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4.- 

Govern de la Paeria 
 

 

 
Basarem el nostre Govern en 5 eixos programàtics: 
 
1) TRANSPARÈNCIA 

 
 Informarem el Consell Municipal de Participació Ciutadana de tots els 

assumptes i els Consells Assessors Sectorials de les qüestions de la seva 
competència. 

 Farem difusió de l’acció de govern entre la ciutadania per diferents 
mitjans: revista Paeria, web, subscripcions RSS, ... 

 Obrirem àmbits de consulta individual i per entitats amb el Paer en Cap i 
els diferents regidors responsables. 

 Habilitarem mecanismes per a què la ciutadania pugui fer preguntes per 
escrit als Plens de la Paeria. 

 Aplicarem mecanismes de transparència en els criteris d’adjudicació 
d’ajuts i subvencions. 

 
2) PARTICIPACIÓ 
 
 Revitalitzarem el Consell Municipal de Participació Ciutadana, com a òrgan 

de coordinació de l’acció veïnal. 

 Posarem en funcionament consells assessors sectorials que permetran la 
participació dels ciutadans i de les seves associacions en els assumptes 
municipals. Es crearan en diferents àmbits: cultura, esport, joventut, salut, 
benestar... 

 Articularem els mecanismes de participació individual i col·lectiva 
previstos en el Reglament de Participació Ciutadana de la Ciutat de 
Cervera: Sessions d’Audiència, Iniciativa Ciutadana, Informació Pública i 
Consulta Popular. 

  



 

5.- 
3) BONES PRÀCTIQUES 
 
 Comptarem amb tots els Grups Municipals i amb la ciutadania en la 

planificació i execució de les polítiques locals. 

 Actuarem amb ple sotmetiment a les normes. 

 Seguirem amb rigor la planificació i l’execució pressupostàries. 

 Resoldrem amb escrupolositat l’adjudicació de contractes. 

 Garantirem el compliment de les ordenances cíviques. 

 Gestionarem amb eficàcia els serveis municipals. 

 Potenciarem una Policia Local més visible i propera. 

 Motivarem la plantilla de treballadors municipals per aconseguir una 
gestió eficient de l’administració municipal. 

 
4) POLÍTICA SOCIAL 
 
 Buscarem l’eliminació de discriminacions en l’accés als recursos. Ho farem 

amb accions de suport específic per a les persones i col·lectius més 
desafavorits. 

 Prioritzarem les polítiques de suport a les necessitats bàsiques de les 
persones. 

 Desenvoluparem una gestió social dels recursos: equitat, eficiència, 
estalvi... 

 Potenciarem la realització d’actes populars, on pugui participar el màxim 
de persones possible. 

 Farem una gestió transparent de la política d’ajuts per destinar-los a les 
persones que realment els necessitin. 

  



 

6.- 
5) INDEPENDÈNCIA 
 
 Donarem suport a totes les accions del Parlament i del Govern de 

Catalunya en el procés de creació d’estructures d’estat i en el 
desenvolupament del full de ruta cap a la independència. 

 Subscriurem les iniciatives que impulsi la societat civil (Assemblea 
Nacional Catalana, Òmnium Cultural, Associació de Municipis per la 
Independència) en favor de la independència de Catalunya. 

 

Pobles agregats 
 

 

 

 Els ciutadans dels pobles agregats tindran les mateixes prestacions que la 
resta de ciutadans de Cervera. 

 Dinamitzarem el Consell de Pobles Agregats i ens reunirem periòdicament 
l’alcalde pedani de cada poble. 

 Potenciarem els elements patrimonials, paisatgístics, històrics, culturals i 
festius de cada poble com a reclam turístic. 

 Fomentarem i recolzarem les iniciatives dels veïns per a l’embelliment i 
manteniment del poble. 

 Implantarem un servei de teleassistència social i mèdica. 

 Buscarem solucions a la manca de cobertura de la TDT. 

 

Economia i hisenda 
 

 

 

 Gestionarem els pressupostos per Regidories, adjudicant les partides en 
funció de les necessitats reals de cadascuna. 

  



 

7.- 

 Pressionarem la Diputació per a què participi en les despeses del 
Conservatori de Grau Professional, donada la dimensió supracomarcal 
d’aquest. 

 Destinarem la despesa social als col·lectius que ho necessitin realment, 
aplicant criteris d’equitat, no d’igualtat. 

 Vetllarem per la gestió eficaç dels recursos i per transparència en 
l’adjudicació de concursos i contractes municipals. 

 Avançarem cap a un model de convenis amb les entitats que substitueixi 
l’actual de subvencions per a les seves activitats. 

 Sancionarem les entitats bancàries que no posin els seus pisos buits a 
disposició de l’Oficina Municipal d’Habitatge. 

 

Serveis municipals 
 

 

 

 Especialitzarem, per mitjà de formació en jardineria, construcció, 
electricitat, ..., la brigada municipal, a fi i efecte de millorar la seva 
capacitació i el servei que presta. 

 Controlarem les altes i baixes de maquinària, eines i material municipal per 
mitjà, entre altres, de la gestió informatitzada dels magatzems municipals. 
Vetllarem pel seu manteniment. 

 Utilitzarem vegetació autòctona en els espais enjardinats per a la seva 
millor adaptació i manteniment. Utilitzarem arbrat amb arrels no rígides 
per no espatllar el paviment. 

 Regularem l’ocupació de voreres en favor dels vianants. 

 Aprofundirem en la millora del sistema de recollida de residus. 

 Penalitzarem els incompliments en la qualitat del servei prestat per 
empreses externes, a les quals exigirem la contractació de treballadors de 
Cervera. 

  



 

8.- 

Urbanisme 
 

 

 

 Desenvoluparem el POUM amb rigor, com a eina de planificació 
urbanística de la ciutat. Acabarem amb l’urbanisme a la carta. 

 Reordenarem el Pla de Barris per prioritzar actuacions urbanístiques i 
d’habitatge necessàries. 

 Fomentarem la rehabilitació dels immobles del casc antic. 

 Impulsarem els lloguers socials. 

 Recolzarem la zona de vianants del centre comercial, planificant el seu 
desenvolupament progressiu, potenciant la instal·lació de nous comerços i 
regulant l’accés de vehicles als veïns i l’abastament dels locals.    

 Reivindicarem la millora de les connexions amb l’eix transversal. 

 

Medi ambient 
 

 

 

 Gestionarem la Carta del Paisatge, posant mitjans necessaris per 
implantar, en el temps, les seves recomanacions. 

 Desenvoluparem els continguts del POUM pel que fa a la protecció del 
medi natural i ambiental del municipi. 

 Possibilitarem el lleure en l’entorn natural, adequant-lo per permetre un 
gaudi compatible amb la conservació. 

 Vetllarem per la neteja periòdica dels rius (Ondara, Sió, Monells, Salat, ...). 

 Promourem l’ús de la bicicleta. 

 Estalviarem aigua i energia en els equipaments municipals. 

 Avançarem cap a un l’enllumenat públic amb tecnologia LED, cercant 
l’estalvi energètic.   

  



 

9.- 

Ocupació i treball 
 

 

 

 Crearem sinèrgies, a nivell local i comarcal, entre administracions laborals i 
educatives, agents social i empreses per crear un Consell de Treball que 
planifiqui la política d’ocupació i defineixi i gestioni l’estratègia més 
eficient per desenvolupar-la. 

 El Consell utilitzarà les instal·lacions del CEI per desenvolupar-hi els 
serveis d’orientació professional, de formació ocupacional, d’intermediació, 
d’emprenedoria i d’assessorament a empreses. 

 El Consell analitzarà les potencialitats del territori (centralitat, 
comunicacions, sòl industrial...) per atraure indústria d’alt valor afegit, 
generadora d’ocupació estable i de qualitat. 

 Potenciarem la marca CERVERA com a motor dels sectors del comerç, 
l’hoteleria, la restauració i el turisme. 

 

Comerç 
 

 

 

 Farem un nou pla turístic i comercial per a la ciutat. 

 Potenciarem la instal·lació de nous establiments comercials en la zona de 
vianants.  

 Incentivarem i bonificarem l’obertura de nous comerços. 

 Crearem una borsa de locals comercials en lloguer i venda. 

 Reorganitzarem el mercat setmanal, amb participació de mercaders i 
comerciants, per potenciar-lo. 

 Donarem suport a l’Associació de Comerciants en les seves iniciatives i 
activitats. 

 Utilitzarem una imatge comercial unificada que identificarà els comerços 
cerverins. 



 

10.- 

 Estudiarem zones d’aparcament i horaris comercials per trobar resposta a 
les necessitats de comerciants i usuaris. 

 

Acció social 
 

 

 

 Fomentarem la cohesió social mitjançant la integració dels col·lectius en 
risc d’exclusió en les activitats educatives, esportives, culturals, 
associatives i de lleure de les diferents administracions i entitats cíviques 
de Cervera. 

 Cercarem la col·laboració entre les entitats i associacions de caire social 
per mitjà de la creació d’un Consell Municipals d’Entitats Socials, òrgan de 
participació en la definició i gestió de la política local en aquest àmbit. 

 Crearem una borsa d’habitatges per al lloguer social, per mitjà de convenis 
amb entitats bancàries que siguin propietàries d’immobles desocupats. 

 Ajudarem les persones que ho necessitin a gestionar el seu accés a tot 
tipus d’ajuts o subvencions. 

 

Cultura i patrimoni 
 

 

 

 Planificarem, amb les entitats, l’adequació i manteniment dels 
equipaments culturals per millorar-ne l’ús. 

 Gestionarem una agenda anual que permeti una acurada difusió dels actes 
culturals i coordini les programacions. 

 Crearem un organisme municipal de participació que heretarà i continuarà 
la tasca del Centre Municipal de Cultura (CMC). 

 Recuperarem les projeccions de cinema a Cervera. 

 Programarem exposicions d’artistes locals en sales municipals i, amb 
incentius fiscals, en comerços col·laboradors. 

 Promocionarem activitats en la Biblioteca i en el Museu. 



 

11.- 

 Protegirem i difondrem el nostre patrimoni arquitectònic com a eix de 
promoció turística de Cervera. 

 

Educació 
 

 

 

 Potenciarem i adequarem a les necessitats de Cervera i dels cerverins 
l’oferta educativa i formativa, a tots els nivells: preescolar, escolar, 
batxillerat, FP, universitari, adults, artística, ocupacional, de lleure, ... 

 Farem que el Consell Escolar Municipal sigui l’autèntic òrgan de 
participació, consulta i assessorament dels centres educatius, de les 
AMPES, dels professorats i de l’alumnat, en qualsevol aspecte de 
l’educació. 

 Recolzarem l’Oficina Municipal d’Escolarització i la Taula de Planificació 
com a organismes de planificació i distribució equitativa dels alumnes amb 
necessitats educatives específiques entre els centres educatius de la 
ciutat, mantenint unes ràtios que permetin una activitat escolar digna. 

 

Esports 
 

 

 

 Promocionarem la pràctica esportiva de tota la població: infants, adults, 
gent gran, persones discapacitades, ... 

 Habilitarem una nau industrial com a recinte per entrenament (pistes, 
vestidors, magatzem material). 

 Crearem i senyalitzarem espais a l’aire lliure per a la pràctica esportiva 
d’atletisme, motocròs, senderisme, frontó, ...  

 Fomentarem la formació de tècnics esportius i ajudarem els clubs a 
regularitzar la situació administrativa dels tècnics. 

 Crearem una Federació d’Entitats Esportives de Cervera que sumi 
esforços en la planificació de l’esport local. 



 

12.- 

 Farem de Cervera una ciutat esportiva de referència: organització de 
tornejos, estades esportives, ... 

 

Joventut i infància 
 

 

 

 Habilitarem un “Espai Jove” on es promocionarà un lleure alternatiu. 
Disposarà de Punt d’Informació Juvenil, espai de joc i lleure, biblioteca i 
aula d’estudi, buc d’assaig, ...   

 Facilitarem a les entitats juvenils organitzades (escoltisme, assemblea de 
joves, ...) la disposició d’espais per a les seves activitats. 

 Els joves disposaran, dins del Consell de Treball de Cervera, d’accions 
específiques per a la seva entrada al món laboral: assessoria especialitzat, 
incentius per a l’autoocupació, programes d’inserció i de transició escola – 
treball, .... 

 

Salut 
 

 

 

 Volem una atenció sanitària, dins l’aixopluc de l’ICS, que permeti als 
cerverins l’assistència urgent i especialitzada a Lleida, Igualada i Manresa, 
indistintament. 

 Donarem suport a la creació de l’Associació d’Usuaris de la Salut a la 
Segarra, en defensa del dret a una sanitat pública de qualitat, universal i 
gratuïta. 

 Fomentarem l’execució de programes específics de promoció de la salut:  
o Prevenció de riscs cardiovasculars. 
o Drogodependència. 
o Salut materno-infantil. 
o Salut i escola: dental, alimentària, sexual, ... 
o Vacunació d’infants i adults. 
o Control mèdic de la pràctica esportiva no reglada. 

 



 

13.- 

Festes 
 

 

 

 Crearem comissions de participació d’entitats per a les festes més 
significatives de Cervera (Festes Majors, Aquelarre, Carnestoltes, festes de 
barris i pobles agregats). 

 Facilitarem a les entitats l’organització de les seves festes. 

 Potenciarem les festes nacionals i tradicionals de la cultura catalana 
(Caramelles, Sant Jordi, Corpus, Sant Joan, Onze de Setembre, Nadal, 
Reis...). 

 Farem difusió de les festes i activitats lúdiques de la ciutat. 

 Consensuarem amb els veïns i els locals de restauració i oci els horaris 
d’obertura durant les festes. 

 Plantejarem la millora acústica del Pavelló polivalent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14.- 

 

CANDIDATURA D’ESQUERRA REPUBLICANA 

ELECCIONS MUNICIPALS 2015 

CERVERA 

 

1.-  Ramon Armengol Cera 

2.- Joan Santacana Vélez 

3.- Sebastià Sellart Solsona 

4.- Mercè Carulla Castells 

5.- Míriam Estruch Aldabó 

6.- Joan Noguera Vilalta 

7.- Joan Puig Ortiz 

8.- Montserrat Martí Queralt 

9.- Daniel Martínez Hidalgo 

10.-Anna Porredon Bernaus 

11.- Esperança Ramírez Sevilla 

12.- Carlota Lladó Costa 

13.- Juli Lago Álvarez 

 

SUPLENTS: 

1.- Jaume Garravé Berengué 

2.- Xènia Sànchez Barron 

3.- Daniel Talero Boldú 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


