


PROGRAMA ELECTORAL
CAMBRILS 2015

ESQUERRA REPUBLICANA I AVANCEM ACORD 
MUNICIPAL



#1 . CAMBRILS, PEL BON CAMÍ

Tenim a les nostres mans l’oportunitat de decidir com volem que sigui Cambrils després de les eleccions del 24 
de maig. Sabem també que el resultats marcaran fortament el rumb cap al #noupaís i cap a la República Catalana.
La independència és l'oportunitat per generar nous motlles per a la política municipal. Tenim l'oportunitat de 
superar totes les barreres, començant pel finançament, les competències per dur a terme noves polítiques socials, 
culturals i econòmiques, per apoderar els ciutadans, propiciar la participació política,  la transparència i lluitar 
contra la corrupció, etc.
Som testimonis i protagonistes directes de la il·lusió compartida que vivim als nostres barris, carrers i places. Es 
tracta d'una energia civil que també l'hem de posar al servei del municipi de Cambrils.
Defensem les causes de la ciutadania compromesa en el bé comú. És la proposta de progrés que sorgeix del batec 
ciutadà que no es resigna i passa a l'acció, amb l'objectiu de prendre el control de l’ ajuntament per millorar la 
política, crear valor públic i augmentar la satisfacció i la qualitat de vida dels ciutadans.
Volem construir un Cambrils on valgui la pena viure-hi;  enfortint el sentiment d'identificació i de pertinença 
del ciutadà.
Volem que viure a Cambrils econòmicament  no sigui un luxe. Volem que viure a Cambrils sigui un luxe en 
qualitat de viure. 
Volem que a Cambrils  s’hi projectin els millors valors democràtics, els valors republicans. 
Treballarem per tal que Cambrils es faci un nom i un lloc propi en el nou país, sempre al servei de les persones.
Tenim el dret i la responsabilitat de donar el millor de nosaltres per assolir una democràcia avançada. Deixarem 
enrere el frau i la corrupció. 
Farem un ajuntament obert i transparent. Rendirem comptes als ciutadans i els  involucrarem en la presa de les 
millors decisions. 
El compromís amb el bé comú ens guia en l'anhel de fer de Cambrils una ciutat socialment avançada d'acord amb 
el triple objectiu de: ciutat més cohesionada, ciutat més emprenedora i ciutat més sostenible.

#2 . CAMBRILS, PEL CAMÍ DE LA COHESIÓ SOCIAL

COHESIÓ SOCIAL

Els municipis han de ser el primer motor dels canvis econòmics, socials, culturals i territorials que la nostra 
societat necessita per sortir de la crisi d’una manera justa, equitativa i sostenible.
Pobles  i ciutats d’arreu veuen com cada dia les desigualtats socials es fan més evidents, una realitat a la que 
Cambrils no viu aliena. La crisi econòmica ha agreujat encara més les  desigualtats, és a dir les diferències entre 
qui més té i qui menys té. Ja que, paradoxalment, aquells/es que més tenien, cada cop tenen més, i aquells que 
menys tenien cada cop són més i tenen menys.
Proposem treballar cap a l’assoliment d’una major cohesió social des de múltiples aspectes (l’economia i la 
fiscalitat, l’educació o l’accés als serveis socials o de salut pública, etc.) no tots ells purament assistencials, tenint 
presents els efectes de la crisi econòmica però també que el nostre país ha experimentat els darrers anys un canvi 
social i demogràfic, fruit de diferents processos migratoris, que ha fet canviar la composició sociocultural dels 
nostres barris.
Tot plegat suposarà, si volem reeixir en el intent, afrontar el repte de la cohesió social de manera transversal i 
multidisciplinar.



ACCIÓ SOCIAL

Els serveis socials municipals atenen a tot el conjunt de la societat cambrilenca, especialment als sectors de 
població amb risc d’exclusió social, amb manca d’habilitats socials o dificultats econòmiques i a les persones que 
tenen una manca de xarxa social i/o familiar que no els permet integrar-se a la societat.
La defensa de l’acció social com a pilar de l’estat del benestar és irrenunciable. Des d’ ESQUERRA - AVANCEM - 
ACORD MUNICIPAL A CAMBRILS la reclamem universal, i en reivindiquem el dret d'accés als serveis socials 
i de participació.

1. Cal donar un nou impuls al Consell Municipal d’Acció Social i aprofitar més el seu rol de nexe d'unió entre 
l'ajuntament i els cambrilencs, entitats i associacions, per fer polítiques d’acció social de més abast i més efectives.
2. Adaptarem el catàleg de Serveis Socials a les noves necessitats sorgides de la crisi.
3. Doblarem la dotació de les partides pressupostàries d’ajuts socials d’urgència per cobrir les mancances reals 
de les famílies.
4. Impulsarem la creació d'un menjador social en col·laboració amb les entitats del tercer sector.
5. La cohesió social, fil conductor de les polítiques municipals : les desigualtats socials no tenen una única causa 
i l’acció social, per tal que sigui efectiva, requerirà d’accions transversals i coordinades de les diferents regidories. 
6. Destinarem els recursos municipals per motius sancionadors a programes socials.
7. Posarem en marxa l’Oficina Municipal de Mediació Hipotecària per donar suport a les famílies en risc de 
desnonament, coordinada amb les diferent línies d’ajut social vinculats al dret a un habitatge digne : lloguers 
socials, pobresa energètica, exempcions fiscals, etc.
8. Ens comprometem a no facilitar recursos municipals pels desnonaments per impagaments hipotecaris de 
l’habitatge habitual.
9. Impulsarem polítiques de promoció d'habitatge social de lloguer, juntament amb el govern de la Generalitat.
10. Impulsarem el voluntariat social a nivell local.
11. Donarem suport i impulsarem, si cal, els diferents «bancs» de recursos destinats a l’acció social : aliments, 
roba, temps, etc.
12. Optimitzarem el servei de teleassistència per a persones i col·lectius de risc, verificant els diferents protocols.
13. Revisarem els diferents convenis municipals de serveis socials (assistència a domicili, transport adaptat, etc.) 
per adaptar les condicions en les que es presten els diferents serveis a les necessitats reals dels usuaris.
14. Revisarem i ampliarem el catàleg de bonificacions, exempcions fiscals de caràcter social, i impulsarem la 
tarificació social dels serveis públics sotmesos a taxa, especialment aquells de caràcter bàsic (escombraries, 
aigua, etc.)

GENT GRAN

La gent gran de Cambrils, amb el seu esforç, s’han guanyat el dret a gaudir de la ciutat que han ajudat a construir.
No obstant el concepte de gent gran ha canviat molt en els darrers anys i han sorgit noves demandes de serveis. Des 
d’ ESQUERRA - AVANCEM - ACORD MUNICIPAL A CAMBRILS entenem que els diferents serveis destinats 
a la gent gran han de fer possible la promoció de l’autonomia personal i el suport a la seva vida quotidiana, així 
com el suport, en el cas de ser persones dependents, tant a elles com a les persones que les assisteixen. Defensem 
el dret a viure i envellir dignament a casa, i a viure de forma i manera autònoma.

1. Promourem polítiques d'envelliment actiu, coordinadament amb les àrees d'esport i de salut de l’ajuntament.
2. Impulsarem la creació de circuits d’exercicis i espais saludables als parcs del Pinaret i del Pescador, destinades 
especialment a la gent gran.
3. 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 mediambiental.
4. Vetllarem per l’ergonomia i l’accessibilitat de l’espai públic i del mobiliari urbà.
5. Impulsarem un ampli ventall d’activitats dins de les diferents d'associacions de gent gran : de lleure, formatives, 
culturals, divulgatives, d’assessorament, etc.
6. Fomentarem l’associacionisme de la gent gran com a fórmula per evitar-ne l’aïllament i la solitud. En aquest 
sentit, promourem les activitats intergeneracionals per tal de donar valor a l'experiència i coneixement d'aquest 
col·lectiu.
7. Promourem el voluntariat social d’acompanyament a la gent gran.
8. 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.
9. Suprimirem el sistema de copagaments implantat per l’actual govern, a través d'unes ordenances fiscals justes i 
redistributives, amb exempcions per a les persones amb menys renda disponible o amb situació de dependència 
o persones depenents a càrrec.
10. Revisarem els diferents serveis socials que es presten actualment, per tal que s’adaptin a les necessitats reals 
de la gent gran : 
      a. Servei d'ajut domiciliària. 
      b. Servei d'auxiliars en la llar.
      c. Servei de teleassistència domiciliària.
     d. Servei de menjador a domicili
     e. Servei de transport adaptat.
11.Impulsarem jornades de formació i de suport als familiars i altres assistents no professionals de persones 
grans amb dependència, amb especial atenció a les habilitats assistencials i l’atenció psicològica.

SALUT

Des d’ ESQUERRA - AVANCEM - ACORD MUNICIPAL A CAMBRILS defensem un model sanitari públic i 
universal, que garanteixi el dret a la salut i a l’assistència sanitària de tots els seus ciutadans.

1. Reclamarem la millor qualitat i el més ampli catàleg de serveis possibles en els equipaments i serveis sanitaris 
que es presten a Cambrils a aquelles administracions i/o empreses que els gestionen. En aquest sentit, la posada 
en marxa dels quiròfans de l’Hospital lleuger és prioritària.
2. Promourem l’adopció d’hàbits de vida saludables, per mitjà de polítiques i programes concrets, a través de 
xerrades informatives, i promovent també la pràctica de l’esport.
3. Serem especialment amatents de la qualitat de vida dels col·lectius més vulnerables : infants, joves, dones i gent 
gran.
4. Serem proactius en l’exercici de les competències municipals de protecció de la salut pública, especialment en 
allò relatiu a la salut alimentària i a la salubritat de l’espai urbà.
5. En aquesta línia, serem especialment curosos amb :
      a. la vigilància i control de plagues (paneroles, rates, mosquit tigre, etc.)
      b. el sanejament d’espais naturals humits (platges, barrancs, rieres i aiguamolls)
      c. instal·lacions industrials (legionel·losi, etc.)
      d. les defecacions i dejeccions dels animals domèstics a la via pública.

EDUCACIÓ

L’educació és una política pública essencial: una ciutat educadora és aquella que disposa d’una bona xarxa 
educativa pública i d’una estratègia formativa per a cadascuna de les etapes vitals dels seus ciutadans, orientada 



a la igualtat d’oportunitats i a la seva emancipació social. Només des d’una societat de persones formades i lliures 
es pot aspirar a un projecte construcció nacional d’un nou país just i lliure.
Cambrils ha estat sempre una ciutat compromesa amb l’educació, en tots els àmbits i al llarg de les diferents 
etapes de la vida. Des d’ ESQUERRA - AVANCEM - ACORD MUNICIPAL A CAMBRILS volem recuperar 
aquest compromís. I des de l’ajuntament volem contribuir, des de la proximitat, a vertebrar un sistema educatiu 
amb major capacitat de resposta als nous reptes educatius i socials de la ciutat i del país. 

1. Recuperar el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) de Cambrils com a pla director de les estratègies formatives 
de la ciutat, elaborat conjuntament amb tota la comunitat educativa i adaptat a les noves realitats socials de 
Cambrils, amb especial cura al desplegament de plans educatius d'entorn i d’altres projectes de ciutat.
2. En col·laboració amb els equips directius i les AMPA, promoure l’obertura de les instal·lacions dels centres 
escolars (biblioteca, aula d’informàtica, patis) fora de l’horari lectiu, com a espais d’esbarjo i d’estudi oberts als 
infants en edat escolar.
3. Donar suport i treballar conjuntament amb les AMPA, especialment en aquells projectes que potenciïn la 
integració i la formació artística, cultural i en valors dels infants.
4. Crear un programa de beques d’excel·lència, per a aquells alumnes dels centres de Cambrils que es distingeixin 
pel seu rendiment acadèmic.
5. Impulsar i millorar programes d’acollida als alumnes nouvinguts o de prevenció i seguiment de l’absentisme 
escolar.
6. Aconseguir una escolarització més equilibrada a través de l'Oficina Municipal d’Escolarització.
7. Garantir la continuïtat de l’Escola Municipal de Música de Cambrils, promocionant-la i posant-la en valor, 
vetllant per un adequat equilibri entre les aportacions municipal, d’altres administracions i dels pares dels 
alumnes, que en garanteixin la sostenibilitat financera.
8. Impulsar el Consell Escolar Municipal com a òrgan consultiu i de participació de tota la comunitat educativa 
de la ciutat que vetlla per la qualitat  i l’assoliment dels objectius de l’oferta formativa municipal.
9. Recuperar l’aspiració de fer de Cambrils una ciutat universitària, restablint la seu UNED i cercant proactivament 
noves oportunitats d’implantació d’estudis universitaris a la nostra ciutat.
10. Col·laborar amb els centres d’educació secundària per la implementació de programes de diversificació 
curricular i l’ampliació de l’oferta de cursos de formació professional reglada als IES.
11. Impulsar nous projectes dirigits a joves d'edats compreses entre els 16 i els 18 anys, que no obtenen el graduat 
escolar amb l'objectiu de situar-los i orientar-los formativament i ocupacionalment.
12. Aprofundir en la coordinació i l’oferta dels serveis d’orientació i inserció laboral.
13. Augmentar l’oferta de cursos de formació ocupacional i continua, amb especial atenció a les demandes reals 
de perfils d’ocupabilitat dels sectors econòmics locals, i a aquells programes que combinen formació i pràctiques 
a l’empresa.
14. Fomentar programes a les escoles i instituts que incentivin la participació juvenil en els processos de decisió 
de la ciutat, que ensenyin la importància de tenir un jovent partícip, i que facilitin als joves ser coneixedors del 
funcionament polític de Cambrils.
15. Dotar de beques de mobilitat als joves que vulguin seguir estudis sobre agricultura, i pesca. Actualment han 
de marxar a Reus i a l’Ametlla de mar. Creiem que són uns ensenyaments a no oblidar dins de la ciutadania de 
Cambrils.
16. Potenciar l’ingrés a l’Escola Hoteleria als joves cambrilencs com a centre especialitzat en la formació 
gastronòmica i de turisme. 



CULTURA

Cambrils és una ciutat amb una àmplia oferta cultural, promoguda essencialment des d’un teixit associatiu 
vigorós.
Des d’ ESQUERRA - AVANCEM - ACORD MUNICIPAL A CAMBRILS considerem que la cultura és una 
inversió, no és una despesa. La cultura té impacte directe en altres àmbits de la vida:  en l'educació, en el medi 
ambient, en la salut, en l’economia i també en els valors de la participació, la convivència, la identitat i la pertinença 
comunitària.
La cultura ens ha de permetre reconèixer-nos individualment com a persones i col·lectivament. La cultura és, per 
tant, una eina d’aprofundiment democràtic i de vertebració social.

1. Defensem una visió de la cultura com a element de dinamització econòmica per a la ciutat i de singularització 
de la nostra oferta turística.
2. En aquesta línia, encetarem programes de difusió i promoció d'artistes/autors locals, fomentarem espais de 
mecenatge i impulsarem amb especial cura les expressions pròpies de la cultura catalana.
3. Estem convençuts que malgrat les mancances de la xarxa actual d'equipaments culturals, hi ha molt marge 
per a l'optimització del seu ús i poder donar així resposta a les necessitats i el dinamisme de l'oferta cultural de 
Cambrils.
4. En aquesta línia, decidirem conjuntament amb els veïns, els usos dels edificis que conformen la xarxa 
d’equipaments culturals i cívics del barri antic : Torre del Llimó, Centre cultural i Forn del Tallero.
5. Redefinirem el Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC) tornant als seus orígens i sense deixar 
perdre l’evolució actual.
6. Cercarem recursos que solucionin la situació actual del Teatre Auditori i Palau de Congressos, per tal que 
pugui ser una realitat ben aviat.
7. Fomentarem l’ús dels espais públics destinats a exposicions.
8. Recuperarem les activitats de promoció de la lectura amb la biblioteca al parc del Pinaret i del Pescador durant 
la temporada estival.
9. Aprofundirem en la protecció del patrimoni històric-cultural material -com immobles, jaciments, artístic, 
natural etc.- i immaterial -tradicions, manifestacions de la cultura popular, etc.-, amb especial atenció a la 
catalogació i protecció d'immobles històrics com el celler cooperatiu, el mercat municipal, etc.
10. En aquest sentit, volem recuperar i impulsar fires tradicionals i artesanes.
11. Fomentarem la diversitat d’usos dels espais públics.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA

1. Continuar i ampliar la formació en els diferents nivells de català, ampliant els recursos humans actuals a dos 
formadors més, per poder donar cobertura a la demanda existent.
2. Realitzar campanyes de sensibilització i dinamització en els àmbits del comerç i restauració.
3. Potenciar la figura del voluntariat lingüístic.
4. És primordial arribar a la plena normalització de la llengua catalana com a primera llengua. Des de l’ajuntament 
cal impulsar el procés de normalització lingüística.
5. Conscienciar als nostres empresaris  de la responsabilitat social lingüística.
6. Difondre recursos lingüístics materials i de suport institucional. 
7. Prioritzar la programació d'espectacles, concerts i activitats culturals en català  especialment les adreçades als 
infants.
8. Ampliar el programa d'activitats que existeix amb el Consorci per a la Normalització Lingüística. 
9. Reconèixer l'actiu de la immersió lingüística com a eina d'acollida i integració social.



FESTES

1. Crear el Consell Municipal de Festes, perquè les entitats i associacions puguin codecidir el calendari i el 
programa festiu de Cambrils.
2. Crear una programació permanent de la sala polivalent de l’Ateneu Juvenil per tal de dinamitzar-la i fer-la un 
espai de referència de les festes.
3. Fer de l’Ateneu Juvenil un lloc de trobada per a tots els joves, millorant l’horari d’atenció i obrint-lo els caps de 
setmana.
4. Dotar d’eines als joves per a la decisió dels formats de les festes : escollir actes, actuacions de grups de música.
5. Integrar les festes dels barris dins el cicle festiu de Cambrils.

ESPORTS

L’evolució que l’esport ha experimentat suscita nous problemes i planteja noves necessitats que els governs locals 
han d’estar en disposició d’assumir adequadament. Les dues característiques més acusades d’aquesta evolució (la 
seva universalització, d’una banda, i la consolidació d’un fort sector professional, de l’altra) exigeixen cada dia 
amb més urgència l’afirmació de l’esport com a activitat de ciutadania, de persones subjectes a drets i deures, amb 
iguals oportunitats, socialment actives, que es comporten lliurement i democràticament, capaces d’associar-se, 
d’exercitar la solidaritat i de donar continguts culturals a la seva activitat esportiva.
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.

1. L'esport a nivell municipal ha esdevingut també motor econòmic de la nostra població, per tant millorarem 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, …)
2. 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.
3. Impulsarem l'organització d'unes olimpíades escolars a nivell local.
4. Dinamitzarem les instal·lacions esportives, fent jornades de portes obertes, i promovent diferents campus 
d’esport, …
5. 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 mínims (dutxes, canals 
d’accés i balissament, etc.)
6. Organitzarem una setmana esportiva anual per a diferents esports.
7. Potenciarem la realització d’esdeveniments esportius d’alt nivell tot l’any, per aprofitar les instal·lacions 
municipals i promocionar Cambrils com a destí turístic i per a la pràctica esportiva.
8. 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.
9. 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 mediambiental.
10. Reactivarem i crearen nous circuits esportius, a la vora del 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 pràctica de l’esport.
11. Farem un pla d’inversions adequades pel manteniment i la millora dels diferents equipaments esportius.



CIUTADANIA

Des d’ ESQUERRA - AVANCEM - ACORD MUNICIPAL A CAMBRILS considerem que el respecte i el 
reconeixement dels diferents models de família que coexisteixen en la societat, d’orientació i/o opció sexual de 
les persones, de gènere, de la diversitat cultural i religiosa, etc. és un pas indispensable per a la convivència.

1. Recuperarem la figura del Defensor de la Ciutadania, com a ens municipal independent del govern que defensi 
els drets dels ciutadans en la seva relació amb l’administració, especialment l’ajuntament.
2. Crearem la regidoria de Drets Civils, que englobi les accions contra la discriminació adreçada a les dones, 
joves, immigrants, gent gran, col·lectius desafavorits i la comunitat LGTB.
3. Obrirem la nova Oficina municipal de Mediació Hipotecària i recuperarem el servei de l’Oficina municipal 
d’Informació al Consumidor (OMIC).

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La política ha d’obrir portes i finestres de les institucions a una societat cada cop més formada i més interessada 
en com es gestionen els afers públics. És el signe dels temps, de la nova política, de la governança. 
Escoltar (ser permeable a les opinions), codecidir (coresponsabilitzar el ciutadà de les decisions polítiques) són 
verbs que volem posar en pràctica des de l’ajuntament. I per a fer-ho caldrà començar sent transparents, establint 
espais i mecanismes d’accés als documents i dades públics i posant en valor els mitjans de  comunicació públics, 
no com una eina de propaganda sinó com a eina d’informació fiable.
1. Impulsarem pressupostos d’inversió participatius. Davant la limitació dels recursos públics per destinar-hi i 
l’alt cost que tenen algunes inversions, creiem que cal una coresponsabilitat de tots per decidir com es prioritza 
la despesa pública d’inversions.
2. Millorarem el reglament municipal de transparència i posarem en funcionament el portal de transparència 
municipal, amb publicitat activa de documents sobre l’activitat municipal (finances, contractes públics, convenis, 
proveïdors, etc.) open data i eines ofimàtiques per tractar-les.
3. Implantarem un pla de mandat amb objectius mesurables, avaluables anualment, de l’assoliment dels quals els 
regidors en donaran compte també anualment.
4. Farem pública l’agenda de visites dels regidors, i establirem un sistema d’atenció pel qual sempre hi hagi un 
regidor del govern municipal de guàrdia per fer atenció ciutadana a l’OAC en cas de ser-hi requerit.

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Els mitjans de comunicació públics locals de Cambrils -més enllà de la funció que els és més pròpia com a 
mitjans d’informació de proximitat- han tingut un paper fonamental en la consolidació d’un sentit de pertinença 
i de cohesió social a la ciutat. 
Com a mitjans d’informació han garantit el dret a la informació plural i imparcial. I també han estat un instrument 
molt important per a la promoció econòmica i la difusió de les activitats de tota mena a Cambrils en la seva àrea 
d’abast.
1. Creiem essencial tornar a posar en funcionament l’emissora municipal de Ràdio Cambrils, reformulant-ne 
l’estructura, el funcionament i fent-la econòmicament viable i autònoma.
2. Creiem també indispensable aprofitar les eines TIC i de les xarxes socials per millorar la difusió de l’activitat 
municipal (butlletí electrònic, newsletter, etc.) aprofitant especialment les potencialitats d’immediatesa i 
d’interacció amb el ciutadà que ofereixen.
3. Impulsarem un òrgan i/o consell de ciutat que haurà d'actuar com a consell assessor de la corporació municipal.



POLÍTIQUES PER A DONES

1. Elaborarem polítiques públiques que promoguin la coresponsabilització de totes les persones, homes i dones 
per tal d’aconseguir una millor qualitat de vida i més benestar
2. Impulsarem el Consell Local de les Dones.
3. Fomentarem el reconeixement de la tasca feta per les dones cambrilenques  per mitjà de distincions. 
4. Reobrirem el servei de pis tutelat per a dones víctimes de violència de gènere, i enfortirem els serveis de suport 
i d’assessorament pertinents. 

POLÍTIQUES PER A LGBT

Ens comprometem a garantir el dret de tothom a desenvolupar la seva vida pública i privada sense marginacions 
ni discriminacions.
1. Desenvoluparem polítiques actives i pròximes per assolir la plena igualtat de les persones LGBT.
2. Volem ajudar a la normalització de les diferents opcions afectives i sexuals i la lluita contra la discriminació.
3. En aquesta línia, facilitarem als centres escolars i instituts material sobre la diversitat afectiva i sexual, i 
promourem xerrades amb les AMPA i les persones educadores respecte de la diversitat sexual i afectiva i de 
models de família.

POLÍTIQUES MIGRATÒRIES

La immigració ha de deixar de concebre's en termes de desenvolupament econòmic i posar èmfasi en la condició 
de persona immigrada, subjecte de drets i que aporta valors socials i Fomentarem un discurs públic que promogui 
una mentalitat oberta a la diferència, a l'acceptació i canvis socials i a la celebració de la diversitat.
Altres aspectes que cal redefinir a nivell municipal són la política d'acollida cap a la gestió dels informes 
d'estrangeria com a oportunitat d'inclusió en el circuit d'acollida.
1. Durem a terme de polítiques transversals de gestió de la diversitat i la cohesió social culturals.
2. Concertarem amb el tercer sector, els instruments necessaris per a l'acompanyament de les persones 
nouvingudes.
3. Promourem espais de diàlegs entre diverses creences i conviccions per combatre falsos estereotips i evitar 
desconfiances.

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

Avui, defensar el compromís solidari amb el desenvolupament humà significa no només no fer marxa enrere en 
el seu finançament, sinó desplegar una política pública alineada amb un model de cooperació transformador 
que, al Sud, acompanyi processos locals per eradicar la pobresa, lluitar contra les desigualtats i prevenir les 
catàstrofes humanitàries i, al Nord, ajudi a construir una ciutadania crítica solidària i responsable mitjançant 
l'educació per al desenvolupament.
1. Dedicarem el 0,7% dels tributs municipals a polítiques de cooperació per al desenvolupament i la solidaritat 
internacional. 
2. Elaborarem un Pla estratègic municipal de Cooperació i Solidaritat amb la participació dels actors locals on es 
fixin els objectius, les prioritats, les modalitats i l'escenari econòmic del mandat.
3. Desplegarem campanyes de sensibilització, millorar els mecanismes de transparència i activarem canals 
per a la rendició de comptes com el millor mecanisme per enfortir una ciutadania crítica compromesa amb el 
desenvolupament.



JOVENTUT

Hem dissenyat un conjunt de propostes adreçades als joves, aquell conjunt de ciutadans que estan preparant o 
a punt d’encetar el seu projecte de vida autònom. Adreçat a les seves problemàtiques concretes, de col·lectius en 
procés d’emancipació i amb tot el futur per endavant. Però també ciutadans preparats i responsables, participatius 
i exigents.
I com a tals volem tractar-los : defugint l’habitual paternalisme de les polítiques de joventut, fent-los protagonistes, 
considerant-los tan dipositaris de drets de ciutadania com el que més, instant-los a decidir i participar i a proposar 
activament en el conjunt de les decisions que afecten a Cambrils (urbanisme, hisenda local, etc.) i especialment 
en aquelles que els afecten directament : educació, habitatge, treball, salut, lleure … 
En poques paraules : des d’ ESQUERRA - AVANCEM - ACORD MUNICIPAL A CAMBRILS hem dissenyat un 
conjunt de propostes adreçades als cambrilencs més joves que us poden interessar.

1. Posar a disposició dels jovent una oferta d’activitats que permetin complementar la seva formació fora de 
l’escola en múltiples disciplines, garantint l’accés universal mitjançant preus adaptats als recursos familiars o 
subvencions (tarifació social).
2. Potenciar l'associacionisme juvenil com a àmbit d’educació integral infantil i juvenil, així com desenvolupar 
el potencial educatiu, transformador i d’aprenentatge i servei de l’associacionisme a través de formacions, 
subvencions o visibilitat, entre d’altres estratègies que n’assegurin el suport i l’autonomia a la vegada.
3. Redactar i implantar de manera participada amb els joves un Pla local de Joventut 2016-19 pels joves de 
Cambrils basat en 5 grans eixos : educació, habitatge, treball, salut i lleure.
4. Consolidarem el Punt d’Informació Juvenil (PIJ) com a un espai físic i virtual dinàmic, ple d’informació 
àmplia, completa i útil sobre aquells temes que interessen els joves, obert de dilluns a dissabte, juntament amb 
altres serveis d’informació com el Servei d’Assessorament Laboral, Borsa d’Habitatge municipal, Borsa de Treball 
municipal, etc.
5. Per tal de reforçar l'orientació professional, caldrà introduir l’acompanyament als centres educatius, d'acord 
amb el consell escolar i els representants de l’alumnat, millorant l'accés dels i les joves a la informació sobre 
oportunitats professionals. 
6. Facilitarem lligar les pràctiques d’empresa a centres de Cambrils, de dins els àmbits d’ensenyament que 
s’imparteixen a Cambrils.
7. Facilitarem al jovent la informació i les eines necessàries per tal que tingui accés al programa de Garantia 
Juvenil, adaptant la seva aplicació a la realitat del territori i de Cambrils amb la col·laboració de les entitats 
juvenils.
8. Proporcionar assessorament a aquelles persones que volen iniciar un projecte empresarial, per a què coneguin 
totes les oportunitats, ajuts, subvencions, espais, recursos, però també els possibles riscos que comporta iniciar 
un negoci.
9. Fomentarem iniciatives de treball cooperatiu i col.laboratiu, i espais de co-working jove que ajudin als 
emprenadors a reduir les despeses de local i manteniment.
10. Treballarem per tal que el jovent tingui tota la informació possible sobre els efectes, riscos i conseqüències 
de l’abús dels tòxics. 
11. Apostem per una política d’educació en la sexualitat afectiva dels i les joves, posant al seu abast tota la 
informació sobre mètodes anticonceptius i hàbits per desenvolupar una sexualitat saludable, tot trencant tabús i 
estereotips de gènere i d’opció en les relacions sexuals.
12. Treballarem amb programes on es fomenti l'autoestima i les habilitats socials. 
13. En un moment com l'actual en que moltes persones joves es troben amb unes enormes dificultats per 
desenvolupar els seus projectes vitals, posarem l’accent en l’atenció als problemes de salut mental derivats de les 
dificultats personals del jovent, com són les crisi d'ansietat o les depressions.



14. Promourem hàbits alimentaris saludables, per tal d’evitar trastorns de la conducta alimentària com 
l’anorèxia, la bulímia o la vigorèxia, així com evitar els problemes d’una mala alimentació del jovent que pot 
portar problemes de salut derivats de l’obesitat.
15. I l’esport com una eina de foment de la salut física i mental del jovent, així com un important element 
socialitzador, integrador i de promoció de valors de cooperació i treball en equip.

#3 . CAMBRILS, CAMÍ DE LA SOSTENIBILITAT

ESPAI CÍVIC. URBANISME, SOSTENIBILITAT I GOVERNANÇA

Una contribució essencial tant a la qualitat de vida com del medi ambient es pot fer mitjançant un transport 
urbà sostenible, accessible i assequible… S’han de millorar lesinfraestructures tècniques, en especial el 
subministrament d’aigua i el tractament de les aigües residuals i altres xarxes de subministrament..
Estem pel dret a gaudir d’un habitatge “digne” a un “habitat” o medi ambient adequat i a unes condicions 
ambientals mínimes, on es desenvolupi la dignitat de la persona i els drets que li són inherents. Tant formen part 
del medi ambient, el medi natural,com el medi artificial “la ciutat” on es troben a més una part important dels 
béns públics que conformen el patrimoni col·lectiu.
En definitiva el medi ambient es un concepte estructural, no una mirada descriptiva sobre determinats elements. 
Des d’ ESQUERRA - AVANCEM - ACORD MUNICIPAL A CAMBRILS concebem la participació dels ciutadans 
i ciutadanes en aquest espai a través delcivisme, perquè les nostres propostes provenen del valors republicans 
—llibertat, justícia, comunitat. Volem aconseguir el compromís de les persones en la creació i la participació 
d’aquestespai. Hem de fer de l’espai cívic un lloc de trobada i de contacte, hem de transformar l’espai públici 
l’espai privat en espai cívic.

SOSTENIBILITAT

El territori, l’espai físic i els seus recursos, no són ni immutables ni infinits. La sostenibilitat, el veritable progrés, 
implica un pacte intergeneracional pel qual les alteracions produïdes en l’entorn físic a causa de l’acció humana 
d’avui, serveixin per donar resposta a les necessitats del present sense hipotecar les generacions futures. 
La planificació urbanística de la ciutat, del paisatge, la gestió dels recursos naturals, energètics i dels residus 
urbans, entre d’altres, han d’orientar-se en aquest sentit : només així arribarem a ser la societat, la ciutat intel·ligent 
que volem ser.

ENTORN NATURAL I SECTOR PRIMARI

1. Posarem en valor l’activitat agrícola com a agent de conservació del paisatge interior de Cambrils :
      a. donant suport a les noves explotacions agrícoles que s’implantin al municipi que siguin curoses amb el 
paisatge i/o dedicades a l'agricultura ecològica.
        b. facilitant que les explotacions agrícoles puguin complementar-se amb d’altres activitats que en garanteixin  
la viabilitat i així mateix el no-abandonament de l’entorn i la seva conservació.
2. Impulsarem un ambiciós programa de manteniment i recuperació de la xarxa de camins rurals i tradicionals, 
tant per al seu ús recreatiu i divulgatiu com per facilitar l’accés a les finques i masos del municipi.
3. Promourem petits horts urbans i periurbans de lloguer.
4. Donarem suport a les reivindicacions del sector primari local davant altres institucions i/o administracions.
5. També posarem en valor l'activitat  pesquera del municipi com un dels motors econòmics i element d’identitat 
de Cambrils



6. Impulsarem la realització de diferents estudis i col·laboracions amb la Confraria de Pescadors per tal d'instal·lar 
biòtops al llarg de la costa cambrilenca, per regenerar la pesca i fer-la sostenible, ecològicament i econòmicament.
7. Cercarem inversors per a la instal·lació de piscifactories i/o granges d’aqüicultura que complemetin l’activitat 
pesquera tradicional de Cambrils.
8. Treballarem conjuntament amb l'ACA tant en plans d'actuació puntuals com en la planificació de la neteja i 
manteniment de barrancs, rieres, lleres i aiguamolls.

AIGUA i SANEJAMENT

El cicle integral de l’aigua inclou la captació, el transport, la distribució, la recuperació i el tractament de l’aigua. 
En un país mediterrani, l’eficiència en aquests passos -lligada a un consum responsable- és la garantia de 
sostenibilitat (i de disponibilitat, en definitiva) d’aquest servei públic bàsic.

1. Promourem hàbits de consum responsable de l’aigua : consum de boca, consum de reg, piscines, ús lúdic etc.
2. Elaborarem un pla municipal dels usos de l'aigua, amb especial èmfasi en la reutilització d'aigües depurades o 
de menor qualitat per a aquells usos que ho permeten : reg, neteja de vials, etc.
3. Fomentarem la instal·lació i l'ús d'aparells domèstics reductors del consum d'aigua entre els veïns i veïnes : 
filtres d'aireig d'aigües, cisternes de doble descàrrega...
4. Impulsarem des del nou govern municipal l’ampliació de l’actual EDAR (depuradora) per part de la Generalitat, 
que doni resposta a les necessitats de la ciutat de Cambrils, d'acord amb el que estableix el pla d’infraestructures 
2016/2021 de l’ACA
5. Introduirem com a requisit dels projectes d’urbanització dels nous plans urbanístics les xarxes separatives 
(pluvil/residual), dipòsits reguladors etc. i altres elements per facilitar el tractament i recuperació de les aigües.

RESIDUS URBANS

La implicació de la ciutadania ha fet que Cambrils sigui una ciutat capdavantera a nivell de Catalunya en recollida 
selectiva de residus urbans.
En aquest mandat toca revisar la concessió del servei de neteja viària i recollida de residus urbans. El nou 
contracte haurà de tenir en compte :
• la millora de les freqüències de neteja viària en zones on és manifestament insuficient,
• la substitució dels bufadors per altres eines menys molestes, sense que se’n ressenti l’efectivitat del servei
• la instal.lació de noves bateries de contenidors soterrats en llocs on es desborden fàcilment (barri del Port, 
Eixample-platja, Parellada)
• la implantació progressiva de la recollida selectiva i de contenidors soterrats als barris (urbanitzacions) que 
actualment no en disposen
• la millora en la gestió de la deixalleria i les mini-deixalleries
• la millora de la gestió de certs serveis puntuals (recollida de cartró comercial o de voluminosos/andròmines de 
la via pública.
• Promourem hàbits de consum responsable amb criteris de disminució de generació de residus (bosses i envasos 
reaprofitables,  compra de proximitat, producte ‘al tall’ etc.
• Ens adherirem a programes pilot de recuperació d’envasos retornables, que redueixin el volum de residus als 
contenidors.



ENERGIES RENOVABLES

1. Auditarem energèticament els edificis municipals i elaborarem un pla local d'estalvi i eficiència energètica a 
implantar de manera progressiva fins assolir la màxima qualificació (A).
2. Farem un estudi de l’estat actual de l’enllumenat públic amb criteris de contaminació lumínica i cost energètic, i 
substituirem progressivament i de manera programada les instal·lacions obsoletes per làmpades de baix consum 
i fanals homologats.
3. Introduirem beneficis fiscals a l’ús d’energies renovables : domèstic, vehicles elèctrics/híbrids.

URBANISME

A través de l’urbanisme es dissenya l’espai cívic i de convivència que és la ciutat : carrers, places, edificis, 
equipaments públics, infraestructures, xarxes de serveis i l’espai verd urbà; els seus usos, la seva morfologia, la 
protecció del territori… Sostenibilitat, defensa del patrimoni i dimensió humana de la ciutat i del seu urbanisme 
han de ser els trets definidors de Cambrils, amb un urbanisme no-especulatiu que ha de servir per fer de la ciutat 
el principal aliat pel desenvolupament de l’activitat quotidiana dels que hi residim i dels que ens visiten.

1. Vetllarem perquè el POUM segueixi sent una eina útil per a les estratègies de la Cambrils que volem, tant pel 
seu desenvolupament econòmic i social com per la cohesió urbana de la ciutat.
2. Defensem i aplicarem un urbanisme deliberatiu subjecte a control democràtic, de fort contingut social 
que validi la subjecció de cada proposta a l’interès general sota el paradigma del desenvolupament urbanístic 
sostenible.
3. Volem ser proactius en la promoció i la preservació del sòl no urbanitzable, mantenint i recuperant la xarxa 
dels camins tradicionals fent-ne compatible l’ús quotidià de les persones que treballen el camp amb un ús lúdic 
i esportiu.
4. Impulsarem ordenances municipals de protecció del medi natural i de defensa dels valors paisatgístics i els 
usos de la plana agrícola, amb especial atenció a la cura de l’entorn i a la protecció de la legalitat urbanística.
5. Vetllarem per la gestió adequada dels recursos naturals, patrimonials i culturals de Cambrils per tal de garantir 
la seva sostenibilitat a mig i llarg termini. 
6. Actualitzarem el catàleg del patrimoni local per tal de preservar els béns culturals d’interès locals en totes 
les seves vessants històrica, natural, arqueològica ..., fent una especial atenció al patrimoni arquitectònic, 
documental, etnogràfic i històric.
7. Esmerçarem esforços en recuperar la façana marítima amb criteris d'integració territorial i de recuperació i 
protecció dels seus ecosistemes.
8. Impulsarem la protecció i la regeneració dels espais lliures amb valor biològic, paisatgístic i fluvial amb criteris 
de sostenibilitat, preservant el seu caràcter mediterrani amb elements, flora i fauna autòctons.
9. Impulsarem la millora dels accessos a la nova estació ferroviària i la zona esportiva municipal, aprofitant la 
posada en funcionament del nou corredor ferroviari.
10. Impulsarem definitivament l’enderroc de l’actual pont de l’antiga N-340, la construcció d’un nou pont i 
l’arranjament de l’Avgda. Baix Camp, per connectar els barris de la Pallissa i l’Eixample.
11. antació del tramvia. Vetllarem per la integració del nou ús en la trama urbana i l'eliminació de la barrera que 
suposa actualment la via. Defensarem la reconversió de l’actual traçat ferroviari en un passeig que permeti la 
connexió dels barris a banda i banda de l’actual corredor, i dissenyat per acollir el tramvia del Camp de Tarragona 
(TramCamp) en un futur proper.



HABITATGE

Malgrat que en els darrers anys alguns n’hagin fet un element d’especulació, especialment en un municipi 
d’innegable atractiu turístic i inversor com Cambrils, la gestió municipal en aquesta matèria ha de recuperar la 
perspectiva de la funció social de l’habitatge. 
Aquesta visió cal que es materialitzi en una triple activitat : 
• la planificació urbanística i de l’habitatge social amb visió a llarg termini i al servei de diverses generacions,
• la protecció de les famílies hipotecades amb risc d’exclusió social i/o de desnonament de l’habitatge habitual, i
• la promoció d’un parc d’habitatge social procedent de la rehabilitació, dels estocs dels grans promotors i del 
sector bancari, preferentment de lloguer.

1. Posarem en marxa l’Oficina municipal de Mediació Hipotecària per tal d’oferir assessorament en matèria 
d’hipoteca: prèvia a la seva constitució o en cas de vicissituds durant la seva vigència.
2. Activarem tots els mecanismes que ens permeti la llei per evitar els desnonaments de l’habitatge habitual a 
Cambrils.
3. A partir de taules d’emergència social (multidisciplinars, en col·laboració amb experts i entitats) activarem 
mecanismes de reallotjament en habitatges socials per a famílies desnonades del seu habitatge habitual, d’atenció 
social i altres mesures per minimitzar-ne el impacte social, emocional i econòmic.
4. Impulsarem l’ampliació de l’actual parc de lloguer social, mitjançant nous convenis amb SAREB, promotors  i 
altres tenidors d’habitatges buits.
5. Activarem els mecanismes de gravamen previstos a la llei pels pisos desocupats per incentivar l’oferta 
d’habitatge.
6. Incentivarem fiscalment la rehabilitació de l’actual parc d’habitatge que es destini a habitatge de protecció 
oficial.
7. Impulsarem el Pla Local de l’Habitatge de Cambrils, que ha de servir d’observatori i fer el seguiment de la 
realitat local en aquesta matèria, i ha d’establir l’estratègia a mig-llarg termini quant a les necessitats d’habitatge a 
Cambrils i la gestió dels recursos públics i privats (financers, sòl, etc.) per materialitzar-la.

MOBILITAT

Ens movem: per anar a l’escola, per motius de feina, de lleure, a fer gestions, practicant esport, fent turisme… El 
dinamisme de la societat actual genera molts i variats fluxos de mobilitat. Gestionar bé aquests fluxos (les seves 
modalitats, volums i temps) i les seves conseqüències és un dels principals reptes que enfrontem: volem fer de 
Cambrils una ciutat humana, dinàmica, intermodal, ben connectada amb l’entorn, on moure’s sigui una manera 
més de gaudir-la i no de patir-la.
Per això optem per dur a terme polítiques de reequilibri, de reducció de l'accidentalitat i de disminució de la 
congestió i de la contaminació acústica i ambiental que genera la mobilitat.

1. Farem una auditoria de la mobilitat de la ciutat, amb especial atenció als nous fluxos generats per infraestructures 
de propera implantació, com la nova estació de ferrocarril i l’estació d’autobusos al nord de la zona esportiva 
municipal.
2. Actuarem decididament per eradicar els punts negres de la xarxa viària local, que es pot assolir a partir 
d'actuacions toves i barates dins l'àmbit urbà, a través de petites modificacions en la circulació, a partir 
d'actuacions mitjançant el mobiliari urbà i pintura vial…
3. Posarem èmfasi en l’educació viària a les escoles, com a mitjà per formar ciutadans compromesos amb una 
mobilitat segura i respectuosa amb la resta d’usuaris de la via pública i el seu entorn.
4. Considerem que la millora de la qualitat de la mobilitat interior de la ciutat (quant a congestions, sorollositat, 



aparcament, etc.) passa per un ús més racional i eficient del cotxe, desincentivar-ne l’ús i per oferir un ampli 
ventall d’alternatives.
5. L’absència de desnivells remarcables i el seu clima fan de Cambrils una ciutat ideal per a l’ús de la bicicleta. 
Ampliarem la xarxa de carril-bici i la seva interconnexió. Dotarem d’aparcaments els principals punts cèntrics i 
equipaments de la ciutat.
6. Estudiarem la viabilitat d’implantar un servei tipus ‘bicing’.
7. La dimensió de Cambrils fa que la majoria dels desplaçaments que fem quotidianament puguin fer-se a peu. 
Dissenyarem i implantarem mesures per fer itineraris segurs per a vianants, especialment a l’entorn dels centres 
educatius, equipaments esportius o equipaments de caràcter social i sanitari. 
8. Posarem el ”bus a peu” per poder anar a l’escola de forma segura i sostenible.
9. En aquesta línia, també, establirem un pla de millora de l'accessibilitat i de supressió progressiva de barreres 
arquitectòniques a la via pública i als equipaments municipals.
10. Prosseguirem amb la implantació de zones i carrers de prioritat invertida del trànsit, per fer la ciutat més 
amable, posant el vianant en primer lloc i afavorir-ne el desenvolupament comercial.
11. Estudiarem i emprendrem accions concretes orientades a millorar la regulació de la mobilitat dels vehicles 
de transport de mercaderies i de gran tonatge a la ciutat (limitacions de dimensions, horàries, etc.) amb l’objectiu 
de reduir els inconvenients que representen a l’espai públic.
12. Posarem a revisió la idoneïtat de les tipologies, extensió i emplaçaments dels aparcaments tarifats actuals.

TRANSPORT PÚBLIC 

1. La mobilitat en transport públic col·lectiu ha de ser símbol de modernitat i sostenibilitat, per això treballarem 
per ampliar i millorar el servei de transport públic municipal i interurbà. I fomentarem la intermodalitat amb 
més d'un mitjà de transport públic.
Desenvolupament de la trama urbanística de la nova estació del tren amb espais segregats per cada tipus de 
transport.
• Ampliació de les linies urbanes de transport públic
• Ampliació i interconnexió de les xarxes de carrils bici.
2. Defensarem coordinadament amb la resta de municipis afectats el projecte d’implantació del tranvia dins del 
municipi en el traçat actual de la via del tren. Intengrant-lo dins la trama urbana sense que suposi una barrera 
arquitectònica.
3. Treballarem per dignificar les parades de transport col·lectiu públic urbà quant a seguretat, comoditat,  
informació i accessibilitat , mitjançant la instal·lació progressiva de marquesines.
4. A ESQUERRA REPUBLICANA - AVANCEM - ACORD MUNICIPAL apostem per la creació d'una entitat 
metropolitana a nivell del camp de Tarragona, afavorint l'estudi i implantació del tram camp metropolità.
5. Impulsarem la millora de la qualitat ambiental urbana
6. Actualitzarem els diferents plans de mobilitat local, juntament amb la sensibilització educativa, fent participar 
i incidint sobre tot  en una nova educació ambiental.
7. 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.

SEGURETAT

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 delinqüència, 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.
Normalment, però, més que les qüestions relatives als grans delictes són les petites coses vinculades a la 
convivència (a la via pública, a l’espai públic, veïnal …) les que requereixen de la intervenció (reglamentària en 
primer moment, policial en darrera instància) dels poders públics.
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’inseguretat 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 són la recepta 
per a prevenir certes situacions o percepcions de risc.
L’objectiu final ha d’ésser que la ciutadania se senti ben atesa i segura. 

1. Creiem en la policia de proximitat com un element vertebrador més de la bona convivència al municipi.
2. Impulsarem un servei de mediació comunitària, amb coordinació amb la policia local, per intervenir i 
atendre conflictes veïnals i malentesos.
3. Intensificarem la delimitació de funcions i la coordinació amb els 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.
4. 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.

#4 . CAMBRILS, CAMÍ DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I L’OCUPACIÓ

UN PACTE LOCAL PER L’OCUPACIÓ

  L’ ocupació ha de ser un dels eixos fonamentals de la política municipal en el proper mandat. Per això presentem 
per Cambrils un Pacte Local per l’Ocupació (PLO) amb els següents objectius : ampliar l’oferta de formació 
ocupacional, col·laborar amb altres administracions en la inserció laboral de les persones aturades, millorar 
les prestacions de la borsa de treball municipal i, sobretot, crear les condicions necessàries per tal que els 
emprenedors puguin autocupar-se i/o crear llocs de treball. Tot això, desenvolupat i portat a terme conjuntament 
amb els agents socials de la ciutat.

1. Fomentarem la cooperació publico-privada entre administracions públiques i entre aquestes i els agents 
econòmics municipals, com a criteri general per garantir la viabilitat dels projectes de dinamització econòmica 
i d’ocupació.
2. Treballar conjuntament amb els ens locals veïns i els ens supralocals a l’hora de planificar i dur a terme 
actuacions en el propi municipi.
3. Ens esforçarem a detectar les necessitats formatives de les persones i les empreses per a millorar l'ocupabilitat 
en el nostre territori elaborant programes conjunts.

TURISME

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 immobiliari, serveis, etc.
Cambrils és una destinació de primer ordre dins del cada cop més competit mercat turístic, que gaudeix de tota 



una sèrie d’avantatges respecte d’altres competidors que cal seguir posant en valor : la maduresa com a destí, un 
entorn prou bén conservat, nou quilòmetres de platja amb tots els serveis, instal.lacions i allotjaments de qualitat, 
gastronomia, clima, oferta cultural, esportiva i lúdica complementària …
En el proper mandat caldrà aprofundir en la desestacionalització del turisme, en el model de col.laboració 
público-privada i amb la resta del territori en matèria de promoció, en millorar l’oferta complementària 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’activitats i establiments turístics. I, sobretot, 
en el manteniment i millora de les platges, els seus serveis i l’entorn urbà.

1. Incidirem 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.
2. Proposarem la creació, promoció i comercialització de paquets turístics que incloguin allotjament, restauració 
i accés gratuït als equipaments culturals locals. 
3. Promourem la desestacionalitat del turisme. Creiem que cal fer 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. 
4. 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 municipals i les 
condicions per a la pràctica dels esports nàutics tot l’any.
5. Treballarem per consolidar el turisme nacional i ens promocionarem a fires d’àmbit espanyol, sent encarades 
cap al sector nord de la península. 
6. Estarem amatents a captar nous mercats turístics internacionals.
7. Col.laborarem amb les empreses turístiques de Cambrils per dissenyar una oferta formativa que s’adapti a les 
necessitats ocupacionals del sector.
8. Col·laborarem amb la resta d’administracions en la promoció turística del municipi com a via d’optimització 
dels recursos.
9. 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.
10. Potenciarem el trenet turístic com a element essencial per donar a conèixer la ciutat i els seus encants, 
especialment aquells més allunyats del bullici turístic.
11. Per donar a conèixer millor i promocionar el barri antic hi establirem un punt d’informació de turisme en 
un dels equipaments municipals.
12. Farem difusió de rutes amb bicicleta i a peu pel terme, fent el manteniment i la senyalització la brigada 
municipal i persones contractades en programes d’ocupació per a aturats de llarga durada.
13. Millorarem la seguretat, la neteja i els serveis a les platges, amb l’objectiu d’incrementar el nombre de platges 
amb bandera blava.
14. 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.
15. 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.



COMERÇ, CONSUM I MERCAT MUNICIPAL

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, multicèntric, amb una pluralitat 
d’oferta competitiva i equilibri entre formats per Cambrils. 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’objectiu de promoure 
l’autocupació i la creació de llocs de treball en el context actual.

1. Defensem un model de comerç urbà de proximitat com a mecanisme per a afavorir la dinamització i la vitalitat 
de Cambrils.
2. Volem garantir la definició d’un model comercial estratègic per a Cambrils, que identifiqui i potenciï els eixos 
comercials existents.
3. I dissenyarem i posarem en marxa plans específics de dinamització comercial per a diverses zones de Cambrils, 
començant per la zona del Barri antic - Mercat municipal.
4. Facilitarem informació sobre els locals buits i agilitzarem i simplificarem les tramitacions d’obertura de negocis.
5. 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.
6. 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.
7. Cercarem un nou acord amb el sector de l’oci nocturn local, que faci compatible una ampliació dels horaris 
d’obertura, la programació de música i espectacles en viu, la qualitat de l’oferta i la convivència amb els veïns.
8. Dinamitzarem comercialment el barri antic de la vila, fent carrers per a vianants, i excepcions fiscals a nous 
emprenedors durant els tres primers anys.

MERCAT MUNICIPAL I PRODUCTE DE PROXIMITAT

1. Impulsarem la dinamització i la modernització del mercat municipal de la vila.
2. Impulsarem el consum de productes de proximitat i de temporada, especialment els agrícoles i pesquers.

CONSUM
1. Recuperarem l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), servei de referència en defensa dels 
drets dels consumidors a Cambrils, clausurat el 2012, i n’ampliarem funcions i serveis a àmbits com l’hipotecari, 
etc.
2. Volem promoure hàbits de consum responsable a Cambrils. I també el consum de productes autòctons i de 
proximitat. En farem pedagogia i promoció.
3. Promoure tallers i xerrades als mercats municipals posant en valor l’alimentació segura i saludable. 
4. Establirem un programa de xerrades a les escoles per educar els petits i joves i donar-los criteri per a que 
segueixin una alimentació saludable.

EMPRESA I INDUSTRIA

Complementant el turisme i el comerç, Cambrils ha de fer una aposta per diversificar la seva economia. En 
aquesta línia, resulta indispensable posar les bases per a la implantació a la ciutat d’empreses de la denominada 



economia del coneixement i també de l’economia tradicional.
Activitats de valor afegit, compatibles i complementàries amb la resta d el’activitat econòmica d el a ciutat, i una 
aposta decidida per la transformació i la innovació del teixit empresarial local. 
És en aquest sentit que des de l’Ajuntament promourem polítiques de dinamització de les activitats econòmiques 
de Cambrils.
1. Cambrils no pot esperar més a tenir un polígon industrial-comercial amb els serveis moderns i adequats. De 
la programació urbanística (Belianes, Vilagrassa) cal passar a la realitat, des de la iniciativa privada o assumint 
el repte des de l’ajuntament.
2. I posarem al dia el polígon industrial actual (enllumenat, voreres, vials, senyalitzacions...).
3. Promourem les comunicacions adequades de Cambrils i els seus polígons industrials amb les grans 
infraestructures vials o d’altres mitjans de transport (trens, ports, aeroports). En aquest sentit, esdevé important 
la negociació amb les operadores de vies de pagament per a no penalitzar les empreses de Cambrils que tinguin 
les comunicacions amb la resta del país afectades per peatges.
4. Coordinadament amb els principals actors econòmics, cal una estratègia econòmica per Cambrils a mig 
termini. Un pla econòmic i de desplegament industrial que dibuixi i determini sectors estratègics, figures de 
concentració empresarial (clústers) complementaris i compatibles amb el turisme i el sector serveis locals
5. Incentivarem fiscalment la implantació de noves empreses al municipi, la creació de llocs de treball, i la 
innovació amb la incorporació de les empreses a les noves tecnologies.
6. Establirem i mantindrem una comunicació directa i fluïda amb el teixit empresarial i les principals indústries i 
empreses ubicades a Cambrils a fi de detectar possibles empreses en crisis, i posar els esforços municipals a evitar 
o pal.liar-ne els efectes econòmics i socials .

INFRAESTRUCTURES TIC

1. El desplegament de la banda ampla és essencial per garantir que les empreses localitzades al polígon industrial 
tinguin accés a infraestructures d’alta capacitat arreu del territori. Impulsarem el desplegament d’infraestructures 
de telecomunicacions (fibra òptica etc.) per tal de garantir serveis avançats i de qualitat.
2. Afavorirem la implantació d’infraestructures innovadores de baix cost i major eficiència, tant energètica com 
de processament o cost de desplegament, que les disponibles actualment.
3. Elaborarem un pla pel desplegament urbà de la xarxa d’antenes de telecomunicacions i telefonia mòbils, pque 
faci compatibles els requeriments de desplegament dels operadors, la informació i la cobertura del servei als 
ciutadans, la compartició d’espais i d’infraestructura i el mínim impacte visual/urbanístic.
4. Desplegarem de manera progressiva xarxes gratuïtes de wi-fi a tot el municipi.

EMPRENEDORIA I OCUPACIÓ

Cambrils té els ingredients necessaris per esdevenir una referència d’èxit en matèria d’emprenedoria : una economia 
dinàmica, capacitat d’atreure inversió, bones comunicacions, i gent amb talent i amb ganes d’emprendre. Com 
en una coctelera, cal sacsejar tots aquest elements, remoure els obstacles burocràtics, impulsar els programes de 
formació adequats i els espais de trobada i d’economia col·laborativa i no deixar que es refredi!

1. 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 coneixement.
2. Impulsarem i col·laborarem en la creació d’espais coworking, identificant per mitjà d’un estudi els punts forts i 
dèbils, amb l’objectiu que tendeixin a una especialització concreta. En farem promoció i establirem línies d’ajuts.
3. Establirem un programa de potenciació i acompanyament a les persones que vulguin establir-se a un espai 
coworking, donant a conèixer als ciutadans els potencials dels espais.



4. Millorarem la informació i l’assessorament tècnic i financer que l’ajuntament presta a aquelles persones que 
vulguin crear petites empreses de tipus associatiu o cooperatiu, així com d’autoocupació.
5. Col·laborar en l’establiment de canals de comunicació entre els centres educatius, les empreses i les 
administracions per tal d’ajustar l’oferta de formació professional a les necessitats locals del mercat de treball. 
Crear els òrgans consultius i de participació social que puguin vertebrar aquesta comunicació.
6. 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.
7. Millorarem la borsa de treball municipal de fàcil accés —operativa telemàticament— a què puguin accedir 
ocupadors i demandants d’ocupació, en coordinació amb les empreses del municipi i la resta de la comarca, per 
a conèixer les necessitats del teixit empresarial.
8. Treballarem per la recol·locació de persones que perdin la feina per processos de tancament o deslocalització 
d’empreses. En aquest mateix sentit, en les possibles negociacions de noves implantacions o trasllats d’empreses, 
es vetllarà perquè les plusvàlues derivades de la possible requalificació de terrenys industrials no siguin mai un 
incentiu al tancament o la deslocalització de la mateixa empresa.
9. Promourem el coneixement i la relació entre les empreses de Cambrils i les dels municipis veïns, com a via per 
generar sinergies i projectes conjunts.
10. Crearem un espai de Noves Experiències Empresarials, en què les empreses que s’implanten al municipis 
puguin donar a conèixer a la resta d’empreses ja existents i a la ciutadania en general.
11. Promourem el voluntariat entre sèniors prejubilats i jubilats, amb bagatge professional, per a fer tutories per 
a persones emprenedores i recercadores de treball.
12. Potenciarem la creació d’empreses cooperatives i amb finalitats socials.
13. Promourem la contractació responsable, tant al propi ajuntament (fomentant la participació en concursos 
públics d’empreses vinculades a centres especials de treball), com al teixit empresarial i comercial dels municipis, 
amb possibles bonificacions fiscals.
14. Establirem ajudes fiscals a la contractació, afavorint a les empreses que facin contractacions a col·lectius amb 
especial dificultat d’accés al món laboral.
15. Dinamitzarem comercialment el barri antic de la vila, fent carrers per a vianants, i excepcions fiscals a nous 
emprenedors durant els tres primers anys.

UNA ADMINISTRACIÓ EFICAÇ

Volem reivindicar un nou model de les finances locals que doti els municipis dels recursos financers necessaris 
per desenvolupar les competències pròpies, i també aquelles que històricament ve duent a terme per compte 
d’altres administracions que en són competents.
Creiem que cal una nova gestió dels recursos públics honesta, eficient i transparent. Ser austers, sí, però també 
sensibles a les desigualtats socials i amb voluntat política de corregir-les.
Cal trencar amb la idea que la dreta gestiona millor que l’esquerra. : tancar i reduir serveis públics a la mínima 
expressió no equival a gestionar millor, és un símptoma de la distància emocional entre el govern municipal i el 
patiment dels ciutadans.

1. Redacció un veritable pla de mandat, abans de finalitzar el 2n semestre de 2015 amb accions concretes i 
objectius mesurables que permetin el seu seguiment per part dels ciutadans. 
2. El pla de mandat incorporarà plans sectorials a 4 anys (per a les grans àrees de gestió) i plans d’acció anuals, 
amb indicadors del grau de compliment i exposats al públic al portal municipal de transparència.
3. Implantació d’un nou sistema de gestió amb sis grans eixos:



a. l’estratègia: com es planifiquen els objectius, alineant-los amb l'estratègia global de l'Ajuntament i traslladant-
los a l'organització.
b. els serveis: com es desenvolupen i gestionen els serveis perquè responguin adequadament a les demandes de 
la ciutadania i a les persones i entitats a qui van dirigits.
c. les persones: com es gestionen les persones emprades, el seu coneixement i destreses, generant les condicions 
que potenciïn el seu compromís.
d. la innovació: com es defineixen els objectius de la innovació i es crea el context per innovar i gestionar les idees 
i els projectes innovadors.
e. la societat: com es promou la bona administració i l'ètica pública, s'impulsa el treball col·laboratiu i s'assumeix 
la responsabilitat amb la sostenibilitat i la igualtat d’oportunitats.
f. els resultats: com es fixen, se segueixen i es comparen els resultats en l'àmbit estratègic, en relació amb la 
ciutadania i els destinataris dels serveis, les persones emprades, la societat i la innovació.
4. Implantació d’un pla específic de gestió de les persones (recursos humans) a l’organització municipal, amb un 
triple objectiu :
       · L’aprovació de la relació de llocs de treball (RLT) de l’ajuntament, que ha de permetre ordenar tot el sistema 
d’accés, promoció, provisió, formació i retribució dels treballadors municipals,
     a. Aprofundir en una ordenació del treball i de les retribucions orientades a l’assoliment d’objectius i a la 
conciliació familiar, i
        b. El  retallats els darrers anys, i la recuperació del diàleg social.
5. Farem pública l’agenda de visites dels regidors, i establirem un sistema d’atenció pel qual sempre hi hagi un 
regidor del govern municipal de guàrdia per fer atenció ciutadana a l’OAC en cas de ser-hi requerit.
6. Tindrem cura de l’espai públic amb una nova brigada d’intervenció ràpida que resolgui petites avaries o 
desperfectes en menys de 48 hores.
7. Proposarem la supressió de les dedicacions exclusives dels regidors.

FISCALITAT

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 
2015-19 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 necesitats (tarificació social) i al suport a 
l’activitat econòmica a la ciutat.
1. Les despeses municipals s’ajustaran a la capacitat de generar ingressos propis. 
2. I, en termes generals, els ingressos tributaris per impostos s’ajustaran, globalment en el conjunt dels 4 anys, a 
l’evolució de l’IPC del període 2015-19.
3. S’establiran incentius a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) vinculats a la nova implantació d’activitats al 
municipi, i especialment a la creació de llocs de treball.
4. 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.
5. Ampliarem les bonificacions de l’IVTNU (plusvàlua) per donacions a descendents que actualment recull la 
normativa fiscal i que encara no estan recollides a les ordenances municipals.
6. Establirem beneficis fiscals de l’impost de circulació (IVTM) i en les zones aparcament tarifat per als vehicles 
menys contaminants (elèctrics i híbrids).
7. Establirem el prorrateig de la taxa d’escombraries pels locals amb activitat per trimestres naturals, per tal que 
paguin per aquest concepte només el període que els negocis estan en funcionament.
8. Establirem nous criteris de tarificació social a les taxes de l’aigua i el clavegueram municipals, i impulsarem 
mesures per evitar els talls de subministrament per impagament en casos de necessitat social acreditada.



9. Revisarem la idoneïtat de zones, tipologies i tarificació de les zones d’aparcament tarifat del municipi. I els 
criteris i percentatge de bonificació als residents.
10. Suprimirem el copagament dels serveis socials destinats a la gent gran, grans dependents i famílies en alt risc 
d’exclusió social.
11. 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.
12. Establirem nous criteris per a l’ocupació comercial de la via pública, i afavorirem fiscalment que se’n faci ús 
tot l’any.
13. Destinarem els ingressos per motius sancionadors al sosteniment de les partides amb finalitats socials del 
pressupost municipal.
14. Dinamitzarem comercialment el barri antic de la vila, fent carrers per a vianants, i excepcions fiscals a nous 
emprenedors durant els tres primers anys.
15. Establirem ajudes fiscals a la contractació, afavorint a les empreses que facin contractacions a col·lectius amb 
especial dificultat d’accés al món laboral.

CAMBRILS, SMART CITY

Una Cambrils intel·ligent sabrà aprofitar tots els seus recursos i potencialitats per ser més eficient i sostenible. 
Cal posar en valor el sentit col·lectiu en les decisions polítiques, de passar les parets de l’ajuntament i travar 
complicitats amb ciutadans i entitats per decidir la ciutat que volem i projectar-la cap al futur. 
No parlem només de tecnologia : la ciutat intel·ligent serà transparent i participativa, o no serà. Transparent 
posant a disposició dels cambrilencs les dades (open data) i les eines perquè coneguin de primera mà com va el 
seu ajuntament. Participativa perquè, en retorn, esperem ciutadans ben informats que s’impliquin 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,...

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

1. Ampliarem els serveis i tràmits online que ofereix la ‘e-Carpeta Ciutadana’ de l’Ajuntament de Cambrils. 
Objectiu : l’administració sense papers, oberta 24/365.
2. En paral·lel punts d’accés i promoció de l’alfabetització digital : les TIC, oportunitat a la participació i la 
proximitat administració-administrat.
3. Les TIC, font d’estalvi municipal : gestió més eficient, reducció de costos per sistemes de compra agregada, i 
generalitzar l’ús de programari lliure (gratuït).
4. Implantarem bones pràctiques d’altres municipis de simplificació i agilització dels tràmits municipals.
5. Desplegarem la web municipal de transparència : open data i la informació municipal clara, completa i a l’abast 
dels ciutadans de Cambrils.
6. 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.


