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1.1.1.1.    Promoció econòmicaPromoció econòmicaPromoció econòmicaPromoció econòmica    
 
La Promoció Local del municipi és una de les principals eines de l’Ajuntament per tal de 
generar oportunitats que faciliten la creació de riquesa i ocupació. L’Ajuntament ha de 
desenvolupar estratègies que apostin fort per l’especialització del nostre territori en 
activitats que no puguin ser deslocalitzades fàcilment, com ara les activitats ecològiques i 
sostenibles lligades al nostre territori. 
 Potenciar els sectors emprenedors, l’ocupació i el comerç local afavoreix la dinamització i 
la vitalitat del municipi. El comerç de proximitat és una activitat que genera activitat 
econòmica, crea ocupació i contribueix a cohesionar i estructurar els nostres pobles. 
    

• Promoció econòmicaPromoció econòmicaPromoció econòmicaPromoció econòmica, sector primari, sector primari, sector primari, sector primari i ocupació. i ocupació. i ocupació. i ocupació.    
 
L’Ajuntament crearà  la Regidoria de dinamització empresarial i foment de l’ocupació. 
La nova Regidoria vol establir un punt d’informació i assessorament tècnic i financer per 
aquelles persones que vulguin crear petites empreses de tipus associat o cooperatiu, així 
com d’autoocupació amb la priorització per la creació d’empreses de la nova economia, 
ecològiques, sostenibles, o amb finalitats socials. 
 
Entre les mesures que adoptarà la nova Regidoria es vetllarà per: 
    

— Promoure el coneixement i la relació entre les empreses del mateix municipi i les 
dels municipis veïns, com a via per generar sinèrgies i projectes conjunts. Per això, 
es crearà un Catàleg de Professionals que es difondrà per la població en general. 

— Crear un espai de «Noves Experiències Empresarials», en què les empreses que 
s’implanten al municipi es puguin donar a conèixer a la resta d’empreses ja 
existents i a la ciutadania en general. 

— Promoure l’esperit emprenedor i la creativitat en els centres escolars i en la 
ciutadania en general com a hàbits i competències clau per a la formació dels 
futurs components de la societat del coneixement. 

— Promoure el voluntariat entre sèniors prejubilats i jubilats, amb bagatge 
professional, per a fer tutories per a persones emprenedores i recercadores de 
treball. 

— Generar sòl industrial propi en bones condicions i utilitzar mesures d’atracció de 
noves inversions.  

— Liderar la implantació de l’administració electrònica així com agilitar i simplificar 
els tràmits municipals en l’obertura de nous negocis.  

 
L’Ajuntament ha de vetllar per definir amb la participació ciutadana les Zones d’Activitat 
Econòmica dintre del nou POUM. 
El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ha de contemplar dues zones d’activitats 
econòmiques, una situada a l’entorn de Mafrica i, un altra, a la zona industrial de 
Fonollosa. La correcta planificació i la participació ciutadana en el projecte ha de permetre 
poder atraure projectes empresarials i emprenedors vinculats a activitats ecològiques, 
sostenibles i emmarcades dintre de la nova economia. 
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Potenciarem  una borsa de treball municipal, crearem el Club de la feina i avaluarem la 
possibilitat de crear un viver d’empreses. 
L’Ajuntament ha d’establir una borsa de treball municipal de fàcil accés —operativa 
telemàticament— a què puguin accedir ocupadors i demandants d’ocupació. 

 
S’implementarà  el Club de la Feina, un espai físic assistit per un/a tècnic/a competent i 
destinat als demandants d’ocupació, amb els recursos necessaris per facilitar que tothom 
pugui assolir i escollir adequadament el lloc de treball: ordinador, impressora, correu 
electrònic, models de currículums, publicacions especialitzades —ofertes/demandes—, 
informació de cursos de formació ocupacional, accés a pàgines web d’ocupació, etc. 
 
Cal avaluar la possibilitat de crear un viver d’empreses a l’entorn del futur Centre 
Municipal de Serveis de Canet de Fals per tal d’allotjar inicialment els emprenedors en el 
procés de creació i arrancada dels seus projectes. 
Cal a més, avaluar la creació de parcs agraris que permetin donar valor a l’espai agrari i al 
sector primari en general. 
 
L’Ajuntament implementarà una sèrie d’estratègies de suport per al sector primari. 
El municipi de Fonollosa té una important activitat agrària i ramadera. Des de l’Ajuntament 
cal aplicar polítiques encaminades al foment d’aquestes activitats i donar suport als seus 
emprenedors. 
 
— Promoure àrees de protecció agrícola local, no com a reserves agràries, sinó com a 

veritables motors de producció de productes locals de qualitat. 
— Fomentar l’agricultura integrada, adaptada a les característiques del territori i que 

minimitzi la seva dependència hídrica i dels productes fitosanitaris, i així permeti la 
revalorització dels productes autòctons i dels seus transformats. 

— Fomentar estratègies de promoció i comercialització que converteixin el mercat interior 
en el principal mercat dels productes autòctons mitjançant el suport de les noves 
tecnologies i la concertació amb el sector turístic local. 

— Promoure les fires existents, així com la participació del municipi en la promoció local i 
comarcal, etc. 

— Treballar pel compliment de la Moció que declarar els municipi zona lliure de 
transgènics. 

— Establir un Plans Locals de Gestió Forestal sota els criteris de la sostenibilitat, la 
biodiversitat i l’eficiència, molt especialment en aquells municipis amb predomini de 
forests comunals. 

—  Promoure les experiències innovadores d’aplicació de la ramaderia tradicional, 
especialment en la gestió forestal i d’espais protegits. 

— Protegir les activitats agràries i ramaderes i prioritzar-les per damunt de la pressió 
urbanística i els nous usos urbans. 

— Fer un seguiment de les activitats intensives ramaderes que puguin tenir un impacte 
negatiu sobre els recursos hídrics locals. 

 
 



    
FonollosaFonollosaFonollosaFonollosa    

IL·LUSIÓ PER FONOLLOSAIL·LUSIÓ PER FONOLLOSAIL·LUSIÓ PER FONOLLOSAIL·LUSIÓ PER FONOLLOSA ;-) 

PROJECTE ELECTORAL  -5- 

 

• Comerç.Comerç.Comerç.Comerç.    
 
La promoció d’un model comercial arrelat de proximitat, modern i dinàmic, amb una 
pluralitat d’oferta i de format petit, basat en l’oferta de producte de consum quotidià, és 
una peça essencial per a la cohesió social, la coherència urbanística i la promoció 
econòmica i de la ocupació. 
 
L’Ajuntament desplegarà polítiques de foment al comerç de proximitat. 
L’Ajuntament ha de potenciar i defensar el comerç urbà com a mecanisme per a afavorir 
la dinamització i la vitalitat del municipi. 

 
És per això que l’Ajuntament ha de vetllar per: 

 
— Afavorir la col·laboració del comerç en els esdeveniments identitaris del 
municipi. 
— L’Ajuntament publicitarà i difondrà els serveis de comerços, restauració i 
turisme rurals tant en els seus propis canals de comunicació interna, com en 
aquelles publicacions publicitàries destinades a vendre el municipi a l’exterior. 
— Potenciar el mercat de venda no sedentària  de Canet de Fals com a canal de 
comercialització de qualitat, prioritzant la venda de productes del municipi i dels 
comerços locals. 
— Promoure el consum del producte autòcton i de proximitat. 
— Fomentar i donar suport a les fires tradicionals i artesanes per tal d’establir 
canals de comercialització dels productes de la terra i contribuir, així, a la creació 
d’una marca i imatge de municipi de qualitat. 
— Vetllar per la supervivència de les petites explotacions familiars de caràcter 
agrícola, ramader i dels comerços i establiments de restauració. 

 
L’Ajuntament dinamitzarà la visita de l’Oficina del Consumidor. 
L’Ajuntament ha de fer difusió dels horaris de visita de l’Oficina del Consumidor i ha de fer 
campanyes de sensibilització a la població per tal de que la població pugui  exercir  el seu 
dret com a consumidor. 
 
 
 

• Promoció turística.Promoció turística.Promoció turística.Promoció turística.    
    
El turisme és una font de riquesa generadora d’oportunitats i de llocs de treball. Per 
l’Ajuntament constitueix una línia d’actuació estratègica que engloba potencialitats locals 
com les culturals, paisatgístiques o econòmiques presents al municipi. 
 
L’Ajuntament desenvoluparà una marca turística de Fonollosa per potenciar el 
desenvolupament turístic del municipi implicant al sector privat. 
L’Ajuntament ha d’elaborar un projecte turístic per al municipi a partir de les potencialitats 
naturals, culturals, patrimonials i econòmiques existents, dins del marc de turisme 
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sostenible respectuós amb el territori, promotor de desenvolupament integral i 
consolidador de la identitat nacional. 
Al voltant d’ítems i valors com el turisme rural, la natura,  l’escola, el patrimoni històric i 
cultural,  la pràctica d’esports com el BTT, etc,... ; la creació de la marca Fonollosa ha 
d’anar associada als actius del municipi que  permetin associar els elements i trets 
distintius de cada poble a aquesta marca: les Torres de Fals, les Tombes de Camps, 
l’Alzina d’en Querol, l’Ermita, les vinyes i les caves de Jaumandreu, entre d’altres. 
L’Ajuntament ha de desenvolupar dins un marc de col·laboració que afavoreixi la 
integració dels diversos sectors del teixit social que intervenen en l’oferta turística del 
municipi i que ha de permetre la potenciació del comerç de proximitat, la restauració , la 
cultura gastronòmica, i la promoció cultural de les entitats, entre d’altres. 
 
Les accions que cal emprendre per promocionar la marca Fonollosa com actiu turístic 
són: 
 

— Elaborar i ampliar l’actual catàleg de patrimoni local per tal de preservar els béns 
culturals d’interès locals en totes les seves vessants —històric, natural, 
arqueològic...—, fent una especial atenció al patrimoni arquitectònic, però també al 
documental, etnogràfic i històric. 

— Cercar noves oportunitats i potencialitats turístiques del municipi basades en la 
identitat i la creativitat de la seva ciutadania —turisme literari, històric, genealògic, 
paisatgístic, etc. 

— Estudiar i desenvolupar l’encaix del municipi dins dels grans projectes turístics 
impulsats per la Generalitat de Catalunya, com ho són les rutes turístiques 
nacionals i el Pla de Recursos Turístics Intangibles, com ara la Ruta dels Maquis al 
Bages. 

— Afavorir la integració dels diversos esdeveniments locals, com ho són els mercats i 
les fires, dins l’oferta turística del municipi. Els mercats i les fires actuen sovint 
com a motor que atrau el turisme de proximitat. L’Ajuntament ha de donar suport i 
promoció al Pessebre vivent del Bages, La Fira del Menestral , les Vesprades sota 
l’Alzina i la Nit Viva, entre d’altres.  

— Crear  una xarxa de camins o vies verdes per tal de donar altres possibilitats i 
models de desenvolupament turístic al municipi. Això permetrà la pràctica del 
senderisme o del BTT, afegint nous circuits als ja existents. 

— Usar les noves tecnologies com a eines de promoció i facilitadores del turisme 
local. Cal treballar el posicionament dels espais web turístics fent xarxa amb els 
allotjaments, així com crear 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. 

— Fomentar la creació de paquets turístics que incloguin allotjament, restauració i 
visites als diversos béns culturals locals. 

— Vetllar pel manteniment de la qualitat del patrimoni cultural i natural del municipi 
com a element que configura la identitat local i potenciar-la com a generadora 
d’atractiu turístic i d’activitat econòmica. 

— Mantenir i recuperar la xarxa de camins rurals tradicionals i els antics traçats de 
camí rals. 
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— Promoure els itineraris i centres d’interpretació de natura, històrics i d’interès 
etnològic. 

 

 

• Noves tecnologies i Societat de la Informació.Noves tecnologies i Societat de la Informació.Noves tecnologies i Societat de la Informació.Noves tecnologies i Societat de la Informació. 
 

La socialització del coneixement i l’ús de les noves tecnologies és una prioritat per als 
ajuntaments d’Esquerra. És per això que cal promoure l’ús de les TIC —tecnologies de la 
informació i la comunicació— com a eina de coneixement i promoció cap a l’exterior del 
municipi; com a eina que permeti disminuir el risc de fractura digital entre la població 
mitjançant programes de formació; i com a eina que permeti millorar la gestió pública dels 
ajuntaments. 

L’Ajuntament ha d’impulsar el paper dels Telecentres existents i desenvolupar-ne de nous. 
Cal potenciar el Telecentre de Fonollosa i el de Fals i cal projectar-ne la instal·lació d’un 
Telecentre a Canet de Fals dins del futur Centre Municipal de Serveis. 
    
Potenciació dels cursos d'informàtica per a totes les edats. 
L’Ajuntament ha de promoure iniciatives d’alfabetització i de formació digital que doti la 
ciutadania dels coneixements necessaris per a fer un ús efectiu de les TIC, i ha de vetllar 
per que els ciutadans tinguin accés a la informàtica i a Internet per la via de jornades i 
cursos de formació mitjançant professorat especialitzat i la promoció del voluntariat com 
a eina de cohesió social i veïnal. 

L’Ajuntament difondrà i publicitarà les acreditacions TIC de la Generalitat de Catalunya —
les ACTIC— per tal d’uniformitzar i promocionar els nivells de competències de la 
ciutadania. 
 

Foment de l'ús de programari lliure i els continguts en català. 
Des de l'Ajuntament es vetllarà per fomentar l'ús del programari lliure i dels continguts del 
català sense oblidar els continguts en programari comercial actual. 
 
Implementarem programes de recuperació d'ordinadors i cessió d'equips a les 
associacions. 
Esquerra proposa un programa de recuperació d’ordinadors de segona mà entre els veïns 
per tal d’abaratir els costos d’adquisició de material informàtic i poder equipar els futurs 
Telecentres, així com i un programa de cessió d’ordinadors a les entitats i associacions 
que ho desitgin.  
 
L’Ajuntament ha de desplegar per tot el territori la cobertura d'Internet per mitjà de wi-fi 
gratuït (Wifi-Bages) 
L’Ajuntament ha de garantir a tota la ciutadania l’accés a Internet, potenciant les xarxes 
existents, de manera igualitària per que no esdevingui un element d’exclusió social. 
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Apostarem fermament per desplegar i potenciar durant la legislatura el projecte de WIFI-
BAGES (xarxa wi-fi sense fils gratuïta) amb l’objectiu d’arribar a la plena cobertura WIFI a 
tot el municipi ampliant el nombre de nodes repetidors allà on actualment no hi ha 
cobertura. 
L’Ajuntament ha d’ampliar els centres municipals que treballin amb aquesta modalitat de 
connexió, com ara la Llar d’Infants, els Telecentres o el futur Centre Municipal de Serveis 
per ampliar la oferta de connexió i reduir alhora la despesa corrent municipal. 
 
Aplicació de la Moció TIC presentada per Esquerra l'any 2007 i aprovada pel Consistori. 
L'Ajuntament ha de facilitar la connectivitat a una Internet lliure i gratuïta a través de 
l'aplicació de la Moció TIC presentada pel grup municipal d’Esquerra el 2007 i aprovada pel 
Consistori, que permet que els veïns pugin col·locar nodes wi-fi amb col·laboració de la 
brigada municipal en infrastructures i mobiliari municipal del municipi com ara fanals i 
punts elevats per rebre i compartir cobertura i connectivitat. 
    
L’Ajuntament ha de potenciar les polítiques d’actuacions relatives a la planificació de les 
infrastructures en telecomunicacions en el municipi i promourem en l’obra pública l’estudi 
i la inclusió de les infrastructures de telecomunicacions. 

Des de l'Ajuntament es vetllarà per implementar totes les polítiques que facilitin el 
desplegament d’infrastructures de telecomunicacions per tal de garantir serveis avançats 
i de qualitat. 

Crearem el Consell de les TIC dins del marc del Consell de Poble. 
Crearem el Consell de les TIC que permetrà dotar de contingut la Xarxa WIFI Municipal. 
Potenciarem el diàleg entre els agents socials en matèria de TIC i Societat de la Informació 
en un Consell on les entitats, les empreses proveïdores de serveis, els veïns, clients, 
usuaris i empreses i emprenedors del municipi tindran cabuda. 
 
Fomentarem l’ús de la certificació digital per realitzar tràmits administratius. 
L'Ajuntament ha de desenvolupar, per mitjà de les TIC, mecanismes de govern eficients, 
transparents i eficaços, que contribueixin a millorar la gestió pública dels ajuntaments. 
S'ha de promoure la interacció amb la ciutadania utilitzant les TIC. Impulsar la realització 
de tràmits administratius i mecanismes electrònics per tal de promoure la participació i 
l’interès de la ciutadania en els afers públics, així com l’accés a la informació relativa a 
l’activitat municipal. 

L'Ajuntament vetllarà per la modernització de les TIC al Consistori, aprofitant-les per 
aconseguir un estalvi econòmic important i una major simplificació administrativa. 
Reducció dels costos TIC a través dels mecanismes de la compra agregada. 

L'Ajuntament fomentarà l’ús de les TIC per part del personal al servei de les 
administracions locals. Apostar per les certificacions digitals com a manera de relacionar-
se entre la ciutadania i l’administració. 
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Apostarem i potenciarem el portal web municipal com a eina informativa i de promoció 
econòmica i turística del municipi. 
L'Ajuntament seguirà apostant pel portal web municipal com a eina de difusió i 
comunicació municipal amb la ciutadania. S'han de reforçar i ampliar els continguts, 
apostar per la interactivitat i adoptar un compromís d'actualització contínua dels 
continguts. 

 
Apostarem per la digitalització de les dades municipals i de l'Arxiu Municipal per a una 
millor conservació, consulta, gestió dels documents. 
Cal garantir que el coneixement generat per l’Ajuntament gràcies als recursos públics 
sigui de domini públic, lliure i gratuït. Allà on sigui possible, caldrà digitalitzar totes les 
dades municipals i crear un gestor documental intern.  
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3. 3. 3. 3. SSSServeiserveiserveiserveis Territ Territ Territ Territorialsorialsorialsorials    
 
    

• Urbanisme. Urbanisme. Urbanisme. Urbanisme.     
 
L’urbanisme és la planificació i la definició del model urbanístic del nostre municipi que cal 
que faci l’Ajuntament conjuntament amb la participació dels propietaris i propietàries i la 
resta d’operadors públics o privats. 
 
L’Ajuntament ha d’aprovar el nou POUM durant la propera legislatura amb la màxima 
participació ciutadana i sobre la base del Pla Estratègic que configura el creixement de 
Fonollosa de forma sostenible. 
L’Ajuntament ha donar resposta a les noves necessitats econòmiques i socials, adaptant 
les polítiques urbanístiques locals a la nova realitat del país donant suport al 
desenvolupament del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que s’haurà d’aprovar 
durant la propera legislatura. 
Apostem clarament a favor d’un model de municipi sostenible i respectuós amb el medi 
natural 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. 
 
Promovem un model urbanístic de municipi al servei de les persones i de la cohesió social, 
on el municipi sigui un espai de trobada, relació i integració a una identitat comuna; en 
definitiva la construcció quotidiana de l’espai cívic. 
El disseny, la gestió i el manteniment de l’espai públic per l’Ajuntament ha de recollir les 
necessitats de la ciutadania i situar-les com l’eix central de la política urbanística del 
municipi. 
 
L’Ajuntament fomentarà un municipi sostenible i respectuós amb el medi natural per mitjà 
del Consell  i el Pla de Camins. 
L’Ajuntament elaborarà paral·lelament al POUM un Pla de Camins amb la màxima 
participació ciutadana que garanteix la constitució del Consell de Camins. Això permetrà: 
 

— Mantenir i recuperar la xarxa de camins rurals tradicionals 
— Establir rutes per a vianants que connectin els espais verds i de lleure a l’aire lliure 

de les diferents zones del nucli urbà entre ells i amb els espais naturals més 
adequats de l’entorn del nucli. 

— Fomentar els sistemes de connexió biològica entre els espais oberts, l’espai 
construït i les masses forestals. 

— Elaborar ordenances municipals de protecció del medi natural i urbà i de defensa 
del paisatge. 

— Avaluar millor els riscos i les conseqüències dels fenòmens naturals propis del 
nostre clima mediterrani —aiguats, incendis forestals, nevades, ventades, etc.— i 
actualitzar els plans de protecció civil d’inundacions, incendis, nevades, ventades, 
etc. 
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— Integrar la gestió forestal en la planificació territorial i urbanística on la nostra 
realitat mostra un gran poblament dispers on s’intercala el nucli de Canet de Fals 
rodejat per grans masses forestals, i crear zones de diferents usos del sòl a fi 
d’evitar la propagació d’incendis forestals. 

— Regular les activitats intensives ramaderes que tinguin un impacte en el territori i 
en el medi ambient. 

 
L’Ajuntament definirà i aplicarà Plans de Rehabilitació dels nuclis antics.  
Cal definir i implantar un Pla de Rehabilitació dels nuclis antics dels pobles  per tal 
d’assegurar la unificació de criteris urbanístics, la imatge dels nuclis i la conservació del 
patrimoni i polítiques del foment per afavorir la rehabilitació de cases antigues i/o 
desocupades. 
Això significa desplegar una política d’ordenació del territori fonamentada en un 
creixement sostenible i racional, que protegeixi els valors arquitectònics i naturals de 
Fonollosa i que millori la qualitat de vida de la població. 

Per això l’Ajuntament ha de vetllar per: 

— Proposar, mitjançant conveni amb la Generalitat, la rehabilitació dels habitatges 
dels centres històrics amb la declaració d’àrea de rehabilitació o de conjunt 
d’especial interès quan raons d’envelliment del parc, de seguretat, o de la situació 
social de les persones ho faci aconsellable. 

— Definir i acordar amb la població dins del futur POUM les zones declarades com a 
Nuclis Antics i Històrics. 

 

L’Ajuntament ha d’implementar polítiques urbanístiques que fomentin un municipi ordenat 
i  equilibrat al servei de les persones.  

Les polítiques d’urbanisme que han de permetre-ho són: 

— Vetllar per l’embelliment del paisatge urbà —neteja de carrers, rehabilitació de 
façanes, redacció de la carta de colors i de materials, enjardinaments... 

— Redacció de mapes de soroll orientats a actuacions que tenen per objecte prevenir 
o reduir la contaminació acústica a què està exposada la població i la preservació 
i/o millora de la qualitat acústica del territori. 

— Afavorir, en el planejament urbanístic, el desenvolupament del petit comerç urbà 
comercial. 

— Impulsar polítiques contundents amb la protecció de la legalitat urbanística. 
— Fer propostes urbanístiques encaminades a la renovació urbana. Transformació 

d’usos i rehabilitació d’habitatges deshabitats. 
— Disposar d’espai suficient d’aparcament i parada per a persones discapacitades, 

per al transport escolar i de passatgers,  i per al veïnat amb infants i gent gran, 
allà on sigui necessari. 

— Aprofitar els espais naturals per a les persones, creant zones per a l’esbarjo, el 
passeig i l’esport on es pugui anar amb bicicleta o simplement caminar. 

— Racionalitzar l’espai urbà per facilitar la mobilitat de les persones discapacitades o 
amb mobilitat reduïda. 



    
FonollosaFonollosaFonollosaFonollosa    

IL·LUSIÓ PER FONOLLOSAIL·LUSIÓ PER FONOLLOSAIL·LUSIÓ PER FONOLLOSAIL·LUSIÓ PER FONOLLOSA ;-) 

PROJECTE ELECTORAL  -12- 

— Actuar en resituar aquells usos conflictius amb l’ús residencial per tal de millorar 
la qualitat de vida de la ciutadania. 

— Dissenyar i construir una xarxa d’equipaments públics per tal que la ciutadania 
tingui garantida les seves necessitats. 

— Plantejar la il·luminació de l’espai públic com un factor de seguretat. 
— Potenciar la pràctica esportiva en els espais verds, de manera que se’n fomenti el 

respecte i la recuperació en favor de la ciutadania. 
— Promoure espais de convivència. Continuarem promovent la creació d’espais 

verds, d’esbarjo i de trobada dins de la trama urbana, així com l’establiment  de 
mesures per tal d’evitar que les persones o els animals els pugui malmetre. 

— Vetllar pel compliment de la normativa urbanística a través de les mesures de 
protecció de la legalitat i de control de l’ús del sòl i l’edificació. 

— L’Ajuntament ha d’actuar en tot moment com a garant de la legalitat urbanística i 
de la protecció de l’interès públic. 

— Cal emprendre i dissenyar mesures per dignificar i mantenir els parcs infantils 
actuals adaptant-los a la demanda. 
 

L’Ajuntament iniciarà el procediment per elaborar i mantenir un inventari de béns públics 
municipal que permeti la conservació i protecció dels béns públics inscrits. Aquests seran 
inscrits a Registre de la Propietat com a titularitat municipal per què l’Ajuntament pugui 
establir les actuacions més adequades  
 

• Habitatge.Habitatge.Habitatge.Habitatge.    
    
Des d’Esquerra defensem que l’habitatge és una peça fonamental en la configuració de 
l’espai cívic. L’Ajuntament ha de promoure i fomentar la rehabilitació d’habitatges. 
 
L’Ajuntament ha de promoure el Pla Local d’Habitatge prioritzant la rehabilitació dels 
habitatges buits que hi ha a Fonollosa. 
Actualment pel parc d’habitatges desocupats la perspectiva de trobar-los una sortida és 
reduïda.  L’Ajuntament ha de prioritzar la rehabilitació dels habitatges mitjançant les 
següents accions: 
 

— Fomentar la rehabilitació per ajudar a reduir l’estoc d’habitatge antic buit, que 
sovint ho està per falta de manteniment. 

— Fomentar la incorporació al mercat dels habitatges buits mitjançant incentius a la 
rehabilitació estructural i/o funcional. 

— Fomentar la rehabilitació establint antiguitats dels edificis més estrictes que les 
del Decret 187/2010 a efectes de l’obligatorietat de les ITE via ordenances 
municipals, amb una fiscalitat local adequada via bonificacions o subvencions. 

— Aplicar el control periòdic de les edificacions per detectar riscos pel mal estat dels 
edificis, i prendre mesures per corregir els problemes detectats. 

— El foment de la rehabilitació suposa gestionar la detecció d’habitatge vacant per 
posar-lo en valor, la qual cosa es pot fer mitjançant l’encàrrec d’un cens 
d’habitatges desocupats. 

 



    
FonollosaFonollosaFonollosaFonollosa    

IL·LUSIÓ PER FONOLLOSAIL·LUSIÓ PER FONOLLOSAIL·LUSIÓ PER FONOLLOSAIL·LUSIÓ PER FONOLLOSA ;-) 

PROJECTE ELECTORAL  -13- 

• Medi ambientMedi ambientMedi ambientMedi ambient    
    
El desenvolupament econòmic i social per aconseguir una millor qualitat de vida de les 
persones no pot limitar la capacitat de renovació tant del medi ambient com dels recursos 
naturals presents i futurs. Cal fomentar l’aplicació de nous sistemes que potenciïn l’estalvi 
i el consum racional dels recursos naturals, i permetin recuperar la qualitat ambiental del 
territori i contribuir a un canvi de cultura respecte dels hàbits i formes de consum i de les 
polítiques de reciclatge. 
Cal tractar l’àmbit del medi ambient de forma transversal a totes les regidores de 
l’Ajuntament. 
 

Estudiar la viabilitat del sistema de recollida d’escombraries Porta a Porta en determinats 
nuclis de Fonollosa.  

Volem impulsar una bona gestió de la recollida de residus domiciliària i comercial 
mitjançant el sistema de recollida selectiva Porta a Porta per augmentar el volum actual 
de reciclatge. 
 
Incrementar la col·laboració amb l’Agrupació de Defensa Forestal per tal de vetllar per la 
protecció dels boscos del nostre entorn. 
Ampliarem el marc de col·laboració amb l’Agrupació de Defensa Forestal amb la voluntat 
de millorar els mitjans i recursos de què es disposen per afrontar les situacions 
d’emergència i l’efectivitat de les actuacions. Estudiarem la implementació de mesures 
preventives quan sigui possible. 
 
Fomentar mesures d’estalvi d’aigua i consum energètic. 
Cal impulsar aquestes mesures a través de la introducció d’espècies autòctones als parcs 
i jardins públics, amb la instal·lació de plaques solars, o altres sistemes alternatius i 
viables per a l’obtenció d’energia en els edificis públics i realitzar les inversions 
necessàries en aparells i instruments energètics més eficients.  
 
Integrar la gestió forestal en la planificació territorial i urbanística. 
Especialment en aquelles zones amb poblament dispers on s’intercalen zones habitades 
rodejades de grans masses forestals. Planificarem la creació de zones amb diferents usos 
del sòl a fi d’evitar la propagació d’incendis forestals. 
 
Declarar el municipi lliure de bosses de plàstic.  
Fer una campanya per conscienciar als consumidors i col·laborar amb els comerços locals 
per evitar el lliurament de bosses de plàstics i substituir-les per cartró, bosses 
reutilitzables o bosses biodegradables. 
    
Pel que fa a les mesures de medi ambient i sostenibilitat transversals les polítiques de 
l’Ajuntament han d’anar encaminades a: 
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• Via pública i serveisVia pública i serveisVia pública i serveisVia pública i serveis    
 
Una via pública neta i endreçada és un primer indicador de qualitat de vida d’una 
col·lectivitat. S’ha de potenciar l’espai urbà com un marc d’interrelació personal i 
convivència i fer-ho compatible amb un bon nivell de neteja, conservació i seguretat. 
També cal garantir una bona prestació dels serveis d’enllumenat públic, d’aigua potable i 
de subministrament d’electricitat, gas i telefonia a les llars i empreses de Fonollosa    
 
Realització d’un pla de millores de pavimentació de carrers amb prioritat en Fonollosa i 
Camps i l’i arranjament de zones verdes amb la promoció de la participació ciutadana 
(jornades de plantar arbres, flors i plantes...). 
 
Incorporar mobiliari urbà lúdic en els parcs públics adequat per a nens i nenes de 3 a 12 
anys i zones d’esbarjo esportives. 
Els parcs públics estan dotats de mobiliari dissenyat per l’esbarjo dels nostres nens i 
nenes, però en ocasions hi ha una mancança de mobiliari adequat per nens i nenes d’una 
franja d’edat compresa entre els 3 i 12 anys. Alhora procurarem ampliar les zones 
d’esbarjo amb mobiliari útil per a la pràctica esportiva lúdica. 
 
Continuarem amb la instal·lació i reposició de mobiliari urbà 
 
Vetllar pel manteniment en bon estat dels camins rurals i una adequada senyalització. 
L’Ajuntament ha de garantir una bona accessibilitat a les zones rurals i forestals del 
municipi, arranjant periòdicament els camins rurals i vetllant per una senyalització 
vertical adequada i eficaç, sobretot per motius de seguretat en casos d’emergència com 
els incendis forestals. 
 
 
Elaborar un pla de millora de l’enllumenat públic per a la reducció de consum energètic i 
l’adaptació a la Llei de contaminació lumínica 
Revisar les darreres renovacions de l’enllumenat públic intensificant els punts de llum allà 
on faci falta. 
 
Estudiar els mecanismes mitjançant el quals es pugui retornar als veïns de Canet les 
aportacions fetes per l’anterior sistema d’enllumenat. 
 
Establir un pla de treball eficaç, eficient i rigorós per a la brigada municipal atenent 
setmanalment i proporcionalment  tots els nuclis de població. 
Dimensionar adequadament i donar estabilitat a la plantilla per tal de dotar de suficients 
efectius humans i tècnics per assolir els objectius de manteniment ordinari i atendre a les 
emergències que pugin sorgir. 
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3333. . . . SSSServeis erveis erveis erveis a les personesa les personesa les personesa les persones 
 

• EducacióEducacióEducacióEducació    
    
L’actuació dels ajuntaments s’ha de concebre pensant en la societat d’avui i en les 
generacions del futur. Per això és cabdal treballar conjuntament amb la comunitat 
educativa per la transmissió dels valors de llibertat, convivència, tolerància, ciutadania i 
responsabilitat. 
    
Vetllar per l’ampliació de l’Escola Agrupació Sant Jordi al poble de Fonollosa. 
El creixement de la població infantil de Fonollosa ha comportat la necessitat d’una nova 
Escola pública d’educació primària. L’Ajuntament ja fa mesos que cedí el solar de darrera 
l’actual Escola a la Generalitat i cal arribar al compromís d’ampliació d’acord amb les 
necessitats vigents amb el Departament d’Educació dintre de la legislatura.  Des de 
l’Ajuntament realitzarem totes les feines de seguiment i col·laboració que calguin perquè 
aquesta previsió esdevingui una realitat. 
    
Escola de música municipal. 
Cal impulsar i tirar endavant el projecte de l’Escola de Música municipal presentat per 
l’Escola de Fonollosa al Departament d’Educació per donar i garantir la continuïtat del 
projecte educatiu de l’Escola. Cal obrir la formació musical a diversos sectors de la 
població fonollosenca. 
 
Escola d’Adults de Fonollosa. 
Donar impuls a l’oferta de cursos oferts des de l’Ajuntament i estudiar la possibilitat de 
emmarcant-los sota una mateixa marca o projecte com ara “Escola d’Adults de Fonollosa”.  
 
Potenciar l’ensenyament extraescolar impulsant els programes de formació municipals a 
través, principalment, de l’escola de música i l’escola d’adults. 
 
Debatre sobre la idoneïtat de transformar l’Escola de Fonollosa en Escola-Institut. 
Segons les recomanacions del Pla Educatiu de la Mancomunitat de Municipis cal estudiar 
la possibilitat de transformar l’escola de Fonollosa en una Escola-Institut a llarg termini. 
Això permetrà estalviar recursos i aprofitar sinèrgies en moments de limitació dels 
recursos públics i permetre als nostres joves seguir formant-se al territori. 
 
Garantir la correcta gestió de la Llar d’Infants Municipal. 
 La principal actuació durant aquesta legislatura ha de ser la correcta gestió de la Llar 
d’Infants Reixics, un equipament que ha permès completar l’oferta d’ensenyament públic i 
de qualitat de 0 a 12 anys a Fonollosa. Al mateix temps caldrà planificar i preveure la nova 
demanda que es pugui generar durant els propers anys. 
 
Afavorir l’ampliació del servei de Bibliobús. 
Actualment, el Bibliobús Cavall Bernat de la Diputació de Barcelona s’estableix al poble de 
Fonollosa un cop cada quinze dies, amb un alt nivell d’utilització del servei per part dels 
alumnes de l’Escola i els del Casal de la Gent Gran de Fonollosa. Estudiarem i afavorirem 
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que aquest servei es pugui establir a Canet de Fals per tal de complementar l’oferta i 
cobrir la zona de Canet i Fals a la setmana que no està ubicat a Fonollosa. 
 
Fomentar la relació entre els centres educatius, les entitats dels pobles, i els grups de 
gent gran que conformin l’Escola d’Adults i el Casal municipal  de la Gent Gran. 
L’objectiu d’aquesta relació és incentivar i promocionar els valors de convivència, llibertat, 
tolerància i responsabilitat ciutadana, mitjançant la planificació d’activitats concretes 
intergeneracionals que impliquin els diversos agents educatius municipals. La base 
d’aquesta relació s’establirà en el Consell de Poble, on hi haurà aquests grups 
representats, i es concretarà en una possible Comissió educativa que en derivarà. 
 
Afavorir l’entesa i coordinació en matèria educativa amb els municipis veïns d’Aguilar de 
Segarra i Rajadell. 
Una actuació coordinada amb Aguilar i Rajadell en el camp educatiu, igual que en altres 
àrees, ens permetrà uns resultats més eficients, amb consens, i encaminats a fomentar 
les relacions i la convivència entre les persones d’una mateixa zona. Es consolidaran els 
canals de relació existents i se n’impulsaran de nous en l’Escola, Llar d’Infants, Escola 
d’Adults, Casal de la Gent Gran i futura Escola de Música. 
 
Activar el Consell Escolar Municipal. 
El Consell Escolar Municipal ja existent està completament inactiu. Aquest Consell serà 
convocat, com a mínim, una vegada a l’any, i s’estudiarà la possibilitat de fusionar-lo en la 
Comissió educativa del Consell de Poble. 
 
 

• CulturaCulturaCulturaCultura    i patrimonii patrimonii patrimonii patrimoni    
    
La vitalització de la cultura local i la seva xarxa associativa i el foment de la memòria 
històrica són elements d’identitat i cohesió social. Per això Esquerra ens proposem 
fomentar aquells elements que ens singularitzen com a poble i ens ajuden a construir una 
identitat pròpia: les diverses manifestacions de la nostra cultura popular, la recuperació 
de la memòria històrica i l’ús social de la llengua catalana. Cal evitar que es perdin els 
valors essencials del nostre patrimoni cultural i històric. 
    
És prioritari iniciar el projecte del Centre Municipal de Serveis a Canet de Fals. 
Cal assegurar un projecte participatiu, de consens entre les diverses formacions polítiques 
i agents implicats, i amb la màxima transparència per dotar un equipament cultural i 
social municipal adaptat a les necessitats de les entitats i necessitats del municipi. La 
gestió municipal de l’espai cultural i social permetrà l’ús de l’equipament en igualtat de 
condicions a entitats i particulars de Fonollosa. Concebem l’espai com un centre per a la 
cultura, les activitats formatives, per a gent gran, per a l’oci, però, en cap cas, com un 
espai comercial que desnaturalitzi i suposi una competència deslleial al comerç de 
proximitat ja existent a la zona. 
 
Impulsar la cultura en tots els àmbits i formes d’expressió,  donar suport a les entitats 
culturals i potenciar l’associacionisme cultural i veïnal com element bàsic de la cohesió 
social del municipi. 
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Donada la gran importància del paper de les associacions i entitats al municipi en matèria 
de cultura, ampliarem el suport a les entitats culturals i veïnals, i afavorirem la 
coordinació de les seves activitats. Posarem a disposició de les entitats les eines suficients 
per realitzar amb dignitat la seva activitat amb més mitjans materials, d’espais o 
d’assessorament. Recolzarem totes aquelles noves iniciatives que sorgeixin per fomentar 
la creació artística a través de qualsevol expressió cultural. 
 
Fomentar la cultura popular tradicional catalana i local. 
Cal seguir potenciant les manifestacions del nostre patrimoni cultural, per això 
prioritzarem la promoció i difusió de l’activitat de les entitats, que són les veritables 
protagonistes de la programació cultural del nostre municipi. Però també impulsarem 
l’organització d’actes que difonguin la cultura catalana en tots els seus àmbits des d’una 
vessant més lúdica i adaptada als temps que corren. 
 
Institucionalitzar l’11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, com la festa del municipi 
de Fonollosa. 
Dignificarem els actes de la Diada Nacional i aconseguirem el suport, implicació i 
unanimitat de tots els sectors culturals i veïnals del municipi per tal que esdevingui una 
festa realment unitària. 
 
Donarem suport a totes aquelles iniciatives encaminades a recuperar i divulgar la 
memòria històrica, i estudiarem crear-ne de pròpies. 
Recuperar la memòria històrica i divulgar-la és un element essencial per conèixer els 
orígens del municipi i intensificar el sentiment de pertinença a una mateixa comunitat 
local. 
 
Dinamitzar i difondre l’Arxiu Municipal. 
Volem garantir la preservació dels valuosos documents històrics que es guarden a l’Arxiu 
Municipal i, alhora, adequar-lo perquè es converteixi en un servei accessible a la 
ciutadania facilitant les visites i consultes a totes aquelles persones que vulguin 
aprofundir en el coneixement de la nostra història. Estudiarem la possibilitat d’utilitzar un 
Pla d’Ocupació que s’encarregui d’activar i dinamitzar aquest servei. 
 
Fomentar l’ús social de la llengua catalana. 
Fomentarem l’ús del català com a element de cohesió social, especialment entre els 
nouvinguts no catalanoparlants mitjançant la col·laboració amb el Centre de Normalització 
Lingüística (parelles lingüístiques) i a partir de les polítiques pròpies. 
 
Augmentar la repercussió social de les principals festes organitzades per les entitats, i 
crear la qualificació de “festa d’interès municipal”.  
Donarem especial suport a tot un seguit de festes singulars que es realitzen al nostre 
municipi  i que tenen un ressò especial més enllà dels nostres pobles. L’Ajuntament 
fomentarà la coneixença d’aquestes arreu del país, i serà motiu d’orgull i carta de 
presentació del municipi de Fonollosa davant d’agents i institucions exteriors. 
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Potenciar la coordinació i comunicació entre entitats, i la qualitat, participació i popularitat 
de les festes populars de Fonollosa. 
Oficialitzarem el Consell de Cultura Municipal bimensual entre les diverses entitats 
culturals i l’Ajuntament tot dotant l’òrgan d’objectius i continguts, i estudiant la idoneïtat 
que aquest derivi directament del Consell de Poble. Fomentarem festes de qualitat i 
sostenibles econòmicament. 
 
Evolucionar l’actual model de subvencions a entitats locals cap a un model on els 
contractes programa i els convenis de col·laboració siguin l’eix de la relació. 
 
Ajudar i potenciar el desenvolupament cultural i l’associacionisme a Canet de Fals. 
S’ha de posar especial èmfasi en el suport i dinamització de l’activitat cultural a Canet de 
Fals, per tal de facilitar la creació de les xarxes i dinàmiques ja existents a la resta de 
pobles del municipi. 
    
 

• Esports Esports Esports Esports     
    
En l’actualitat, la pràctica esportiva té una dimensió social innegable més enllà del propi 
fet competitiu. L’esport és salut, l’esport és educació en valors, l’esport és lleure, l’esport 
és cohesió social. Per això, des d’Esquerra no concebem l’aplicació de polítiques socials 
per la millora del benestar sense impulsar decididament actuacions que fomentin l’esport 
en la ciutadania.  
 
Potenciar l’esport de base sense barreres de gènere. 
Cal potenciar, d’acord amb l’Escola i les entitats esportives, la pràctica esportiva en horari 
extraescolar per a nois i noies, i fomentar i incentivar l’esport adult, familiar, i de la gent 
gran. 
 
Realitzar un programa d’inversions a les instal·lacions esportives existents per al 
manteniment, la millora i l’adequació dels equipaments. 
Hem d’establir aquelles mesures necessàries a realitzar a les pistes de Fonollosa i Fals, el 
camp de futbol de Camps, les zones esportives de Canet de Fals, i la Piscina Municipal, per 
tal de planificar-les en la legislatura. 
 
Piscina Municipal  a Canet de Fals. 
S’ha de realitzar un Pla de Viabilitat que marqui aquelles mesures necessàries per 
adequar el recinte de la piscina a la normativa i a les condicions de seguretat necessàries. 
Periodificar les actuacions durant el període de la legislatura. 
Cal dinamitzar la piscina amb una oferta d’activitats lúdiques d’estiu i cursos destinats a 
infants, joves i adults de tot el municipi. Cal apostar per la professionalització i publicitat 
del servei a fi que esdevingui el de referència pels quatre nuclis. 
 
Camp de futbol municipal a Camps. 
Hem de programar actuacions d’adequació i manteniment periòdic del camp de futbol de 
Camps, convertint-lo en el servei municipal de referència en aquest àmbit. 
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Continuar amb les obres de tancament parcial  de la pista poliesportiva municipal a 
Fonollosa. 
La nostra voluntat és continuar la remodelació iniciada ja fa uns anys finalitzant les obres 
de tancament parcial de les bandes de les porteries de la pista de Fonollosa amb l’objectiu 
de millorar-ne la qualitat d’ús, sobretot durant els períodes d’hivern. 
 
Crear circuits d’activitat física a l’aire lliure, com  BTT, cròs i senderisme. 
Estudiarem i establirem diverses modalitats de pràctica esportiva a l’aire lliure, tot 
indicant i senyalitzant rutes i espais a aquells nuclis que no gaudeixen d’aquests serveis. 
Apostarem per una oferta diversificada i complementaria entre els pobles, pensada per 
joves, adults i gent gran. 
 
Circuit de Motocròs. 
Estudiarem les oportunitats que suposa l’existent Circuit de Motocròs de Fonollosa, i 
treballarem per aconseguir el consens necessari en aquest aspecte amb tots els agents 
implicats. Fomentarem unes relacions de coordinació i entesa entre els responsables de la 
infrastructura i l’Ajuntament, amb l’objectiu d’avançar cap a un servei que no suposi cap 
tipus de risc ni de irresponsabilitat per part de l’administració local. 
 
Incrementar les actuacions esportives per a la gent gran i adults. 
Potenciarem els programes d’exercici físic per a aquest segment d’edat, dotant-los de 
mitjans i promocionant-los perquè estiguin a l’abast de tothom. Seran activitats físiques 
específiques que s’adeqüin a les seves necessitats i els procuri uns majors nivells de 
benestar. 
    
    

• JoventJoventJoventJoventutututut    
 
Tal com reconeix el Pla Nacional de Joventut de Catalunya, la joventut és un sector de la 
ciutadania amb entitat pròpia i diferenciada, amb unes circumstàncies i unes necessitats 
socioculturals pròpies, i que per tant han de ser objecte de polítiques i actuacions 
específiques. Aquestes polítiques de joventut han de ser concebudes per les 
administracions implicades des dels criteris de transversalitat i integralitat, treballant des 
d’una perspectiva global: la formació, el treball, l’habitatge, la salut, la participació i la 
cohesió social.  
 
Potenciar i consolidar un Servei d’Atenció a la Joventut. 
Vertebrar un servei informatiu i de consulta al voltant del tècnic municipal de Joventut, a 
través del qual les persones joves s’hi puguin adreçar mitjançant diversos canals 
telemàtics o presencials per traslladar consultes relacionades amb la formació, treball, 
habitatge, salut,... Comptant amb la vinculació de l’Educador Social. 
Difondre programes preventius de conductes de risc que poden afectar negativament els 
joves. 
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Potenciar la creació d’un  Consell de Joves i Adolescents que vetlli per la redacció i revisió 
del Pla Local de Joventut. 
Activarem un treball d’implicació i col·laboració, de recerca d’interessos comuns, 
necessitats, preocupacions i inquietuds dels joves, que es podran tractar a través del 
Consell de Joves i Adolescents. 
El Pla Local de Joventut ha d’esdevenir una eina que permeti desenvolupar les polítiques 
adreçades als joves de Fonollosa des d’una perspectiva global i transversal. 
    
Fomentarem la implicació de la joventut en la formació en el lleure. 
Afavorirem que els nostres joves obtinguin els títols de pre-monitor i monitor en formació 
del lleure infantil i juvenil, tot incentivant la seva participació ens els Casals d’Estiu 
municipals. 



    
FonollosaFonollosaFonollosaFonollosa    

IL·LUSIÓ PER FONOLLOSAIL·LUSIÓ PER FONOLLOSAIL·LUSIÓ PER FONOLLOSAIL·LUSIÓ PER FONOLLOSA ;-) 

PROJECTE ELECTORAL  -21- 

4444. . . . AAAAcció social i salut públicció social i salut públicció social i salut públicció social i salut públicacacaca 
 

L’eix de l’acció política s’ha de basar en el benestar de la ciutadania i ha de recolzar-se 
sobre els principis d’universalitat en el dret d’accés als serveis socials, fomentar la 
igualtat d’oportunitats davant la societat i desenvolupar polítiques transversals de 
promoció de la salut, el lleure, la cultura i l’esport. 

 

Caldrà procurar en els propers anys una atenció especial a la gent gran a través de 
polítiques que fomentin un envelliment actiu i donin resposta als nous processos 
d’envelliment, actuacions de suport a l’autonomia de les persones i d’ajut a la gent gran 
que viu sola. Alhora una bona política de recepció dels nouvinguts és fonamental per la 
cohesió social en el marc d’una cultura comuna dinàmica. 

 

• Acció social i gent granAcció social i gent granAcció social i gent granAcció social i gent gran 

 

Coordinar i organitzar els diversos casals de la gent gran en un Casal de la Gent Gran 
Municipal, constituït com a tal. 

L’objectiu seria agrupar els serveis existents  lúdics i formatius adreçats a gent gran, sota 
una única entitat anomenada Casal de la Gent Gran Municipal, amb l’objectiu d’optimitzar 
recursos, oferir un servei més eficient i eficaç, coordinar activitats, i aconseguir un major 
suport institucional per part de la Generalitat i la Diputació. 

 

Realitzar programes d’activitats que fomentin la formació i participació de la gent gran en 
les activitats culturals, educatives i esportives del poble, i en continuarem creant de 
pròpies. 

Impulsarem la creació de programes de formació i cicles d’activitats culturals per a la gent 
gran i organitzarem xerrades, seminaris i tallers per millorar la seva autonomia i qualitat 
de vida. Convidarem a la gent gran a participar en la definició de les activitats que 
realment els interessen, per garantir que les accions municipals que desenvolupi 
l’Ajuntament s’ajustin als seus interessos. Treballarem per què aquesta oferta s'implanti 
en els llocs on encara no hi té presència (principalment Canet de Fals). 

 

Estudiarem la ubicació provisional idònia i impulsarem amb fermesa la introducció d'una 
oferta de cursos de  formació i participació de la Gent Gran a Canet de Fals, durant el 
període en que es projecti i construeixi el futur Centre Municipal de Serveis. 

 

Potenciar la participació de la gent gran en la vida activa de la societat i en l’educació dels 
nens i nenes a través de l’intercanvi intergeneracional. 

Fomentar un envelliment actiu no vol dir només procurar que la gent gran participi 
simplement com a receptora d’activitats organitzades sinó incentivar que prengui la 
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iniciativa, proposi i organitzi activitats i participi activament en la vida social des de 
diversos àmbits. Un aspecte important que volem potenciar és la relació entre diferents 
generacions, com a canal de transmissió de valors i creixement persona mutu; per això, 
estudiarem la possibilitat de realitzar activitats conjuntes amb l'Escola de Fonollosa i la 
Llar d’Infants. 

 

Estudiar la instal·lació d'espais lúdics amb mobiliari urbà per a la gent gran. 

Aquest model d'espais lúdics està constituït per diferents mòduls d’activitat que formen un 
circuit establert que permet, entre la gent gran, l’exercici de les seves capacitats físiques. 
S’ubicaria als parcs i permetria la seva utilització a altres col·lectius com ara els infants. 

 

Dissenyar polítiques de suport a l’autonomia de les persones vetllant per una òptima 
cobertura de la teleassistència i del  Servei d'Atenció Domiciliària del Consell Comarcal. 

Ampliarem les actuacions de suport a la gent gran que viu sola. Volem permetre que 
aquelles persones que pateixen algun element de dependència o alguna limitació en el seu 
nivell d’autonomia funcional, temporal o permanent, puguin mantenir el propi entorn i 
gaudeixin d’una bona qualitat de vida. 

 

Preparar actuacions de sensibilització i prevenció de la violència de gènere. Impulsar 
protocols d’actuació coordinats i amb xarxa per la detecció i prevenció de situacions de 
risc.  

 

Incentivar la participació del sector masculí en les activitats lúdiques i formatives. 

Actualment, l’índex d’usuaris de sexe masculí en les activitats formatives, esportives o 
lúdiques és molt baix. Treballarem per realitzar una oferta adequada als interessos 
d’aquest sector, que incentivi la seva participació i asseguri una vellesa activa a la gent 
gran masculina. 

 

Fomentar la igualtat entre homes i dones amb mesures concretes de sensibilització i 
incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques municipals.  

 

Realitzar una àmplia difusió dels programes d’acció social que ofereixen tant l’Ajuntament 
com les altres administracions públiques, i cooperar en l’aplicació de la Llei de la 
Dependència a nivell local a través dels serveis socials municipals. 

 

Cal potenciar i publicitar a tot el municipi els serveis oferts per les tècniques de 
l'Ajuntament, creant una carta de serveis que contingui tota la informació bàsica, i 
facilitant-ne l'accés a qualsevol usuari potencial. 
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Estudiar la idoneïtat d’impulsar el projecte d’horts per a gent gran. 

Es tracta d’un projecte que fomenta que la gent gran surti de casa, camini i realitzi un 
exercici físic moderat en un entorn natural, tot podent gaudir d’aliments sans i naturals. 
Aquest servei s’impulsaria en parcel·les municipals o altres terrenys conveniats propers a 
les zones de ribera, i s’organitzaria mitjançant la cessió als usuaris interessats per 
períodes anuals. 

 

Continuar amb les mesures de tarificació social dels tributs municipals per aquelles 
persones amb més dificultats econòmiques. 

Introduirem i incrementarem els ajuts destinats a les persones amb menys recursos 
econòmics, a les famílies nombroses, a càrrec de persones amb discapacitat o 
monoparentals, principalment a través de bonificacions i exempcions en els impostos i en 
les taxes municipals. 

 

 

• Salut públicaSalut públicaSalut públicaSalut pública 

 

Per Esquerra és una prioritat mantenir un model de poble que vetlli per la qualitat de vida 
dels seus habitants, per això volem garantir un entorn menys agressiu per a la salut de les 
persones i fomentar els hàbits i estils de vida saludables amb l’objectiu de millorar el 
nostre nivell de benestar. Cal disposar d’una bona atenció sanitària, però alhora és 
fonamental implementar actuacions que fomentin la protecció i promoció de la salut, una 
responsabilitat que hem de compartir entre les administracions i els ciutadans. 

 

Treballar per mantenir  les hores de servei dels Centre d'Atenció Primària del municipi.  

En un moment de retallades sanitàries, des de l’Ajuntament treballarem per mantenir les 
hores actuals del servei al nostre municipi, tot vetllant pel compliment de les ràtios per 
part de l’ICS, i la consideració del percentatge de gent gran existent. 

 

Potenciar les relacions i actuar de manera coordinada amb Aguilar de Segarra i Rajadell 
en matèria sanitària. 

És important fer front comú amb els municipis veïns en la defensa dels serveis sanitaris 
de qualitat.  Considerem important oferir a la ciutadania una informació integrada dels 
horaris del servei als tres municipis, tot creant la percepció de complementarietat i de 
servei a tot el territori. Fomentarem la utilització prioritària dels CAP dels municipis entre 
els veïns i veïnes. 
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Realitzar el control sanitari d’equipaments, serveis i instal·lacions municipals i la salubritat 
pública. 

Programarem actuacions per garantir la qualitat sanitària dels serveis i instal·lacions 
municipals i la salubritat pública. 

 

Fomentar relacions amb l’autoritat sanitària per realitzar accions conjuntes i coordinades, 
i obtenir el seu suport en aquells tràmits administratius que ho requereixen. 

 

Realitzar activitats per millorar la salut individual i de la col·lectivitat. 

Desenvoluparem activitats per promoure la pràctica d’hàbits saludables. Realitzarem 
campanyes informatives i de sensibilització dirigides a un sector de població específic per 
fomentar les pràctiques que beneficien la salut (foment de la salut bucodental dirigides a 
nens i nenes, informació sobre malalties de transmissió sexual, SIDA i prevenció de 
drogodependència, alcoholisme i tabaquisme per a joves, promoure l’ús racional dels 
medicaments...). Més enllà de les campanyes, impulsarem activitats educatives (tallers, 
xerrades) per a la millora dels coneixement de la ciutadania sobre la promoció de la salut, 
tenint en compte el ventall de recursos que ofereix la Diputació i altres Ens. 

 

Controlar les plagues modernes, com els coloms, amb programes específics de 
desinfecció i desratització. 

Desenvoluparem el control integral de plagues urbanes amb activitats de vigilància i 
detecció i executarem les actuacions de desinsectació i desratització en cas que fos 
necessari. 
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5555. . . . SeguretatSeguretatSeguretatSeguretat Ciutadana Ciutadana Ciutadana Ciutadana    
 
    

• Protecció Ciutadana. Protecció Ciutadana. Protecció Ciutadana. Protecció Ciutadana.     
    
L’Ajuntament ha de vetllar pel compliment de la llei i les normes de convivència, evitar 
l’arbitrarietat, garantir la llibertat col·lectiva i fer efectiva la seguretat ciutadana. Però, la 
seguretat no es pot enfocar només des de l’òptica policial; cal la implicació de la 
ciutadania sobretot en l’àmbit de la circulació viària. 
 
Incrementar la col·laboració entre  els Mossos d’Esquadra i el Consistori, dins el conveni 
signat per l’Ajuntament durant la passada legislatura, amb la creació de la  Junta de 
Seguretat. 

Cal potenciar la Junta Local de Seguretat com a organisme que ha de vetllar per la 
coordinació i la col·laboració entre l’Ajuntament i el Cos de Mossos d’Esquadra i avaluar la 
creació d’un conveni amb la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada per assolir un model 
de seguretat integral que cerqui la cooperació amb tots els organismes competents en 
matèria de seguretat ciutadana i protecció civil. 
Debatre sobre la viabilitat i la necessitat d’una policia mancomunada i/o vigilants dins de 
la Mancomunitat de Serveis d’Aguilar, Fonollosa i Rajadell.  
 
Vetllar per l’actualització permanent dels plans d’emergències municipals i elaboració de 
protocols d’actuació per situacions excepcionals. 

Cal que els plans d’emergència municipals (Pla de Prevenció d’incendis, Pla de Nevades, 
etc) estiguin actualitzats per garantir la seva utilitat quan sigui necessari la seva activació 
en situacions d’emergència  
També és prioritari l’establiment de protocols d’actuació per dur a terme davant de 
situacions que, sense ser d’emergència, puguin ser excepcionals i requereixin de l’adopció 
de mesures especials, com poden ser les situacions de sequera o d’alt risc d’incendi, per 
citar-ne algunes. 
 
 

• Convivència ciutadana.Convivència ciutadana.Convivència ciutadana.Convivència ciutadana.    
 

Hem d’impulsar polítiques de sensibilització que afavoreixin la conscienciació general que 
la llibertat individual és un dret que ha de ser compatible amb el bé comú i amb l’objectiu 
que la ciutadania sigui socialment responsable. El civisme i la convivència són una 
responsabilitat de l’Administració i de la ciutadania.  
 
Per Esquerra l’educació cívica és un instrument de cohesió social i qualitat de vida. Per 
aconseguir-ho cal promoure l’ús responsable dels vehicles i el compliment de les normes 
de circulació, la tinença responsable d’animals de companyia i la recollida d’excrements, 



    
FonollosaFonollosaFonollosaFonollosa    

IL·LUSIÓ PER FONOLLOSAIL·LUSIÓ PER FONOLLOSAIL·LUSIÓ PER FONOLLOSAIL·LUSIÓ PER FONOLLOSA ;-) 

PROJECTE ELECTORAL  -26- 

la conservació del mobiliari urbà. En definitiva: promoure actituds cíviques de respecte a la 
col·lectivitat. 

Promoure, amb la participació activa de la societat civil, campanyes de civisme i 
convivència ciutadana. 
Per d’incentivar un major grau de civisme dels ciutadans en les relacions de convivència 
quotidiana s’impulsaran accions participatives, com campanyes informatives, xerrades, 
jornades de treball,  amb la col·laboració de la societat civil de Fonollosa (comerç, gent 
gran, centres educatius, entitats esportives...) que ajudin a eliminar cert comportaments 
incívics i fomentin una major cohesió social i qualitat de vida.  
 
Potenciar actuacions que redueixin el nivell de sorolls i l’emissió de males olors.  
Els sorolls molestos, sobretot a la nit, i les males olors  incideixen negativament de 
manera molt directa en la qualitat de vida dels ciutadans; sobretot quan són persistents en 
el temps. A través dels serveis municipals s’incrementarà el seu control i s’estudiarà la 
possibilitat de realitzar una ordenança de convivència ciutadana. 
 
Fomentar el compromís i la necessitat de mantenir les vies públiques i els  espais naturals 
en un correcte estat de neteja. 
 
Impulsar mesures de conscienciació  als propietaris i propietàries de gossos que els 
duguin deslligats o els abandonen. 
Cal fer efectiu un procediment sancionador per aquells propietaris que mantenen aquesta 

actitud incívica que, encara que minoritaris, perjudiquen a la majoria de ciutadans, per això 

cal,  alhora, facilitar als amos d’animals domèstics el compliment de la normativa sobre 

tinença d’animals, controlant periòdicament i promovent el cens d’aquests animals. 

Alhora que s’incrementa aquest control sobre els gossos que hi pugui haver al nostre 
municipi, s’estudiaran mecanismes per a la implantació del xip d’identificació i fer així més 
efectiu el control sobre el cens i evitar que els gossos abandonats sense identificació es 
puguin dur a la gossera. 
 
Promoure decididament el voluntariat cívic a partir de la institució pública. 
 
Establir reconeixements públics de ciutadans i ciutadanes i entitats “exemplars” pel que fa 
a les seves conductes cíviques en benefici de la col·lectivitat. La votació haurà de ser 
popular. 
 
 

• Trànsit i mobilitat.Trànsit i mobilitat.Trànsit i mobilitat.Trànsit i mobilitat.    
    
Planejar la instal·lació de plataformes elevades per reduir la velocitat dels vehicles en 
aquells punts de la xarxa viària més perillosos. 
Les plataformes elevades són els elements més efectius ja que amb la seva col·locació 
s’aconsegueix reduir la velocitat dels vehicles, afavorir i garantir la seguretat del trànsit de 
vianants, disminuir l’accidentalitat i eliminar barreres arquitectòniques. 
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Promoure l’elaboració d’un Pla de Mobilitat de Fonollosa, que haurà de preveure quines 
són les necessitats en matèria de senyalització viària horitzontal i vertical, així com  les 
ubicacions més apropiades  de les plataformes elevades per a la seva instal·lació i la 
idoneïtat d’aplicar l’ordenança de guals al municipi. 
Un pla de mobilitat que ha d’incloure un extens diagnosi de la situació actual, recollir les 
inquietuds de comerciants, altres sectors de la societat civil i usuaris comuns de la via 
pública; i elaborar propostes consensuades amb la ciutadania que millorin la seguretat i 
fluïdesa de la mobilitat a Fonollosa.  
 
Vetllar per a l’execució pendent per part de la Diputació de Barcelona del carril de 
desacceleració a l’entrada de les Deu d’últimes a Canet de Fals. 
 
Insistir en les gestions per a la millora del transport públic a Fonollosa: reclamar la 
modificació de freqüències d’autobús de cara a fer un servei més eficient i adaptat a les 
necessitats. 
Vetllar per a introduir canvis en el transport urbà al municipi. Donant prioritat als canvis 
d’horaris i intervals així com la possibilitat de poder canviar rutes i entrar dins els nuclis 
urbans. 
Actualment Fonollosa no gaudeix d’una oferta de transport públic  que estimuli un 
increment del seu ús, i no està adaptada a les necessitats de la població. Caldrà estudiar 
noves freqüències, horaris i rutes dins del marc del Consell de Transport Municipal. 
Arranjament I instal·lació de parades fixes de transport regular per promoure la comoditat 
i seguretat del viatger. 
 
Vetllar pel compliment de la normativa viària i el correcte manteniment de la 
senyalització. 
Les mesures que s’impulsen des de l’Ajuntament, amb la col·laboració de la ciutadania, 
han d’aplicar-se amb efectivitat; i dos dels principals elements que garanteixen aquesta 
efectivitat de les normes són, per una banda, un estricte control del seu compliment per 
part de tothom, i per l’altra, el manteniment adequat de la senyalització viària derivada de 
la normativa aplicada. 
 
Millorar  la retolació i senyalització indicativa. 
Una bona senyalització indicativa facilita una informació entenedora sobre els itineraris a 
seguir per a l’accés als destins indicats. 
 
Retolació de cartells indicatius de carreteres i carrers. 
Vetllar per que a totes les vies de comunicació amb el municipi hi figurin rètols indicatius 
sobre l’arribada al nostre municipi i als diferents nuclis. 
Cal fer un estudi sobre la idoneïtat de canviar el rètols indicadors dels carrers del nucli de 
Canet de Fals per tal d’homogeneïtzar-ne la retolació a la de la resta de nuclis,  així com 
estudiar el canvi de nomenclatura d’alguns carrers de Canet de Fals dins d’un procés de 
participació ciutadana. 
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6666. Àrea inter. Àrea inter. Àrea inter. Àrea interna i governacióna i governacióna i governacióna i governació 
 
La crisi econòmica i la caiguda dels ingressos municipals derivats de l’activitat 
immobiliària han posat les hisendes locals en una situació francament precària. 
L’Ajuntament ha d’afrontar un ajustament de la seva despesa pública i un clar compromís 
amb la reducció del dèficit municipal. L’actuació i propostes d’Esquerra-Fonollosa es 
caracteritzaran per l’expressió d’una veritable vocació d’austeritat, honestedat i 
transparència en la gestió dels recursos públics, amb un impuls decidit als mecanismes 
que millorin el control democràtic dels comptes locals. 
 

• Règim InternRègim InternRègim InternRègim Intern    
L’Ajuntament, com a gestor de la voluntat popular ha d’estar sotmès a mecanismes de 
austeritat i transparència, control democràtic i honestedat de la gestió. 
    
 

— Cal realitzar un estudi dels llocs de treball de l’Ajuntament, analitzant la fitxa de 
funcions, competències, perfil i sou. S’han d’emprendre les accions necessàries 
per adequar la plantilla a les necessitats de l’Ajuntament, tendint a una 
administració eficient, àgil i qualificada.  

— És necessari una organització moderna, un personal qualificat format i motivat, i la 
plena implementació de les TIC per desenvolupar un treball productiu. 

— Hem d’establir Protocols d’actuació i atenció que pautin i assegurin al ciutadà un 
procés administratiu igualitari, correcte, eficient i àgil.  

— Dinamització de la figura de l’Atenció al Ciutadà, creant els mecanismes i el 
protocol de canalització de queixes i sol·licituds eficients amb objectius de temps 
de resposta curts. 

— Fer un seguiment i revisar el Conveni Col·lectiu del personal al servei de 
l’Ajuntament de Fonollosa, modificant i acordant amb totes les parts aquelles 
qüestions que es creguin necessàries per assegurar els drets i deures dels 
treballadors municipals. 

— Estudiar i posar en pràctica els canals i mecanismes per oferir una gestió 
proactiva d’incidències a la via pública, medi natural... 

— S’ha de vetllar per què els treballadors municipals rebin la formació adequada que 
els permeti estar al dia i gestionar les aplicacions i els mecanismes innovadors i 
de l’administració electrònica. 

— L’Ajuntament de Fonollosa potenciarà l’e-Govern. 
— Vetllar, mitjançant mesures d’informació i control, per què la gestió municipal sigui 

transparent, eficient i eficaç. 
— Realitzar un Pla d’Acció Municipal (PAM) que estableixi i planifiqui les principals 

actuacions i inversions de la legislatura, tenint en compte criteris d’equilibri 
territorial i qualitat de vida, i assegurant un procés transparent de participació 
ciutadana. 
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• Hisenda i gestió de recursosHisenda i gestió de recursosHisenda i gestió de recursosHisenda i gestió de recursos    
    

— Rigor en l’elaboració del pressupost municipal efectuant un càlcul acurat i realista 
de les previsions dels ingressos necessaris que cal obtenir per donar cobertura a 
les despeses que generen els serveis municipals i l’activitat inversora.    

— Seguir amb rigor la planificació i l’execució pressupostàries.    
— Prioritzar, en l’elaboració pressupostaria, la despesa per promoure l’activitat 

econòmica local i la despesa destinada a serveis socials bàsics com a mesures per 
a fomentar l’ocupació i la cohesió social.    

— Contenir la pressió fiscal dins d’uns límits raonables i amb la clara vocació dirigida 
a destinar els increments fiscals a la contenció del dèficit local. 

— Tendir a la simplificació i l’equitat del sistema fiscal municipal, amb la introducció 
de mecanismes que reparteixin la càrrega fiscal en funció de la capacitat de 
pagament. En aquest sentit, s’optarà de forma prioritària per la substitució de les 
exempcions fiscals, bonificacions en quota o deduccions, pel mecanisme de les 
subvencions per a determinades situacions personals o familiars del subjecte 
passiu.  

— Seguir principis d’austeritat pel que fa a la construcció, prestació de serveis, la 
comunicació i el manteniment. 

— Informar anualment de la situació econòmica municipal. A tal efecte, el govern 
municipal adoptarà mesures per fer comprensible el pressupost municipal, alhora 
que augmentarà la transparència i la qualitat de la documentació i de la informació 
econòmica subministrada als càrrecs electes i a la ciutadania. 

— Aplicar mecanismes de transparència en els criteris d’adjudicació d’ajuts. 
— Impulsar i dinamitzar un model de pressupostos participatius, que permeti  

consultes i la participació dels veïns i veïnes per decidir les inversions de la 
legislatura. 

 
 
 
 

• Comunicació i participació ciutadanaComunicació i participació ciutadanaComunicació i participació ciutadanaComunicació i participació ciutadana    
    
Des d’Esquerra entenem la participació ciutadana i la comunicació com una 
oportunitat òptima per enfortir els lligams entre els quatre pobles i la integració 
col·lectiva. Per això una de les nostres prioritats serà reforçar les xarxes socials i el 
teixit associatiu de Fonollosa, com a element fonamental d’integració i de valoració de 
la vida i l’activitat pública; i establir tots aquells mecanismes de comunicació i 
participació que assegurin una gestió municipal transparent, honesta, propera i que 
coresponsabilitzi al ciutadà. 
 
— Creació de la Regidoria de Comunicació i Participació Ciutadana que s’ocuparà de 

tot aquest àmbit treballant de manera transversal i aplicant i assegurant la 
participació i la comunicació en els processos decisoris de l’Ajuntament. 
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— Elaboració d’un Pla de Comunicació Local, que tingui en compte els diversos canals 
i suports informatius: butlletí, pàgina web, cartelleres, agenda cultural i social,... i 
que impulsi i potenciï la relació amb els mitjans de comunicació. 

— Entendre la participació com una oportunitat òptima per enfortir els lligams i la 
integració col·lectives, tot acostant a la ciutadania la política i la gestió municipals. 

— Creació del Consell de Poble com a òrgan representatiu –no electe- per definició de 
la societat organitzada. Ha d’actuar com a consell assessor de la corporació 
municipal. Serà el consell dels consells, i estarà integrat pels Consells sectorials 
que es consideri oportú (Escolar Municipal, de Cultura, de Joves i Adolescents, de 
Transport municipal,...), més els organismes representatius del municipi i 
ciutadans i ciutadanes a títol personal, consensuats pels electes locals. 

— Fer els pressupostos participatius. 
— Promoció del voluntariat com element de participació i cohesió social.  
— Periodicitat mensual dels plens ordinaris que permeti un tractament dels afers 

públics d’una manera més àgil i immediata en el temps i una participació més 
activa de la societat civil. Fomentarem l’assistència als plens tot penjar la 
informació i les actes dels plens a la plana web. S’estudiarà la possibilitat de 
realitzar enregistrament d’àudio i vídeo de les sessions plenàries. 

— Cal aprofundir en la correspondència i la corresponsabilitat entre institució pública 
i ciutadania, per què és bàsica en una societat justa i que pretén ser equitativa. 


