fiscals per als comerços i les indústries relacionades amb l’activitat cultural.

Ampliarem les mostres musicals més enllà del Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC) per 
tal d’oferir una àmplia diversitat musical i mostrar així mateix el talent local. 

 Foment de la creació cultural

Potenciarem l’organització d’actes per difondre la cultura catalana en tots els àmbits, prioritzant la 
programació d’espectacles, concerts i activitats que hi estiguin vinculades.

Dissenyarem plans de foment de la lectura i la formació continuada en col·laboració amb els centres 
escolars del municipi i els centres de normalització lingüística.

Promourem cicles d’actuacions al carrer de les diferents expressions artístiques.



 Patrimoni cultural

Treballarem de manera coordinada des d’educació, turisme, cultura i patrimoni per a la recerca, l’estu-
di i la difusió de la memòria històrica de Cambrils.

Impulsarem la recerca sobre la història local de les dones que han format part de la identitat i en faci-
litarem la difusió.

Impulsarem la digitalització de documents d’interès local per preservar i difondre la memòria del te-
rritori.

Ampliarem els centres d’interpretació com el refugi i rutes pel municipi per tal conèixer la nostra his-
tòria recent. 

Ampliarem els recursos al patronat del museu per a la recuperació del patrimoni i la investigació i co-
neixement de la historia local. Finançarem noves campanyes d’excavacions als jaciments del Cavet i 
de la Vila Romana de la Llosa. 

Col·laborarem amb entitats i particulars coneixedors de la història local

Fomentarem el coneixement de la llengua catalana a traves del Consorci de Normalització Lingüística 
i el multilingüisme a través de les activitats culturals.

 Cambrils Ciutat Educadora 

Des d’ERC creiem que Cambrils ha de bastir un projecte educatiu que garanteixi el dret a l’educació 
per a tothom i que, prenent com a fonament la igualtat, l’equitat i la justícia social, ofereixi una educa-
ció accessible i de qualitat. Un model educatiu i d’excel·lència que, com a servei públic, garanteixi la 
igualtat d’oportunitats i la inclusió educativa, prioritzi la millora dels resultats educatius i en el qual la 
Formació Professional sigui un element cabdal en l’equitat i en la competitivitat del sistema productiu. 

Un model compromès fermament en el poder transformador de la societat que pot tenir l’educació per 
crear veritables ciutadans i ciutadanes lliures.

El combat contra la segregació escolar serà un objectiu de primer ordre en l’àmbit municipal amb una 
estratègia que aconsegueixi millorar l’equitat i la qualitat educativa del conjunt de la població. 

Apostem per un servei públic que prioritzi la millora dels resultats educatius dels alumnes i lluiti contra 
el fracàs escolar

Treballarem per un model de Formació Professional que cobreixi les necessitats formatives del sistema 
educatiu i del model productiu, amb una visió estratègica de la competitivitat i de la cohesió social, 
integrant la formació inicial, la formació ocupacional i la formació contínua. 

Mesures:

Impulsarem l’Educació 360. L’Educació360. Educació a Temps Complet és un projecte que, liderat per 
l’Ajuntament, busca el compromís ciutadà amb l’educació. Una educació entesa com un procés per-
manent d’aprenentatge, al llarg de tota la vida, i que, per tant, va més enllà de l’escola i aplega també 
l’aprenentatge no lectiu. L’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i mi-
llors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida, i connectar l’educació i els apre-
nentatges entre el temps lectiu i el no lectiu, així com entre els diversos àmbits educatius. 

Ampliarem el Pla Educatiu d’Entorn amb el Pla Educatiu de Ciutat.

 Lluita contra el fracàs escolar

Promourem el servei de menjador per als alumnes als instituts. 

Dotarem de recursos adequats als serveis tècnics de l’Ajuntament per a l’atenció de l’absentisme i de 



l’abandonament escolar.

Implementarem propostes d’intervenció proactives en la lluita contra l’absentisme escolar, la desa-
fecció i l’abandonament amb la contractació de tutors i/o educadors que treballin paral·lelament i 
en coordinació amb els centres educatius per tal d’atendre aquells col·lectius i alumnes susceptibles 
d’abandonar. Aquesta tasca passa per la detecció, atracció, motivació i orientació d’aquests alumnes 
per tal que siguin capaços d’identificar el seu itinerari formatiu.

 Formació al llarg de la vida

Treballarem intensament en totes les línies d’intervenció per a la millora dels nivells educatius i forma-
tius de la ciutadania al llarg de la vida, amb una atenció especial en els programes d’orientació, acom-
panyament i formació de jovent de més de 16 anys sense titulació ni feina, per facilitar-los la inserció 
al món del treball.

Adaptarem el Servei d’Orientació i inclourem tot el ventall formatiu de fora de Catalunya, dins l’àmbit 
europeu.

De l’Escola d’Adults “Rosa dels Vents”, n’ampliarem l’oferta de cursos i l’adaptarem a les necessitats 
formatives de Cambrils.

Consolidarem l’oferta formativa on-line de l’Aula Mentor.

Adaptarem la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal, constantment en contacte amb els 
diferents sectors econòmics de Cambrils (Hoteleria, Comerç, Restauració, Pesca, Confraria, Turisme..)

Impulsarem convenis amb entitats formadores reconegudes pel SOC.

Ampliarem la formació ocupacional amb Certificats Professionals per tal de donar noves oportunitats 
d’inserció laboral.

Promourem la formació en nous perfils de treballs d’alta demanda (programadors, robòtica, energies 
renovables, disseny 3D, etc)

 Lluita contra la segregació escolar

Pacte contra la Segregació Escolar. Un cop adherits al Pacte contra la Segregació signat entre la Con-
selleria d’Educació, el Síndic de Greuges, agents educatius i d’altres administracions entre les que es 
troba Cambrils, ens implicarem en primera línia per a la consecució dels seus objectius, tot compartint 
les estratègies amb el Consell Escolar Municipal

La segregació escolar respon majoritàriament a dinàmiques de convivència dels propis barris. Treba-
llarem doncs en el desenvolupament de Projectes d’Intervenció Comunitària Intercultural que afavo-
reixin el treball educatiu d’entorn. 

Ampliarem el Pla Educatiu d’Entorn per contribuir a donar una resposta en xarxa, integrada i global a 
les necessitats educatives de tot l’alumnat, amb una atenció especial al més fràgil. Es continuarà treba-
llant en el desplegament d’un pla estratègic que inclogui els agents socioculturals i educatius de Cam-
brils i mobilitzi tots els recursos possibles (centres educatius, institucionals, empresarials, esportius, 
artístics, entitats de lleure i totes les formes de voluntariat), per generar atractives dinàmiques locals a 
favor de l’èxit educatiu en totes les seves dimensions: personal, social, acadèmica i professional.

Aconseguirem una escolarització més equilibrada de l’alumnat mitjançant la participació a les ofici-
nes municipals d’educació (OME) tot augmentant les seves funcions, de manera que tots els centres 
del municipi assumeixin quotes més grans de compromís social, i incidint per augmentar-ne el marc 
competencial.

Impulsarem l’institut escola en la programació de l’oferta educativa del municipi com a centre públic 
que imparteix d’una manera continuada l’educació primària i la secundària. D’altra banda, l’institut 



escola pot respondre al fort augment de demanda de places que patirà Cambrils ens els propers anys 
a la Secundària.

Ampliarem la tarifació social en els preus de la matrícules de les escoles bressol, a les escoles de músi-
ca i les activitats de lleure (extraescolars i casals).

Considerarem les necessitats de les famílies i farem compatibles els requeriments laborals amb l’aco-
llida dels infants als centres educatius. Per això es proposa que hi hagi centres que obrin des de l’1 de 
setembre fins al 31 de juliol i que ofereixin activitats educatives de lleure. L’organització d’aquestes 
activitats aniria a càrrec dels ajuntaments amb un finançament adequat del Govern de la Generalitat.

Potenciarem la col·laboració de les associacions juvenils de l’educació en el lleure, abordant les tres 
potes necessàries perquè puguin funcionar correctament: reconeixement, finançament i espais.

 Ampliació del ventall d’estudis reglats

Col·laborarem activament amb els centres d’educació secundària obligatòria del municipi en la coges-
tió i la implementació de programes de diversificació curricular, com a mesura d’atenció a la diversitat 
dissenyada per a l’alumnat que presenti dificultats generalitzades d’aprenentatge.

Procurarem que l’administració potenciï la formació professional, ampliant l’oferta de cicles formatius 
de grau mitjà, adaptant l’oferta dels programes de formació professional adreçats a joves sense titula-
ció a les necessitats de l’entorn, incrementant l’oferta dels cicles formatius de grau superior i ampliant 
l’oferta general de les diverses formacions professionalitzadores per donar respostes a les demandes 
dels diferents sectors econòmics de Cambrils tant a les necessitats de les persones com a les de les 
empreses.

Estudiarem junt amb el Departament d’Educació de la Generalitat un model d’institut escola dirigit 
també a la formació en Cicles de Formació Professional, amb una triple vessant de consolidació de 
projectes educatius, de l’efecte integrador i cohesionador del barri i de la generació d’un mercat  pro-
fessional adaptat a la realitat econòmica de Cambrils.

Impulsarem la creació del Consell Local de la Formació Professional com una plataforma de treball 
amb els diferents agents educatius, social i econòmics per tal de diagnosticar i planificar una oferta de 
formació adaptada a la realitat de Cambrils i el seu entorn. 

Treballarem amb la Universitat Rovira i Virgili per tal que Cambrils esdevingui seu d’estudis de pregrau 
i/o formació continuada que permeti obtenir l’especialització des de diferents graus amb titulacions 
adequades a les demandes del mercat laboral de Cambrils i el seu entorn o bé que serveixin com tram-
polí en l’accés als estudis universitaris.

Donarem beques de transport per aquells alumnes que disposin de pocs recursos i que hagin de des-
plaçar-ser fora de Cambrils per tal de cursar els seus estudis.

 Atenció a la diversitat

Cooperarem amb l’administració educativa per atendre de manera correcta i acurada l’alumnat d’edu-
cació especial, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris com als post obligatoris i a la seva transició 
al món laboral.

Articularem i coordinarem la disponibilitat de voluntariat en el territori per col·laborar educativament 
en activitats educatives complementàries en els entorns amb més necessitats.



 Formació integral

Treballarem en el desenvolupament del Projecte Educatiu de l’Escola Municipal de Música. Continua-
rem ampliant el ventall d’oferta formativa, millorarem l’accessibilitat als estudis amb la implementació 
d’una tarifació social i augmentarem la presència de l’escola a la vida del municipi. 

Analitzarem la possibilitat d’iniciar uns estudis d’arts escèniques, dansa i d’altres disciplines per tal de 
poder fer accessible aquesta formació a tots els veïns.

Treballarem amb les AFA’s en la millora de la qualitat de l’oferta d’activitats extraescolars de caràcter 
formatiu, cultural, lúdic i esportiu per a tot l’alumnat dels centres educatius, en horari no lectiu i, sobre-
tot, en els períodes de vacances. Treballarem en xarxa per tal de poder fer una oferta equilibrada junt 
amb l’oferta de caràcter municipal.

Cercarem prou finançament perquè puguem donar una resposta adequada a les escoles bressol i a 
l’escola de música.

 Treball en xarxa

Potenciarem el Pla Educatiu d’Entorn en els termes ja esmentats i desenvoluparem el Projecte Edu-
catiu de Ciutat, per tal d’implicar d’una manera transversal totes les polítiques municipals, tant de les 
administracions com els particulars, en totes les àrees d’acció per tal que esdevinguin part del model 
educatiu de Cambrils.

Oferirem totes les eines necessàries al Consell Escolar Municipal per tal que la comunitat educativa 
pugui participar de la planificació educativa de Cambrils.

Donarem continuïtat i ampliarem l’oferta de l’escola de mares i pares. 

Crearem el Consell d’Infants en els que els propis infants seran considerats individus de ple dret tant en 
l’elaboració de propostes, com en el seu control i seguiment. 

 Polítiques Actives d’Ocupació, formació al llarg de la vida 

Les polítiques actives d’ocupació han d’anar dirigides a la reinserció al món laboral de les persones 
sense ocupació, amb la participació dels diferents actors socials i liderats des de l’administració públi-
ca. Cal conèixer la realitat del sector productiu i teixir complicitats entre el Servei Públic d’Ocupació, 
les empreses i l’Ajuntament. 

Treballarem les polítiques actives en l’àmbit municipal de forma transversal entre les àrees municipals 
de Promoció Econòmica, Benestar Social i Ensenyament i PAO.

Mesures:

Crearem la Taula per a l’ocupació amb la participació de tots els agents implicats: representants ins-
titucionals, empresariat, sindicats, agrupacions de comerciants, assemblees de persones a l’atur, etc. 
En el marc de la taula per a l’ocupació, es proposaran i es debatran les línies marc d’actuació que es 
materialitzaran en l’elaboració i la implementació del Pacte local per a l’ocupació (PLO).

Potenciarem la formació ocupacional com a valor afegit en les polítiques actives d’ocupació. Adap-
tarem la formació a la realitat del teixit productiu de Cambrils, mitjançant la prospecció d’empreses.

Treballarem conjuntament amb altres administracions a l’hora de planificar i dur a terme actuacions 
al territori.

Vetllarem per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb una atenció especial 
als col·lectius amb risc d’exclusió social, i també dels que tenen una integració més difícil al mercat 



laboral: joves, dones i més grans de 45 anys.

Ampliarem els Plans d’Ocupació Municipal.

Millorarem l’accés a la borsa de treball municipal. Així mateix, les lligarem a les borses que ofereixen els 
diferents centres formatius del municipi per tal d’establir una base de dades comuna.

Adaptarem la formació que s’ofereixi des del municipi amb les competències necessàries per cobrir les 
vacants i necessitats de les empreses locals.

Potenciarem la creació d’empreses cooperatives i amb finalitats socials.

Establirem ajudes a la contractació, afavorint les empreses que facin contractacions a col·lectius amb 
especial dificultat d’accés al món laboral.

Crearem el Consell Local de la Formació Professional que ha de servir d’enllaç entre  els centres edu-
catius, les empreses i les administracions per ajustar l’oferta de formació a les necessitats locals del 
mercat de treball.

Durem a terme una política de foment de l’emprenedoria en les ordenances municipals.

Potenciarem la Torre del Llimó per afavorir l’autoocupació de persones aturades.

#2. Un Cambrils Republicà al servei de les persones i de la justícia social.
El feminisme com a eix de les polítiques republicanes

Vetllarem per fer efectius els drets de les dones en igualtat de condicions en tots els àmbits de la vida 
pública i professional, i evitar qualsevol discriminació per raó de gènere o de dependència per raons 
socioeconòmiques.

Cambrils ha de ser un espai segur i lliure de violències masclistes. Col·laborarem amb els centres edu-
catius i amb tot el món associatiu per tal de donar eines de prevenció i detecció de violència masclista 
de qualsevol tipus en qualsevol àmbit. 

Reforçarem el Servei d’Informació i Atenció a les Dones, els recursos per a l’assistència i acolliment 
de dones i infants víctimes de violència masclista i perfeccionarem els protocols d’acompanyament i 
derivació a ens supramunicipals.

També es vetllarà en el disseny urbanístic, el  transport públic, les activitats esportives i lúdiques per-
què siguin segures per a les dones en particular i per al conjunt de la població en general.

Mesures:

Posarem a disposició una adequada oferta escolar en escoles bressol dels 0 als 3 anys, amb la integra-
ció de la Tarifació Social que permeti l’accés al servei a totes les famílies.

Avançarem cap a flexibilitats horàries en els serveis depenents de l’Ajuntament per tal de conciliar la 
vida laboral i familiar.

Garantirem, en l’administració municipal, la participació de dones en condicions de representació pa-
ritària.

Implantarem les mesures del Pla d’Igualtat d’Oportunitats amb l’horitzó del 2022. 

Lluitarem per l’erradicació de la violència masclista: en la prevenció i l’atenció a les dones i els seus 
infants.

Continuarem la formació en perspectiva de gènere i violència masclista de tota la plantilla municipal.

Formarem els nous agents escolars en temes d’igualtat i violència masclista perquè puguin sensibilit-



zar i prevenir la violència masclista entre els joves.

Incorporarem la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de les polítiques municipals: 
urbanisme, mobilitat, accessibilitat, seguretat, participació, serveis socials, atenció a la diversitat, coe-
ducació, gestió d’equipaments culturals, entre d’altres.

Dissenyarem una mirada específica adreçada a les dones grans, per tal que no pateixin solitud i aban-
donament amb el pla de teleassistència, suport a les entitats de gent gran i suport als equipaments 
municipals de gent gran.

Reconeixerem i visibilitzarem les experiències i la contribució de les dones de Cambrils mitjançant el 
nomenclàtor, l’atorgament de premis i d’altres reconeixement públics.

Reforçarem el Consell Municipal de les Dones. 

Promourem l’ús d’un llenguatge no sexista.

Preveurem mecanismes d’allotjament i acollida per a dones i infants víctimes de violència masclista.

Fomentarem, visibilitzarem i reconeixerem institucionalment l’esport de base femení.

Commemorarem les dates assenyalades per a les dones: 8 de març, Dia Internacional de les Dones; 25 
de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones.

Ens adherirem a les campanyes supramunicipals de visibilització i empoderament de les dones, mit-
jançant mocions de suport i accions locals.

 El Cambrils del benestar  

Des de Cambrils defensem els valors republicans.

Treballarem per una societat inclusiva i cohesionada que redistribueixi la riquesa i lluiti contra les des-
igualtats.

La nostra acció política ha de concebre la pobresa i l’exclusió social des d’un punt de vista transversal 
i ha de garantir els drets fonamentals i el dret a la participació en la societat en igualtat d’oportunitats 
per a tothom.

 Viure la vellesa i les discapacitats amb autonomia personal, independència i dignitat.

Després de la jubilació canvia considerablement la quantitat de temps lliure de què es disposa. És en 
aquesta etapa de la vida quan la persona té més llibertat per decidir quines activitats vol fer segons 
els seus interessos i inquietuds. La manera de gaudir d’aquest temps i de fer que aquest sigui una font 
d’enriquiment s’aconsegueix amb una vida social activa. Una vida social activa està relacionada amb 
una millor qualitat de vida.

La gent gran i les persones amb diversitat funcional són fonamentals en la nostra societat. No sols per 
la seva aportació en experiència i memòria històrica o perquè contribueixen a crear i enfortir les xarxes 
familiars i veïnals, sinó fonamentalment perquè és la diversitat el que permet construir un país sensi-
ble i accessible per a tothom. Hem de garantir que les persones grans i amb discapacitat visquin amb 
autonomia personal i dignitat.

Cal doncs saber reconèixer el potencial de les persones amb diversitat funcional i el valor de la gent 
gran . Cal que posem les eines per tal que puguin viure la seva vida d’una manera socialment activa, 
autònoma i amb la màxima dignitat possible al llarg dels anys.

Igualtat d’oportunitats per a tots els infants i adolescents.

Hem de garantir que tots els nens i nenes i adolescents, amb independència d’on visquin, tinguin les 
mateixes oportunitats en l’atenció social, en l’educació, en la salut i en el respecte dels seus drets més 
bàsics. També hem de garantir el dret a viure en família.



 Impuls a l’emancipació juvenil.

El jovent ha de tenir totes les eines per poder viure de forma independent i amb llibertat. Cambrils ha 
d’oferir als joves l’oportunitat de trobar una feina amb un sou digne, accés a un habitatge a preus rao-
nables per emancipar-se, que disposi d’una bona formació per esdevenir una ciutadania  preparada, 
lliure i crítica, que pugui gaudir d’un model d’oci alternatiu de consum saludable i que disposi de les 
eines necessàries per empoderar-se i participar de la vida cultural, social i política.

És essencial fomentar totes les formes de participació com l’associacionisme i els moviments socials 
com a pas necessari per promoure l’empoderament democràtic del jovent com a garantia de posar les 
bases d’una societat centrada en les persones.

 Diversitat sexual i de gènere.

Cambrils ha de ser la punta de llança en la lluita contra les desigualtats i les discriminacions que es 
generen a causa de la diversitat sexual i de gènere, així com la garantia de la implementació de la Llei 
11/2014 contra la LGTBIfòbia a tot el territori.

Incorporarem la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere a l’agenda política del municipi amb 
polítiques transversals per tal que la visió LGTBI impregni el conjunt d’actuacions que es duen a terme 
des del consistori amb l’objectiu que tinguin una incidència més enllà del mateix col·lectiu, ja que la 
seva posada en pràctica suposa un benefici per al conjunt de la societat.

Mesures:

Transversals

Treballarem amb contractes programa entre les administracions i els diversos proveïdors de serveis  
de forma coordinada.

 Cohesió social

Continuarem amb la implementació del PLIS (Pla local d’inclusió i cohesió social de Cambrils). Cal 
desenvolupar tot el treball iniciat el 2016 ampliant els serveis i accions que s’estan duent a terme.

Impulsarem el Consell Consultiu dels Serveis Social, format per l’Ajuntament i totes les entitats, grups i 
associacions que col·laborin o treballen en qualsevol activitat relacionada amb el benestar social, per 
tal que sigui el nexe entre l’administració i la ciutadania a l’hora de formular propostes, definir políti-
ques de benestar i veure’n i analitzar-ne l’execució.

Continuarem garantint el suport a les entitats que distribueixen els aliments.

Estudiarem la obertura dels menjadors als instituts per garantir l’alimentació adequada dels joves que 
ho requereixin.

Amb el Servei d’Urgències i Emergències Socials orientarem l’atenció de situacions i problemàtiques 
no previsibles, amb participació de tècnics de totes les àrees necessàries.

Ampliarem les ajudes d’emergència en situacions de vulnerabilitat relacionats amb les necessitats bà-
siques.

Garantirem l’accés als serveis bàsics, especialment en l’àmbit de pobresa energètica, iniciant el proce-
diment sancionador quan convingui.

 Habitatge



A través de l’Oficina Local de l’Habitatge, treballarem per garantir l’habitatge. Treballarem per evitar els 
desnonaments injustos de persones en situació de risc i facilitar l’habitatge.

Fomentarem el lloguer de pisos particulars durant l’hivern i fugir del model de lloguer de temporada.

Treballarem per tal que les entitats bancàries posin a disposició de la borsa local, el seu parc d’habi-
tatges buits.

A partir de taules d’emergència social, activarem mecanismes de reallotjament en habitatges socials 
per a famílies desnonades del seu habitatge habitual, d’atenció social i altres mesures per minimit-
zar-ne el impacte social, emocional i econòmic. 

Impulsarem l’ampliació de l’actual parc de lloguer social, mitjançant nous convenis amb SAREB, pro-
motors i altres tenidors d’habitatges buits. 

Activarem els mecanismes de gravamen previstos a la llei pels pisos desocupats per incentivar l’oferta 
d’habitatge. 

 Vellesa i discapacitats amb autonomia personal, independència i dignitat

Potenciarem els plans integrals d’atenció i promoció de la gent gran i a persones amb discapacitat 
funcional per tal de garantir una vida digna.

Potenciarem l’envelliment actiu.

Afavorirem la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els afectin directament.

Promourem plans de dinamització sociocultural per a la gent gran.

Impulsarem polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional entre la gent gran i la gent jove.

Afavorirem l’aprenentatge de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la gent 
gran.

Treballarem amb el sector públic i privat per tal que s’executin a Cambrils serveis de residències assis-
tides per a gent gran, pisos tutelats, centres de dia, residències d’estada limitada i serveis de menjador, 
teleassistència i d’acompanyament de dia i residencials.

Facilitarem els àpats de les persones grans amb el servei  a domicili i el control per part dels serveis 
socials.

Subvencionarem l’adequació dels espais domèstics de les persones grans a les seves necessitats per 
evitar riscos innecessaris.

Augmentarem els programes per a la detecció i prevenció del maltractament envers les persones grans 
i les persones amb discapacitat.

Desenvoluparem accions de formació i suport a les persones que tenen cura de les persones depen-
dents.

Elaborarem plans sectorials per a la integració de les persones amb discapacitats, tant en l’àmbit social 
com en el laboral.

 Infància, adolescència, família i igualtat d’oportunitats

Crearem una Pla Integral d’atenció i promoció de la infància i l’adolescència per tal de cobrir, de mane-
ra coordinada, les necessitats per garantir el seu desenvolupament.

Desenvoluparem el Pla Local de Joventut.



Promourem l’Escola de famílies com un espai i un recurs formatiu i de suport al conjunt de les famílies.

Desplegarem serveis dirigits a la infància i l’adolescència que abordin problemes socioemocionals, 
conductuals i d’habilitats acadèmiques, amb l’objectiu de corregir a temps trajectòries personals que 
redueixin oportunitats a temps.

Establirem mesures de suport i acompanyament, especialment als infants amb discapacitats (salut, 
lleure...).

Ens coordinarem amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les administracions supra-
municipals per tal d’implementar i ampliar serveis de detecció precoç de problemes i situacions de risc 
o d’exclusió social.

 Joventut

Afavorirem l’acompanyament al jovent en la cerca de feina, mitjançant les eines disponibles: oficines 
joves, punts d’informació juvenil i plans d’ocupació. 

Reforçarem l’orientació i l’acompanyament als centres educatius millorant l’accés del jovent a la infor-
mació sobre oportunitats professionals.

Posarem a disposició del jovent una oferta de formació contínua al llarg de la vida per adaptar els 
coneixements i les competències als requisits del teixit productiu del territori, a través de la formació 
municipal, l’escola d’adults Rosa dels Vents i tots els programes realitzats amb els diferents organismes

A través de l’Àrea de Joventut, continuarem donant suport tècnic, logístic i econòmic als projectes 
liderats per entitats juvenils.

Implantarem ajudes per facilitar l’accés a l’habitatge dels joves, i els mecanismes per obtenir-les.

A través de l’Oficina Local de l’Habitatge, desenvoluparem mesures per recuperar habitatges buits i 
posar-los al servei de la ciutadania, en especial als segments de població amb dificultats, mitjançant 
la rehabilitació o procurant que promocions privades sense vendre passin a règim de lloguer prefe-
rentment protegit.

Gestionarem els espais de l’Ateneu per al jovent on siguin ells i elles qui gestionin les activitats que es 
portin a terme i promoure també l’activitat artística i cultural.

Millorarem l’oferta cultural adreçada als joves, on puguin participar en la creació de projectes culturals 
per fer-los partícips.

Dissenyarem la política sobre la prevenció del consum de drogues, especialment entre el jovent, des 
d’un vessant pedagògic, no repressiu.

Reforçarem la figura dels agents escolars per tal de donar espais de confiança als joves per poder com-
partir els temes més delicats com el consum, assetjament, violència masclista, etc

 Defensa dels drets LGTBI, en favor de la diversitat sexual i de gènere

Mantindrem una àrea específica dins la regidoria d’Igualtat encarregada d’impulsar les polítiques lo-
cals en matèria de diversitat sexual i de gènere (LGTBI)

Commemorarem, des de l’Ajuntament, diades relacionades amb el col·lectiu LGTBI com ara el 17 de 
maig (Dia Internacional contra l’Homofòbia) i el 28 de juny (Dia internacional de l’Orgull LGTBI). I ho 
farem a través d’actes institucionals, amb la col·locació de la bandera LGTBI, de l’aprovació de mocions 
i declaracions o d’activitats públiques.

Desenvoluparem el Pla local LGTBI de Cambrils, i la constitució d’una comissió interdepartamental 
municipal per garantir-ne la implementació i avaluació.



Incorporarem la perspectiva LGTBI als principals plans i programes municipals, per tal de garantir la 
transversalitat d’aquestes polítiques.

Disposarem d’un Servei d’Atenció de referència a l’hora d’atendre les persones que hagin patit alguna 
discriminació per motius d’orientació sexual o identitat de gènere.

Impulsarem accions de formació i sensibilització del personal municipal en matèria LGTBI.

Garantirem una política comunicativa local inclusiva amb la diversitat sexual i la identitat de gènere, 
tant pel que fa a la comunicació corporativa del consistori com als mitjans de comunicació local, tant 
públic com privada. 

Garantirem que la informació municipal (formularis i registres) s’adeqüi a la diversitat familiar i d’iden-
titat de gènere.

Durem a terme accions orientades a prevenir i combatre l’homofòbia i el bullying LGTBIfòbic als cen-
tres educatius.

Realitzarem accions orientades a combatre la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere 
en l’àmbit laboral.

Farem accions orientades a prevenir l’homofòbia en l’àmbit de l’esport.

Vetllarem perquè la biblioteca Josep Salceda ampliï el fons documental i material sobre diversitat se-
xual i de gènere.

 Acció cívica i voluntariat

Impulsarem campanyes d’aprofundiment en valors cívics de la Catalunya del segle XXI.

Farem participar la ciutadania en l’assumpció dels valors.

Millorarem la xarxa de centres cívics com a espais de participació, formació, impuls de valors cívics i 
oci positiu.

Potenciarem els valors cívics i democràtics entre la població, especialment entre infants i joves.

Donarem suport a les iniciatives que fomentin el civisme.

Potenciarem el voluntariat i l’associacionisme com una de les millors formes de participació social i 
exercici de civisme.

Crearem una unitat estable  d’agents cívics destinada a afavorir l’ús cívic dels espais públics i vetllar per 
les normes de convivència. 

 La pràctica esportiva, un hàbit de salut i generadora de noves oportunitats a Cambrils 

Considerem la pràctica de l’esport com un fet social i motor de canvi cap a una major qualitat de vida, 
i un factor important per a la cohesió social dels cambrilencs. 

Mesures:

L’esport a nivell municipal ha esdevingut també motor econòmic de la nostra població, per tant mi-
llorarem la coordinació i la col·laboració entre l’àrea d’esports i les regidories de l’àrea econòmica de 
l’ajuntament (turisme, promoció econòmica i de ciutat, …) 

Promourem el Consell Esportiu Local per escoltar de primera mà les necessitats de les entitats i clubs 
esportius de la ciutat i establir sinergies de col·laboració en el disseny de les polítiques municipals 
sobre l’esport. 

Impulsarem l’organització d’unes olimpíades escolars a nivell local. 



Aprofitarem i arranjarem la platja de Cambrils com a espai pel desenvolupament d’activitat esportiva 
tot l’any, amb especial atenció als esports nàutics, i procurant mantenir-hi una dotació de serveis mí-
nims (dutxes, canals d’accés i abalisament, etc.) durant tot l’any.

Donarem a conèixer la pràctica esportiva de totes les disciplines al centres educatius de Cambrils.  

Consolidarem i potenciarem la realització d’esdeveniments esportius d’alt nivell tot l’any, per aprofitar 
les instal·lacions municipals i promocionar Cambrils com a destí per a la pràctica esportiva. 

Adequació de totes les instal·lacions i planificació d’una zona esportiva referent que atragui esportistes 
de tot el món, per fer un Cambrils ciutat esportiva.

La coordinació entre els centres escolars i la regidoria d’esport serà important per tal de buscar un ús 
polivalent de les seves instal·lacions esportives. 

Promocionarem la pràctica esportiva de la gent gran, ja sigui en els centres esportius municipals com 
als diferents casals, incentivant i potenciant la creació de grups, tipus passejades i descoberta me-
diambiental. 

Reactivarem i crearen nous circuits esportius, a la vora de la mar, carril-bici, etc. Serà prioritària la unió 
entre la primera línia de mar i la zona esportiva del Pinaret a través de recorreguts segurs per a la pràc-
tica de l’esport. 

Farem un pla d’inversions adequades pel manteniment i la millora dels diferents equipaments espor-
tius.

 Cambrils, una societat diversa 

Cambrils, té censades veïns i veïnes de 59 nacionalitats diferents. Cambrils s’ha de reconèixer com una 
societat diversa, garantint els mateixos drets i oportunitats per a tothom, promovent la interculturalitat 
i el plurilingüisme com a riquesa del municipi i configurant una societat cohesionada, inclusiva i soli-
dària d’acord amb els valors republicans i els drets humans. 

Facilitarem als nouvinguts un itinerari d’acollida,  acomodació i accés a la ciutadania. 

Mesures:

Empadronament i acollida

Farem que el padró, com a registre administratiu, respongui a la realitat del municipi, a fi de garantir els 
drets i els deures de les persones i facilitarem l’acció de govern local.

Crearem un Servei de Primera Acollida a totes les persones que s’inscriguin per primera vegada al pa-
dró del municipi, que inclogui una entrevista inicial, formació en llengua catalana, mercat de treball i 
coneixement del municipi i de la societat catalana i posterior derivació a altres serveis, si és necessari.

Farem sessions periòdiques de benvinguda a les noves persones empadronades presidides per l’al-
caldessa, participades per les persones responsables dels serveis públics i les entitats principals del 
municipi.

Treballarem en xarxa per una acollida participada per aquells serveis públics i entitats que puguin 
donar continuïtat a les accions més enllà del servei de primera acollida en àmbits com l’alfabetització, 
l’aprenentatge lingüístic, la inserció laboral, la participació cívica, entre d’altres.

Implementarem programes de mentoria que reforcin les actuacions d’acollida on entre els mentors hi 
hagi persones de diversos orígens.



 Treball i nova ciutadania

Impartirem el mòdul B de coneixements laborals, previst a la llei d’acollida, en el marc del Servei de 
Primera Acollida municipal i amb la col·laboració dels agents econòmics i socials del municipi.

Assessorarem sobre el reconeixement de títols acadèmics i d’acreditació de l’experiència laboral.

Fomentarem la participació en l’associacionisme empresarial i, en particular, del comerç, per part de 
persones empresàries d’origen immigrat.

Promourem l’establiment de plans d’ocupació adreçats a persones estrangeres sense autorització ad-
ministrativa, amb una atenció especial a les dones i les persones amb càrregues familiars, perquè pu-
guin accedir a la regularització de la seva situació.

Organitzarem cursos de capacitació professional per a les treballadores de les cures.

Durem a terme programes específics per a la inserció laboral de les persones reagrupades, en especial, 
de les dones.

Establirem un marc de diàleg permanent amb els agents socials i econòmics de Cambrils per teixir 
aliances per a la inclusió de la diversitat també en el sector privat.

Donarem a conèixer als agents econòmics la possibilitat de contractar persones amb permís de resi-
dència i sense permís de treball (permisos humanitaris, ex tutelats, etc.), persones refugiades i perso-
nes en situació d’irregularitat administrativa però amb possibilitats d’assolir un arrelament social.

Impulsarem iniciatives específiques per afavorir la incorporació laboral dels joves estrangers i per mi-
llorar la qualitat de la seva ocupació, especialment en el cas de les dones.

 Educació i nova ciutadania

Garantirem, a través de l’Oficina Municipal d’Escolarització, la gestió centralitzada i equitativa de l’es-
colarització de tota la xarxa sostinguda amb fons públics, inclosa la concertada. 

Garantirem que tots els centres escolars finançats amb fons públics acullin la diversitat d’alumnat de 
manera que reflecteixin l’heterogeneïtat municipal.

Informarem des dels serveis de primera acollida dels recursos educatius formals i no formals, dels 
criteris de matriculació i de les formes de participació en la comunitat educativa, promovent la partici-
pació a les associacions de famílies d’alumnes de cada centre.

Oferirem formació en llengua catalana per a tots els pares i mares d’alumnes que la desconeguin.

Treballarem per erradicar l’analfabetisme de pares i mares.

Facilitarem l’aprenentatge de les llengües de la immigració als centres escolars com a activitat no lec-
tiva i lectiva quan sigui possible. 

Donarem suport a aquells models educatius, com les comunitats d’aprenentatge, que afavoreixen la 
interrelació entre famílies i escola i la continuïtat d’aprenentatge en el temps no lectiu.

Crearem programes de mentoria entre agents escolars i alumnat en situació de vulnerabilitat social. 

Reforçarem les aules d’estudi assistit, activitats de reforç escolar i altres tipus d’activitats compensa-
tòries a l’abast de tots els alumnes en situació de vulnerabilitat.

Promourem el voluntariat educatiu que pugui participar i reforçar els plans educatius dels centres.

Promourem la participació en les entitats de lleure educatiu d’infants, adolescents i joves de famílies 
immigrades.

Ampliarem els programes de prevenció de l’abandonament i el fracàs escolar.



Organitzarem un acte anual d’acollida a les noves persones empadronades al municipi i un catàleg de 
serveis a la seva disposició.

 Salut i nova ciutadania

Donarem a conèixer els serveis de salut en el procés d’acollida tant per millorar l’accés a la salut com 
per afavorir un ús correcte dels serveis sanitaris.

Farem un seguiment especial de col·lectius vulnerables com poden ser, per exemple, les persones 
amb dificultats per a l’accés al padró, la població sense domicili fix o les persones sense permís de 
residència.

Fomentarem la prevenció a través dels equips de la salut comunitària.

Foment la relació intercultural i la participació. 

 Cultura de la pau

Hem de vetllar per uns valors, actituds i comportaments que reflecteixin el respecte a la vida, a l’ésser 
humà i a la seva dignitat i que posin en primer pla als drets humans, el rebuig a la violència en totes les 
seves formes i l’adhesió als principis de llibertat, justícia, solidaritat i tolerància, així com la comprensió 
entre els pobles, els col·lectius i les persones.

Mesures:

A través dels Plans d’Intervenció Comunitària

Valorem el potencial que aporta la diversitat cultural del municipi.

Promourem la mediació i el diàleg en la resolució de qualsevol conflicte veïnal.

Promourem el treball preventiu a traves de dinàmiques d’apropament entre tota la ciutadania del mu-
nicipi.

Fomentarem programes de suport a les comunitats de veïns i veïnes.

Desenvoluparem processos participatius per a l’abordatge de la cohesió i la convivència.

Afavorirem l’acollida de les persones nouvingudes en el teixit associatiu del municipi.

Promourem iniciatives de codesenvolupament dins del Consell de Cooperació, com un espai on es ca-
nalitzi adequadament les iniciatives solidàries i on el coneixement de les dues cultures sigui un fet po-
sitiu, que ajudi a millorar la cooperació amb els països del sud i afavoreixi la cohesió social a Catalunya. 

 Reconeixement públic de la pluralitat religiosa

Garantirem l’exercici del dret de llibertat religiosa, de pensament i de consciència, com a valor bàsic 
democràtic.

Farem efectiu el dret a celebrar comunitàriament les festivitats pròpies de cada tradició religiosa, se-
guint les recomanacions de les guies editades per la Direcció General d’Afers Religiosos.

Encoratjarem les entitats i comunitats religioses i els seus fidels a la participació com a agents socials 
dels municipis.

Donarem suport a la creació de grups de diàleg interreligiós per ajudar a bastir una cultura pública 
comuna, des de la laïcitat de les institucions, és a dir, cedint el protagonisme d’aquest diàleg a les dife-
rents tradicions religioses i conviccionals del municipi.



 Un sistema integral de salut i social universal i republicà

Defensem un Sistema Nacional de Salut i Social de la República centrat en la persona, públic, univer-
sal, equitatiu i integrat. Ha d’estar orientat a preservar la salut i el benestar de la ciutadania, que alhora 
es farà corresponsable de la seva salut.

Mesures:

Salut i societat

Treballarem per eliminar qualsevol desigualtat en l’accés a la salut: 

Coresponsabilitzarem i empoderarem les persones en la cura de la seva salut i la qualitat de vida.

Promourem el treball transversal implantant, en tots els àmbits, els plantejaments de “Salut a totes les 
polítiques”.

Promourem, coordinarem i donarem suport a les accions de formació, promoció i prevenció de la 
salut que s’organitzin als centres educatius i en qualsevol entitat que formi part del teixit associatiu de 
Cambrils.

Desenvoluparem el Pla de Salut Municipal amb la participació de la ciutadania i dels actors socials del 
territori i amb objectius i accions concretes amb el seguiment d’indicadors i mecanismes d’avaluació 
permanents.

Organitzarem xerrades informatives adreçades als pares i mares, a través de l’escola de famílies, per 
oferir eines per educar en la salut els seus fills.

 Àmbits específics de salut

Promourem l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la salut. Inclourem les ins-
tal·lacions municipals en els programes de salut específics (cardiovascular, metabolisme, osteoarticu-
lar, geriatria, salut mental...).

Reforçarem els programes que afecten més especialment la salut i la qualitat de vida d’adolescents i 
joves, preferentment, els d’educació sexual, l’atenció a la planificació familiar, els programes de pre-
venció i informació sobre les malalties de transmissió sexual i els programes de prevenció i informació 
sobre els trastorns alimentaris i la salut mental.

Reforçarem els programes de prevenció i informació sobre la drogodependència, l’alcoholisme i el 
tabaquisme i altres hàbits no saludables.

Coordinarem d’una manera efectiva, amb la resta del sistema, els centres i serveis per a l’atenció a les 
persones amb malalties mentals. Impulsarem, així mateix, programes de suport per als familiars direc-
tes dels pacients tractats.

Incidirem a l’edat escolar obligatòria, mitjançant programes específics, en el caràcter integrador i salu-
dable de l’esport, la cultura i el lleure, enfront de la violència, l’incivisme i la intolerància. 

 Salut pública

Informarem de manera regular i rigorosa sobre l’estat de l’aire i impulsarem de manera prioritària, jun-
tament amb els municipis veïns, actuacions dirigides a disminuir el nivell de contaminació atmosfèrica 
en el nostre territori.

Durem a terme programes de control per a les plagues.

Utilitzarem sistemes no contaminants per al control de la vegetació en els parcs i jardins, responsables 
amb les persones i el medi ambient, eliminant l’ús de Glifosat.



Ampliarem la xarxa d’aparells desfibril·ladors en equipaments esportius, mercats i altres espais pú-
blics molt freqüentats, connectats al Sistema d’Emergències Mèdiques ( SEM) i fomentant polítiques 
formatives de primers actuants en aturada cardiorespiratòria. Programes formatius i de manteniment 
d’habilitats.

Potenciarem l’educació en RCP dels escolars durant l’educació Primària i ESO introduint aquesta for-
mació en el currículum educatiu dels nens.

Exigirem l’obertura dels quiròfans i dotacions adequades de personal sanitari a l’Hospital Lleuger.

 La seguretat, un dret fonamental 

 La seguretat és un aspecte fonamental per tal que puguin exercitar-se en llibertat, amb normalitat, la 
resta de drets i deures que tenim com a ciutadans. Els riscos canviants, les noves formes de delinqüèn-
cia, o la simple sensació d’inseguretat condicionen i coarten el desenvolupament de les potencialitats 
de les persones individualment i de la ciutat en el seu conjunt. 

Per Cambrils, apostem per una seguretat pública preventiva enlloc de reactiva, que s’anticipi al risc 
proactivament. En aquesta línia, com a recepta per prevenir certes situacions o percepcions d’insegu-
retat o per actuar de manera eficaç, apostem per un triple eix : 

• reglaments i ordenances municipals actualitzats i útils, 

• canals d’informació directa en temps real, i 

• una policia ben formada, dotada de mitjans adequats i en contacte directe amb el ciutadà. 

L’objectiu final ha de ser que la ciutadania se senti ben atesa i segura. 

Reforçarem la policia de proximitat com un element vertebrador més de la bona convivència al muni-
cipi. 

Treballarem amb la mediació comunitària, amb coordinació amb la policia local, per intervenir i aten-
dre conflictes veïnals i malentesos. 

Intensificarem la coordinació entre Policia Local i Mossos d’Esquadra per fer-la més estreta i eficient, 
i poder ampliar el ventall de serveis o d’efectius assignats a cada tasca en funció de les necessitats de 
cada moment. 

Impulsarem polítiques i accions per fomentar la cultura del respecte a les persones i a l’espai públic 
com a principals elements de promoció i defensa de la qualitat de vida a la ciutat.

Revisarem les ordenances de convivència.

Dotarem a la Policia Local dels recursos adequats per al desenvolupament de les seves funcions.

Instal.larem càmeres de lectura de matricules a les entrades de Cambrils per millorar la seguretat i la 
fluïdesa del trànsit. Estudiarem l’ampliació de la xarxa de videovigilància.

Incrementarem la distribució de mobiliari urbà per a la millora de la seguretat i el control de trànsit.

Actualitzarem els plans de protecció civil.



#3. Dinamització econòmica responsable 

 Turisme de qualitat, sostenible i compromès amb els cambrilencs 

El turisme és la principal activitat econòmica de Cambrils. Directament o de manera indirecta, bona 
part de l’economia municipal gira a l’entorn del turisme: hoteleria, restauració, comerç, sector immo-
biliari, serveis, etc. 

Cambrils és una destinació de primer ordre dins del cada cop més competit mercat turístic, que gau-
deix de tota una sèrie d’avantatges respecte d’altres competidors que cal seguir posant en valor: la 
maduresa com a destí, un entorn prou ben conservat, nou quilòmetres de platja amb tots els serveis, 
instal·lacions i allotjaments de qualitat, gastronomia, clima, oferta cultural, esportiva i lúdica comple-
mentària … 

En el proper mandat caldrà aprofundir en la desestacionalització del turisme, en el model de col·labo-
ració público-privada i amb la resta del territori en matèria de promoció, en millorar l’oferta comple-
mentària al sol i platja, en posar en valor elements materials i immaterials diferenciadors de la nostra 
oferta (autèntics, autòctons) i en facilitar la progressiva renovació del parc hoteler i de la resta d’acti-
vitats i establiments turístics. I, sobretot, en el manteniment i millora de les platges, els seus serveis i 
l’entorn urbà. 

Mesures:

Continuarem incidint en la col·laboració público-privada en el disseny de les polítiques turístiques i de 
promoció, especialment amb el sector hoteler, de la restauració, comercial i serveis de Cambrils, com 
a principals destinataris i prestadors directes de serveis a les persones que ens visiten. 

Col·laborarem amb les empreses turístiques de Cambrils per dissenyar una oferta formativa que 
s’adapti a les necessitats ocupacionals del sector. 

Proposarem la creació, promoció i comercialització de paquets turístics que incloguin allotjament, 
restauració i accés gratuït als equipaments culturals locals. 

Consensuarem i desenvoluparem amb els operadors turístics les fórmules específiques per aprofitar 
el nostre patrimoni i els trets diferencials com a factor d’atracció i de complement de l’activitat turística 
tradicional, juntament amb d’altres municipis veïns.

Treballarem per consolidar el turisme, amb la  promoció a fires d’àmbit nacional i internacional.

Col·laborarem amb la resta d’administracions en la promoció turística del municipi com a via d’opti-
mització dels recursos. 

Prioritzarem la promoció i el posicionament web de l’oferta turística de Cambrils, en webs turístics 
especialitzats, xarxes socials, etc. i geoportals accessibles des dels dispositius mòbils, que poden oferir 
informació sobre notícies, l’agenda d’actes del municipi, el temps, els comerços, l’oferta de restauració, 
etc. 

Promourem la desestacionalitat del turisme, fent una aposta per la segmentació i diversificació de 
l’oferta turística i de la seva promoció: turisme gastronòmic, turisme esportiu i turisme de congressos 
i convencions, etc. 

Reforçarem la certificació de Turisme de Catalunya com a Destinació Familiar i com a Destinació per a 
la Pràctica Esportiva a l’aire lliure durant tot l’any, aprofitant la xarxa d’equipaments esportius munici-
pals i les condicions per a la pràctica dels esports nàutics tot l’any. 



Crearem paquets turístics que incloguin allotjament, restauració i accés gratuït als equipaments cul-
turals locals, que continguin especialment productes de quilòmetre zero. Difondrem aquests paquets 
mitjançant els portals web municipals i el portal de turisme de la Generalitat. Els oferirem a les agèn-
cies de viatge, especialment dels països de la UE i de les potències emergents.

Vetllarem perquè tots els allotjaments turístics i els negocis complementaris estiguin donats d’alta com 
a tals, per garantir tant la qualitat del servei com la reputació del municipi. Donar resposta a la pro-
blemàtica dels habitatges d’ús turístic i garantir la convivència d’aquestes activitats amb els veïns del 
lloc on se situen.

Ampliarem el calendari anual d’actes comercials, gastronòmics i culturals amb l’objectiu de donar a 
conèixer Cambrils.

Elaborarem un pla integral de qualificació i reciclatge de les persones treballadores i professionals del 
sector, amb l’objectiu d’impulsar la formació contínua. 

Treballarem per captar nous perfils de demanda vinculats a la qualitat de l’oferta, mitjançant el desen-
volupament de sistemes de gestió i monitorització de dades turístiques i l’anàlisi de dades massives 
(big data).

Implementarem pràctiques d’economia verda per disminuir els costos de funcionament –energia, ai-
gua, compres, residus...– i promourem etiquetes segons els estàndards internacionals que certifiquin i 
posicionin la nostra oferta com a sostenible.

Impulsarem les tecnologies digitals per facilitar la informació vinculada als continguts turístics de 
Cambrils i el territori, durant i després del viatge en col·laboració amb el sector empresarial. 

Ampliarem el catàleg de visites guiades i teatralitzades per tal de donar a conèixer el patrimoni històric, 
humà i cultural de Cambrils.

Establirem un punt d’informació de turisme per donar a conèixer millor i promocionar el barri antic.

Farem difusió de rutes en bicicleta i a peu pel terme i tot l’entorn del territori. A nivell local farem, man-
tindrem i ampliarem la senyalització de camins en col·laboració amb altres administracions. 

Millorarem la seguretat, la neteja i ampliarem els serveis a les platges, accessibles per a tothom i amb 
elements sostenibles.

Mantindrem en funcionament tot l’any punts d’aigua i altres serveis a les platges, amb canals d’accés 
d’embarcacions esportives com kaiaks, taules de surf, pàdel-surf, vela. 

Donarem facilitats a la implantació d’establiments i activitats que combinen el turisme-agricultura o 
la turisme-pesca pel seu triple vessant: activitat d’interès turística, afavoriment del no abandonament 
i promoció d’activitats primàries. 

Treballarem per un model de desenvolupament turístic fonamentat en la innovació, la competitivitat i 
la sostenibilitat econòmica, social, cultural i mediambiental.

Vetllarem per la qualitat de vida dels residents, la qualitat de l’ocupació i la gestió dels impactes so-
cials, culturals i mediambientals de l’activitat turística.

Potenciarem el barri antic amb noves rutes turístiques.

 Comerç local, mercat municipal i consum de proximitat

Cambrils, com a municipi turístic, ha desenvolupat un important sector terciari que, en els darrers 
anys, ha sabut guanyar-se un lloc com a element d’atracció econòmica al territori. 

Volem impulsar un model comercial arrelat a la trama urbana, modern i dinàmic, amb oferta diversa 
que faci Cambrils competitiu a la resta d’oferta de l’entorn. El comerç ha de ser peça essencial per a la 
cohesió social, la coherència urbanística, la identitat i l’atractiu de Cambrils i amb vocació d’esdevenir 



referent al Camp de Tarragona. 

Alhora, som conscients de les dificultats econòmiques i administratives que impliquen l’obertura d’un 
negoci (més encara en temps de crisi) i de la necessitat de facilitar aquest tasca al màxim, amb l’objec-
tiu de promoure l’autoocupació i la creació de llocs de treball en el context actual. 

Mesures:

Comerç

Defensem un model de comerç urbà de proximitat com a mecanisme per a afavorir la dinamització i la 
vitalitat de Cambrils. 

Definirem un model comercial estratègic per a Cambrils, que identifiqui i potenciï els eixos comercials 
existents. 

Posarem en marxa els plans específics de dinamització comercial per a diverses zones de Cambrils, 
començant per la zona del Barri antic - Mercat municipal. 

En aquesta línia, establirem una finestra única que unifiqui les gestions per a l’obertura d’un negoci 
(urbanístiques, de salut, d’activitats, etc.) davant l’Ajuntament, i implantarem progressivament la seva 
tramitació telemàtica. 

Promourem activament l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà, tant a la retolació com a l’atenció 
al client, difonent el missatge que l’idioma és un valor afegit a la qualitat del servei. 

Dinamitzarem comercialment el barri antic de la vila amb  excepcions fiscals a nous emprenedors 
durant els tres primers anys. 

Dignificarem l’espai públic al barri del Port per tal de fer més atractiva la zona comercial.

Capacitarem la modernització comercial, la implementació de les tecnologies digitals i el comerç elec-
trònic.

Elaborarem i aplicarem programes de sensibilització sobre la funció social del comerç.

Promourem la demanda i la comercialització de productes agraris i manufacturers autòctons mit-
jançant els comerços locals, i desenvolupament de la cultura de l’ecogastronomia (slow food).

Consum

Ampliarem els serveis de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), servei de referència 
en defensa dels drets dels consumidors a Cambrils, així com els horaris d’atenció.

Promourem hàbits de consum responsable a Cambrils i el consum de productes autòctons i de proxi-
mitat. 

Treballarem amb les associacions de comerciants per tal d’impulsar iniciatives de promoció del co-
merç de proximitat.

Promourem tallers i xerrades al mercat municipal posant en valor l’alimentació segura i saludable. 

 Mercat Municipal

Impulsarem la dinamització, la modernització i la viabilitat econòmica del mercat municipal.

Vincularem la promoció i la dinamització dels mercat de la vila a l’entorn del barri antic com a part del 
seu eix comercial.

Promourem el consum de productes de la terra, autòcton, de proximitat i de temporada.

Potenciarem les iniciatives empresarials d’emprenedores i les actuacions de desenvolupament agrari 
promogudes per dones i joves i facilitarem la incorporació de dones joves als sectors agrícola, agroali-



mentari  i pesquer, preferentment lligat al producte ecològic.

Promourem tallers i xerrades posant en valor l’alimentació segura i saludable. 

Establirem un programa de xerrades a les escoles per educar els infants i el jovent i donar-los criteris 
perquè segueixin una alimentació saludable.

Vetllarem per l’entorn físic on es desenvolupa els mercat de marxants, punt de trobada i socialització 
de la ciutadania, i estudiarem l’ampliació dels dies de mercat ambulant per la dinamització de la Vila .

 Una empresa lligada a l’impuls del talent local

El desenvolupament de Cambrils ha d’anar lligat al desenvolupament de la Regió de Tarragona, que té 
ben identificades també les seves fortaleses i capacitats, sobre les quals ha de bastir el que ha de ser el 
projecte de Regió del Coneixement de la Catalunya Sud:

Els trets característics que ens identifiquen com a regió són:

Concentra de l’ordre del 20% de l’activitat turística  del país.

Compta  amb  un  20%  dels  béns  d’interès  natural   i  també  dels  de  patrimoni cultural.

Hi  són  presents  8  de  les  12  denominacions  d’origen  de  Catalunya  (Conca  de  Barberà,   Mont-
sant,   Priorat,   Tarragona   i   Terra   Alta   íntegrament,   a   més   de   compartir Penedès, Catalunya i 
Cava).

Hi ha l’única DO qualificada de Catalunya  i una de les dues de l’estat espanyol, Priorat.

S’hi produeix la major part de l’energia consumida a Catalunya (75% ) i a Espanya (10%).

S’hi  concentra  el  50%  de  la  producció  química  de  Catalunya  i  el  25%  de  tot l’estat.

En l’àmbit de la indústria alimentària té un pes equivalent al seu pes demogràfic, però té una elevada 
concentració  al Baix Camp i al Montsià, amb un elevat nivell d’especialització.

A més, la regió compta amb infraestructures  de  transport  d’abast  internacional:

Aeroport  de  Reus  i  Port de Tarragona.

L’encreuament dels grans eixos de comunicació terrestre del Mediterrani i de la vall de l’Ebre.

La refineria i el complex petroquímic més grans del sud d’Europa.

És un pol d’atracció turística mundial.

Port Aventura.

Parcs  Naturals  dels  Ports,  el  Delta  i  la  serra  de  Montsant  i  els  espais  naturals protegits de les 
muntanyes de Prades. 

Tàrraco, Patrimoni  de  la  Humanitat, monestirs  cistercencs  de  Poblet  i  Santes Creus, , etc.

A més disposa d’una universitat  de  talla  mundial, la  URV, que  ha  impulsat  la  configuració  d’un  pol  
de  coneixement  al  sud  de  Catalunya,  que  incorpora  6  instituts  catalans  de  recerca,  4  centres  
tecnològics i 4 hospitals. 

Hem de tractar d’integrar les grans potencialitats de la regió i posar-les al servei d’un millor futur com-
partit, que estigui basat en el coneixement.

Particularment, hem d’apostar pel talent local per tal de generar una empresa lligada al coneixement 
i que permeti als nostres joves, construir un futur lligat al territori sense veure’s obligats a sortir a fora.



Mesures:

Infraestructures TIC

Impulsarem el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions (fibra òptica etc.) per tal de ga-
rantir serveis avançats i de qualitat. 

Continuarem amb el desplegament de manera progressiva de xarxes gratuïtes de wi-fi a tot el municipi. 

Emprenedoria i Ocupació

Treballarem les polítiques actives en l’àmbit municipal de forma transversal entre les àrees municipals 
de Promoció Econòmica, Benestar Social i Ensenyament i PAO.

Promourem la cultura de l’emprenedoria i de l’esforç. Promourem l’esperit emprenedor i la creativitat 
a les escoles i en la ciutadania en general, com a hàbits i competències clau de la societat del coneixe-
ment. 

Donarem a conèixer els espais coworking. Identificarem, per mitjà d’un estudi, els punts forts i dèbils, 
amb l’objectiu que tendeixin a una especialització concreta. En farem promoció i redefinirem les línies 
d’ajuts. 

Establirem un programa de potenciació i acompanyament a les persones que vulguin establir-se als 
espais coworking, donant a conèixer als ciutadans els potencials dels espais.

Millorarem la informació i l’assessorament tècnic i financer que l’ajuntament presta a aquelles perso-
nes que vulguin crear petites empreses de tipus associatiu o cooperatiu, així com d’autoocupació. 

Vetllarem per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb especial atenció als 
col·lectius amb risc d’exclusió social, i també d’aquells que tenen una integració més difícil al mercat 
laboral : joves, dones, majors de 45 anys. 

Promourem el voluntariat entre sèniors prejubilats i jubilats, amb bagatge professional, per a fer tuto-
ries per a persones emprenedores i recercadores de treball. 

Crearem un espai de Noves Experiències Empresarials, en què les empreses que s’implantin a Cambrils 
o municipis del voltant puguin donar-se a conèixer a la resta d’empreses ja existents i a la ciutadania 
en general.

Treballarem per la creació d’un FabLab tot cercant subvencions d’altres administracions, com un espai 
de creativitat, d’ideació, prototipatge, validació i producció d’objectes físics amb accés directe a im-
pressores 3D, talladores làser, fresadores i altres eines, controlades per ordinadors. Un FabLab és un 
lloc on s’interactua amb emprenedors, empreses, makers, es creen sinergies, es generen continguts, 
prototipant noves idees i solucions a reptes, intercanvi de coneixement...

Programarem  formacions i jornades, en col·laboració amb centres educatius (primària, secundària i 
cicles formatius) i amb el teixit empresarial per tal de difondre la cultura emprenedora des de la ves-
sant d’innovació tecnològica.  

Obrirem línies d’assessorament a empreses en la diagnosi per conèixer el potencial d’integració d’eines 
de digitalització en la seva activitat productiva i/o de serveis que els permetin guanyar competitivitat.

Ens coordinarem amb el teixit empresarial local per a la generació de sinergies i per definir recursos 
formatius destinats a capacitar els treballadors en la formació en open data.

Potenciarem la creació d’empreses cooperatives i amb finalitats socials. 



 Indústria i empresa

Desenvoluparem un estudi especialitzat acompanyat d’un pla econòmic i de desplegament industrial 
que dibuixi i determini sectors estratègics, compatibles amb el turisme i el sector serveis locals i que 
tingui en compte el desenvolupament dels polígons industrials.

Incentivarem fiscalment la implantació de noves empreses al municipi, la creació de llocs de treball, i 
la innovació amb la incorporació d’empreses a la nàutica i la mar,  les noves tecnologies i les energies 
renovables. 

Establirem i mantindrem una comunicació directa i fluïda amb el teixit empresarial i les principals em-
preses de Cambrils, a fi de detectar possibles negocis en crisis, i posar els esforços municipals a evitar 
o pal·liar-ne els efectes econòmics i socials . 

 Emprenedoria social

Promourem la contractació responsable del propi Ajuntament, fomentant la participació en concursos 
públics d’empreses vinculades a centres especials de treball i les empreses de l’economia social per a 
la gestió de serveis específics.

Promourem la contractació responsable al teixit empresarial i comercial amb possibles bonificacions 
fiscals. 

Establirem ajudes fiscals a la contractació, afavorint a les empreses que facin contractacions a col·lec-
tius amb especial dificultat d’accés al món laboral. 

Potenciarem les empreses d’inserció i integració laboral per a persones vulnerables i discapacitades.

Contribuirem a les iniciatives de promoció i difusió de les empreses i organitzacions de l’economia 
social i solidària.

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

 Un sector agrari fort per una alimentació de qualitat

Cambrils ha de definir, preservar i potenciar els espais agraris, creant les condicions que assegurin la 
continuïtat de l’activitat agrària i, per tant, la producció d’aliments. Ha d’assegurar, al mateix temps, el 
manteniment d’un espai no construït al voltant de la densitat urbana, que l’activitat agrària contribuirà 
a conservar amb l’aplicació, en el dia a dia, de mesures i pràctiques que permetin assegurar la sosteni-
bilitat del medi i, per tant, el futur de l’entorn i de l’activitat.

Mesures:

Vetllarem per la protecció de les zones de conreu davant la urbanització excessiva del territori. Protegi-
rem els espais agraris que, per les seves característiques, permetin el desenvolupament d’una activitat 
econòmica agrària viable i competitiva, que són les condicions que n’asseguren la continuïtat.

Acompanyarem, promourem i facilitarem acords entre agents públics i privats per posar en marxa nous 
projectes de producció agrària de proximitat, ecològica i de temporada.

Vetllarem per la supervivència de les petites explotacions familiars de caràcter agrícola i pesquer, i 
potenciarem el relleu generacional.

Facilitarem canals de distribució als productors del municipi i de la zona, mitjançant mercats munici-
pals o altres canals que es puguin impulsar, i emprendrem accions que afavoreixin la venda directa i 
que escurcin la cadena entre la producció i el consumidor.



Facilitarem el transport fins a l’Escola d’Horticultura i orientarem laboralment als nostres joves en el 
coneixement del sector agrari.

Col·laborarem amb el Banc de Terres i en models de cooperativa per tal d’incorporar als joves a l’eco-
nomia agrària.

Farem programes de formació, amb col·laboració amb d’altres administracions en relació al cultiu 
ecològic i la seva transformació per tal de donar valor a un sector creixent en el nostre territori

 Economia blava i un sector nàutic sostenible, modern i competitiu

Catalunya és avui dia capdavantera a Europa pel que fa a una governança de les polítiques marítimes 
i pesqueres basada en el co-govern. D’una banda, l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 contempla 
un desenvolupament marítim equilibrat que promou l’arrelament de l’economia social en el territori, 
reforçat per les estratègies de desenvolupament local participatiu vinculades als Grups d’Acció Locals 
Pesquers (GALPs) actuals i futurs i els projectes que se’n deriven. 

Cambrils ha de participar del nou model de governança de la pesca a Catalunya, que és capdavanter 
en la gestió compartida amb els actors del territori mitjançant comitès de cogestió i promou iniciatives 
locals de valorització i comercialització del producte. 

D’altra banda, hem de ser capaços d’aprofitar el potencial del port, així com dels més de 9 km de costa 
dels que disposa Cambrils, per tal de generar noves oportunitats empresarials i de desenvolupament 
econòmic al voltant de la nàutica d’esbarjo.

Mesures:

Pesca

Donarem suport a la implementació de les 89 Línies Estratègiques d’Actuació del Pla Multianual 2018-
2021 de l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030, actuant com a  dinamitzadors locals de projectes i ini-
ciatives que desenvolupin l’economia blava i contribueixin a l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030.

Participarem activament en la implementació de les estratègies de desenvolupament local participa-
tiu dels GALPs; dinamitzant els actors locals, per tal que es generin projectes de qualitat que facin un 
bon ús dels fons europeus del FEMP.

Vetllarem i promourem per una bona comercialització de qualitat i proximitat.

Crearem taules de treball municipals amb tots els actors (pescadors, peixaters, restauradors, comercia-
litzadors, Confraria, Ajuntament, universitat, turisme, etc.) per tal de crear plans estratègics de comer-
cialització i difusió del peix fresc desembarcats a la llotja.

Farem campanyes de difusió de la qualitat i dels valors nutritius del peix fresc de proximitat per tal 
d’augmentar-ne el consum dins de Cambrils. 

Posarem facilitats a la implantació d’establiments i activitats que combinen el turisme-agricultura o la 
turisme-pesca pel seu triple vessant: activitat d’interès turística, afavoriment del no abandonament i 
promoció d’activitats primàries tradicionals de Cambrils.

Nàutica d’esbarjo

Farem un estudi per tal de determinar les oportunitats empresarials lligades a les tres franges d’activi-
tat de la nàutica: mar, franja litoral i interior i la manera en que es retroalimenten.

Identificarem el tipus de formació lligada a l’activitat en cada àmbit i, conjuntament amb d’altres admi-
nistracions i municipis veïns, es planificarà una oferta formativa adequada al sector.



Farem del port una aula oberta per tal de conèixer la nostra història local, el nostre patrimoni, donar 
visibilitat al món de la mar i fer de pont amb la promoció dels productes locals i el sector de la gastro-
nomia.

Promourem la relació entre el port pesquer i el port nàutic.

Prendrem mesures per tal d’apropar el món de la nàutica als joves dins de l’oferta esportiva de Cambri-
ls, d’una manera accessible, per tal de popularitzar la nàutica esportiva.

Promourem programes a les escoles per tal que coneguin el món de la nàutica.

Promourem competicions esportives a les escoles al voltant de la nàutica.

Cap a un model de fiscalitat progressiva - 

La fiscalitat és la principal eina de gestió de les finances municipals, i un potent instrument de política 
econòmica de la ciutat, de predistribució i de redistribució de la riquesa. Els objectius de la fiscalitat 
a Cambrils pel període 2019-22 seran assegurar la sostenibilitat i el finançament dels serveis públics 
municipals, la progressivitat de la imposició dels tributs i una redistribució orientada al suport als més 
necessitats (tarificació social) i al suport a l’activitat econòmica a la ciutat. 

Mesures:

Les despeses municipals s’ajustaran a la capacitat de generar ingressos propis. 

S’establiran incentius a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) vinculats a la nova implantació d’activi-
tats al municipi, i especialment a la creació de llocs de treball. 

Vetllarem per tal que cap família que hagi fet dació en pagament del seu habitatge habitual hagi de 
pagar l’IVTNU (plusvàlua) per aquesta operació, establint ajudes puntuals per als supòsits no previstos 
a la llei. 

Mantindrem beneficis fiscals de l’impost de circulació (IVTM) i en les zones aparcament tarifat per als 
vehicles menys contaminants (elèctrics i híbrids). 

Ampliarem la tarificació social a nous serveis municipals. 

Mantindrem les bonificacions a l’IBI per famílies nombroses i estudiarem les bonificacions per a immo-
bles amb sistemes d’aprofitament d’energia sostenible.

Farem ajuts per cobrir la quota de l’IBI a habitatges buits posats a disposició de la borsa de lloguer 
social.

Rebaixarem l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres quan siguin per a incorporar sistemes 
d’aprofitament tèrmic o elèctric o quan siguin per adaptar l’accessibilitat d’un immoble per a persones 
discapacitades.

Estudiarem la idoneïtat de zones, tipologies i tarificació de les zones d’aparcament tarifat del municipi. 

Establirem tot un paquet de mesures i incentius fiscals (impost i taxa urbanística, IAE, taxes municipals) 
per afavorir la implantació de noves empreses a la ciutat que generin llocs de treball per a l’economia 
productiva. 

Dinamitzarem comercialment el barri antic de la vila amb excepcions fiscals a nous emprenedors du-
rant els tres primers anys. 



 Una administració més propera al ciutadà.Transparència i noves tecnologies - 

Un Cambrils intel·ligent ha d’aprofitar tots els seus recursos i potencialitats per ser més eficient i soste-
nible. Cal posar en valor el sentit col·lectiu en les decisions polítiques i travar complicitats amb ciuta-
dans, empresaris i entitats per decidir la ciutat que volem i projectar-la cap al futur. 

No parlem només de tecnologia. La ciutat intel·ligent serà cada cop més transparent i participativa, 
tenint a disposició dels cambrilencs les dades (open data) i les eines perquè coneguin de primera mà 
com va el seu ajuntament. 

Els  ciutadans i empreses ben informats es podran implicar activament amb la ciutat: en la distribució 
dels recursos públics (pressupostos participatius), en el disseny de les polítiques públiques, en l‘ús de 
l’espai urbà i el destí d’equipaments, en la creació de teixit empresarial adaptat a les necessitats. Tot 
plegat ha de servir per crear noves oportunitats, anant de la mà administració, empresa i ciutadania.

Mesures:

Transparència i noves tecnologies

Ampliarem els serveis i tràmits online que ofereix la “e-Carpeta Ciutadana” de l’Ajuntament de Cambri-
ls. Objectiu: l’administració sense papers, oberta 24/365. 

Ampliarem els cursos de l’alfabetització digital.

Implantarem bones pràctiques d’altres municipis de simplificació i agilització dels tràmits municipals. 

Millorarem la web municipal de transparència i la farem més intuitiva (open data) i la informació muni-
cipal clara, completa i a l’abast dels ciutadans de Cambrils. 

Farem una aposta decidida per l’economia del coneixement: insistirem als operadors i els facilitarem 
les gestions municipals necessàries per a la implantació de la xarxa de fibra òptica al municipi.

Farem servir les noves tecnologies per a la gestió més eficient dels recursos. 

Implantarem un sistema de lectura de matrícules per a les entrades de vehicles.

Adaptarem una sala de videoconferències a la Torre del Llimó i/o Ateneu per tal que pugui ser emprat 
per empreses i ciutadania. 

Promourem, amb l’empresa concessionària, la instal·lació de panells informatius a les parades de 
transport públic i la disposició d’informació horària en temps real.

Instal·larem sistemes de monitorització de la qualitat de l’aire i posarem les dades a disposició de la 
ciutadania. 

Desplegarem i actualizarem l’i-Cambrils per a la modernització de la ciutat amb la incorporació de les 
noves tecnologies i per millorar la qualitat de vida dels cambrilencs i cambrilenques.

Participació ciutadana

Ampliarem els pressupostos d’inversió participatius, per a fer partícips els ciutadans en la inversió de 
l’Ajuntament. 

Renovarem el reglament municipal de participació i transparència i el Reglament d’Ordenació Muni-
cipal. 

Implantarem un pla de mandat amb objectius mesurables, avaluables anualment, de l’assoliment dels 
quals els regidors en donaran compte també anualment. 

Farem pública de forma més àgil l’agenda de visites dels regidors.



#4. Un territori equilibrat i ben connectat

  Cambrils, una ciutat sostenible 

Des d’ERC propugnem una educació basada en el respecte pel medi i l’explotació eficient i sostenible 
dels recursos naturals, vetllant per la qualitat de l’aigua i l’aire a Cambrils.

Hem de vetllar pel manteniment de la qualitat del patrimoni natural com a element que configura la 
identitat local i la potenciarem com a generadora d’atractiu turístic i d’activitat econòmica.

Mesures:

Entorn

Mantindrem i recuperarem els camins del terme.

Apostarem per un model de municipi compacte, vertebrat en la convivència d’usos, amb el centre urbà 
fort i cohesionat, i intentant compactar la trama per tal de relacionar-lo amb els barris.

Potenciarem les àrees d’aparcament per tal d’incentivar la mobilitat a peu.

Promourem una planificació local que posi en valor els recursos naturals, que inclogui el paisatge 
litoral i les nostres rieres, vetllant per a la seva preservació i conservació amb les administracions com-
petents.

Impulsarem plans de reutilització d’aigües depurades per a recàrrega d’aqüífers.

Fomentarem l’ús intel·ligent del consum d’aigua a les llars, impulsant les iniciatives d’innovació tec-
nològica en la millora de l’eficiència.

Cap al residu zero

L’augment del consum s’ha traduït històricament en un increment continu en la generació de residus, 
especialment pel que fa als envasos i embalatges, que posa en crisi el sistema de gestió. Amb l’estratè-
gia de residu zero perseguim, d’una banda, produir cada cop menys residus i, de l’altra, aconseguir que 
la totalitat dels residus tinguin una continuïtat en el cicle d’aprofitament. 

Mesures:

Promourem hàbits de consum responsable amb criteris de disminució de generació de residus (bos-
ses de plàstic, bosses i envasos, reaprofitables, compra de proximitat, producte ‘al tall’).

Establirem un Pla local per al Residu Zero que impliqui la ciutadania, les empreses i el comerç local per 
avançar cap a aquests objectius.

Establirem mecanismes de coordinació amb empreses i establiments per a que facin una gestió ade-
quada dels residus. 

Farem  servir les noves tecnologies incorporades al sistema de recollida, per tal de millorar el segui-
ment i control per poder incentivar la recollida selectiva.

Posarem pedals als contenidors urbans.

Cap un Cambrils energèticament eficient i cap a la transició a les renovables

Redactarem un Pla d’Usos dels Edificis Municipals per a l’estalvi i l’eficiència energètica.

Facilitarem auditories energètiques a les empreses, així com bonificacions fiscals i subvencions per a 
la reducció de consum elèctric.

Farem plans de formació i d’ocupació en l’àmbit de l’eficiència energètica i energies renovables.

Fixarem objectius d’emissions, eficiència i renovables a curt i mitjà termini.



Continuarem amb el pla de millora de l’enllumenat públic per a la reducció de consum energètic i 
completarem l’adaptació a la llei de contaminació lumínica.

Facilitarem la informació i agilitzarem els tràmits per a la instal·lació de punts de recàrrega vinculats 
per a vehicles elèctrics en aparcaments particulars.

Ampliarem els punts de recàrrega elèctrica de vehicles.

  Un model urbanístic al servei de les persones 

Des d’ERC promovem un model urbanístic del municipi al servei de les persones i de la cohesió social, 
on Cambrils sigui un espai de trobada, relació i integració a una identitat comuna. En definitiva, la 
construcció quotidiana de l’espai cívic. 

Apostem clarament a favor d’un model de ciutat sostenible i respectuós amb el medi natural. Això, 
sobre la base de la utilització racional del territori per compatibilitzar el creixement i el dinamisme 
econòmic que comporta amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de 
generacions presents i futures.

Mesures:

Cambrils, un municipi ordenat i equilibrat

Posada en marxa de la nova estació del ferrocarril. 

Desmantellament ràpid i ordenat de les vies del tren i la seva reconversió progressiva cap el TrenTram. 

Planificarem, a nivell urbanístic, tot el sector a l’entorn de la nova estació del tren i zona esportiva.

Farem l’avinguda de l’Esport que connectarà Cambrils i l’estació amb l’A7 i l’AP7.

Revisarem el POUM perquè segueixi sent una eina útil per a les estratègies del Cambrils que volem, tant 
pel seu desenvolupament econòmic i social com per la cohesió urbana de la ciutat.

Espais públics al servei de les persones

Redactarem un Pla de millora i manteniment de carrers de Cambrils.

Farem l’estudi i projecte per a la reordenació de la Rambla Jaume I i el barri del Port fins la façana 
marítima.

Farem l’estudi i projecte per a la reordenació de l’Av. Diputació.

Dotarem la ciutat d’elements ornamentals per augmentar la seguretat dels vianants.

Ampliarem les zones de pràctica d’esport saludable.

Millorarem i ampliarem els equipaments de jardins i zones verdes a tots els barris.

Aconseguirem el distintiu Vila Florida.

Impulsarem Ordenança Sostenible.

Redactarem el Pla d’accessibilitat municipal i adaptarem l’espai públic.

Començarem la revisió POUM.

Crearem la brigada d’Intervenció Ràpida i un sistema de comunicació àgil amb aplicacions o xarxes 
digitals.



Mobilitat i transport públic

Redactarem i implementarem un nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

Potenciarem els aparcaments dissuasius.

Afavorirem la rotació de l’aparcament amb limitació horària.

Durem a terme mesures de pacificació del trànsit, especialment en els eixos principals de circulació 
de vehicles.

Estudiarem l’ampliació de les línies municipals, tant la de la costa com una línia de connexió, tipus 
llançadora, amb la nova estació del tren.

Impulsarem el transport públic per a la gent gran, vetllant perquè sigui adaptat, i garantint d’aquesta 
manera las seva autonomia i la seva lliure mobilitat dins del terme municipal.

Defensarem amb la resta dels municipis del territori l’execució per part de la Generalitat del TrenTram.

Fomentarem la intermodalitat, més d’un mitjà de transport per arribar a la destinació.

Implantarem millores tecnològiques i aplicacions per tal que les persones usuàries tinguin més infor-
mació dels horaris de pas dels autobusos per les diferents parades.

Ampliarem la xarxa de carrils bici per tal de donar connexió a trames actualment inconnexes com pot 
ser l’Av. Adelaida.

Incorporarem bicicletes i/o patinets elèctrics a la flota de vehicles municipals. 

Fomentarem i regularem l’ús de la bicicleta amb mesures que atorguin respecte per als vianants.

Incorporarem la bicicleta en la mobilitat intermodal, facilitant les connexions de vials de bicicletes 
amb el transport públic


