
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA MARC per a les  

ELECCIONS MUNICIPALS 2015 

ICV-EUIA-EPM 



 2 

 
Introducció: Un nou municipalisme emancipador per a l canvi 
d’època.  
 

 
5 

Eix 1. Ciutats i pobles per la ocupació i per una e conomia 
cooperativa i verda 
 

 
7 

1. Ciutats i pobles sostenibles. 7 
 1.1. Excel·lents en la qualitat ambiental 8 
 1.2. Garants del verd i la biodiversitat 9 
 1.3. 100% renovables 10 
 1.4. Pobles i ciutats segures i resistents ambientalment 11 
 1.5. Productives d’economia urbana verda 12 
 1.6. Habitat urbà sostenible i social 13 
 1.7. Infraestructures accessibles i gestionades amb eficiència 13 
 1.8. Generadores de cohesió i inclusió. 

 
14 

2. Som ciutadania, no clients. Són drets, no mercaderies. 14 
 2.1. Aigua, bé comú per una vida digna 14 
 2.2. Llum i gas, garantir el consum mínim vital 15 
 2.3. Transport i mobilitat. Tothom s’ha de poder moure. 15 
 2.4. Televomunicacions: wifi lliure 

 
16 

3. Reactivar l’economia local canviant el model 17 
 3.1. Desenvolupament local 18 
 3.2. Fomentar l’ocupació en quantitat i en qualitat 18 
 3.3. La indústria crea ciutat i ocupació 20 
 3.4. El comerç crea ciutat i ocupació 21 
 3.5. Turisme local de qualitat, responsable i sostenible 23 
 3.6. Crear un ecosistema financer local 24 
 3.7. Impuls de la transició energètica 24 
 3.8. Reforç de la sobirania alimentària 25 
 3.9. La cultura com a impulsora de la dinamització econòmica 

 
26 

4. Per una fiscalitat justa i verda, i unes finances transparents 26 
 4.1. Un nou model de finançament municipal 26 
 4.2. Una fiscalitat socialment justa i equitativa 28 
 4.3. Fiscalitat verda i de millora de la qualitat de vida 29 
 4.4. Participació en els pressupostos. 31 
 4.5. Gestió dels serveis públics directa, compartida, cooperativa 

 
32 

5. El planejament urbanístic com a instrumetn per transformar la ciutat 32 
 5.1. Una ciutat més justa. L’urbanisme, eina de polítiques socials 32 
 5.2. Una ciutat per a tothom, que faciliti la vida quotidiana 32 
 5.3. Una ciutat feta entre tots i totes 34 
 5.4. Una ciutat verda 35 
 5.5. Una ciutat amb identitat i memòria col·lectiva 

 
35 

6. Agricultura periurbana: proximitat, sobirania alimentària i sosteniblitat 36 
  
Eix 2. Ciutats i pobles per viure amb dignitat i ju stícia social 
 

39 

1. Pla de Rescat Social 40 
 1.1. Garantir el dret a l’ocupació i lluita contra l’atur. 40 



 3 

 1.2. Garantir el mínim vital 41 
 1.3. Ciutats i pobles lliures de desnonaments. 

 
41 

2. Un nou Estat del Benestar de proximitat 42 
 2.1. Dret a la vida quotidiana i a l’autonomia personal 42 
 2.2. Dret a una vida saludable 43 
 2.3. Cultura per a una ciutadania lliure i crítica 44 
 2.4. Dret a l’educació al llarg de la vida i per a tothom 45 
 2.5. Dret a l’habitatge digne 46 
 2.6. Drets bàsics garantits 47 
 2.7. Dret al veïnatge efectiu i a la ciutadania 48 
 2.8. Reforçar la cohesió i la vida saludable amb l’esport 48 
 2.9. Ciutats i pobles amb equitat de gènere. 49 
 2.10. Emancipació juvenil des de la proximitat 50 
 2.11. Dret a la ciutadania infantil. 52 
 2.12. Consum responsable. 

 
52 

Eix 3. Ciutats i pobles per viure en llibertat i en  comunitat 
 

54 

1. Municipis que promouen comuntats actives i solidàries 54 
 1.1. Empoderament i autogestió comunitària 54 
 1.2. Cituadania inclusiva, migracions i interculturalitat 55 
 1.3. El català, patrimoni comú i eina d’inclusió i cohesió. 56 
 1.4. Ciutats i pobles implicats en la cooperació internacional, la pau i 

els drets humans 
 

57 

2. Municipis que garanteixen els drets civils i les llibertats 58 
 2.1. Ciutats i pobles antifeixistes i antiracistes 58 
 2.2. Ciutats i pobles per la laïcitat 59 
 2.3. Respecte i defensa de la identitat i la diversitat sexual i afectiva 

 
59 

Eix 4. Ciutats i pobles per una democràcia de quali tat 
 

61 

1. Una política exemplar: ètica i rendició de comptes 61 
 1.1. Corrupció o democràcia. Acció integral contra la corrupció. 61 
 1.2. Retiment de comptes 

 
62 

2. Governs Oberts: tota la informació, tota la transparència 62 
 2.1. Transparència 62 
 2.2. Registre de grups de pressió 

 
63 

3. Volem decidir-ho tot: més participació ciutadana 
 

63 

4. Governant la complexitat: una nova manera d’organitzar els ajuntaments 
i les polítiques públiques 
 

65 

5. Atendre a la diversitat municipal 
 

67 

6. Societat de la informació i del coneixement per a tothom i arreu 68 
 6.1. Mitjans públics de proximitat i de qualitat 

 
68 

7. Del dret a la seguretat a la seguretat dels drets 
 

69 

8. Justícia de proximitat 70 



 4 

 
9. Pobles i ciutats amb memòria democràtica 
 

71 

10. Els municipis construïm l’Europa dels Pobles. 
 

72 

Eix 5. Desenvolupament sostenible i polítiques inte grals als 
municipis petits, rurals i micropobles. 
 

74 

 
Programes transversals:  

 

Fem un municipalisme feminista. Ciutats i pobles am b equitat 
de gènere. 
 

81 

Joves als pobles i ciutats 88 
  
ANNEX 1. Codi ètic dels càrrecs públics locals d’ICV-EUiA-EPM, per una 
política digna i exemplar 

104 

ANNEX 2. La llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local: 
un retrocés per a la qualitat de vida de la ciutadania i per a la democràcia. 

106 

ANNEX 3. La llei de governs locals de Catalunya. Incompliment estatutari i 
desapoderament local.  

108 



 5 

UN NOU MUNICIPALISME EMANCIPADOR PER AL CANVI D’ÈPO CA  1 

 2 

El projecte nacional d’ICV-EUiA-EPM és un projecte municipalista . Cal afirmar-ho 3 

amb més força que mai. Hem estat, des de sempre, una força municipalista, 4 

compromesa amb la vida quotidiana com a espai tangible de transformació social, i 5 

amb les polítiques de proximitat com a eines de construcció de dignitat, igualtat i 6 

sostenibilitat. Des dels Ajuntaments, des dels barris, a peu de carrer, hem fet una 7 

aportació cabdal al procés de millora de les condicions de vida de les persones al llarg 8 

de les últimes dècades. I al procés de construcció nacional de Catalunya com un sol 9 

poble.  10 

 11 

El municipalisme democràtic i transformador impulsat per ICV-EUiA-EPM, colze a 12 

colze amb la ciutadania i el teixit social, amb la comunitat, ha estat un factor clau per 13 

avançar cap a ciutats i viles més habitables i inclusives, cap a entorns 14 

sostenibles de quotidianitat, cap a barris amb conv ivència en la diversitat . No ha 15 

estat fàcil. Hem treballat sovint en contextos polítics adversos i regles del joc injustes, 16 

amb problemes estructurals persistents (fragilitat financera, feblesa competencial) i 17 

lluitant contra lògiques d’exclusió i precarietat generades en àmbits globals, però amb 18 

expressions vitals, locals i quotidianes. El camí fet és llarg, apassionant, amb 19 

contradiccions i positiu.       20 

 21 

Vivim ara un canvi d’època . Les pautes estructurants de la vida personal i col.lectiva 22 

ja no tornaran a ser com abans. Però el futur està en disputa. El procés constituent o el 23 

fem o ens el fan: no hi ha camí del mig, ni terreny de pacte. Els poderosos aprofiten el 24 

canvi d’època per carregar-s’ho tot.  25 

 26 

No sortim de la crisi, però l’austeritat salvatge ja ha provocat desigualtats ampliades, 27 

més atur i molt patiment. Desmantellen drets socials i laborals, rescaten bancs i 28 

precaritzen la vida de la majoria. Aprofiten també per recentralitzar l’estat i 29 

desmantellar l’autogovern. I impulsen un procés de buidatge democràtic. Privatitzen 30 

drets i privatitzen la política .   31 

 32 

En aquest context, pretenen carregar-se el municipalisme . El model que impulsen 33 

PP i CiU passa per reduir a la mínima expressió l’esfera pública local, per arrencar-li el 34 

seu caràcter polític. Saben que la ciutadania organitzada en ciutats i viles 35 

democràtiques té un potencial solidari,  transformador i creador de dignitat, que xoca 36 

amb el projecte mercantilitzador de les relacions humanes, i jerarquitzador de la 37 

política, impulsat per les forces conservadores.  38 

 39 

Però enlloc està escrit que se’n surtin. És més, hi ha prou energia i creativitat social 40 

i política per forjar un procés constituent alterna tiu . Per plantar cara i disputar el 41 

futur. Cal tanmateix trobar marcs tangibles per avançar. I és aquí on l’àmbit local pot 42 

tenir un paper catalitzador. I l’hem de jugar a fons. Avui als Ajuntaments, a les ciutats, 43 

estem forjant un temps de resistències, sí. Perquè no ens dobleguem. Perquè la 44 

fermesa en la lluita, en la defensa del patrimoni de drets i serveis de les classes i els 45 

barris populars és condició necessària per erigir futurs alternatius. Però volem construir 46 

aquests futurs. No ens resignem. Des de la resistència, articulem a lternatives i 47 

comencem a practicar-les . Fem dels municipis espais de compromís, dignitat i 48 

esperança. Àmbits de democràcia deliberativa i directa, de poder de la ciutadania, de 49 

construcció del bé comú.   50 

 51 

Sabem que hem de repensar moltes coses. El què i el com. Redefinir objectius i relats 52 

d’emancipació. Adoptar noves maneres de fer. Teixir moltes complicitats, trenar espais 53 

de confluència sociopolítica. Els temps han canviat molt, amb rapidesa i en profunditat. 54 

Cal posar en valor una trajectòria municipalista de  treball i d’avenços rellevants.  55 
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Però no podem reproduir fórmules del passat . El nou municipalisme ha d’esdevenir 1 

punta de llança, referència clau de l’objectiu de canviar-ho tot. Avancem, explorem 2 

nous camins; fem-ho des de les nostres fortaleses, per anar més enllà, amb confiança 3 

i audàcia.   4 

 5 

És el mateix compromís històric d’ICV-EUiA-EPM amb l’acció local democràtica i 6 

transformadora que ens exigeix avui promoure el debat a fons sobre un nou 7 

municipalisme per una nova època . El municipalisme emancipador del segle XXI. El 8 

que situa els Ajuntaments com a protagonistes en la construcció d’un nou país de 9 

llibertats, inclusiu, ecològic i radicalment democràtic. El que forja ciutats i viles 10 

humanes i participatives, on tots els projectes de vida han de ser igualment possibles. 11 

El que genera espais de dignitat i convivència, nítidament alternatius a la privatització 12 

de la política i a la mercantilització dels drets.  13 

 14 

ICV-EUiA-EPM ha de fer una aposta inequívoca per si tuar l’esfera local al bell 15 

mig del nou projecte emancipador . Per fer-ho possible hem de reflexionar i debatre 16 

obertament. Aportar el conjunt de pràctiques i idees que ens permetin traçar els perfils 17 

del nou municipalisme. Aquell on les persones i el teixit social són protagonistes, on 18 

les polítiques públiques s’obren per construir comunitats més justes en territoris més 19 

sostenibles. El Municipalisme del bé comú.    20 

 21 
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Eix 1. Ciutats i pobles per la ocupació i per una 1 

economia cooperativa i verda   2 

 3 

ICV-EUiA-EPM apostem per un nou municipalisme que situa, en el centre de les 4 

prioritats, la superació de la crisi i de la lògica especulativa que l’ha generada. Per 5 

construir un nou model al servei de les persones i lliure de patriarcat: amb democràcia 6 

econòmica i drets laborals. En lluita contra l’atur, i superador de la precarització vital i 7 

ambiental. 8 

 9 

Un nou municipalisme que aposta per economies locals equitatives, cooperatives i 10 

sostenibles. Ciutats i pobles que lluiten contra la crisi amb accions locals pel canvi de 11 

model productiu, amb acords socials i territorials per l’ocupació de qualitat. Polítiques 12 

de fiscalitat local justa i ecològica, amb pressupostos participatius i tarifació social. Els 13 

recursos públics al servei de la majoria.   14 

 15 

Igualment apostem per un nou ecologisme de la quotidianitat. Ciutats i viles 16 

saludables, amb mobilitat humana, reducció dràstica dels cotxes, accions de lluita 17 

contra el canvi climàtic i per la qualitat de l’aire. Municipis que aposten per la nova 18 

cultura de l’aigua i la sobirania energètica; per la gestió pública de l’aigua i l’energia 19 

com a bens comuns. Un municipalisme compromès amb la defensa del territori i el 20 

medi; amb la creació i protecció d’entorns sostenibles, contra tota mena d’agressió. 21 

 22 

Un nou model urbà que garanteixi  el dret a l’habitatge i la dignitat dels barris, amb 23 

redistribució territorial i preservació de trames i espais de memòria. Ciutats i pobles per 24 

un urbanisme amb participació i plena implicació de la gent. On el planejament respon 25 

a l’interès col.lectiu, i l’espai públic és comunitari, per l’exercici de la ciutadania activa. 26 

 27 

 28 

1. Ciutats i pobles sostenibles 29 

 30 

Ens trobem en un moment d’emergència on milers de famílies pateixen els efectes 31 

d’una crisi econòmica, social i ecològica producte d’un model econòmicament suïcida, 32 

socialment regressiu i ambientalment insostenible. 33 

 34 

Des d’ICV-EUIA-EPM defensem que tothom ha de tenir les necessitats bàsiques 35 

garantides. Aquest és un principi que ha de passar per davant de  l’acumulació de 36 

guanys i poder per part d’aquells que controlen la gestió d’uns recursos naturals 37 

escassos.  És en aquest context on la reapropiació dels recursos naturals, del nostre 38 

habitat, esdevé una necessitat inajornable. Mentre hi hagi qui mercadegi amb drets 39 

bàsics com l’energia o l’aigua seguirà havent persones que no poden escalfar la casa 40 

o el menjar. Per tant, garantir un accés equitatiu als recursos ambientals ara i en el 41 

futur és la base per garantir una justícia social i ambiental de proximitat, urbana.   42 

 43 

Els nostres pobles i ciutats són actors indispensables en la configuració d’aquesta 44 

justícia urbana.  Tot allò que configuren aquests pobles i espais, les geografies, els 45 

espais, les decisions sobre l’habitat, poden reduir les vulnerabilitats i millorar les 46 

condicions de vida. Perquè la garantia d’una vida digna també es configura a nivell 47 

local, en uns espais no desiguals, amb uns recursos ambientals accessibles i amb 48 

unes condicions socials justes. 49 

 50 

Per tot això, les nostres ciutats i pobles han de desenvolupar models sostenibles que 51 

integrin el benestar social i la qualitat de vida amb la distribució equitativa de la riquesa 52 

i l’ús racional dels recursos. La gran majoria dels problemes ambientals tenen el seu 53 
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origen en les ciutats i els entorns industrials, al ser les principals fons emissores de 1 

residus, contaminació, així com demandants de recursos naturals i energètics. Es 2 

tracta doncs d’un model sostenible que organitzi els habitats urbans/humans de 3 

manera que possibilitin que tota la ciutadania pugui satisfer les seves necessitats i el 4 

seu benestar, però sense damnificar l’entorn natural i sense posar en risc les 5 

condicions de vida d’altres persones, ara i en el futur. Ser conscients dels límits i les 6 

limitacions de la producció i del consum.  7 

 8 

Volem dissenyar ciutats i pobles humanes, que siguin habitables i això vol dir 9 

saludables, confortables, acollidores i inclusives. Ciutats i pobles productives, en 10 

riquesa, idees, coneixement, cultura, innovació, benestar, salut, en definitiva 11 

productives de futur. Perquè tot això no desaparegui han d’esdevenir perdurables. 12 

Volem ciutats i pobles que facin de l’eficiència, la prevenció i autosuficiència una 13 

identitat.  14 

 15 

Per fer possible aquest disseny necessitem un Compromís Ciutadà per la 16 

Sostenibilitat  (les noves Agendes XXI). La sostenibilitat no és cap quimera, sinó un 17 

camí innovador cap a la plena existència compartida. Per això, l’hem de fer entre totes 18 

i tots. Els governs locals n’han de ser els principals impulsors, però ha de ser un 19 

compromís participat i participatiu, viu, que es configuri a partir de la cooperació i 20 

l’aprenentatge mutu per tal de passar de la consciència ambiental a una ciutadania 21 

compromesa amb la sostenibilitat. Cal crear espais de participació, debat i de pressa 22 

de decisió entre la ciutadania, les organitzacions i els governs locals, amb informació 23 

adequada i recursos necessaris per construir plegats les ciutats i pobles que volem.   24 

 25 

Un Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que s’assenta sobre vuit pilars: 26 

 27 

- Excel·lents en qualitat ambiental. 28 

- Garants del verd i la biodiversitat. 29 

- 100% renovables 30 

- Pobles i ciutats segures i resistents ambientalment 31 

- Economia verda 32 

- Infraestructures accessibles i amb eficiència 33 

- Pobles i ciutats generadores de cohesió social i inclusió 34 

- Habitat urbà sostenible i social. 35 

 36 

 37 

1.1. Excel·lents en la qualitat ambiental  38 

 39 

Ciutats i pobles productius i eficients en l’ús dels recursos naturals, però sobretot, que 40 

els recupera, reutilitza i redueix. Cal canviar el model lineal de producció, consum i 41 

eliminació urbà introduint sistemes circulars que converteixin els residus en matèries 42 

primes del sistema productiu. Així mateix treballarem per assegurar un aire net i reduir 43 

soroll, sinònims de qualitat de vida. 44 

 45 

1. Reduirem espai públic per trànsit motoritzat. Millorar la qualitat de l’aire, 46 

especialment pel que fa als òxids de nitrogen, les partícules en suspensió i els 47 

al·lergògens. Fomentar el transport públic col·lectiu i el vehicle elèctric, i reduir 48 

l’ús del gasoil. 49 

 50 

2. Mantindrem la recollida selectiva, augmentant l’eficàcia dels sistemes de 51 

recollida i minimitzant l’impacte, prioritzant la recollida de residus porta a porta 52 

on la gestió i el cost el facin viable.  53 

 54 
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3. Minimitzar la generació de residus, com element bàsic per a la seva reducció, a 1 

través de campanyes de sensibilització 2 

 3 

4. Desenvolupar plans de qualitat de l'aire amb actuacions sobre la mobilitat, 4 

l'obra pública, la xarxa viària, i mesures de sensibilització i comunicació 5 

ciutadana (a tots els municipis) 6 

 7 

5. Millorarem la qualitat de l’aigua d’ús domèstic .  8 

 9 

6. Fomentarem l’ús d’aigua no potabilitzada (recurs os hídrics alternatius) en 10 

regs de parcs i neteges de carrers, així com en usos industrials i aigües grises 11 

domèstiques. Millorar-ne els tractaments per possibilitar aquests usos o 12 

retornar-la al medi en condicions òptimes. 13 

 14 

7. Impulsarem l’obligatorietat de la implantació de  sistemes de doble xarxa 15 

en els nous projectes de desenvolupament urbà i d’ús de l'aigua de pluja per al 16 

reg i la neteja viària.  17 

 18 

8. Assolirem l’excel·lència en la neteja urbana, am b més implicació 19 

ciutadana i d’agents socials en el manteniment de l ’espai públic.  20 

 21 

9. Reduirem la contaminació lumínica.  22 

 23 

10. Promourem tractaments respectuosos en el manten iment i gestió de les 24 

zones verdes per evitar la toxicitat en les persone s, la flora i la fauna, tal i 25 

com recomana la legislació europea.  26 

 27 

 28 

1.2. Garants del verd i la biodiversitat  29 

 30 

Renaturalitzem: El verd urbà ha de deixar de ser decoració per esdevenir 31 

infraestructura. Aprofitant totes les escletxes de la trama urbana per omplir-la de verd: 32 

cobertes, terrats i balcons, murs, mitgeres, espais marginals.... Respecte i conservació 33 

de la biodiversitat. 34 

 35 

11. Treballarem perquè els nostres espais naturals,  també els marins i 36 

fluvials i els hàbitats de la fauna salvatge i faun a silvestre urbana formin 37 

part indestriable del patrimoni natural i cultural dels nostres pobles i 38 

ciutats.  39 

 40 

12. Augmentarem el nombre i l'extensió dels espais verds en sól urbà.  41 

Remodelarem els espais verds existents no històrics  de cara al seu 42 

l'aprofitament, per exemple, de les aigües pluvials .  43 

 44 

13. Promourem l'agricultura urbana ecològica a trav és de campanyes 45 

ambientals, cursos, incentius, cessió d'espais (ter ra) i equips agrícoles, 46 

donació de llavors, etc.  47 

 48 

14. Aprofitarem finques no utilitzades (públiques i  privades) per a la creació 49 

d'horts urbans comunitaris.  50 

 51 

15. Aplicarem plenament la llei de benestar animal  i garantirem la protecció dels 52 

hàbitats, corredors biològics de la fauna salvatge i la conservació d'espècies en 53 

perill d'extinció. Formació de policies locals sobre com actuar en casos de 54 
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rescat o decomís d'animals, amb participació de organitzacions de defensa dels 1 

animals. 2 

 3 

16. Declararem municipis lliures de la caça esporti va o d’oci a través d’un 4 

control estricte i restringit de les modalitats de  caça, prioritzant la protecció 5 

animal i la seguretat de les persones,  i que es reguli especialment la tinença 6 

de gossos per a la caça.  7 

 8 

 9 

1.3. 100% renovables  10 

 11 

El model energètic que proposem es basa en la racionalització de la demanda (estalvi i 12 

eficiència energètica), en l'electrificació creixent i eficient de la demanda i en la 13 

generació distribuïda o centralitzada amb fonts d'energia renovable.  14 

 15 

17. Reduirem la demanda d'energia amb criteris d'ef iciència amb un objectiu 16 

de millora de l'eficiència energètica del 30% per a l 2020, com a mitjà per 17 

assolir l'objectiu d'emissions, per assolir un Desenvolupament Urbà Sostenible 18 

en matèria energètica. Entre d’altres mesures proposem:  19 

 20 

o Renovació dels sistemes d’enllumenat públic i d’edificis municipals, així 21 

com en la climatització. Substitució del parc de vehicles municipals per 22 

vehicles elèctrics i promoció de punts de recàrrega. Afavorir les llicències 23 

de taxis per als vehicles elèctrics i, en general, impulsar una fiscalitat 24 

favorable a l’ecomobilitat. 25 

 26 

o Introducció de polítiques d'estalvi i eficiència energètica en totes les 27 

actuacions municipals 28 

 29 

o Incorporació de tecnologies eficients en els sistemes gestionats pel 30 

municipi 31 

 32 

o L'actuació del municipi ha d'estar encaminada a que a l'any 2020 estiguin 33 

renovats tots els sistemes d'enllumenat existents. 34 

 35 

o Actuacions en l'enllumenat dels edificis municipals on encara hi ha un  36 

ampli recorregut de millora, especialment en la tecnologia LED 37 

 38 

o Actuacions de millora en el sistema de climatització dels edificis públics 39 

 40 

o Que les noves adquisicions dels vehicles de les empreses municipals 41 

encarregades del transport de viatgers, o be per a ús propi, sigui amb 42 

vehicles elèctrics, així com la contractació de vehicles municipals: neteja, 43 

jardins, recollida d'escombraries. 44 

 45 

o Que el procés de renovació / concessió de llicències o renovació de 46 

vehicles comercials (taxis) tingui com a norma obligatòria que tots   47 

 siguin amb vehicles elèctrics o híbrids amb gas procedent de fonts    48 

 renovables.  49 

 50 

o Facilitar l'existència/disponibilitat de punts de recàrrega en via pública a 51 

través de connexió per cable o inducció i d’electrolineres per càrrega 52 

ràpida. 53 

 54 

o Una fiscalitat favorable a l'ús de l'ecomobilitat  55 
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 1 

18. Transició cap a el subministrament d'energia re novable 100% i l’horitzó 2 

de 0% d’emissions.  3 

 4 

o Elaborarem Plans d’Acció per l’Energia Sostenible, PAES, com eina 5 

estratègica de planificació energètica que desenvolupi les principals 6 

accions d’eficiència energètica i d’implantació de fonts d’energia 7 

renovable i com a compromís municipal en la mitigació i adaptació al 8 

canvi climàtic. 9 

 10 

o Impulsarem l’autosuficiència energètica amb un objectiu el 2050 de 0% 11 

emissions, en termes d’energia consumida i generada des del mateix 12 

municipi així com també en termes d’origen de l’energia primària. 13 

 14 

o Incorporarem al màxim possible l’electricitat procedent de fonts 15 

d’energia renovables, l’electricitat verda amb garantia d’origen, o en el 16 

seu defecte, d’instal·lacions d’ecogeneració d’alta eficiència. 17 

 18 

o Incorporació progressiva d'instal·lacions de generació en tots els edificis 19 

públics construïts o per construir dins d'un pla de rehabilitació. 20 

 21 

o Inclusió de sistemes autosuficients en tots el elements d'equipament 22 

municipal que ho permeti: incorporació en tots elements de mobiliari 23 

urbà, marquesines..  24 

 25 

o Establiment de normes subsidiàries i ordenances per establir la 26 

obligació d'incorporar instal·lacions de generació en tots els edificis 27 

nous i rehabilitacions, avançant els compromisos de la Directiva 28 

europea sobre els edificis de consum gairebé nuls. 29 

 30 

o Cessió de sostres municipals per a la seva utilització en la generació 31 

d’energies de caràcter renovable 32 

 33 

o Desenvolupament de normativa per a la integració de sistemes de 34 

generació en les edificacions. 35 

 36 

19. Crearem Agències Locals d'Energia, que actuaran des de la gestió de la 37 

compra d'energia fins la producció d'energia per l'autoconsum local com a 38 

contribució municipal a la sobirania energètica, basada en les energies 39 

renovables que ofereixi subministrament d’electricitat 100% renovable i lliure 40 

d’emissions de CO2 i que prioritzi les necessitats bàsiques energètiques de les 41 

persones.  42 

 43 

20. Potenciarem les cooperatives de consumidors d’e nergia. Les cooperatives 44 

de consumidors prenen les seves decisions estratègiques democràticament i 45 

fomenten la implicació dels seus usuaris sobre l’ús de l’energia.  46 

 47 

 48 

1.4. Pobles i ciutats segures i resistents ambienta lment  49 

 50 

Reduir la vulnerabilitat mitjançant la pròpia capacitació col·lectiva i preparació per 51 

prevenir i respondre als reptes, ja siguin derivats del canvi climàtic o les crisis 52 

econòmiques.  53 

 54 



 12 

21. Protegirem el clima. Comptabilitzar, prevenir i minimitzar les emissions 1 

d’efecte d’hivernacle. 2 

 3 

22. Previndrem i gestionarem les conseqüències del canvi climàtic: adaptar 4 

les infraestructures, garantir la disponibilitat d’aigua, minimitzar els efectes 5 

sobre la salut, seleccionar espècies vegetals adequades, etc. 6 

 7 

23. Recuperarem i potenciarem la producció alimentà ria local i de proximitat, 8 

tot millorant la seguretat, i avançar cap a la sobirania alimentària. 9 

 10 

24. Contribució compromesa a minimitzar la petjada ecològica sobre el 11 

planeta : mar, zones humides, rius, boscos, atmosfera. Responsabilització de la 12 

ciutat respecte als seus impactes global. 13 

 14 

25. Informarem de les dades de contaminació i d’altres vectors ambientals en els 15 

panells del carerr i en la web municipal 16 

 17 

 18 

1.5. Productives d’economia urbana verda  19 

 20 

Economia urbana verda productiva i socialment inclusiva que incrementi el benestar 21 

utilitzant els recursos naturals locals, alhora que redueix els costos futurs, l'escassetat 22 

ecològica i els riscos ambientals. La recuperació i la preservació del medi ambient és 23 

una oportunitat ocupacional, creadora de llocs de treball de qualitat.  24 

 25 

26. Impulsarem la inversió creadora de llocs de tre ball d’economia verda, 26 

apostant per sectors d’activitat com les energies renovables o la indústria 27 

ecoeficient i la rehabilitació.  28 

 29 

27. Impulsarem projectes d’ecologia industrial apli cats als polígons 30 

industrials ja consolidats per incrementar els resultats ambientals i 31 

econòmics a través de la col·laboració en la gestió del medi ambient i dels 32 

recursos (aigua, energia i materials); és a dir, potenciant l’aprofitament i la 33 

reutilització (residus industrials, aigües residuals) o la transferència dels 34 

mateixos 35 

 36 

28. Promourem accions i projectes d’economia produc tiva que incideixin en 37 

un canvi de model econòmic  cap a l’economia circular (reutilització i 38 

reciclatge de productes de manera continuada que, al seu torn, genera llocs de 39 

feina i evita l’extracció de materies primeres).  40 

 41 

29. Promocionarem els productes agrícoles locals i les cooperatives de 42 

consum ecològic. Afavorirem les dinàmiques de les associacions de pagesos 43 

i pageses que treballen per una producció agrícola sostenible.  44 

 45 

30. Elaboració de plans de rehabilitació energètica  d’edificis:  46 

o Prioritzar la rehabilitació sobre la nova construcció (en línia amb 47 

l'objectiu deL nou sòl urbanitzable zero al 2020 del Full de Ruta 2050 48 

per una UE eficient en la utilització de recursos). 49 

o Pla permanent de rehabilitació d'edificis públics i privats en clau 50 

d'habitabilitat i energètica.  51 

o Construcció d'edificis nous sota criteris de consum gairebé nul 52 

o Desenvolupament de plans i ordenances municipals per a la 53 

rehabilitació permanent generalitzada en clau energètica 54 

 55 
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  1 

1.6. Habitat urbà sostenible i social.  2 

 3 

Repensar les ciutats i pobles sota criteris de respecte al medi ambient i millora de la 4 

qualitat de vida dels habitants i usuaris de l’espai urbà, posant fi als anys de 5 

l’especulació i el creixement desordenat. El nostre habitat urbà té una capacitat de 6 

carrega que no podem superar, hem de garantir el dret a la ciutat, una ciutat per 7 

tothom, més justa i verda.   8 

 9 

- Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu 10 

biofísica. 11 

 12 

- Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitz ables en general com a 13 

components de l’ordenació del territori. 14 

 15 

- Preservar el paisatge com un valor social i un acti u econòmic del territori. 16 

 17 

- Fer efectiva la ciutat compacta, amb complexitat ur bana i barreja d’usos.  18 

 19 

- Augmentar el benefici públic en les operacions urba nístiques i moderar el 20 

consum de sòl. 21 

 22 

- Afavorir la cohesió social del territori i evitar l a segregació espacial de les 23 

àrees urbanes. 24 

 25 

- Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que ve rtebra el territori. 26 

Defensar un model de comerç urbà, de proximitat i e structurador de 27 

barris i centrens urbans. Promoure un turisme respo nsable. Protegir i 28 

preservar els teixits històrics, el patrimoni arque ològic, arquitectònic i 29 

industrial.  30 

 31 

- Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanís ticament integrada. 32 

Apostar per la rehabilitació i la regeneració de sò l i teixits urbans.  33 

 34 

 35 

- Els nous creixements han de ser compactes i en cont inuïtat. El 36 

creixement urbà ha de reforçar una estructura nodal  del territori. 37 

 38 

 39 

1.7. Infraestructures accessibles i gestionades amb  eficiència  40 

 41 

Ciutats i pobles amb espai per viure. Això vol dir reduir espai pels cotxes i generar-ne 42 

més per les persones. Així millorar el soroll, la qualitat de l’aire,... Millorar el transport 43 

públic i fomentar pràctiques de reducció, reutilització i reciclatge en la gestió de tots els 44 

béns i recursos.  45 

 46 

- Prioritzarem accions públiques per a vianants, cicl istes, transport públic i 47 

cotxe compartit en les seves modalitats. 48 

 49 

- Fomentarem una mobilitat més segura. 50 

 51 

- Augmentarem espai públic per les persones, reduir-l o pel trànsit 52 

motoritzat.  53 

 54 
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- Desenvoluparem els sistemes elèctrics de la bicicle ta.  1 

 2 

 3 

1.8. Generadores de cohesió i inclusió  4 

 5 

Una comunitat saludable i feliç va més enllà del creixement del PIB i és saludable, 6 

cohesionada i pacífica. És un lloc on la gent gaudeix de la qualitat de vida, serveis com 7 

les infraestructures eficients, i té garantits drets com l'educació, la sanitat o la cultura.  8 

    9 

- Incrementarem la qualitat de vida i les oportunitat s de desenvolupament 10 

humà, amb una atenció especial a les persones amb a utonomia personal. 11 

 12 

- Afavorirem una bona convivència, basada en la inclu sió, l’equitat, la 13 

solidaritat, el respecte i la confiança. 14 

 15 

- Garantirem l’accés als drets bàsics.  16 

 17 

 18 

 19 

 20 

2. Som ciutadania, no clients. Són drets, no mercad eries 21 

 22 

Totes les persones vivim en un municipi. Els governs dels ajuntaments  són  els més 23 

pròxims a la ciutadania. Els darrers quatre anys el municipalisme ha vist escapçades 24 

les seves competències, però en canvi des dels pobles i ciutats hem viscut de manera 25 

directa el patiment de la ciutadania i l’increment de les necessitats més bàsiques. 26 

 27 

Entre les primeres necessitats per  viure,  a més de l’alimentació,  l’habitatge i el 28 

treball, hi ha les relatives als subministraments d’aigua, de llum, de gas, de  transport i 29 

de telecomunicacions. La crisi ha fet que moltes persones no puguin fer front als 30 

subministres, i mentrestant les empreses han augmentat el preu de tots aquests 31 

serveis bàsics per mantenir el negoci. 32 

 33 

Els governs locals com administracions més properes a la ciutadania han d’emprendre 34 

una paper decisiu en la reivindicació dels drets bàsics i en la lluita contra la pobresa 35 

energètica. 36 

 37 

 38 

2.1. Aigua bé comú per una vida digna  39 

 40 

Els governs locals no poden escapolir-se de la responsabilitat que tenen respecte al 41 

subministrament domiciliari de l’aigua, el clavegueram i la depuració. Són titulars 42 

d’aquest servei és una competència bàsica que els atorga la llei, n’han d’aprovar les 43 

taxes, les inversions, les obres, els talls de subministrament  i el sistema de gestió.  44 

  45 

Gestionar el servei d’aigua mirant l’interès públic passa per disposar del quadre de 46 

comandament de l’obtenció de l’aigua del medi, d’una manera sostenible. Catalunya 47 

no pot tenir privatitzada la gestió de l’aigua/medi. Ni per raons ambientals, ni socials, ni 48 

polítiques.  49 

 50 

31. Subscriure i desenvolupar la #IniciativaMunicipal2015 sobre el Pacte Social per 51 

l'aigua pública com a compromís local per a una gestió pública, integrada i 52 

participativa del cicle integral de l'aigua. 53 

 54 
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32. Gestió pública de l’aigua. Promourem la remunic ipalització dels serveis 1 

públics d’abastament d’aigua, de clavegueram i de d epuració (part del 2 

cicle de l’aigua que és de competència municipal). En els casos de 3 

concessions a llarg termini on no sigui possible la reversió, recuperar i 4 

incrementar el control públic, la decisió  i el seguiment de la gestió.  5 

 6 

33. Garantirem la disponibilitat d’aigua bàsica per  a una vida digna, 7 

assegurant el consum mínim de 100 litres/persona/di a,  amb mesures com 8 

ara tarifació social, ajuts, ajornament de pagaments i  bonificacions.  9 

 10 

34. Instauració del cànon de disponibilitat per obtenir aigua tant als municipis 11 

amb recursos hídrics propis com els que s’abasteixin mitjançant la 12 

interconnexió de xarxes o la dessalinització.  13 

 14 

 15 

2.2. Llum i gas; garantir el consum mínim vital  16 

 17 

Des dels ajuntaments treballarem perquè cap persona es trobi en la dificultat o en la 18 

incapacitat de mantenir el seu habitatge en unes condicions adequades de 19 

temperatura, així com de disposar d’altres serveis energètics essencials a un preu just, 20 

pel que fa als subministraments bàsics d’electricitat, gas natural i gas butà. 21 

 22 

35. Impulsar mesures polítiques i iniciatives conju ntes del món local per 23 

pressionar en matèria normativa tant de l’Estat com  de la Generalitat per 24 

assegurar aquest subministrament mínim. Promoure en el si de les 25 

organitzacions municipalistes grups especialitzats en el seguiment de les 26 

polítiques energètiques governamentals i de les grans empreses del sector a fi 27 

d’establir marcs estables de control i de denúncia del sistema tarifari i dels seus 28 

abusos.  29 

 30 

36. En la gestió pública d’aquests mateixos consums  energètics fomentar 31 

l’ús d’energies renovables, l’estalvi energètic, la  compra agrupada dels 32 

subministraments a cooperatives i iniciatives que fomentin les energies 33 

renovables.  34 

 35 

37. Fomentar que des del manteniment,  des de les n oves inversions i des de 36 

les reinversions en instal·lacions públiques es fac in totes encaminades a 37 

l’estalvi energètic, el consum d’energies renovable s  i al foment 38 

d’equipaments públics sostenibles . 39 

 40 

 41 

2.3. Transport i mobilitat: A peu, en bicicleta, en  transport públic i en 42 

cotxe compartit. Tothom s’ha de poder moure  43 

 44 

Les persones necessitem desplaçar-nos pel territori. Promourem cobrir aquesta 45 

necessitat bàsica prioritzant els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic i 46 

en cotxe compartit.  47 

 48 

38. Fomentar una mobilitat més segura,  prioritzare m el desenvolupament de 49 

la mobilitat sense cost com ara a peu i en biciclet a. 50 

 51 

39. Tots som vianants. Impulsar una estructura urba na amable per a  la 52 

ciutadania amb itineraris segurs sense entrebancs. Els entorns urbans han 53 
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de ser gratificants, la recuperació d’itineraris naturals són  un objectiu per una 1 

vida més saludable.  2 

 3 

40. L’establiment de Xarxes de Transport Públic de Superfície eficient,  ràpid i 4 

adaptat a cada àmbit territorial a partit de sistemes que es complementin 5 

afavorint la interconnexió modal, la reducció del trànsit privat i la dissuasió de 6 

l’ús del vehicle privat són algunes de les moltes mesures que caldrà implantar. 7 

 8 

41. Nou sistema tarifari per al transport públic ba sat en els abonaments com 9 

a bitllets que fidelitzen els clients. És un objectiu que permet retribuir només 10 

el preu del desplaçament superant  la injusta facturació dels desplaçaments 11 

facturats a partir de les corones. 12 

 13 

42. Exigir govern de la Generalitat la creació del títol bàsic d’usuari habitual 14 

del transport públic (TIBUS), destinat a fidelitzar la utilització del transport 15 

públic. El TIBUS, de vigència mensual, incorporarà un mínim de quaranta 16 

viatges, tindrà caràcter inter-modal, multi viatge i el seu cost no podrà 17 

incrementar-se per damunt de l’actualització de l’indicador de renda de 18 

suficiència de Catalunya (IRSC).  19 

 20 

43. Establirem  sistemes de bonificació per aconseguir que les dificultats 21 

d’accés al transport públic de viatgers no sigui una barrera per a la incorporació 22 

als  llocs de treball, als centres d’estudi i a serveis públics bàsics de referència 23 

com ara centres hospitalaris o socials. 24 

 25 

44. Cal fer una revisió dels horaris dels transport  públic i adequar-los a les 26 

necessitats d´alguns col·lectius, potser més minori taris, i tenir en compte 27 

la diversitat d’usos d’homes i dones. Els actuals horaris estan definits en 28 

funció de l´horari laboral estàndard. Es redueix la freqüència en hores puntes  i 29 

s´amplia en excés en la resta del dia amb la qual cosa es dificulta l’accés a 30 

mercats ,escoles, realització de tràmits administratius... que afecten més a 31 

alguns col·lectius. La planificació horària està en funció del accés als llocs de 32 

treball , en detriment d´altres aspectes de la vida quotidiana. 33 

 34 

 35 

2.4. Telecomunicacions: Wifi lliure  36 

 37 

Les telecomunicacions juguen un paper fonamental a l’hora d’exercir alguns dels 38 

nostres drets fonamentals com el dret a la informació, al coneixement i a 39 

l’aprenentatge, així com a la participació social i política i a la nostra capacitat 40 

d’organitzar-nos col·lectivament. 41 

 42 

45. Treballar per reduir els impactes ambientals i socials que genera el sector de 43 

les telecomunicacions.   44 

 45 

46. Combatre la fractura digital i garantir l’accés  de totes les persones a les 46 

telecomunicacions.  47 

 48 

47. Impulsar iniciatives encaminades a l’accés  amb  igualtat d’oportunitats 49 

des de tots els indrets del territori i per a totes  les persones. Entenem que 50 

disposar i tenir garantit l’accés a les telecomunic acions contribueix al bé 51 

comú i al progrés social i econòmic.  52 

 53 

48. Lluitar contra el frau, els costos abusius,  l’ opacitat de les facturacions,  i 54 

l’engany.  55 
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 1 

49. Fomentar iniciatives cooperatives  orientades a  un consum responsable, 2 

a la satisfacció d’un preu just i a l’intercanvi de  serveis, així com també 3 

lluitarem contra  l’obsolescència programada de pro ductes tecnològics i a  4 

favor de la reducció dels residus i l’ aprofitament  d’estris, materials i 5 

tecnologies.  6 

 7 

50. Fomentar el desplegament de les xarxes de wifi municipal en els 8 

equipaments i amb punts d’accés situats a la via pú blica, amb l’acord i el 9 

suport de les xarxes de wifi lliure .  10 

   11 

 12 

 13 

3. Reactivar l’economia local gràcies al canvi de m odel 14 

 15 

Volem que els municipis siguin agents actius en el desenvolupament local amb una 16 

política transversal en ocupació, desenvolupament l ocal, indústria, formació, 17 

comerç i turisme.  18 

 19 

Les circumstàncies de l'estructura productiva i del mercat de treball han variat 20 

substancialment, sense que ho hagin fet en igual mesura les polítiques d’ocupació.  21 

 22 

Cal transitar de les polítiques d’ocupació a la dinamització i el desenvolupament 23 

socioeconòmic local del territori. Cal desenvolupar una visió emprenedora de les 24 

polítiques d’ocupació que posi accents, també, en la promoció econòmica, en la 25 

creació i consolidació d’empreses, en la cultura emprenedora, en l’emprenedoria 26 

social, en la responsabilitat social, en polítiques de conciliació i nous usos del temps, 27 

en la millora i revalorització de polígons d’activitat econòmica, en el suport a noves 28 

iniciatives.  29 

 30 

Els municipis catalans han tingut i tenen un paper actiu en les polítiques actives 31 

d’ocupació. Cal, doncs, potenciar el territori com a instrument de planificació, de 32 

desenvolupament econòmic i d’interlocució. 33 

 34 

Les accions de formació hauran d’anar especialment encaminades a fer front als 35 

aturats de llarga durada, a les causes de l’abandonament prematur dels camins 36 

formatius per part del jovent i a formar les persones que volen millorar la seva 37 

qualificació, tant si estan a l’atur com en actiu. 38 

 39 

Així mateix, el món local ha de liderar la transició de model productiu i energètic 40 

demostrant que és compatible la creació d’ocupació de qualitat amb assolir unes 41 

ciutats més inclusives i sostenibles. No podem oblidar la importància de la producció 42 

sostenible com a motor de creixement econòmic i d’ocupació. Cal promoure projectes 43 

integrals de millora i rehabilitació de barris, habitatges i edificis, que permetin 44 

incorporar centenars de persones com a agents actius del canvi energètic. Plans 45 

d’eficiència, reducció de la intensitat energètica incorporant la promoció de les 46 

energies renovables.  47 

 48 

La Ecoinnovació, entesa com un factor de canvi que ajudi a reduir l’ús dels recursos 49 

naturals i la degradació ambiental ha de ser incorporat integrament als nostres 50 

sistemes productius. 51 

 52 



 18 

I per suposat, cal reivindicar i enfortir el perfil industrial de moltes de les nostres 1 

ciutats, facilitant el procés cap a un model productiu més eficient, més eficaç, més 2 

competitiu i més equitatiu. 3 

 4 

 5 

3.1. Desenvolupament local  6 

 7 

51. Reclamarem a la Generalitat el manteniment i ex tensió dels programes 8 

adreçats a territoris desafavorits: Llei de Barris   9 

 10 

52. Promocionarem els productes agrícoles i de rama deria locals.  11 

 12 

53. Continuarem impulsant la tasca dels serveis locals de suport a nous 13 

emprenedors i emprenedores i les PIMES , en especial a l’emprenedoria 14 

tecnològica, en especial la lligada a la transició energètica, la innovació social i 15 

a totes les formes d’economia social  i solidària, que generen llocs de treball 16 

més estables i satisfactoris. 17 

 18 

54. Fomentarem els acords voluntaris i convenis de col·laboració entre 19 

l’ajuntament i els actors econòmics per al desenvol upament econòmic 20 

sostenible del municipi.  21 

 22 

55. Facilitarem i acompanyarem en l’accés a subvenc ions d’altres 23 

administracions, donant assistència tècnica en el projecte empresarial o en 24 

els processos de selecció de personal o mitjançant una fiscalitat municipal 25 

orientada al suport a la generació d’ocupació.  26 

 27 

 28 

3.2. Fomentar l’ocupació en quantitat i en qualitat . 29 

 30 

56. Pressupostos i administració municipal amb la p rioritat de crear ocupació 31 

i de qualitat:  32 

 33 

o Aprovarem partides pressupostàries pròpies per finançar polítiques actives 34 

de treball, formació i poder garantir el manteniment dels serveis. 35 

 36 

o Establirem ajudes amb microcrèdits per a la nova ocupació  37 

 38 

o Establirem ajudes i bonificacions en les ordenances  fiscals per a les 39 

empreses  i comerços per a la contractació de perso nes a l’atur  i en 40 

l’adaptació a les clàusules socials per a la contractació regular  dels 41 

col·lectius més desfavorits. 42 

 43 

o Afavorir les compres públiques  a les empreses soci alment 44 

responsables  (amb límits salarials mínims i màxims, amb condicions 45 

laborals dignes, etc..) 46 

 47 

o Facilitar el pas del treball a temps complert a mit ja jornada i a la inversa  48 

en l’ajuntament i les empreses contractades. Afavorir la creació de llocs de 49 

treball a temps parcial de qualitat.  Subvencionar la reducció de jornada 50 

creadora d’ocupació neta sobretot en col·lectius de difícil ocupabilitat. 51 

 52 

o Continuarem amb les accions per tal de fer aflorar l'economia 53 

submergida, especialment en l’àmbit  dels serveis personals, donant suport, 54 
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mitjançant subvencions a la contractació, clàusules socials o d’altres fórmules 1 

de mercat protegit, a la legalització d’aquestes activitats.  2 

 3 

o No col·laborarem amb les ETT, ni empreses de serveis integrals, ni 4 

agències de col·locació amb ànim de lucre en les contractacions municipals. 5 

 6 

 7 

57. Millora de l’eficàcia i la coordinació en les p olítiques d’ocupació. 8 

 9 

o Sol·licitarem a la Generalitat la descentralització  i el  traspàs de les 10 

polítiques actives de mercat de treball i dels recu rsos necessaris al món 11 

local .  Es tracta d’establir un nou model de relació entre les administracions 12 

autonòmica i local que configuren el sistema públic d’ocupació basat en el 13 

treball conjunt, la cooperació, la complementarietat entre polítiques i 14 

l’eficiència.  15 

 16 

o Potenciarem els governs territorials d’ocupació i d esenvolupament 17 

econòmic com un espai de concertació i planificació en el territori integrat 18 

per l’administració autonòmica i l’administració local. 19 

 20 

o Impulsarem el funcionament dels Serveis Locals d’Ocu pació com una 21 

agència de col·locació,  per tal de fer front a  les agències de col·locació 22 

privades i garantir així el caràcter públic dels serveis d’ocupació. 23 

 24 

o Reclamarem a la Generalitat la creació de més Aules  Actives com a 25 

instruments d’orientació, intermediació i recerca d e feina. 26 

 27 

 28 

58. Acció especial per als col·lectius amb majors d ificultats:  29 

 30 

o Promourem Pactes locals per l’ocupació i per la igualtat d’op ortunitats , 31 

amb atenció especial a dones en situació  d’atur i de risc d’exclusió, 32 

especialment, a dones monomarentals amb fills i filles a càrrec.També 33 

contribuiran a l’impuls i activació efectiva dels Plans d’Igualtat de les 34 

empreses  35 

 36 

o Promourem polítiques de conciliació i nous usos del  temps,  implicant les 37 

empreses, les administracions i la societat civil. 38 

 39 

o Promoure la integració de les persones aturades , especialment els de  40 

llarga durada en projectes amb les empreses de la zona. 41 

 42 

o Establirem mesures possitives per afavorir la contr actació juvenil  43 

 44 

o Impulsarem la utilització de les clàusules socials i ambientals com a 45 

política d’ocupació en les licitacions públiques  per promoure l'ocupació 46 

de determinats col·lectius en risc d’exclusió. Obligació de què es contractin 47 

persones registrades com a aturades a les Oficines de Treball (OT).  48 

 49 

o Facilitarem la  presència de centres especials de treball com a pas  previ 50 

als centres normalitzats i vetllarem pel desenvolup ament del “clausulat 51 

social” en el que afecti el col·lectiu . 52 

 53 

 54 
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59. Acció integral per a la transició i la compatib ilitat entre formació i 1 

ocupació. Les polítiques de formació han de treballar tres eixos principals: els  2 

ensenyaments tècnics, tan a nivell secundari com universitari; la tecnificació i 3 

qualificació dels serveis lligats a l’estat del benestar i les activitats culturals i 4 

recreatives, i el foment de les capacitats innovadores i emprenedores. 5 

  6 

o Desenvoluparem programes de suport a les transicion s formatives (de 7 

l’ESO a la postobligatòria, o al món laboral) 8 

 9 

o Reivindiquem les dotacions per la qualitat i la qua ntitat de PQPIs i 10 

afavorirem els processos d’acreditació de l’ESO i el pas a cicles formatius.   11 

 12 

o Aprofundirem en els Plans Locals de Formació Perman ent. 13 

 14 

o Impulsarem Plans formatius amb perspectiva de gèner e. Programar i 15 

realitzar de formació ocupacional diversificada i continua  tenint en 16 

compte la incorporació al mercat de treball de les dones de totes les edats , 17 

especialment d’aquelles amb baixes qualificacions i en edats amb major 18 

dificultats d’inserció al mercat laboral.  19 

 20 

o Promocionarem els programes de formació i treball (escoles tallers, 21 

tallers ocupacionals, cases d’ofici).  22 

 23 

o Potenciar la formació professional dual  entre tots els centres de cicles 24 

formatius i les empreses de la zona.  Establir plataformes d’innovació a on els 25 

estudiants resolguin problemes i reptes reals de les empreses i 26 

administracions. 27 

 28 

 29 

3.3. La indústria crea ciutat i ocupació.  30 

 31 

Promourem accions i projectes d’economia productiva  que incideixin en un 32 

canvi de model econòmic. 33 

 34 

60. Afavorirem aquelles infraestructures que permet in acollir noves activitats 35 

productives, amb alta rendibilitat social, generadores d’ocupació i noves 36 

professions. 37 

 38 

61. Promourem noves formes d’economia social (coope rativisme), d’innovació 39 

social en els projectes industrials, basada en el tercer sector i l’economia social 40 

i solidària, creant incubadores específiques per replicar experiències exitoses 41 

d’arreu. Promoure la creació de cooperatives a cada districte o barri, orientades 42 

a  la satisfacció de les necessitats de consum, socials i ambientals. 43 

 44 

62. Fomentarem la innovació (tecnològica i no tecno lògica), la interconnexió, 45 

la complementació i la cooperació entre els agents d’innovació i les 46 

empreses del territori.  47 

 48 

63. Impulsar Plans de millora dels polígons industr ials , amb una visió 49 

integradora en l’entorn urbà, incorporant  els valors de l’ecoinnovació i la 50 

sostenibilitat.per millorar els accessos, la mobilitat interna, la gestió de residus, 51 

serveis tecnològics, servei a les empreses i als treballadors/es, amb l’objectiu 52 

de dinamitzar el teixit empresarial, i ser atractiu per ubicar empreses de valor 53 

afegit i creï ocupació de qualitat.  54 

 55 
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64. Prioritzarem la inversió creadora de llocs de treball d’economia ve rda , 1 

apostant per sectors d’activitat com les energies renovables o la indústria 2 

ecoeficient. 3 

 4 

65. Promoure la creació d'empreses sostenibles  a través d'un programa 5 

específic i fomentar la reconversió d’empreses per reduir la seva dependència 6 

del petroli.  7 

 8 

66. Potenciarem la responsabilitat social a les emp reses : identificar bones 9 

pràctiques, promoure bones pràctiques, impulsar el Certificat d’empresa 10 

socialment responsable. 11 

 12 

67. Desenvolupar programes dirigits a les petites i  mitjanes empreses  en l’ús 13 

de les tecnologies de la información i la comunicació i elements de facilitació de 14 

l’exportació. 15 

 16 

68. Potenciarem programes de formació i d’assessora ment tècnic a les PIME  17 

per a la millora de la qualitat i de la gestió ambiental i per a la innovació  18 

tecnològica. 19 

 20 

69. Impulsarem projectes d’ecologia industrial apli cats als polígons 21 

industrials ja consolidats  per incrementar els resultats ambientals i 22 

econòmics a través de la col·laboració en la gestió del medi ambient i dels 23 

recursos (aigua, energia i materials); és a dir, potenciant l’aprofitament i la 24 

reutilització (residus industrials, aigües residuals) o la transferència dels 25 

mateixos. 26 

 27 

70. Crear una xarxa d’espais de coworking , incubadores i acceleradores 28 

d’empreses, fomentant el creixement de les noves indústries, en especial les 29 

de base tecnològica i les que necessiten espais de compartició 30 

d’infraestructures especifiques com els fablabs,  facilitant la conversió d'edificis 31 

i locals infrautilitzats la qual cosa els permet compartir recursos i estalvis en el 32 

consum (energia, comunicacions, etc.). 33 

 34 

71. Donar  incentius per a la recuperació dels ofic is relacionats amb la 35 

reparació, manteniment i reciclatge dels materials utilitzats.  Fomentar el 36 

lloguer, l'intercanvi  i l’us compartit  com alternativa a la venda i per promoure 37 

l'ampliació de la vida útil dels productes i la maquinària. 38 

 39 

 40 

3.4. El comerç crea ciutat i ocupació.  41 

 42 

Mantenir l’equilibri entre els diferents formats comercials, vetllar pels drets dels 43 

consumidors i les consumidores i els dels treballadors i les treballadores del sector i 44 

protegir el comerç de proximitat han de ser objectius dels propers anys. 45 

 46 

72. Rebuig a la instal·lació de grans superfícies c omercials fora de la trama 47 

urbana o que, trobant-se dins d'aquesta, no representin una integració real amb 48 

el teixit comercial i l'espai públic existent. 49 

 50 

73. Pla de protecció del comerç urbà davant de la nova normativa dels 51 

arrendaments urbans. Estratègia de reactivació de carrers i zones comercials 52 

en crisi, amb mesures especifiques per reobrir locals, en especial amb el 53 

foment d’activitats socials i culturals. Establirem un programa específic per a 54 

que els comerços i productors que ho desitgin puguin fer comerç electrònic en 55 



 22 

condicions competitives, afavorint la creació de plataformes tecnològiques i 1 

logístiques 2 

 3 

74. Establirem mesures econòmiques i fiscals per re cuperar l’activitat 4 

comercial dels locals buits situats en eixos comerc ials . 5 

 6 

75. Farem dels mercats municipals impulsors del pro ducte de Km0 i ecològic 7 

i promotors dels bons hàbits alimentaris.  Potenciarem el mercats estables, 8 

els mercats estacionals, les fires artesanes i de productes ecològics i de 9 

proximitat, així com els mercats col·laboratius d’intercanvis.  10 

 11 

76. Estimularem una major presència de productes de  proximitat, locals, 12 

ecològics i de comerç just  en l'oferta comercial de les nostres viles i ciutats, 13 

tant en els establiments permanents com en els temporals (mercats ambulants, 14 

fires, etc.) ja que comporta beneficis socials, econòmics i mediambientals. 15 

 16 

77. Establirem reduccions en les taxes dels mercats  setmanals i els 17 

comerços on la venda sigui exclusivament de producte de proximitat (20%) o 18 

ecològic (40%) 19 

 20 

78. Crearem el distintiu local de comerç de product e de proximitat.  21 

 22 

79. Reconeixement públic amb distintius dels establ iments comercials amb 23 

una trajectòria més llarga  com a defensa de la diversitat i la personalitat 24 

comercial dels nostres centres urbans, davant de la creixent uniformització que 25 

experimenten en la composició i la titularitat dels establiments en tot el país. 26 

 27 

80. Continuarem amb les iniciatives comercials medi ambientals en els hàbits 28 

de compra, com per exemple  les campanyes de sensibilització per reduir l’ús 29 

de bosses de plàstic  o consum responsable. 30 

 31 

81. Establirem aliances, preferentment mitjançant a ssociacions locals , amb 32 

aquells comerços que estiguin disposats a contribuir a la millora de la qualitat 33 

de l'espai públic i a la dinamització de la vida social i cultural del municipi o barri 34 

en el que es troben. 35 

 36 

82. Vetllarem pels drets dels consumidors i consumi dores, i promourem 37 

mesures informatives i de conscienciació dels drets dels treballadors i 38 

treballadores del comerç, especialment en el petit comerç i els establiments de 39 

proximitat del barri. 40 

 41 

83. Donarem suport i difusió als comerços que porti n a terme mesures de 42 

responsabilitat social empresarial en l'exercici de  la seva activitat , sigui 43 

tant a nivell intern (política de recursos humans, per exemple) com de cara al 44 

seu entorn (col·laboració amb el teixit associatiu local). 45 

 46 

84. Promourem acords entre els establiments comerci als per racionalitzar els 47 

usos del temps i mantenir una oferta diversificada al servei de tothom, en 48 

especial en els municipis catalogats com a turístics. 49 

 50 

85. Assegurarem el compliment de les normatives exi stents , entre d'altres, en 51 

matèria d'horaris comercials, fórmules i modalitats de venda, seguretat i drets 52 

dels consumidors i les consumidores i recollida i tractament de residus. 53 

 54 

 55 
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3.5. Turisme local de qualitat, responsable i soste nible.  1 

 2 

Davant de models basats en el parc temàtic i el creixement residencial (apartaments, 3 

segona residència, macrocàmpings,...), cal incentivar la creació de petites, mitjanes i 4 

microempreses que promouen turisme i allotjaments de qualitat, activitats de turisme 5 

actiu i de descoberta del territori (senderisme, cicloturisme, activitats nàutiques i 6 

subaquàtiques, educació ambiental, etc.), valoritzar els productes agroalimentaris, 7 

l’artesania i la creativitat artística, el patrimoni, el producte i la cuina local. És el que 8 

s’anomena el turisme responsable  que al factor de desenvolupament local  n’ha 9 

d’assegurar també la qualitat de vida dels ciutadansi ciutadanes del territori 10 

(sostenibilitat social). 11 

 12 

Les premises amb què treballarem es basen en la participació de la comunitat en la 13 

definició del model turístic, el respecte pels valors i les formes de viure i la defensa del 14 

patrimoni (natural, paisatgístic, històric, cultural, etnològic,...)  15 

 16 

86. Destinarem la taxa turística a la inversió en e ls diferents àmbits del 17 

patrimoni abans que destinar-lo a la promoció. Rebutgem la destinació en 18 

activitat merament comercial o d’activitat econòmica. 19 

 20 

87. Aplicarem els principis del turisme responsable   tant en l’àmbit de la 21 

sostenibilitat econòmica com social de l’activitat turística ,i especialment, 22 

en el de la responsabilitat social de les empreses en el respec te pels 23 

valors del territori  on estan ubicades i les condicions laborals  que ha 24 

d’oferir un sector líder en l’economia  25 

 26 

88. Desenvoluparem en l’àmbit de la sostenibilitat social, el concepte de 27 

“capacitat de càrrega social” o capacitat d’acollid a turística  i introduirem 28 

les mesures que ajudin a facilitar la convivència entre turistes i residents. 29 

 30 

89. Establirem junt amb el sector el Pla de la qual itat dels serveis i del 31 

turisme : Pla d’hotels, pla d’ajuts i suport econòmic al sector, suport en 32 

l’ocupació mitjançant els Serveis d’Ocupació Local. 33 

 34 

90. Crearem l’observatori del turisme integrat en l ’observatori local  35 

 36 

91. Incorporarem els recursos territorials en l’ofe rta turística per evitar la 37 

banalització dels productes turístics . 38 

 39 

92. Estudiarem i implementarem les transformacions en el sector turístic que 40 

n’afavoreixin la descentralització territorial i estacional i que desenvolupin nous 41 

àmbits com el cultural.  42 

 43 

93. Afavorirem les sinergies entre el comerç i el t urisme que permeti la 44 

promoció de l’artesanat .  45 

 46 

94. Modernitzarem les oficines de turisme locals:  millorar la gestió, debatre la 47 

ubicació, ampliar horaris i sistemes d’atenció, creació de punts d’informació 2.0, 48 

promoció del lloc web. També millorarem les senyalitzacions i les informacions 49 

dels indrets turístics. 50 

 51 

95. Treballarem per la coordinació i mancomunació a mb les poblacions 52 

veïnes en l’oferta cultural per rendibilitzar els r ecursos.   53 

 54 
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96. Impulsarem projectes de millora de la imatge i la qualitat ambiental 1 

urbana. Reglamentarem l’ordenança sobre la qualitat  urbana . L’àmbit 2 

d’aplicació ha de ser en tot el terme municipal.  3 

 4 

97. Continuarem exigim al govern de la Generalitat de Catalunya ampliar la 5 

compensació financera per als municipis turístics  degut als seus 6 

problemes de finançament, ja que han de gestionar una població que en 7 

temporada alta incrementa de forma important el nombre d’habitants. 8 

 9 

 10 

3.6. Crear un ecosistema financer local  11 

 12 

98. Estudiar i impulsar la creació d’una moneda loc al electrònica  que pugui 13 

canalitzar part de la despesa pública (subvencions a entitats, ajuts socials, 14 

compres, retribucions) cap el teixit local garantint un major impacte de la 15 

despesa en el propi municipi.  La moneda local també pot servir per fomentar el 16 

comerç de proximitat així com l’accés a sistemes de crèdit mutu entre les 17 

empreses i comerços locals, o a crèdits i microcrèdits a l’emprenedoria local 18 

concedits per l’administració o l’entitat financera local.  19 

 20 

Les noves formes de moneda local permeten incentivar de manera eficaç el 21 

comerç de proximitat, amb accions específiques per a sectors, barris, carrers o 22 

en moments del temps, en funció de les necessitats socials. La moneda local 23 

també pot permetre que part dels preus públics, taxes i impostos municipals es 24 

paguin amb la mateixa.  25 

 26 

99. Estudiar la creació d'una  entitat local de  cr èdit o institució similar per 27 

donar suport a l'economia local mitjançant,  per exemple, la concessió de 28 

crèdits a  iniciatives que facilitin  la transició del model . L’entitat es pot crear o 29 

ser gestionada amb la col·laboració d’altres entitats de crèdit de l’economia 30 

social o la banca ètica.  L’entitat local de crèdit pot ser l’instrument per 31 

cogestionar la moneda local si s’escau (com a Bristol o Nantes, per exemple) 32 

 33 

 34 

3.7. Impuls de la transició energètica  35 

 36 

100. Impuls de la figura dels gestors energètics de  barri, d’eix comercial 37 

i de polígon  amb les funcions d’estudiar i identificar les possibilitats de millora 38 

en l’eficiència energètica dels diferents tipus d’immobles i en els hàbits de 39 

consum. L’objectiu és identificar aquelles inversions en eficiència que poden 40 

ser en primer lloc autofinançades pels propis estalvis. L’ajuntament incentivarà 41 

que aquestes inversions es realitzin mitjançant una política fiscal favorable (per 42 

exemple amb recàrrecs o bonificacions en l’IBI) o canvis en les ordenances. 43 

L’ajuntament crearà una base de dades d’empreses especialitzades i 44 

transparentarà els contractes d’eficiència energètica que faci per als seus 45 

propis equipaments.  46 

 47 

101. Promoure l'autosuficiència energètica del muni cipi .  48 

 49 

o Analitzar les necessitats d'electricitat (i altres formes de consum 50 

d’energia) en el municipi i les fonts disponibles a nivell local. 51 

 52 

o Estudiar la creació d’empreses municipals d'electricitat amb l’objectiu de 53 

desplegar xarxes intel·ligents de distribució que fomentin la generació 54 
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d’energia elèctrica per autoconsum i que els excedents s’aboquin a la 1 

xarxa, tant de llars com d’empreses o entitats.  2 

 3 

o Potenciar les cooperatives de consumidors d’energia que fomenten la 4 

implicació dels seus usuaris sobre l’ús de l’energia.  5 

 6 

o Impulsar l'aplicabilitat dels models de calefacció de barris o districtes, 7 

per aprofitar en blocs d'habitatges i altres edificis, el calor residual  dels 8 

processos de generació d'electricitat o de plantes de biomassa, segons 9 

la zona.  10 

 11 

o Fomentar la instal·lació de panells solars en els edificis, miniturbines 12 

eòliques i altres sistemes d'autosuficiència energètica, subvencionant la 13 

seva instal·lació o facilitant la concesió de crèdits. 14 

 15 

o Promoure la xarxa de bicicletes i automòbils elèctrics compartits. 16 

Facilitar sistemes d'intercanvi dels vehicles privats. Crear o ampliar 17 

l’estacionament annexos  a les estacions d'autobús i tren per  promoure 18 

que la gent es mogui entre poblacions per aquests mitjans. 19 

 20 

o Obligar als parkings comunitaris a disposar d’instal·lacions o 21 

preinsta·lacions de connexió per a vehicles elèctrics, donant línies de 22 

subvencions a la seva instal·lació finançades amb recàrrecs sobre 23 

l’impost de vehicles a combustible fòssils o l’IBI. 24 

 25 

o Afavorir fiscalment i contractualment a les empreses  que faciliten el 26 

teletreball per evitar desplaçaments dels seus treballadors defora de la 27 

ciutat o que fan altres pràctiques mediambientals i socials responsables. 28 

 29 

102. Millorar l'eficiència en el transport urbà i d e mercaderies. Modificar 30 

el major nombre possible d'autobusos urbans perquè puguin funcionar amb 31 

combustibles alternatius. Avaluar la introducció de microbusos sota demanda 32 

complementari a  línies permanents. Optimitzar la ruta de mercaderies 33 

d’entrada i sortida de la ciutat i dins la ciutat. 34 

 35 

 36 

3.8. Reforç de la sobirania alimentària  37 

 38 

103. Revisar la política de compres municipal donan t prioritat a 39 

l'abastament municipal pels mercats i productors lo cals . Suport a la 40 

distribució de xarxes locals aliments, així com les cooperatives de consum 41 

ecològic local.   42 

 43 

104. Enfortir el comerç local , especialment l’alimentari i els productes de 44 

primera necessitat. Contribuir a la creació de xarxes locals de subministrament.  45 

 46 

105. Crear bancs de terra per posar en contacte els  propietaris  de 47 

finques potencialment productives i les persones interessades en la producció 48 

hortícola que  no disposen de terra, en coordinació amb l'oficina d’accés a la 49 

terra. 50 

 51 

106. Promoure l'agricultura urbana  a través de campanyes ambientals, 52 

cursos, incentius, cessió d’ espais i equipaments agrícoles, donació de llavors, 53 

etc. Aprofitar finques no utilitzades ( públiques o privades) i terrats no privatius 54 

per a la creació d’horts urbans comunitaris. 55 
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 1 

107. Implementar sistemes de tractament de residus sòlids i aigües 2 

residuals que siguin sostenible i autosuficients . Aprofitar  el residus del 3 

tractament de les aigües residuals per a l'agricultura, promoure plantes de 4 

compostatge de tots els residus orgànics que es produeixin en el municipi. 5 

 6 

 7 

3.9. La cultura com a impulsora de la dinamització econòmica.  8 

 9 

La cultura és un factor de dinamització dels muniicpis a nivell social però també aporta   10 

ocupació, activitat econòmica i capacitat de generar la dinamització del municipi  per la 11 

capacitat que té la cultura d’aportar innovació, qualitat i atractiu en un municipi. El 12 

sector de la cultura pot ser motor econòmic però també la cultura genera entorns més 13 

propers al creixement econòmic d’altres sectors. La creativitat i la innovació són valors 14 

que transversalment poden impulsar l’economia local 15 

 16 

108. Considerarem els espais privats de cultura en viu com a aliats  per a 17 

la difusió cultural, establint acords en la programació cultural i facilitant 18 

l’acompliment de les normatives. 19 

 20 

109. Farem de la cultura i el patrimoni un reclam p er al turisme de 21 

qualitat , evitant la mercantilització i banalització però aprofitant l’atractiu que 22 

tenen.   23 

 24 

110. Facilitarem la instal·lació del sector creatiu al municipi a través de 25 

programes actius de promoció econòmica i vivers o laboratoris culturals, 26 

apostant per nous models de treball en xarxa, coworking, i per l’economia 27 

social.   28 

 29 

 30 

 31 

4. Per una fiscalitat justa i verda, i unes finance s 32 

transparents.  33 

 34 

Les finances de les administracions públiques estan condicionades absolutament pel 35 

context econòmic actual de crisi econòmica perllongada i generadora d’atur. No cal 36 

recordar que aquesta crisi està tenint efectes devastadors als barris i ciutats de 37 

Catalunya, produint-se una situació d’urgència social. 38 

 39 

Les finances locals es compliquen encara més per l’anomenat “Pacte d’estabilitat i 40 

creixement de la zona euro” que limita el dèficit en els pressupostos anuals. 41 

 42 

És per tant un moment molt complex en el que cal un veritable esforç de visualització 43 

de les prioritats polítiques en el pressupost. Aquestes prioritats passen per actuar 44 

decididament per combatre els efectes de la crisi sobre els ciutadans mitjançant els 45 

serveis públics. 46 

 47 

 48 

4.1. Un nou Model de finançament municipal.  49 

 50 

111. Necessitem un nou model de finançament basat e n el repartiment 51 

dels recursos i dèficit en funció de les competènci es reals i la lleialtat 52 

institucional , que doti als Ajuntaments del marge de maniobra suficients per 53 

decidir políticament sobre les prioritats dels municipis.  54 



 27 

 1 

Els ingressos tributaris locals han de tendir a la cobertura del cost total dels serveis 2 

prestats en l’àmbit de l’administració local i reduir progressivament el pes de les 3 

subvencions de l’administració central. D’aquesta manera es potencia l’autonomia 4 

financera del sector públic local i el compliment del principi de coresponsabilitat fiscal. 5 

Les úniques subvencions que han de mantenir la seva rellevància són les subvencions 6 

incondicionades que garanteixen l’equilibri horitzontal entre ens locals. Cal tendir 7 

també a la reducció de les subvencions condicionades ja que limiten l’autonomia 8 

financera local. 9 

 10 

Després de més de deu anys de promeses dels diferents governs de l’Estat d’establir 11 

un nou Model de Finançament Local, hores d’ara no hi ha ni tant sols una proposta. 12 

Pel que fa a la Generalitat tampoc ha desenvolupat l’Estatut en matèria de règim local. 13 

Reclamen, per una banda el nou model de finançament estatal i per l’altra, el 14 

desenvolupament de la Llei de finances locals dins del marc Estatutari,  ambdós 15 

negociats i acordats amb el món local. 16 

 17 

Les seves prioritats han de ser: 18 

 19 

• Nou marc competencial  ajustat a la realitat, amb el corresponent finançament, 20 

la qual cosa implica introduir càlculs raonables del cost de les prestacions dels 21 

serveis públics locals. 22 

 23 

• El disseny del sistema de finançament s’ha de fer d’acord amb aquest 24 

repartiment competencial i tot respectant els principis de suficiència de 25 

recursos, equitat, autonomia i responsabilitat fisc al 26 

 27 

• Equilibrar la despesa  pública  que assumeixen els Ajuntaments, què és un 28 

19% del total del Estat i el finançament  que perceben , el qual es manté en un 29 

13% des de fa anys, mitjançant una major participació en els tributs de l’Estat 30 

(IRPF i IVA) i un increment de les subvencions no condicionades  31 

 32 

• Reforma de l’aplicació actual de la Llei d’estabili tat pressupostària, per 33 

poder compartir el repartiment de dèficit establert per part de l’UE, amb l’Estat i 34 

les CCAA. En coherència amb l’assumpció del 19% de la despesa 35 

correspondria com a mínim un 1% de dèficit del 4,5% globalment admès a 36 

totes les administracions, així com establir que els objectius de dèficit s’hagin 37 

d’assolir en el conjunt de cicle econòmic i no cada any. 38 

 39 

• Garantir la “Lleialtat Institucional”. Els ajuntaments estan patint diverses 40 

decisions del Govern de l’Estat i de la Generalitat, que perjudiquen notablement 41 

l’escenari pressupostari. 42 

 43 

Destaquem per part del Govern de l’Estat l’efecte de la Llei de Racionalització i 44 

Sostenibilitat de les Administracions Locals, la qual provoca la privatització dels serveis 45 

públics, així com les dues pujades de l’IVA en els darrers quatre anys i les retallades 46 

en el sistema públic de protecció social i en les polítiques actives d’ocupació.  47 

 48 

Per part del Govern de la Generalitat recordar l’impagament dels deutes amb els 49 

ajuntaments per un import de 1.800 milions  d’euros, l’incompliment dels convenis 50 

signats  amb els ajuntaments especialment en l’àmbit educatiu i cultural i l’ajornament 51 

del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, essencial per inversions en cohesió social i 52 

territorial i la congelació de la Llei de Barris. 53 

 54 



 28 

• Derogació de la regla de la Despesa  que limita, de manera unilateral per part 1 

de l’Estat , el creixement pressupostari dels Ajuntaments 2 

• Derogació de la modificació de l’article 135  de la Constitució, que obliga 3 

també als Ajuntaments al pagament del deute financer, per davant de la 4 

cobertura dels serveis públic i de les inversions municipals. 5 

• Derogació de la LRSAL, atès que una de les seves repercussions més clares 6 

és l’externalització i la privatització dels serveis municipals si són possibles 7 

generadors de beneficis privats. 8 

 9 

112. Auditoria del deute.  10 

L’enorme deute acumulat pel sector públic i en especial per alguns ajuntaments 11 

condiciona els seus pressupostos i  per tant la realització efectiva de polítiques socials 12 

i de recuperació econòmica. El més xocant és que bona part del deute s’ha generat pel 13 

funcionament irresponsable dels mercats o de les polítiques neoliberals, que ha 14 

socialitzat les pèrdues i ha obligat a retallar la despesa pública, ha reduït els ingressos 15 

fiscals dels quals participen els ajuntaments i els hi ha imposat un sobrepreu en els 16 

seus aprovisionaments per l’increment de l’IVA. I a la vegada se’ls hi ha imposat 17 

càrregues financeres excessives molt per sobre del cost de finançament real al qual 18 

l’estat té accés, incompliment flagrantment el principi de lleialtat institucional. 19 

 20 

Si a aquestes accions irresponsables que han situat a la vegada al nostre país vuit 21 

punts per sota en pressió fiscal que la mitjana europea i als ajuntaments amb una 22 

menor capacitat pressupostària, li afegim alguns comportaments també irresponsables  23 

en els propis ajuntaments governats per la dreta (i en particular l’ajuntament de 24 

Barcelona que ha actuat de caixa “B” de la Generalitat, com també les Diputacions), 25 

caldrà analitzar quina part de l’endeutament municipal és il·legítim i per tant ha generat 26 

una càrrega d’obligacions i d’interessos que cal rebutjar i en tot cas traspassar a qui 27 

l’ha generat o reclamar responsabilitats a qui l’ha creat de manera innecessària o per 28 

interessos il·legítims o fins  i tot il·legals.  29 

 30 

En aquest sentit proposem: 31 

 32 

o Realitzar una auditoria del deute  dels ajuntaments i la resta d’ens locals i 33 

supramunicipals. 34 

 35 

o Rebutjar el deute generat per actuacions injustes contra els ajuntaments 36 

des d’altres administracions hagin estat imposades o amb connivència 37 

política entre els governants 38 

 39 

o Emprendre mesures legals contra els responsables públics o privats de tot 40 

aquell deute que s’hagi generat per operacions amb el sector privat que no 41 

respongui a l’interès públic.  42 

 43 

 44 

 45 

4.2. Una fiscalitat socialment justa i equitativa.  46 

 47 

Entenem l’equitat com els diferents mecanismes que contribueixen a l’extensió dels 48 

serveis públics a tots els ciutadans, independentment del seu nivell de renda i del 49 

diferent grau en el que aquests han de contribuir al manteniment dels mateixos. Partim 50 

de la premissa que l’equitat i la racionalitat econòmica no són incomp atibles en 51 

les finances locals, sinó que són perfectament comp lementaris . De fet, assolir 52 



 29 

aquesta complementarietat és aplicar polítiques d’esquerres. Aquest plantejament ens 1 

permetrà fer compatibles les mesures anticrisi amb les mesures antidèficit.  2 

 3 

113. Tarifació Social: Progressivitat en qualsevol contribució ciutadana al 4 

finançament d’un servei públic municipal. Si volem avançar en equitat, la 5 

tarifació social és una condició necessària. Tenim el ple convenciment que hi 6 

ha una política fiscal local plenament coherent amb les polítiques locals 7 

d’inclusió social, que passa per la tarifació social de les taxes i els preus públics 8 

municipals, Per aquest motiu, proposem que l’establiment d’un sistema de 9 

tarifació social que s’ajusti per a cada persona a la seva renda individual o 10 

familiar, així com a d’altres circumstàncies personal i/o familiars, s’estengui a 11 

tots el Ajuntaments, com a criteri polític central en la política municipal. 12 

 13 

114. La necessària reforma de l’IBI . L’impost sobre béns mobles és el més 14 

rellevant en el sistema tributari local actual. Es considera un impost adequat 15 

per ser assignat a l’administració local perquè grava la propietat urbana i gran 16 

part dels serveis públics locals són serveis a les unitats urbanes.  Reclamem 17 

una reforma en profunditat d’aquest tribut, de manera que se’n pugui modular 18 

el seu impacte sobre les famílies, en funció de les seves capacitats reals. Així 19 

mateix cal establir les mesures necessàries per mantenir actualitzades les 20 

valoracions cadastrals amb l’objecte de garantir la capacitat recaptatòria i evitar 21 

els problemes d’equitat entre els contribuents de municipis valorats en exercicis 22 

diferents.  23 

 24 

115. Proposem aprovar subvencions amb caràcter compensatori  i establir 25 

un Reglament d’Ajuts econòmics que garanteixi que tothom pot fer front a les 26 

seves obligacions tributaries vers l’ajuntament. 27 

 28 

116. Cànon sobre la Concessió de serveis públics: 29 

 30 

o Un cànon fixe sobre la propia Concessió. 31 

 32 

o Un cànon variable sobre el guany. Establir en el Plec de Condicions i, per 33 

tant, en el Contracte Administratiu que aquest import del cànon variable ha 34 

de ser finalista (reinversió en el propi servei/equipament, en el cost de 35 

l'aplicació de la Tarifació Social,..). 36 

 37 

117. Exigir el retorn de l'IVA pagat pels ens local s en les seves 38 

inversions . 39 

 40 

 41 

4.3. Fiscalitat verda i de millora de la qualitat d e vida  42 

 43 

La fiscalitat verda és una realitat als ajuntaments governats per ICV-EUIA-EPM que cal 44 

continuar i aprofundir com a element de la política ambiental. S’entén que aquesta 45 

fiscalitat no té com objectiu el recaptament  per si mateix, sinó la millora del medi 46 

ambient. D’aquí que es tracti d’un conjunt de mesures que incentiven conductes més 47 

ecològiques entre la ciutadania i els responsables d’activitats econòmiques i, per altra 48 

banda, dissuadeixen les perjudicials. 49 

 50 

118. Justícia social 51 

 52 

o En el marc de l’aprovació de les Ordenances Fiscals de cada exercici, els 53 

Ajuntaments  analitzaran  i auditaran cada servei públic objecte de taxes o 54 



 30 

preus públics, revisant els criteris de les exempcions i/o de les 1 

bonificacions, adequant-los a les noves necessitats i establint, quan 2 

s’escaigui,  sistemes de Tarifació Social i sometent aquest mesures a la 3 

informació del Consell Municipal de Garantia dels Drets Bàsics. 4 

 5 

119. Transport  6 

 7 

o Incentivar el transport públic: Reducció de tarifes i revisió dels abonaments i 8 

dels descomptes, en aquelles àrees a on el transport públic sigui un mitja 9 

alternatiu clar a vies sobrecarregades. 10 

 11 

o Reduir el transit en les zones més congestionades o en moments d’alta 12 

contaminació, amb restriccions pels vehicles privats considerant el seu 13 

nivell de contaminació, o en funció de les matrícules (parells/senars), així 14 

com la creació de zones amb transit pacificat. 15 

 16 

o Redefinició de l’Impost de vehicules de tracció motora, coma mb l’IAE per a 17 

empreses, per gravar més els vehicles més contaminants, i per establir 18 

bonificacions en funció de la seva incidència en el medi ambient, la qual es 19 

pot aplicar als vehicles elèctrics o bimodals. Proposem aplicar aquest 20 

coeficient màxim als vehicles amb emsisions de CO2 superiors a 130grs/km 21 

i a partir d’aquí anar fent boniifcacions graduals per nivells d’emissions 22 

inferiors (fins a 120, fins a 100, etc...). 23 

 24 

o Establir convenis entre Ajuntament i aquelles empreses que aposten pel 25 

Transport Públic Urbà (obligatori en els municipis de més de 50.000h), amb 26 

“bons” en la utilització d’aquest servei públic municipal.  27 

 28 

120. Habitatge:  29 

 30 

o Aplicació d’un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost de béns 31 

immobles d’ús residencial als immobles que després d’úna execució 32 

hipotecària es trobin desocupats permanentment.  33 

 34 

o Establiment de bonificacions sobre l’Impost de Bens Immobles, mitjançant 35 

una bonificació que pot arribar al 50%, on s’hi hagin instal·lat sistemes 36 

d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar. 37 

 38 

o Establir subvencions municipals en l’Impost sobre Construccions, 39 

Instal·lacions i Obres (ICIO), i la Taxa per Llicències Urbanístiques per 40 

aquelles comunitats de propietaris que no disposin d’ascensor col·lectiu i 41 

acordin posar-ne, així com les obres destinades a millores en 42 

l’accessibilitat, especialment en els edifics més antics. 43 

 44 

o Bonificació en l’ICIO fins el 95% per a les obres que incorporin sistemes 45 

d’aprofitament tèrmic o elèctric o d’energia solar. 46 

 47 

121. Impost sobre Activitats Econòmiques  : Exercir la possibilitat de 48 

bonificació de fins un 50% de la quota per les empreses que utilitzin o 49 

produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies 50 

renovables o sistemes de cogeneració. 51 

 52 

122. Taxes per subministrament d’aigua : Redefinició de les taxes per 53 

subministrament d’aigua establint tarifes marginalment creixents en relació al 54 

consum per càpita (seguint la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu). 55 



 31 

Per tant, garantir un nivell bàsic de consum i dissuadir l’excessiu. Així mateix 1 

establir una part de la quota fixa relacionada amb el que s’estableixi com bàsic, 2 

amb l’objecte de desincentivar els habitatges buits. Així mateix, aplicació de la 3 

Tarifació Social esmentada en l’apartat anterior. 4 

 5 

123. Residus  6 

 7 

o Generalitzar als municipis la Taxa per la recollida, tractament i eliminació 8 

d’escombraries i d’altres residus urbans. Així mateix generalitzar les taxes 9 

per utilitzacions de la deixalleria. Treballar una Taxa que estableixi, pel que 10 

fa a l’àmbit comercial i industrial, grups de subjectes passius en funció de 11 

les fraccions orgàniques que generen i del cost de la seva recollida i 12 

tractament en els respectius municipis. 13 

 14 

o Introducció de la Taxa de servies de legalització de les activitats i 15 

instal·lacions i de serveis ambientals. 16 

 17 

124. Altres mesures fiscals:  18 

 19 

o Taxa i/o Preu Públic per Publicitat Dinàmica:  establir taxes als anunciants 20 

en l’espai públic, tot regulant i acotant força els espais on es podrà realitzar 21 

aquesta activitat (cartelleria a l’espai públic i als equipaments municipals i 22 

en els elements mòbils con vehicles,...). 23 

 24 

o Taxa sobre els caixers automàtics ubicats a la via pública, com ja han fet 25 

alguns municipis. 26 

 27 

o Taxes sobre serveis annexos en equipaments municipals que són 28 

getsionats de forma directe (màquines expenedores,...). 29 

 30 

o Establir Taxes per la ubicació de casetes de serveis puntuals o fixes si 31 

l’ajuntament en licita la ubicacióen el municipi de manera regulada i amb el 32 

menor impacte possible (casetes de venda de productes alimentaris de 33 

temporada, de venda de focs artificials, de xurreries i altres productes 34 

alimentaris en zones d’oci). En aquest cas més que mai la Taxa ha de 35 

servir per garantir la cobertura de possibles costos ambientals o molèsties a 36 

les persones). 37 

 38 

 39 

4.4. Participació en els pressupostos, transparènci a en l’elaboració i 40 

rendició de comptes.  41 

 42 

125. Aposta ferma per la participació ciutadana . Cal aprofitar la proximitat 43 

a la ciutadania per detectar totes les necessitats i establir prioritats. Així mateix 44 

és necessari afegir transparència a l’activitat municipal. En presentar el 45 

pressupost explicarem allò que ens permetrà fer a cada àmbit, i en tancar-lo, el 46 

què hem fet i el què no hem fet i perquè. 47 

 48 

Durem a terme una planificació de Pressupostos plurianuals , revisables i 49 

actualitzables. En el cas de les inversions ens proporcionaria una eina molt útil 50 

com és el Pla d’inversions plurianual, tot tenint en compte que bona part 51 

d’aquests inversions estan finançades totalment o parcialment per altres 52 

administracions, que alhora haurien de planificar aquesta plurianualitat.   53 

 54 



 32 

Pressupostos amb perspectiva de gènere . Dissenyarem, executarem i 1 

avaluarem els pressupost municipal de manera que l’impacte de la distribució 2 

de la despesa pública municipal ha de vetllar per ser equitativa i per atendre els 3 

interessos i necessitats que tenen les dones a tots els àmbits i àrees. 4 

 5 

 6 

4.5. Gestió dels serveis públics: gestió directa i compartida o 7 

cooperativa  8 

 9 

Creiem que és l’hora d’apostar i avançar, de manera ferma, en la municipalització o 10 

remunicipalització dels serveis públics , com un pas endavant en l’equitat i la 11 

universalitat. La gestió directa de determinats serveis com el del subministrament 12 

d’aigua i del clavegueram, les escoles bressol i d’arts, del transport públic urbà, de 13 

l’atenció domiciliaria, entre d’altres, dota a l’ajuntament d’un major control i garantia de 14 

qualitat del servei, en totes les seves vessants, així com d’un correcte manteniment i 15 

renovació de les infraestructures necessàries, per oferir el servei en condicions de 16 

qualitat. Per altra banda no s’ha d’oblidar la implementació d’auditories dels serveis 17 

externalitzats per comprovar la seva gestió i el seu correcte funcionament. 18 

 19 

Tanmateix, defensem una gestió compartida  d’una part dels serveis municipals, 20 

especialment dels no obligatoris. Figures com la gestió interessada o els Convenis 21 

permeten que el teixit associatiu i cooperatiu del municipi pugui assolir el caràcter 22 

complementari o, i fins i tot supletori, de l’administració local, en el desenvolupament 23 

d’aquests serveis. 24 

 25 

Gestió racional de la despesa. Els ajuntaments continuen tenint  l’obligació d’ajustar 26 

la despesa i la inversió a les seves possibilitat reals, tot garantint la cobertura dels 27 

serveis bàsics i, com diem, l’equitat i la universalitat.  28 

 29 

Al respecte proposem el següent: 30 

 31 

126. Renegociarem tots els contractes , independentment del termini de 32 

vigència. Cal explorar vies de negociació amb les empreses que tenen 33 

contractes en vigor, per tal d’ajustar-los a la realitat  34 

 35 

127. Mesures d’eficiència en els subministraments , com per exemple 36 

endegant un Pla integral d’eficiència de tos els equipaments i infraestructures 37 

municipals  38 

 39 

128. Mancomunarem determinats serveis o equipaments  amb altres 40 

municipis . 41 

 42 

129. Millorarem  la gestió de la tresoreria municip al. Una bona manera de 43 

fer-ho és mitjançant la Delegació de la Gestió i Recaptació dels tributs en els 44 

Organismes públic de gestió i recaptació tributària, de les diferents Diputacions 45 

provincials. 46 

 47 

130. Actuar en una major recaptació fiscal , tant en l’assoliment de majors 48 

percentatges de recaptació de cada figura tributaria, com també pel que fa a la 49 

inspecció. Una mesura necessària tant per l’impacte positiu per les finances 50 

municipals com pel que comporta d’una major justícia social, atès que 51 

representa un pas endavant en la lluita vers l’economia submergida i un 52 

tractament igualitari en la tributació local. 53 

 54 

 55 



 33 

5. El planejament urbanístic com a instrument per 1 

transformar la ciutat.  2 

 3 

Un urbanisme amb estratègia ecosocial, capaç de determinar la ciutat-horitzó de 4 

forma participada  i els objectius culturals, agrícoles, socials,econòmics, de promoció 5 

del coneixement, d’ intecanvi i cooperació territorial, de qualitat de vida i ambientals en 6 

matèria urbanística municipal,  establir les potencialitats i les febleses i  les estratègies 7 

per posar els mitjans per aconseguir el futur urbanístic  escollit. 8 

 9 

 10 

5.1. Una ciutat més justa, l’urbanisme com a eina d e polítiques 11 

socials per garantir la justícia espacial.  12 

 13 

131. Un urbanisme més redistributiu  econòmica i socialment, com a 14 

instrument delluita contra les desigualtats territorials, que aposti per 15 

dignificarels barris, percrear equipaments públics, i que situï en el centre de les 16 

prioritats una política pública d’habitatge digne per tothom. 17 

 18 

132. Augmentar el benefici públic en les operacions  urbanístiques, amb 19 

l’objectiu de recuperar la plusvàlua que generen els processos de 20 

transformació urbanística, ampliant les cessions de sòl i sostre, les reserves 21 

d’equipaments i d’habitatge protegit, per sobre del mínim exigit a la legislació 22 

vigent. Promoure l’urbanisme cooperatiu amb intervenció de l’administració en 23 

la gestió i com a agent urbanitzador i constructor 24 

 25 

133. Crearem una comissió sobre urbanisme i gènere  que informi sobre 26 

els plans urbanístics i que sigui un òrgan permanent d’avaluació de l’impacte 27 

de gènere de les polítiques urbanes . Formarem amb perspectiva de gènere 28 

el personal tècnic i polític que es dedica a la planificació urbanística. 29 

 30 

 31 

5.2. Una ciutat per a tothom, igualitària, que faci liti la vida 32 

quotidiana.  33 

 34 

134. Fer efectiu el dret a la ciutat. Fer efectiva la ciutat compacta, amb 35 

complexitat urbana i barreja d’usos.Generar entorns de quotidianitat urbana 36 

que facin possible la ciutat on es puguin realitzar, en igualtat de condicions, tots 37 

els projectes de vida. 38 

 39 

135. Diversificar els usos dels diferents espais pú blics per adequar-los 40 

als diferents col·lectius que en fan us.  Crear sistemes d’espais públics de 41 

proximitat, que alberguin diferents espais adequats a diferents usos i usuaris. 42 

Amb l’objectiu d’interrelacionar persones de tots els grups socials i de totes les 43 

edats.  44 

 45 

136. Consolidar el sòl terciari, millorant la qualitat del sòl destinat a activitat 46 

econòmica i industrial.  47 

 48 

137. Exigir la continuïtat de la Llei de Barris com a projecte integral a la 49 

regeneració urbana prioritzant la rehabilitació d’edificis i habitatges, eina bàsica 50 

per a la cohesió social, la inserció la laboral i la millora de l'habitabilitat. 51 

 52 
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138. Aposta en la planificació urbana per la mobili tat pública i 1 

sostenible , pel transport públic i el desplaçaments a peu i en bicicleta, reduint 2 

substancialment l’espai dels cotxes. 3 

 4 

139. Planificar la seguretat urbana i municipal,  en totes les activitats i 5 

espais públics la seguretat és un factor de gènere i de discriminació social de 6 

primera magnitud. Caldrà planificar l’eliminació de barreres i  les llums urbanes 7 

i les ombres urbanes amb itineraris segurs i ambientalment sostenibles alhora. 8 

 9 

140. Elaborarem plans locals de seguretat amb perspectiva de gènere , 10 

amb especial atenció als punts de major percepció d’inseguretat, de manca 11 

d’il·luminació i visibilitat. 12 

 13 

141. En defensa del model comercial de proximitat i  contra la 14 

mercantilització turística de les ciutats. Continuar defensant un model de 15 

comerç urbà, de proximitat i estructurador dels barris i els centres urbans i 16 

establir els llindars ambientals i socials a les activitats turístiques tant per 17 

prevenir els seus efectes en la vida ciutadana com en el paisatge urbà, 18 

l’especulació urbanística i l’activitat econòmica. Promoure el turisme 19 

culturalment responsable i revenir l’intrussisme turistic 20 

 21 

142. Plans de gestió sostenible de les mercaderies,   a partir de 22 

l’articulació amb gestió amb noves tecnologies del  trànsit ,distribució, càrrega i 23 

decàrrega de les mercaderies, per minimitar l’impacte ambiental i el CO2  24 

 25 

143. Plans de gestió sostenible de l’agricultura i el sòl no urbanitzable,  26 

promovent el coopertativisme local, l’agricultura ecològica, la fetilització natural 27 

promovent la recuperació d’espècies equilibrants com les avelles i eradicant els 28 

tractaments fitosanitaris perjudicials per al medi ambient. Gestió de l’accés no 29 

motoritzat al sòl no uranitzable amb incorporacióc del paper estructurant dels 30 

camins rurals  i  la valorització de l’activitat agrícola de proximitat vinculada a 31 

les activitats urbanes,  tot reactivant les activitats  i la protecció del patrimoni en 32 

les edifcacions rurals  i en els sistemes de gestió de l’aigua. 33 

 34 

144. Incorpora des de l’inici de totes les transfor macions urbanes els 35 

criteris de gènere i accessibilitat universal.  Crear un observatori sobre 36 

urbanisme, gènere i no discriminació que informi sobre els plans urbanístics i 37 

que sigui un òrgan permanent d’avaluació de l’impacte de gènere i de no 38 

discriminació social de les polítiques urbanes. Amb l’objectiu de tenir en compte 39 

en qualsevol actuació a l’espai públic l’experiència i usos quotidians dels seus 40 

usuaris i usuàries.Formar amb perspectiva de gènere el personal tècnic i polític 41 

que es dedica a la planificació urbanística. 42 

 43 

 44 

5.3. Una ciutat feta entre tots i totes.  45 

 46 

Amb un urbanisme més participatiu, que es practica en tot moment des del diàleg i 47 

la plena implicació veïnal i de la ciutadana. 48 

 49 

145. Promoure, ampliar i diversificar els processos  participatius.  Crear 50 

el Consell Municipal d’Urbanisme i Política Territorial per a la participació dels 51 

actors implicats. Promoure la informació i la divulgació de tots els processos 52 

urbanístics. Impulsar processos participatius previs, que serveixin per definir els 53 

projectes i els seus objectius. Fer el retorn i la seva avaluació posterior. Ampliar 54 

els períodes d’exposició al públic.  55 
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 1 

146.  L’espai públic participat, pensat i construit amb i  per la ciutadania .  2 

Per això cal promoure les inversions fetes directament pel sector públic  3 

d’espais  i edifcacions públiques. Cal es facin íntegrament amb plans 4 

d’ocupació o serveis d’obres propis, promovent l’ocupabilitat de mà d’obra 5 

aturada del i la participació de petites i mitjanes empreses locals en allò que els 6 

recursos propis municipals no hi puguin arribar: 7 

 8 

147. Gestionar els interessos territorials amb auto nomia local 9 

empoderada.  Reclamar a les altres administracions competents en màteria de 10 

Territori,  els drets a l’accessibilitat a les grans infraestructures, els drets a la 11 

connectivitat ecològica, els drets a la mobilitat sostenible i a una planificació de 12 

les grans infraestructures de transport d’energia, mobilitat, aigua i persones i 13 

mercaderies sostenible i respectuosa amb els territoris. En ciutats com 14 

Tarragona o Barcelona i en tot el litoral cal continuar reclamant un model 15 

territorial sostenible i combatre la depredació especialment causada per les 16 

lleis estatals territorials (llei del transport terrestre, aeroports, ports, costes, 17 

gasoductes, oleoductes autopistes) i els projectes d’una Generalitat autista 18 

(macroprojectes de ludopatia, oci, etc.)    19 

 20 

 21 

5.4. Una ciutat verda . 22 

 23 

Una ciutat que incorpori les noves dimensions de l’ecologisme urbà  i els principis de 24 

l’habitabilitat sostenible: fer ecociutat, barri a barri. 25 

 26 

148. Incorporar els principis de l’urbanisme ecològic des de l’inici de tots els 27 

processos urbans 28 

 29 

149. Apostar per la rehabilitació i la regeneració de sòl i teixits urbans, 30 

promovent un ús racional i sostenible del territori, i evitant les noves 31 

urbanització. Promoure l’agent rehabilitador social i cooperatiu. Consolidar el 32 

sol urbà, teixir, recosir la trama urbana, optar per la rehabilitació i reciclatge 33 

intern, evitant nous desenvolupaments. 34 

 35 

150. Planificar el procés cap a l’autosuficiencia e nergètica, alimentària i 36 

del cicle de l’aigua. Cal preparar les ciutats per a situacions de crisi i  de 37 

Fractura de la globalització.  38 

 39 

151. Planificar l’arribada de noves tecnologies a t otes les llars i  a les 40 

activitats econòmiques per prevenir la fractura digital ciutadadana  i la 41 

deslocalització d’activitat econòmica 42 

 43 

152. Contractacions i compres verdes, amb criteris de sostenibilitat social, 44 

economica i ambiental en tots els plecs públics 45 

 46 

 47 

5.5. Una ciutat amb identitat i memòria col·lectiva  48 

 49 

153. Protegir i preservar els teixits històrics, el  patrimoni arqueològic, 50 

arquitectònic i industrial, el paisatge, les trames  urbanes, i els referents 51 

urbans que mantenen el vincles emocionals amb el territori. 52 

 53 

154. Apostar per  funció social, simbòlica i ambien tal de l’Espai públic. 54 

L’espai públic que explica el passat i proposa el futur, el disseny urbà, l’art 55 
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urbà, el paisatgisme urbà  i l’arquitectura com a agents comunicadors, 1 

recuperadors de la història,  creadors d’espais de relació  i agents equilibradors 2 

en matèria ambiental,  de gènere i d’interculturalitat 3 

 4 

 5 

 6 

6. Agricultura periurbana: aposta per la proximitat , la 7 

sobirania alimentària i la sostenibilitat.  8 

 9 

De la mateixa manera que des de la Xarxa Agroterritorial es va impulsar la «Carta de 10 

l’Agricultura Periurbana» ICV-EUIA-EPM volem promoure una manera d’integrar 11 

l’espai agrari municipal i supramunicipal, les necessitats del sector agrari i les de la 12 

ciutadania en general en l’àmbit de la governança del menjar . 13 

 14 

Cal reconnectar el poble o ciutat amb el camp a partir d’una relació simbiòtica on els 15 

pobles i ciutats esdevenen sostenibles per ser compacta en la seva morfologia, 16 

complexa i densa en coneixement en la seva organització, eficient i sense impacte 17 

metabòlic i cohesionada socialment, incorporant l’espai agrari com una infraestructura i 18 

un equipament, i a l’agricultura de proximitat. Una ordenació orientada a reduir la 19 

petjada ecològica i la petjada del CO2 on els espais de producció agroalimentària 20 

configurin un nou eix que connecti la cadena alimentària que va des de la producció, el 21 

processament, la distribució, el consum i la gestió d’excedents i de residus, així com 22 

totes les institucions i organitzacions associades.  23 

 24 

El planejament territorial i urbanístic ha estat l’eix sobre el qual ha vingut pivotant la 25 

preservació dels espais agraris (classificació i qualificació del sòl agrari, xarxa de reg i 26 

de camins, assentament rurals, xarxa hidrològica, etc.), en uns moments que als 27 

pobles i ciutats se les vol conceptualitzar de “sistemes intel·ligents” cal que l’eix sobre 28 

el qual se centri l’acció de la governança local vers als espais agraris siguin els 29 

aliments. D’aquesta manera es participa en donar resposta a la intel·ligència derivada 30 

del convenciment que les ciutats i pobles han de ser autosuficients en energia, 31 

recursos i aliments.  32 

 33 

Cal enfortir el paper dels governs locals en la preservació i gestió dels espais agraris 34 

davant la demanda creixent de productes de proximitat i on la complicitat de la pagesia 35 

i dels consumidors i consumidores és una realitat en augment, i per tant hem 36 

d’incorporar la governança alimentària amb actuacions concretes en àmbits que van 37 

des dels espais agraris fins als menjadors escolars passant pels mercats locals, entre 38 

d’altres actuacions.  39 

 40 

Des d’aquesta perspectiva de “l’eix alimentació”  sorgeix la necessitat de projectes 41 

agrourbans  que configurin la ciutat o el poble i el camp com una unitat tot  i les 42 

especificitats pròpies, però complementàries.  43 

 44 

Un projecte agrourbà i agrosocial 45 

 46 

Les nostres propostes s’emmarquen en un projecte agrourbà i agrosocial que intenta 47 

minimitzar els impactes ambientals derivats de la pròpia activitat agrària i contribuir a 48 

valoritzar l’activitat agroeconòmica del sector agrari, de l’espai agrari i de paisatge que 49 

aquest genera amb l’activitat productiva, així com donar resposta a les necessitats 50 

alimentàries de proximitat de la ciutadania. 51 
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El projecte agrourbà no separa el urbà del rural com dos espais desvinculats sinó que 1 

entén que es tracta d’un mateix territori amb dos espais amb especificitats pròpies 2 

però que s’interconnecten cercant beneficis mutus. 3 

 4 

La consecució del benefici en l’activitat productiva es basa en obtenir benefici 5 

econòmic resultat de l’obtenció de renda per l’activitat productiva realitzada i els 6 

productes obtinguts, benefici social com a conseqüència del compromís amb el 7 

consumidor, destinatari de les produccions obtingudes i com a generador de llocs de 8 

treball i benefici ambiental com a resposta a la cura que es té amb la natura per 9 

conservar la biodiversitat, per mantenir i millorar la qualitat agronòmica del sòl, per la 10 

cura que es té en la utilització de recursos naturals com l’aigua. 11 

 12 

L’estratègia alimentaria és un horitzó en el qual les ciutats han de dedicar una atenció 13 

específica amb la finalitat d’intervenir en la manera de produir, en la distribució de les 14 

produccions i en el consum dels aliments per tal d’aconseguir millors nivells 15 

d’accessibilitat, la qualitat, l’equitat, la salut alimentària i reduir els residus i l’impacte 16 

ambiental. 17 

 18 

Propostes declaratives: 19 

 20 

- Adhesió a la «Carta de l’Agricultura periurbana (Per a la preservació, l'ordenació, el 21 

desenvolupament i la gestió  dels espais agraris periurbans) i elaboració de Cartes 22 

locals de l'agricultura periurbana, que es concretaran mitjançant la redacció i 23 

aprovació d'un Pla estratègic de gestió i desenvolupament sostenible on es 24 

defineixin els principis i línies estratègiques i es concretin les actuacions 25 

encaminades a dur a terme, per tal de preservar els valors i desenvolupar les 26 

funcions de un espai agrari periurbà concret, tal com indica el Dictamen del Comitè 27 

Econòmic i Social Europeu sobre "Agricultura periurbana”. 28 

 29 

- Adhesió a la declaració a favor de la Sobirania Alimentaria. 30 

 31 

- Adhesió a la declaració de “municipi lliure de transgènics” 32 

 33 

- Adhesió a l’estatus de “Ciudad por el Comercio Justo” 34 

 35 

Aquestes declaracions, adhesions i suports són la base per la concreció i 36 

desenvolupament del Programa Agrari per a les Municipals 37 

 38 

Propostes d’acció: 39 

 40 

155. Impulsar la producció i els vincles de proximi tat. 41 

 42 

o Incorporar en el planejament municipal la dotació d’espai agrícola per habitant. 43 

Promoure activitat agroeconòmica amb accions en l’àmbit del planejament i el 44 

urbanisme i de la promoció de les produccions 45 

 46 

o Fomentar i implementar un Banc o Fons de terres per ampliar explotacions i/o 47 

permetre l’accés a la terra dels que s’incorporen al món rural (Nova pagesia) 48 

 49 

o Implantar una xarxa d’horts urbans pel lleure a disposició de la ciutadania. 50 

Fomentar i incentivar els horts escolars 51 

 52 

o Fomentar l’activitat agroramadera a partir d’explotacions ramaderes extensives 53 

ovines i/o bovines 54 

 55 
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o Elaborar, conjuntament amb altres administracions, un pla d’actuació de 1 

camins rurals i xarxa de reg (manteniment i millora)  2 

 3 

o Redactar un Pla tècnic de gestió i millora forestal dels boscos de titularitat 4 

pública i incentivar la redacció d’aquests plans en el boscos de titularitat 5 

privada 6 

 7 

 8 

156. Garantir la vitalitat comercial de proximitat.  9 

 10 

o Incorporar la compra pública de productes ecològics i de proximitat en les 11 

clàusules administratives dels concursos públics de càtering (escoles, actes 12 

públics, servei de restauració espais públics, etc.) 13 

 14 

o Garantir l’oferta de parades per a la pagesia en els mercats municipals 15 

sedentaris. Impulsar mercats municipals no sedentaris de pagès. Bonificarem 16 

les taxes del mercat setmanal o no sedentari amb un 20% a les parades de 17 

productes de proximitat i del 40% a les parades de productes ecologics 18 

 19 

o Impulsar marques i distintius d’origen i qualitat de proximitat. Publicar una guia 20 

de punts de venda de productes del municipi i del seu entorn (promoure 21 

consum de proximitat)  22 

 23 

o Facilitar la instal·lació de centres i/o punts de distribució de cistelles d’aliments 24 

de proximitat. Fomentar la relació i participació entre producció i consum 25 

(mercats de pagès, agrobotigues). Publicitar els restaurants “Km 0” 26 

 27 

 28 

157. Impulsar campanyes de sensibilització sobre el  consum saludable  i 29 

responsable, especialment a les escoles.  30 

 31 

 32 

158. Reduir els residus i les deixalles així com el s excedents relacionats 33 

amb els aliments. Impulsar punts de concentració i recollida de residus 34 

agrícoles. Fer campanyes per reduir els residus relacionades amb els aliments 35 

(domicilis, restaurants, agricultors, mercats, etc.) així com el malbaratament 36 

d’aliments. 37 

 38 
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Eix 2. Ciutats i pobles per viure amb dignitat i 1 

justícia social.   2 

 3 

ICV-EUiA-EPM apostem per un nou municipalisme promotor d’un nou estat local 4 

benestar, amb serveis de proximitat per tothom, participació i gestió ciutadana. Ciutats 5 

i viles com a espais de resistència ètica al servei de la dignitat de les persones: en 6 

defensa de l’habitatge i lliures de desnonaments, amb transports públics a preus 7 

populars, on la gestió municipal impedeixi que es faci negoci de l’aigua i l’energia. 8 

Sense pobresa ni exclusió social; amb programes de garantia de mínims vitals, de 9 

seguretat vital, com a dret humà  10 

 11 

L’empitjorament de les condicions de vida ha portat a moltes persones a la pobresa, 12 

per tal de reduir-la s’ha d’avançar cap a mesures emancipadores, que posin a la 13 

persona en el centre de l’atenció de les polítiques públiques. Creiem que aquesta 14 

situació s’ha de revertir i recuperar els drets perduts, perquè invertir en la garantia de 15 

drets socials no solament millora les condicions de vida sinó que també enforteix 16 

l’economia. Les polítiques socials operen com a factors de suport al desenvolupament 17 

econòmic, atès que generen cohesió i inclusió, sense les quals no hi pot haver un 18 

desenvolupament sostenible. 19 

 20 

Volem ciutats i viles compromeses amb la igualtat entre dones i homes, l’emancipació 21 

de la gent jove, la vida independent de les persones amb diversitat funcional i la 22 

dignitat de les persones grans. Un nou municipalisme que situa l’educació pública de 23 

qualitat, l’educació al llarg de la vida, la democratització cultural i la creativitat de base 24 

com a eines de ciutadania lliure.  25 

 26 

Sempre hem cregut en el paper actiu i rellevant dels ajuntaments a l’hora de participar 27 

en el desenvolupament de les polítiques educatives i culturals en els seus territoris, 28 

però el model de governança òptim per desplegar l’agenda neoliberal de l’educació 29 

exigeix reduir el rol educatiu dels municipis a la mínima expressió. L’entrada en vigor 30 

d’una altra llei, la LRSAL, ha incentivat aquesta manca d’incentivació de l’acció 31 

municipal en educació. 32 

 33 

Volem un municipalisme actiu i compromès amb les polítiques educatives que es 34 

despleguen en el seu territori, i reivindica un rol de l’educació i la cultura en clau 35 

emancipadora i constructora de ciutadania. Un municipalisme que garanteix l’equitat 36 

en l’accés a l’educació i a la cultura, l’exercici i els resultats en l’educació de totes les 37 

persones al llarg de la vida, i que fomenta polítiques locals d’èxit per aconseguir-ho. 38 

 39 

No volem ni podem obviar l’impacte sobre la salut del context econòmic i social que 40 

pateixen les nostres famílies. De nou hem d erecordar que la salud és molt més que un 41 

sistema d eprestació de serveis sanitaris i que vé condicionat pels determinants 42 

socials. La salud és un indicador inqüestionable de la qualitat d’una societat. 43 

 44 

Actualment les polítiques socials són insuficients i fragmentades, i no permeten assolir 45 

l’objectiu de tots els serveis municipals, més enllà dels estrictament de benestar, que 46 

és garantir la igualtat d’oportunitats i l’autonomia personal. 47 

 48 

Per ICV-EUiA-EPM les persones han d’esdevenir les v eritables protagonistes, 49 

subjectes actius, de totes les polítiques. L’autono mia personal i l’enfortiment de 50 

les xarxes relacionals, tant familiars com associat ives i comunitàries s’ha de 51 

situar al centre de les polítiques. L’objectiu és q ue totes les persones puguin 52 

desenvolupar els seus projectes de vida en igualtat  de condicions.  53 
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 1 

El principal repte del proper mandat serà doncs aconseguir uns nous serveis 2 

municipals d’atenció a les persones on es prioritzi l’abordatge global de les necessitats 3 

de les persones i els seus entorns familiars i comunitaris. Un serveis que facilitin 4 

l’exercici dels drets de ciutadania més enllà de l’atenció a les problemàtiques socials 5 

més greus i urgents.  6 

 7 

Cal recuperar la visió integral de la política; això es traduiria en una major integració 8 

de, per exemple, les polítiques municipals educatives, culturals, de salut,  9 

econòmiques, ocupacionals, territorials i socials. S’ha de fomentar la transversalitat 10 

dels serveis d’atenció a les persones, del treball social, pensar i treballar amb les 11 

persones de manera integral, superant compartiments i segmentacions, més 12 

vinculades a la lògica burocràtica que a les necessitats, els drets i els projectes de les 13 

persones. Avui molts serveis municipals tenen etiquetes estigamtitzadores ( només 14 

són utilitzat per una determinada part de la població) i d’altres tenen barreres d’accés, 15 

bàsicament econòmiques, que fan que una part de la població no hi pugui accedir. 16 

 17 

Tot això ens porta a defensar un canvi de model del s serveis socials i d’atenció a 18 

les persones, cap a un paradigma emancipador, que f aci possible viure amb 19 

justícia social i dignitat, promotor de l’autonomia  personal i la vinculació social i 20 

comunitària. Uns serveis socials universals, de qua litat i de proximitat, que 21 

actuen per eradicar els factors que generen exclusi ó, que lluiten contra 22 

l’emergència, que atenen persones i col.lectius vul nerables, i que tracen 23 

itineraris d’inclusió, a partir de l’empoderament p ersonal i comunitari.  24 

 25 

 26 

1. Per viure amb dignitat: Pla de “Rescat Social” 27 

 28 

ICV-EUiA-EPM apostem per un Pla de Rescat Social que doni resposta a l’emergència 29 

social que es viu a les ciutats i pobles de Catalunya. El rescat social ha d’estar 30 

acompanyat de les oportunitats per a tothom de fer front a totes les cares de la 31 

pobresa. L’educació, la salut, la cultura estructuren individualment i social 32 

coneixements, valors i actituds per superar la desigualtat. Un Pla que garanteixi la 33 

cobertura de totes les dimensions  bàsiques de les necessitats humanes, que rescati 34 

les condicions materials de vida vinculades a la dignitat de les persones. Un Pla que 35 

concreti i faci realitat el Mínim Vital Garantit, que freni l’increment de la vulnerabilitat, 36 

que eviti que més ciutadanes i ciutadans quedin en situació d’exclusió. 37 

 38 

 39 

1.1. Garantir el Dret a l’ocupació i lluita contra l’atur.  40 

 41 

159. Impulsar un Pla d’Emergència contra l’atur amb recursos municipals i 42 

supramunicipals. Pla de xoc contra l’atur juvenil. Polítiques actives d’inserció i 43 

itineraris de suport integral a persones i col.lectius amb dificultats altes 44 

d’inclusió laboral. Cr eació d’un sistema d’orientació laboral permanent, de 45 

suport a les persones en un marc de canvis constants en el mercat de treball. 46 

Programes mixtos de formació i ocupació d’acord amb el teixit empresarial. 47 

  48 

160. Desenvolupament de Plans Municipals d’Ocupació  articulats a 49 

través d’acords socials i territorials que concretin nous models de 50 

desenvolupament i creació d’ocupació de qualitat. Programes de suport a 51 

l’economia social i solidària. Suport a l’emprenedoria col·lectiva. Creació directa 52 

d’ocupació en l’economia verda (energies renovables, mobilitat sostenible...) i 53 

en l’atenció a les persones. Creació d’ocupació per mitjà de plans de 54 
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reindustrialització, suport a sectors emergents i al teixit comercial urbà. Plans 1 

de millora urbana i rehabilitació de barris i edificis com a espais de creació 2 

d’ocupació.  3 

 4 

 5 

1.2. Garantir el Mínim Vital  6 

 7 

161. Garantia d’ingressos mínims per prevenir situa cions de pobresa.  8 

Exigim el reconeixement del dret a accedir a una renda garantida de ciutadania 9 

(art. 24.3 EAC). Cal la superació de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) per una 10 

veritable Renda Garantida de Ciutadania, on els serveis municipals tinguin una 11 

capacitat d’implicació i de gestió molt rellevant.  12 

 13 

162. Garantir l’autonomia alimentària. Garantirem el dret a l’alimentació 14 

bàsica de totes les persones, una dret que cal incloure dins la cartera de 15 

serveis socials i que cal desenvolupar des de serveis i prestacions municipals 16 

públiques i de qualitat. 17 

 18 

163. Garantia de subministraments bàsics. Promourem Plans contra la 19 

pobresa energètica que estableixi mínims de consum energètic garantits per 20 

les persones i famílies alhora que fomentem i potenciem la rehabilitació 21 

d’habitatges. La rehabilitació és la via més adequada des del punt de vista 22 

econòmic i de sostenibilitat (reducció de despesa energètica i emissions).  23 

 24 

164. Cap infant en la pobresa. Crearem plans i programes municipals per 25 

donar resposta urgent a totes les situacions de pobresa infantil. En aquest 26 

marc, caldrà enfortir els serveis municipals d’infància i les prestacions socials a 27 

les famílies amb infants, així com recuperar i ampliar les prestacions 28 

autonòmiques. 29 

 30 

165. Lluitarem contra la feminització de la pobresa  amb programes i 31 

prestacions socials que vetllin per l’accés als drets i subministraments 32 

bàsics i atenguin, les situacions de risc social des d’una perspectiva de 33 

prevenció i emancipació.  34 

 35 

166. Dotarem de recursos econòmics un programa específic de 36 

prestacions socials adreçat a les famílies monomare ntals amb fills i filles 37 

a càrrec  en situació d’atur o precarietat laboral.   Dotarem de recursos les 38 

prestacions socials per abordar les situacions de pobresa de les dones grans i 39 

impulsarem programes d’acompanyament i voluntariat.  40 

 41 

 42 

1.3. Ciutats i pobles lliures de desnonaments.   43 

 44 

167. Governs municipals implicats contra els desnon aments. 45 

Incrementarem el suport jurídic i la intermediació hipotecària. Ampliarem els 46 

recursos municipals adreçats al suport i orientació jurídica de les famílies que 47 

pateixen procesos de desnonaments i incrementarem la intermediació 48 

municipal en els procesos d’execusió hipotecària. 49 

 50 

168. Plans de manteniment de l’habitatge i prevenci ó de desnonaments. 51 

Apostem per la recuperació i l’enfortiment dels programes de prestacions 52 

públiques adreçades al pagament del lloguer o la hipoteca de l'habitatge 53 

habitual. El dret al lloguer just. Enfortirem els programes municipals d’ajuts 54 
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socials al manteniment de l’habitatge. Situarem com a prioritàries les polítiques 1 

de prevenció de tots els desnonaments, per fer possible el principi de cap 2 

desnonament per causes econòmiques sobrevingudes  3 

 4 

169. Dret a l’habitatge en situació d’emergència.  Per mitjà de programes 5 

municipals i supramunicipals, garantirem el dret al reallotjament públic, digne i 6 

estable en cas de pèrdua de l’habitatge. Construirem polítiques d’habitatges 7 

d’emergència, d’accés àgil i com a dret social. 8 

 9 

170. Pla de mobilització urgent d’habitatge públic:   10 

 11 

o Mitjançant els plans locals d’habitatge , amb especial atenció a les 12 

persones i famílies que han patit desnonaments o viuen en 13 

infrahabitatge, la gent jove amb dificultats d’emancipació i la gent gran 14 

amb manca d’autonomia;  15 

o Parc de lloguer social amb els habitatges públics ja existents i ampliar-16 

lo  pressionant a les entitats financeres i la Sareb per posar els seus 17 

habitatges buits a disposició del municipi.  18 

o Sancionant als bancs que mantinguin pisos buits per tal d’estimular la 19 

seva sortida al mercat i recàrrec de l’IBI per immobles que després 20 

d’úna execució hipotecària es trobin desocupats permanentment 21 

 22 

 23 

 24 

2. Un nou Estat de Benestar de proximitat.  25 

 26 

Els Pobles i Ciutats i els seus Ajuntaments han esdevingut la primera, i sovint la única, 27 

trinxera en la lluita contra els efectes de la crisi i en la defensa dels drets socials i la 28 

dignitat de les persones. No ens resignem, i lluitarem per una implicació efectiva de 29 

totes les institucions públiques en la defensa dels drets socials de la gent de 30 

Catalunya. Un Estat de Benestar de proximitat, com a espai de realització de drets i 31 

construcció de bens comuns. 32 

 33 

 34 

2.1. Dret a la vida quotidiana i a l’autonomia pers onal.  35 

 36 

Impulsarem un nou model de serveis socials municipa ls  centrats en la diversitat 37 

de situacions personals i familiars, i en la capacitat de decisió de la persona, així com 38 

en la seva participació en els seus propis processos d’incorporació social. Uns serveis 39 

d’atenció a les persones que tinguin un caràcter proactiu i preventiu, que potenciïn 40 

l’acció comunitària com a motor de transformació social. Amb equips professionals 41 

enfortits, amb formació per atendre situacions i demandes emergents, i amb temps per 42 

situar el treball comunitari i relacional amb altres serveis i el teixit veïnal en el centre de 43 

les tasques professionals. Promourem Ajuntaments coresponsables amb la cura  44 

amb l’impuls i el reforçament de serveis públics de benestar i atenció a les persones i 45 

compromesos en la defensa dels serveis públics. 46 

 47 

 48 

171. Enfortiment dels equips professionals dels serveis socials 49 

municipals, garantint unes ràtios adequades en l’atenció a les persones, una 50 

formació professional adient a les noves demandes emergents i millorant les 51 

càrregues de feina per tal que puguin destinar un temps al treball amb d’altres 52 

serveis, entitats i moviments socials presents en el territori. 53 

 54 
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172. Universalització dels serveis d’atenció domici liària,  que alliberin de 1 

les càrregues de cura a les persones, han de tenir una orientació de promoció 2 

de l’autonomia i la dignitat personal, treballant per la permanència al domicili de 3 

les persones i  la vinculació d’aquestes al seu entorn més immediat, al seu 4 

barri. 5 

 6 

173. Garantirem el dret a participar de la gent gra n i promourem un 7 

envelliment actiu.  Volem que la gent gran continuïn sent ciutadania de ple 8 

dret com en altres etapes de la vida i que els siguin reconeguts els seus drets i 9 

la seva dignitat. Combatrem la soledat  en la qual es poden trobar moltes 10 

dones grans, a través de programes d’acompanyament i voluntariat, 11 

d’activitats i d’incentivar la seva participació so cial , 12 

 13 

174. Pobles i ciutats 100% accesibles per a tothom.  Plans 14 

d’accessibilitat que garanteixin la rehabilitazió o la construcció d’espais 15 

públics accessibles per tothom. Apostem per la sensibilització i formació de 16 

diferents col.lectius (comerciants, comunitats de propietaris, administradors de 17 

finques, ...)  en qüestions relacionades amb l’accessibilitat: normativa, elements 18 

tècnics, ...i per desenvolupar serveis d’assessorament i promoció de la 19 

certificació d’accessibilitat universal (AENOR) a les empreses del municipi. 20 

 21 

175. Apostem per programes de suport a la Vida Inde pendent  de les 22 

persones amb diversitat funcional, els quals han d’incloure habitatges amb 23 

serveis per garantir l’autonomia personal, així com el conjunt de suports 24 

personalitzats necessaris. 25 

 26 

 27 

2.2. Dret a una vida saludable.  28 

 29 

176. Compromís i defensa del sistema públic de salu t, amb equitat en 30 

l'accés i de qualitat. Ens oposem a les retallades, al tancament i reducci ó 31 

d'horaris dels CAPs, a les privatitzacions de serve is, de les immorals 32 

llistes d'espera i de les condicions laborals i sal arials indignes . Els nostres 33 

ajuntaments estaran al costat i seran punta de llança en les reclamacions i 34 

demandes d'usuaris i plataformes davant de les administracions autonòmiques, 35 

estatals i europees.  36 

 37 

177. La salut, una política transversal  present en totes les regidories, amb 38 

avaluació d'impacte en salut en totes les accions de l'administració i amb 39 

comissions de seguiment i revisió d'aquestes. Actuarem per prevenir la 40 

desigualtat en la salut i garantir l’accés als serveis de salut en condicions 41 

d’equitat, sense exclusions.  42 

 43 

178. Impulsarem la governança comunitària de la sal ut. Vetllarem per la 44 

participació de les persones i grups en la millora de la salut, mitjançant els 45 

Consells Municipals de Salut i la recuperació dels Governs Territorials de Salut. 46 

Així com promovent la participació directa en els òrgans de govern dels centres 47 

proveïdors. 48 

 49 

179. Impulsarem la Carta de serveis a la ciutadania  com a garantia del 50 

dret a al salut. La ciutadania tindrà garantida per l’administració local 51 

l’assessorament, l’acompanyament i el compromís d’atenció quan percebi que 52 

aquest dret bàsic  no se li garanteix. 53 

 54 
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180. Avaluació i informació de l’impacte de salut e n totes les actuacions 1 

i mesures de l’administració i en els indicadors de l municipi . El servei de 2 

salut municipal informarà i avaluarà tots els eerveis municipals i coordinarà la 3 

comissió interna de l’administració en salut ; així com establirà les mesures que 4 

consideri per corregir els impactes de salut de tota l’activitat de la ciutat. 5 

 6 

181. Garantirem els programes i les actuacions espe cífiques per a una 7 

viad saludable En els vectiors de contaminació, de mobilitat, d’aigües i de 8 

control de plagues (ropsegadors, insectes, aus). També garantirem els 9 

programmes específics pera les persones i les seves famílies en l’àmbit de la 10 

salut mental, nutrició i patologies derivades. 11 

 12 

182. Salut i drets sexuals i reproductius . Promourem programes 13 

d’educació en la  salut sexual i reproductiva  des d’una perspectiva de 14 

coneixement del propi cos i per una sexualitat lliure, responsable, plaent i lliure 15 

de violències. Impulsarem programes que defensin els drets sexuals i 16 

reproductius i l’accés a mètodes anticonceptius . Defensarem el dret a la 17 

interrupció voluntària de l’embaràs i l’avortament lliure i gratuït  i promourem 18 

l’accés a l’assessorament professional davant situacions d’embarassos no 19 

desitjats.  20 

 21 

183. Participació ciutadana, professional i municip al en les polítiques 22 

públiques de salut. Consells Municipals de Salut on hi participin proveïdors 23 

locals, l'ajuntament, els professionals, les entitats i la ciutadania. I impulsar 24 

programes comunitaris propis dels centres d'atenció sanitària que esdevinguin 25 

un espai participatiu dels ciutadans en la salut comunitària. 26 

 27 

184. Sistema sanitari públic inclusiu. Garantirem l ’empadronament de 28 

totes les persones i el seu accés al servei de salu t sense exclusions. 29 

Igualment pel que fa a la diversitat sexual, i mplicarem el municipi en les 30 

campanyes promogudes pel Ministeri, la Generalitat i/o la Diputació de 31 

prevenció de la transmissió del VIH. Promourem espais públics i activitats 32 

relacionades amb la diversitat sexual i la prevenció de malalties de transmissió 33 

sexual. Donarem suport institucional i participarem en els actes de l’1 de 34 

Desembre (Dina Internacional de la Lluita contra la Sida). 35 

 36 

 37 

2.3. Cultura per a una ciutadania lliure i crítica  38 

 39 

185. Cultura per a tothom . Desenvoluparem una programació cultural de 40 

qualitat i estratègies per a que tots els llenguatges artístics hi tinguin presència i 41 

recorregut. Treballarem per eliminar totes les barreres d’accés a la 42 

programació. Col·laborarem amb entitats que treballen en l’àmbit de l’exclusió, 43 

de les dificultats físiques, psíquiques i sensorials per tal de garantir l’accés 44 

normalitzat de totes les persones en l’activitat cultural del municipi.  45 

 46 

186. Cultura de proximitat amb tothom i per a tothom. Politiques 47 

d’extensió de la cultura a tot el municipi i tots els equipaments, incorporant 48 

centres cívics, centres culturals i tots els agents des d’una mirada on la 49 

ciutadania és l’actiu i protagonista de la mateixa. 50 

 51 

187. Les Biblioteques, referents de cultura i conei xement . 52 

Desenvoluparem el Mapa de Lectura pública i farem de les biblioteques un dels 53 
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principals motors d’activitat cultural del municipi, un espai sense exclusions i 1 

proactiu en l’atenció a la diversitat.  2 

 3 

188. Foment de la creativitat local, amb presència dels artistes del municipi 4 

en les programacions on hi hagi possibilitats i en els centres educatius,  5 

incentivant el diàleg creatiu amb persones creadores d’altres indrets. 6 

Oportunitats i espais per a la nova creació impulsant espais i tallers, cessió 7 

d’espais en desus 8 

 9 

189. Potenciarem la vessant educativa de la cultura . Tots els projectes 10 

culturals iniciativa de l’Ajuntament incorporaran una vessant educativa per 11 

apropar la cultura a diferents públics, en un marc d’aprenentatge al llarg de la 12 

vida.  13 

 14 

190. Cultura en l’educació, en la salut, en el medi  ambient, en 15 

l’economia i en els valors . La cultura ha d’incidir en els aspectes claus 16 

comunitaris i d’inclusió; en aquest sentit l’increment de competències, la millor 17 

capacitació, la connexió amb l’entorn i el patrimoni arquitectònic, arqueològic, 18 

documental, natural, industrial; l’art i la salut, l’ocupació, el lleure o el turisme 19 

han d’impregnar-se de les polítiques culturals.  20 

 21 

191. Protecció del patrimoni. Activarem controls i inspeccions per tal que el 22 

patrimoni arqueològic, industrial i arquitectònic es preservi, s’investigui i se 23 

n’eviti la destrucció. Fomentarem la preservación documental i posarem les 24 

tecnologies al servei de l’extensió del coneixement patrimonial aprofitant els 25 

avantatges de la interactivitat.  26 

 27 

192. Exigirem i difondrem les bones pràctiques.  La transparència, els 28 

criteris públics, els drets i deures de la ciutadania, la garantia de les bones 29 

condicions laborals dels treballadors i treballadores de la cultura formaran part 30 

de la nostra forma de treballar i gestionar la política cultual pública. 31 

 32 

 33 

2.4. Dret a l’educació al llarg de la vida i per a tothom.  34 

 35 

193. Defensa del sistema educatiu públic , amb equitat en l'accés i de 36 

qualitat. En contra de les retallades, del tancament de centres educatius i 37 

d’augment de ratios i de convenis amb escoles d’elit.  38 

 39 

194. Els municipis de Catalunya governats per ICV-EUiA- EPM seran 40 

territoris lliures de LOMCE (“llei Wert”) i promourem l’equitat en l’accés, la 41 

qualitat, la immersió lingüística i la participación de la comunitat educativa.   42 

 43 

195. Educació generadora de cohesió social . Augmentar la cobertura de 44 

les demandes de menjador escolar , o materials didàctics, sense 45 

discriminacions de cap mena. Volem que els serveis educatius  que actuen en 46 

el territori municipal es coordinin de manera eficaç per treball frec a frec per la 47 

cohesió social. Volem que els adolescents expulsats pel sistema en la fase final 48 

de la seva escolarització obligatòria puguin trobar segones oportunitats  per 49 

reintegrar-se al sistema educatiu, i accedir a titulacions que permetin la seva 50 

promoció acadèmica o professional. 51 

 52 

196. Impuls dels programes de coeducació a les escoles i a altres espais 53 

d’educació no formal al municipi, que fomentin la relació entre iguals des de la 54 
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infància i que reconegui l’igual valor de la diferència, i les aportacions de les 1 

dones a la història, a la cultura, a la ciència...  2 

 3 

197. Dret a l’educació de tots els infants, sense segregació ni escoles 4 

elitistes que separin alumnes pel seu gènere. Els ajuntaments han de tenir un 5 

major pes específic en els processos de planificación escolar i educatiuva. 6 

 7 

198. Programes de suport a la formación professiona l per tal que aquesta 8 

tingui major dignificació i qualificació. Volem que la formació professional vetlli 9 

per la formació integral  i ciutadana del seu alumnat. Volem que la formació 10 

professional bàsica  es desplegui sota criteris d’inclusió i equitat en el conjunt 11 

d’oferta educativa de tot el territori d’un municipi. 12 

 13 

199. Promourem el compromís amb l’educació dels act ors educatius 14 

dels municipis perquè siguin conscients que l’educació va molt més enllà de 15 

l’escolarització, i que una educació emancipadora reclama compromís social . 16 

Volem una educació compromesa amb una identitat cultural oberta i diversa, 17 

amb la llengua i la cultura catalanes  com espai comú de trobada. Volem 18 

fomentar experiències educatives d’aprenentatge-servei  que fomentin els 19 

valors de la sostenibilitat, de la igualtat i de l’equitat, i no la beneficència.  20 

 21 

200. Programes de suport i reconeixement de l’educa ció en el lleure.  22 

Volem que els casals i les colònies d’estiu ofertes pels ajuntaments disposin de 23 

places suficients per atendre la demanda existent en el territori. 24 

 25 

201. Municipi com a entorn creatiu , on la capacitat expressiva de les 26 

persones aflori i es pugui desenvolupar.  En aquest sentit apostem per què el 27 

nostre municipi tingui les característiques d’un entorn creatiu acollint 28 

recorreguts tant per l’amateur com per al professional de l’expressió artística. 29 

Fomentarem la creativitat local, amb presència dels artistes del municipi en les 30 

programacions on hi hagi possibilitats i incentivant el diàleg creatiu amb 31 

creadors d’altres indrets. Disposarem i facilitarem espais preparats per a la 32 

creació: des de la masoveria creativa a les antigues naus, centres específics, 33 

residències als teatres, locals d’assaig, sempre des d’una vocació d’afavorir la 34 

diversitat i la multidisciplinarietat. Impulsarem i potenciarem els tallers com 35 

espais de risc i experimentació. 36 

 37 

202. Promoció dels ensenyaments artístics en tots e ls espais educatius. 38 

Volem que els equipaments i els programes educatius treballin amb els 39 

culturals per promoure la sensibilitat artística  i el gaudi per l’art de totes les 40 

persones. Promourem la formació artística en totes les disciplines, tant en els 41 

estudis reglats com els no formals, atenent les necessitats d’aprenentatge al 42 

llarg de la vida. 43 

 44 

 45 

2.5. Dret a l’habitatge digne.  46 

 47 

203. Plans locals d’habitatge  què incloguin les necessitats d’habitatge 48 

social i assequible en el municipi, amb especial a les persones i famílies que 49 

han patit desnonaments o viuen en infrahabitatge, la gent jove amb dificultats 50 

d’emancipació i la gent gran amb manca d’autonomia. Estratègia d’habitatge 51 

dotacional públic per a col·lectius específics amb polítiques específiques 52 

per a les  persones sense sostre .  53 

 54 
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204. Parcs de lloguer social amb els habitatges públics ja existents i 1 

ampliar-lo  pressionant a les entitats financeres i la Sareb per posar els seus 2 

habitatges buits a disposició del municipi.  3 

 4 

205. Sancionarem als bancs que mantinguin pisos bui ts per tal 5 

d’estimular la seva sortida al mercat. Promourem programes de mobilitzaió de 6 

parc d’habitatges buits, establint un sistema d’estímuls i sancions, i treballant 7 

amb l’economia social. 8 

 9 

206. Més sól per fer habitatge públic:  10 

 11 

o Reserves de sòl en l’urbà consolidat  per habitatge protegit en tots els 12 

processos de reforma i regeneració urbana i substitució d’edificis i no 13 

només en els nous desenvolupaments urbanístics (art. 17 de la LDH). 14 

Aplicant el Dret de tempteig i retracte públic , declarant els nostres 15 

pobles i ciutats, Àrea de Tempteig i Retracte (art. 15 de la LDH) en favor 16 

de l’Ajuntament en qualsevol transmissió patrimonial que permeti 17 

incrementar el parc d’habitatges social. 18 

 19 

o El sól de bancs, empreses públiques privatitzades i, molt 20 

especialmente, del “Banc Dolent” (SAREB), per a habitatge públic, 21 

traspassant el dret de superfície als ajuntaments que després poden 22 

cedir-lo a entitats públiques i socials amb capacitat per promoure 23 

habitatge protegit.  24 

 25 

207. Suspensió dels cobraments de les liquidacions de l’Impost sobre 26 

l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en casos de 27 

transmissió de l’habitatge  habitual fets per raó de dació en pagament de deute 28 

hipotecari o de subhasta per execució hipotecària. 29 

 30 

208. Creació del Registre municipal d’immobles desocupats amb la finalitat 31 

d’incentivar i col·locar al mercat aquests habitatges. 32 

 33 

209. Aplicació d’un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost de béns 34 

immobles d’ús residencial als immobles que després d’úna execució 35 

hipotecària es trobin desocupats permanentment.  36 

 37 

210. Impuls de la masoveria urbana (cessió de l’ús d’habitatges buits per 38 

part dels propietaris als inquilins amb l’incentiu de que aquests garanteixin el 39 

seu manteniment i millota) 40 

 41 

 42 

2.6. Drets bàsics garantits: cap persona sense aigu a, llum, gas, 43 

transport i telecomunicacions.  44 

 45 

211. Creació d’un Fons Municipal de Garantia dels D rets Bàsics, que 46 

regularà l’objecte dels ajuts, les condicions de les persones perceptores i  els 47 

seus drets i els seus deures. L’atorgament dels ajuts serà automàtic d’acord 48 

amb els requisits que s’estableixin.  49 

 50 

212. Creació del Consell Municipal de Garantia dels  Drets Bàsics. 51 

Aquest Consell tindrà com a missió  garantir que les companyies 52 

subministradores i  les institucions assegurin l’accés als serveis bàsics amb 53 

igualtat d’oportunitats. El Consell Municipal serà informat del règim de 54 

contractació, d’autorització i de tributació, entre altres que tenen les 55 



 48 

companyies de serveis atorgades pel municipi, així com del compliment que les 1 

companyies fan respecte de l’impacte ambiental i de l’explotació dels recursos 2 

naturals. A patir d’aquest coneixement el Consell proposarà actuacions a 3 

desenvolupar per part del govern municipal.  4 

 5 

213. Ordenances fiscals per garantir els drets bàsi cs.  En cada exercici 6 

pressupostari els Ajuntaments  analitzaran i auditaran cada servei públic 7 

objecte de taxes o preus públics, revisant els criteris de les exempcions i/o de 8 

les bonificacions, adequant-los a les noves necessitats i establint, quan 9 

s’escaigui,  sistemes de Tarifació Social i sometent aquest mesures a la 10 

informació del Consell Municipal de Garantia dels Drets Bàsics. 11 

 12 

214. Finestreta única per a la garantia dels drets bàsics. Modificarem la 13 

carta de serveis de les oficines municipals d’atenció i información ciutdana per 14 

a que, des d’una sola oficina la ciutadania pugui dur a terme totes les gestions 15 

pel que fa als drets bàsics.  16 

 17 

 18 

2.7. Dret al veïnatge efectiu i a la ciutadania.  19 

 20 

215. Cap persona exclosa dels serveis municipals. P romourem 21 

l’empadronament actiu de totes les persones residents a cada municipi, així 22 

com l’empadronament sense domicili fix. Vetllarem per minimitzar els 23 

problemes derivats de l’estrangeria i l’accés a tots els serveis públics 24 

municipals. 25 

 26 

216. Dret a viure en família de les persones estran geres. Impulsarem 27 

plans integrals d’acompanyament dirigits a les fami lies en procés de 28 

reagrupació familiar, que faciliti recursos jurídics, psicològics, educacionals i 29 

socials, als municipis amb més població d’origen estranger, per garantir el dret 30 

a viure en família de les persones estrangeres i de les persones amb 31 

nacionalitat espanyola amb família estrangera. Realitzarem els informes de 32 

vivenda requerits per fer la reagrupació familiar, i els informes d’integració i 33 

d’arrelament necessaris.  34 

 35 

217. Suport a les dones nouvingudes  elaborant  mesures específiques en 36 

els plans d’acollida (que incloguin cursos d’idiomes, tallers de reconeixement 37 

mutu d’hàbits i costums culturals i socials, orientació professional i legal, etc.) 38 

que tinguin en compte la seva diversitat, per tal d’evitar la doble discriminació 39 

de gènere (fruit de sumar la discriminació en els països d’origen i la 40 

discriminació en el país d’acollida: Catalunya). 41 

 42 

218. Eliminarem la duplicitat de tases i promourem la tarifació social 43 

dels tràmits d’estrangeria, a càrrec de l’ajuntamen t. Vetllarem pel correcte 44 

procediment i la agilització dels tràmits que es realitzen en els Registres Civils 45 

municipals relacionats amb la obtenció de la nacionalitat espanyola. Dotarem al 46 

personal dels Ajuntaments de formació en temes d’estrangeria, de la realitat del 47 

procés migratori i del racisme institucional que afecta al col·lectiu migrant.  48 

 49 

219. Donarem suport i potenciarem la coordinació amb les associacions de 50 

dones migrants  amb l’objectiu d’impulsar la seva participació social i política 51 

en la construcció de la ciutat. 52 

 53 

 54 

2.8. Reforçar la cohesió i la vida saludable amb l’ esport.  55 



 49 

 1 

220. Prioritzarem les responsabilitats referents a l’esport  en edat escolar, 2 

el foment de l’esport per a tothom, el suport de l’associacionisme esportiu i la 3 

construcció, el manteniment i la gestió de les instal·lacions esportives. 4 

 5 

221. Les subvencions a les entitats esportives recu perin la seva raó 6 

essencial d’eina de foment de l’activitat del món d e l’esport. Establirem 7 

procediments de lliure concurrència, transparència, objectivitat i publicitat, per 8 

portar a terme programes amb un interès social  mesurable i prioritzant l’esport 9 

de base. 10 

 11 

222. Vetllarem per la perfecta capacitació del pers onal tècnic 12 

responsable de les activitats. Elaborarem un programa continuat en la 13 

formació dels gestors i professionals del sistema esportiu. 14 

 15 

223. Establirem la tarifació social en els programe s i equipaments 16 

esportius com a model de garanties d’equitat i acce ssibilitat. 17 

 18 

224. Impulsarem el paper de les dones en el món de l’esport. 19 

 20 

225. Garantirem l’ús dels equipaments i espais públ ics, especialment 21 

dels equipaments esportius dels centres educatius, per a la pràctica de les 22 

activitats de lleure i de l’esport d’oci. 23 

 24 

226. Atendrem l’esport professional donant-li el ca ràcter plenament 25 

mercantil  i, per tant, autònom i no preferent en les subvencions. 26 

 27 

227. Vetllarem pels drets dels i les esportistes pr ofessionals, 28 

l’honestedat de la competició, la lluita contra les  pràctiques irregulars, el 29 

dopatge, la violència, etc.   No podem menysprear la contribució de l’esport 30 

professional al conjunt del sistema. 31 

 32 

 33 

2.9. Ciutats i pobles amb equitat de gènere. Fem mu nicipalisme 34 

feminista  35 

 36 

228. Farem que els governs municipals esdevinguin governs igualitaris  que 37 

incorporen el principi de l’equitat de gènere en totes les seves polítiques. 38 

 39 

229. Realitzarem un pla d’igualtat transversal per fomentar l’equitat d e 40 

gènere  al municipi, i en el marc del Pacte de Gènere de la ciutat . 41 

 42 

230. Realitzarem una Auditoria de Gènere a l’Ajuntament , que permeti 43 

conèixer el nivell de representació i de decisió que tenen les dones en la gestió 44 

del municipi. I el nivell de com estan representades en els seus interessos i 45 

necessitats, de forma que n’investigui possibles causes i proposi accions de 46 

millora (horaris, funcionament dels organismes de participació etc.) 47 

 48 

231. Crearem o consolidarem la Regidoria d’igualtat de gènere  amb entitat 49 

i partida pressupostària pròpia i professionals especialistes assignades per tal 50 

de garantir la transversalitat d’actuació. 51 

 52 



 50 

232. Farem ús del llenguatge no sexista en tots els àmbits administra tius  1 

i fomentarem el seu ús a tota la comunitat i teixit s ocial  del municipi. 2 

 3 

233. Establirem mecanismes d’avaluació amb els indicadors necessaris per 4 

valorar l’impacte de gènere en totes les propostes  polítiques, programes, 5 

contractacions i serveis.  6 

 7 

 8 

2.10. Emancipació juvenil des de la proximitat.  9 

 10 

La gent jove ha estat i és un col·lectiu especialment afectat per la crisi d’aquests 11 

darrers anys, reflectit en el retrocés de la taxa d’emancipació juvenil i una impossibilitat 12 

de dur a terme un projecte vital digne degut a unes condicions laborals, educatives i 13 

socials que han obligat a un gran nombre de joves a exiliar-se en busca de millors 14 

condicions de vida.  15 

 16 

La qualitat del sistema educatiu i de la formació professional, l’adquisició d’hàbits 17 

saludables, la relació amb l’entorn, les possibilitats de mobilitat, el coneixement i l’ús 18 

dels diferents serveis al seu abast, la capacitat creativa o l’ús de la llengua com a 19 

factor de relació i cohesió social, són factors que contribueixen a la millora de les 20 

trajectòries vitals i a les seves possibilitats d’emancipació en condicions dignes. Aquí hi 21 

ha un extracte de les propostes destinades a la gent jove (el conjunt de les propostes 22 

es troba en el programa específic de joventut). 23 

 24 

234. Les regidories de Joventut han de comptar amb pressupost propi per 25 

assolir els objectius plantejats, per al bon desenvolupament de les polítiques 26 

que es volen portar a terme. Disposar entre un 1,5% i un 3% del pressupost 27 

municipal són percentatges que ens permetran un bon desenvolupament de les 28 

polítiques pròpies portades a terme. 29 

 30 

235. Participació:  31 

 32 

- Suport a l’associacionisme juvenil de barri i a la seva coordinació través del 33 

reconeixement de les plataformes territorials. 34 

 35 

- Implicarem els col·lectius joves (o consells de joventut existents) en la 36 

participació ciutadana local en temes transversals: la via pública, els 37 

equipaments, el medi ambient, la cultura.  38 

 39 

- Impulsarem la creació d’associacions d’estudiants als centres de secundària i 40 

fomentarem la seva participació als Consells escolars. 41 

 42 

236. Educació: 43 

 44 

- Obrirem línies d’incentivació estudiantil: premis, beques, etc. que fomentin 45 

noves inquietuds i interessos en el jovent. 46 

 47 

- Farem convenis de col·laboració entre el consistori i estudis post-obligatoris, 48 

així com pràctiques formatives o formacions concretes. 49 

 50 

- Dotar de sales d’accés a noves tecnologies gratuïtes i públiques, dotació amb 51 

equipaments informàtics els espais per a joves, així com habilitarem serveis de 52 

préstec d’equipaments informàtics. 53 

 54 

- Vetllarem pel desplegament dels Plans educatius d’entorn amb la participació i 55 
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implicació de les entitats de lleure de la ciutat com agents educatius que són.  1 

 2 

- Crearem espais d’informació i assessorament juvenil als instituts en temes de 3 

formació, orientació laboral, educació sexual, llibertats sexuals. Realitzarem 4 

campanyes de prevenció i sensibilització entorn les relacions abusives. 5 

 6 

237. Treball:  7 

 8 

- Potenciarem els pactes per l’ocupació amb el teixit empresarial per dotar de 9 

llocs de treball estables i de qualitat per a la gent jove. Assessorament i suport 10 

a la creació d’empreses per a joves emprenedors/es. 11 

 12 

- Adaptarem el màxim possible l’oferta formativa a la demanda del mercat laboral 13 

i intentarem que tots els programes incloguin pràctiques a empreses. Evitarem 14 

vincular la política pública de foment de l’ocupació juvenil a la oferta de feina 15 

estacional i de baix valor afegit com les campanyes de Nadal, Estiu, rebaixes… 16 

 17 

- Garantirem que tots els/les joves que no continuïn estudiant, rebin una oferta 18 

dels centres de Programes de qualificació professional inicial (PQPI). 19 

 20 

- Fomentarem borses de treball especialitzades per a joves, creant xarxes 21 

d’oportunitats per donar respostes a les seves necessitats. 22 

 23 

- Impulsarem i donarem suport en projectes Europeus com la Garantia Juvenil, 24 

que intentin minvar la taxa d’atur juvenil i millora l’ocupabilitat del jovent. 25 

 26 

238. Habitatge:  27 

 28 

- Quan es desenvolupin promocions d’HPO reservarem un 50 % de les noves 29 

promocions en habitatge social. Almenys la meitat d’aquesta reserva ha de ser 30 

de lloguer i pensada per donar resposta als col·lectius en risc d’exclusió i 31 

problemàtiques diverses (joves, famílies monoparentals, discapacitats, etc.)  32 

 33 

- Crearem borses d’habitatge jove, com a mecanisme d’acompanyament i de 34 

suport a l’accés de l’habitatge de lloguer 35 

 36 

239. Salut:  37 

 38 

- Promourem els drets sexuals i reproductius entre la gent jove per tal de gaudir 39 

d’una salut sexual i afectiva saludable, així com campanyes de prevenció de 40 

malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats. 41 

 42 

- Promourem programes de suport i prevenció de malalties relacionades amb 43 

models socials erronis, com l’anorèxia i la bulímia. 44 

 45 

- Donarem suport a les iniciatives parlamentàries per a la despenalització de les 46 

drogues des dels plens municipals. Elaborarem programes de suport als 47 

drogodependents/es. Promourem campanyes de prevenció de riscos en el 48 

consum de drogues, per tal d’assegurar que la gent jove tingui la informació 49 

necessària per decidir si vol o no consumir.  50 

 51 

 52 

2.11. Dret a la ciutadania infantil. Infants amb dr ets i oportunitats.  53 

 54 



 52 

240. Plans municipals de drets i oportunitats de la  infància. El treball dels 1 

serveis municipals amb i per la infància s’ha d’encarar des d’una nova 2 

perspectiva tractant a la infància com a ciutadania amb drets i deures. Apostem 3 

per una visió transversal, facilitadora de la coordinació entre els diferents 4 

serveis que s’hi adrecen i basada en les figures de referent únic per aquells 5 

infants amb alguna problemàtica sociofamiliar. Cal elaborar Plans Integrals 6 

d’Infància, d’actuació intensiva i sostinguda. 7 

 8 

241. Totes les necessitats del cicle 0-3 ateses.  Impulsarem equipaments i 9 

programes de suport suficients per atendre les totes les necessitats existents 10 

en aquesta edat. Volem que la titularitat, el finançament i la gestió d’aquests 11 

equipaments i programes sigui pública, i amb corresponsabilitats local i 12 

supralocal, com garantia de qualitat, equitat i accés lliure i gratuït per totes les 13 

famílies que ho demandin. 14 

 15 

242. Difondrem els drets dels infants i incorporare m la seva mirada en 16 

l’elaboració de pressupostos municipals i per donar-hi el màxim reconeixement 17 

polític possible en els organigrames municipals. 18 

 19 

243. Plans d’ajuts econòmics per garantir la partic ipació  de tots els 20 

infants que ho vulguin en les activitats culturals, educatives o esportives dels 21 

pobles i ciutats. 22 

 23 

 24 

2.12. Consum responsable i compromisos ètics cap al  25 

desenvolupament sostenible i la solidaritat.  26 

 27 

Consum responsable significa ser crítics a l’hora de prendre les decisions de consum i 28 

alhora ser conscients dels nostres drets i capaços de defensar-los.  29 

 30 

244. Formalitzarem els serveis de consum , fixant els reglaments de 31 

funcionament i la seva carta de serveis. 32 

 33 

245. Crearem el Consell Municipal de Consum : L’òrgan consultiu on 34 

participen les organitzacions veïnals i de consumidors/es i les organitzacions 35 

empresarials, amb la finalitat d’analitzar situacions, fer propostes i servir de 36 

punt de trobada per tal de superar els conflictes de consum de manera 37 

participada i democràtica. Condicionarem l’aprovació de les ordenances 38 

municipals al dictamen i l’informe previ del Consel l Municipal de Consum.  39 

 40 

246. L’ajuntament al servei dels drets de les persones consumidores. 41 

 42 

o Amb caràcter previ a l’atorgament de llicències exi girem el compromís 43 

que s’informi  als sol·licitants dels requisits exigibles a la seva activitat pel 44 

que fa a la informació i els drets dels consumidors i consumidores. 45 

 46 

o Potenciarem la contractació municipal amb empreses netes i curoses 47 

amb els drets dels consumidors/es i usuaris/es, introduint clàusules en 48 

el plec de licitació.  49 

 50 

o Realitzarem ecoauditories i auditories de consum a les empreses 51 

públiques o concessionàries de serveis municipals.  52 

 53 

o Signarem convenis amb organitzacions de consumidors  i 54 

consumidores per tal que col·laborin i complementin l’activitat de 55 
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l’administració local. Fomentarem que les organitzacions veïnals actuïn 1 

també com a organitzacions de consumidors i consumidores. 2 

 3 

247. Informació sobre drets de les persones consumi dores i consum 4 

responsable:  5 

 6 

o Oferirem activitats formatives i educatives a la ciutadania sobre consum 7 

responsable, banca ètica, cooperatives de consum...  8 

 9 

o Col·laborarem per tal que el consum responsable s’inclogui en els 10 

programes educatius com a matèria transversal 11 

 12 

o Crearem segells de distinció en consum responsables dels comerços 13 

locals. 14 

 15 

 16 
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Eix 3. Ciutats i pobles per viure en llibertat i en  1 

comunitat.  2 

 3 

El creixement de les necessitats socials està portant a la gent a mobilitzar-se i 4 

organitzar-se per tal de donar una resposta col·lectiva a aquestes necessitats. La 5 

intervenció social, per tant, ha de canviar la seva mirada des de la persona a la 6 

comunitat, apoderant-la i fent-la créixer. La ciutadania demanem esdevenir 7 

protagonistes del que succeeix al nostre entorn i participar en les decisions que des de 8 

les administracions es prenen en relació les polítiques que ens afecten, en especial 9 

aquelles més socials.  10 

 11 

ICV-EUiA-EPM apostem per un nou municipalisme que promou dinàmiques de 12 

cooperació  entre l’acció institucional i les pràctiques d’autoorganització comunitària. 13 

La ciutadania prenem consciència dels nostres drets i de com organitzar-nos per 14 

assolir-los col·lectivament. La funció comunitària dels serveis municipals dons serà 15 

dotar a les persones i a les comunitats de les eines per treballar en la millora dels 16 

barris. Els serveis municipals han d’esdevenir eines de construcció de dinàmiques 17 

comunitàries empoderadores, han de facilitar el creixement comunitari. 18 

 19 

Volem municipis amb llibertats per viure: ciutats i viles compromeses amb els drets 20 

civils, les llibertats sexuals i l’espai urbà com a lloc de reivindicació i creativitat 21 

col·lectiva, contra la lògica punitiva. I amb fraternitat per conviure:  ciutats i viles on 22 

s’impulsen processos d’empoderament comunitari, xarxes d’intercanvi solidari, ateneus 23 

populars, bancs del temps, cooperatives de consum, plans comunitaris. Municipis amb 24 

programes de manteniment i millora de l’espai acordats amb la ciutadania, on els 25 

serveis de seguretat s’orienten per criteris d’interès comunitari. 26 

 27 

1. Municipis que promouen comunitats actives i soli dàries. 28 

 29 

 30 

1.1. Empoderament i autogestió comunitària  31 

 32 

248. Promourem Plans Comunitaris als barris de les nostres ciutats , 33 

com a àmbits d’implicació veïnal i transformació social. Els Plans Comunitaris 34 

seran espais d’empoderament i autogestió veïnal dels processos de canvi 35 

social i urbà en els barris, a partir de la confluència entre xarxes veïnals i 36 

associatives, i serveis públics de proximitat. 37 

 38 

249. Fomentarem i recolzarem els bancs del temps, b ancs solidaris, 39 

xarxes d’intercanvi solidari, cooperatives de consu m agroecològic, 40 

projectes comunitaris socioeducatius i altres  tipus d’accions comunitàries 41 

que enforteixin els vincles veïnals de solidaritat i l’empoderament de les 42 

persones i els barris en la resolució dels seus problemes i l’assoliment 43 

d’objectius de transformació. 44 

 45 

250. Desenvoluparem marcs que possibilitin la gesti ó ciutadana dels 46 

equipaments municipals , com a aposta per la implicació i el compromís de 47 

les xarxes territorials en la gestió pública de proximitat, com a aposta de 48 

democratització de l’estat local de benestar, i com a alternativa ciutadana als 49 

processos de privatització de la gestió d’equipaments i serveis. 50 

 51 

251. Plans de suport a l’associacionisme d’arrel co munitària, als grups 52 

d’ajuda mútua , moviments socials, i entitats que treballen en el territori 53 
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buscant la seva complicitat a l’hora de millorar la qualitat de vida dels barris, i 1 

les seves capacitats d’autogestió i de defensa i reforç dels drets socials i els 2 

serveis públics. Reestructurarem els serveis municipals per a que els seus 3 

professionals puguin destinar major part de la seva jornada laboral a l’acció 4 

comunitària i que els espais i equipaments municipals siguin espais facilitadors 5 

de la dinàmica comunitària. 6 

 7 

252. Implementarem programes de mediació social i r esolució de 8 

conflictes   als barris on es detectin problemes de exclusió, segregació o 9 

conflictes de convivència veïnal.  10 

 11 

253. Programes de suport i foment de la participaci ón de les famílies a 12 

través de les AMPA’s  dels centres educatius. Volem que les famílies d’un 13 

mateix territori municipal treballin en xarxa i s’impliquin per resoldre de manera 14 

mancomunada els desafiaments col·lectius de l’educació de la seva població. 15 

 16 

254. Promourem un model d’escola democràtica i les comunitats 17 

educatives actives  i comprometes. Volem un model d’escola oberta al seu 18 

entorn, i que esdevé un nucli de promoció d’una pràctica de ciutat educadora . 19 

Volem uns consells escolars de centre i municipals  renovats, actius i 20 

participatius. 21 

 22 

255. Promourem la participació i la corresponsabili tat entre 23 

l’Ajuntament i les entitats culturals. La cultura és un àmbit de protagonismes 24 

compartits entre la ciutadania, el tercer sector, les polítiques públiques i les 25 

iniciatives privades. Activarem el Consell de Cultura i de les Arts , com un 26 

organisme per al debat i les decisions sobre les estratègies culturals del 27 

municipi que hauran d’incorporar la perspectiva de gènere en, mínim dues 28 

vessants, vetllant perquè la creació de les dones no quedi infrarepresentada i 29 

garantint l’accés d’aquestes a tots els espais (tema horaris, preus..). 30 

 31 

256. Promoció de l’elaboració col·lectiva dels plan s de cultura per a que 32 

de forma participada es generin consensos polítics, ciutadans i amb el sector 33 

sobre les estratègies culturals de futur. Apostarem per models de gestió de 34 

projectes i equipaments en conveni amb entitats. 35 

 36 

257. Fomentarem la cultura al carrer, les tradicion s locals i preservarem 37 

la festa com a espai de construcció de comunitat i de sentiment de 38 

pertinença. Un patrimoni i unes tradicions que cal revisar des de la 39 

contemporaneïtat i han d’entrar en diàleg amb la diversitat cultural que 40 

caracteritza la nostra realitat actual. Donarem suport a les festes populars 41 

promogudes per comunitats de gent migrada, en articulació amb entitats, 42 

moviments socials i associacions.  43 

 44 

 45 

1.2. Ciutadania inclusiva, migracions i intercultur alitat.  46 

 47 

Garantirem, drets, deures i oportunitats de la pobl ació migrant i minories 48 

ètniques . Reconeixerem la diversitat cultural com un eix de la inclusió social als 49 

municipis i  promourem la interculturalitat com una eina de cohesió social.  50 

 51 

258. Garantirem el dret de representació i participació de les persones 52 

migrades. Facilitarem la incorporació d’ofici al cens electoral de totes les 53 

persones estrangeres (comunitàries i no comunitàries) que tinguin dret a vot a 54 

les eleccions municipals i defensarem el dret a vot en tots els processos 55 
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electorals, incloent consultes i referèndums, de totes les persones que viuen a 1 

Catalunya a partir d’un any de residencia. 2 

 3 

259. Foment de la formació i el suport tècnic  al personal dels Ajuntaments 4 

per a que tinguin més eines i competències en matèria intercultural. 5 

 6 

260. Incorporarem llibres i materials en diverses l lengües a  les 7 

biblioteques públiques i fomentarem projectes extraescolars que reconeguin 8 

llengües i cultures de famílies migrades residents a pobles i ciutats de 9 

Catalunya. Reconeixerem i valorarem la riquesa que suposa la diversitat 10 

lingüística.  11 

 12 

261. Hem de garantir la celebració digna de les cer imònies civils o 13 

religioses de totes les creences . Seguirem les recomanacions que la Llei de 14 

Culte de Catalunya fa entorn a la previsió de sols, en els plans urbanístics, on 15 

s'admetin els usos de caràcter religiós de nova implantació segons les 16 

necessitats i les disponibilitats dels municipis. Disposarem en les zones de 17 

vetlla i cementiris la garantia al respecte de la  pluralitat d’opcions.  18 

 19 

262. Potenciarem les politiques de reconeixement i reparació. Revisarem 20 

la història local i reconeixerem les víctimes de la colonització i la esclavitud, i 21 

les seves conseqüències, assumint la responsabilitat des de un punt de vista 22 

moral i simbòlic. Treballarem per la seva reparació simbòlica. Substituirem 23 

monuments i noms de carrers de personatges que s’hagin enriquit a costa de la 24 

esclavització i la explotació de persones. Declararem el 12 d’octubre com un 25 

dia de reivindicació i lluita dels pobles originaris dels territoris colonitzats de 26 

l’Amèrica. 27 

 28 

 29 

1.3. El català, patrimoni comú i eina d’inclusió i cohesió.  30 

 31 

263. Compromís amb el català com a llengua de tots i totes Plena 32 

normalitat del català en tots els àmbits, implicació de l’administració en el 33 

foment i le sgaranties lingüístqiues. El català com a llengua pròpia de 34 

l’administració local: català com a llengua de treball de les comunicacions 35 

internes i amb la ciutadania. 36 

 37 

264. Garantirem un ensenyament efectiu i de qualita t del català i en 38 

català en tots els àmbits educatius . Durem a terme polítiques de suport a 39 

l'ensenyament del català a pares i mares, a l'ús del català en les AMPA i en les 40 

activitats extraescolars. Afavorirem la formació i el suport suficients per a 41 

l'ensenyament en català a les escoles bressol municipals i, en general, entre tot 42 

el personal que tracti amb els infants. Dotarem de més suport i assessorament 43 

els centres escolars amb alumnes que provenen d’altres països. 44 

 45 

265. Potenciarem el paper actiu i referencial del C onsorci per a la 46 

Normalització Lingüística.  Reforçarem la implicació dels centres de 47 

normalització lingüística en els plans municipals d’acollida, d’immigració, 48 

d’entorn, etc.; en garantirem la suficiència de recursos humans i econòmics; i 49 

reforçarem la col·laboració dels diversos agents de l’àmbit socioeconòmic.  50 

 51 

266. Potenciarem la normalització lingüística en el  món laboral , amb els 52 

agents socials i econòmics, com a sector preferent d’actuació i primordial en la 53 

recuperació plena de la llengua. Promourem un ensenyament efectiu i de 54 

qualitat del català en la formació continuada i en la formació ocupacional. 55 
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 1 

267. Garantirem la presència de la llengua catalana en totes les actuacions i 2 

mitjans de comunicació municipals, ràdios i televisions locals. 3 

 4 

268. Impulsarem la cooperació amb altres administracions dels territoris de 5 

llengua catalana per tal de promoure el desenvolupament del patrimoni 6 

lingüístic i cultural comú. 7 

 8 

 9 

1.4. Ciutats i pobles implicats en la cooperació in ternacional, la pau i 10 

els drets  humans.  11 

 12 

269. Prioritzarem projectes de cooperació pel desen volupament que 13 

tinguin una clara voluntat transformadora  i que garanteixin la sobirania 14 

alimentària, la justícia social, la perspectiva de gènere i els processos de pau i 15 

de drets humans.  16 

 17 

270. Impulsarem les politiques d’agermanament i/o p artenariats  amb 18 

ciutats d’arreu del món per incentivar estratègies de codesenvolupament local.  19 

 20 

271. Crearem un Observatori de drets humans al muni cipi  que, a partir 21 

de la Carta de Salvaguarda dels drets humans a la ciutat, elabori un informe 22 

anual sobre la situació dels drets humans al municipi. 23 

 24 

272. Compromesos amb els drets humans de les dones.  Lluitarem 25 

contra la trata i la prostitució forçada  que pugui esdevenir en el territori. 26 

Desenvoluparem els mecanismes adequats per acollir i atendre a dones en 27 

situacions d’explotació sexual. Acompanyarem les dones que busquen  sortir 28 

de la situació d’explotació sexual en el seu procés de denúncia i 29 

recuperació. Impulsarem polítiques d’inclusió social i d’empoderament  de 30 

les treballadores del sexe al municipi per garantir el seu accés als recursos.    31 

 32 

273. Apostem per la cooperació pel desenvolupament com una eina de 33 

transformació social també als nostres ajuntaments. Prioritzarem els 34 

projectes de sensibilització.  Impulsarem polítiques de consum 35 

responsable i sostenible . Exigirem criteris de comerç just i sostenibilitat en la 36 

contractació i compres (Banca Ètica, Maquines expenedores de 37 

begudes,...etc).  38 

 39 

274. Recolzarem el teixit social.  Treballarem per difondre els seus 40 

esforços, mitjançant exposicions, conferencies, fires, tallers per tal que la 41 

ciutadania conegui el millor possible la tasca desenvolupada per les ONG’s.  42 

 43 

275. Impulsarem la desaparició de la violència a l’ esport.  Treballarem per 44 

tal que a totes les competicions esportives municipals hagi penalitzacions per 45 

aquells equips/persones que facin ús de la violència.  46 

 47 

276. Lluitarem pel manteniment dels recursos destin ats a cooperació 48 

pel desenvolupament. Mantindrem l’objectiu d’assolir el 0,7% dels ingressos 49 

municipals a la cooperació pel desenvolupament així com el 0,3% al foment de 50 

la pau i els Drets Humans 51 

 52 

277. Enfortirem la cooperació entre els nostres mun icipis: Si els esforços 53 

dels municipis es posen en comú amb altres ajuntaments, mitjançant el Fons 54 
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Català de Cooperació, o iniciatives bilaterals, les possibilitats d’impacte es 1 

multipliquen.  2 

 3 

278. Impulsarem la participació en les xarxes de so lidaritat amb pobles 4 

en conflicte i també amb la pau, tot posant de manifest l’important paper que 5 

tenen les dones en els processos de pau.  6 

 7 

279. Donarem suport al poble palestí i saharauí . Ens adherirem a la 8 

campanya BDS que garanteix que no s’arribi a cap acord comercial, acadèmic, 9 

comercial polític o esportiu amb empreses o organitzacions israelianes que es 10 

lucrin, de la manera que sigui, de la violació dels drets humans al poble palestí.  11 

 12 

 13 

 14 

2. Municipis que garanteixen els Drets Civils i les  Llibertats 15 

 16 

Apostem per la diversitat i la convivència. Volem que les polítiques públiques que es 17 

desenvolupin al municipi es basin en la diversitat sexual, social i cultural, i el laïcisme, 18 

afavorint la creació d’expressions culturals compartides entre persones d’orígens 19 

diversos. Volem que l’educació que es fa en els territoris sigui inclusiva , i promogui 20 

programes que reforcin el paper d’una educació pública en valors per tothom. Volem 21 

una política municipal que combati l’homofòbia, la xenofobia i els discurs feixistes,  22 

i fomenti el respecte a la diversitat de tot tipus, tan sexual i afectiva, com  ètnica i 23 

cultural.  24 

 25 

2.1. Ciutats i pobles antifeixistes i antirracistes  26 

 27 

280. Lluita contra el feixisme: Una ciutat antifeixista sense discursos del 28 

odi. Hem d'aconseguir aïllar els grups populistes que basen el seu discurs en 29 

l'odi envers els col·lectius més vulnerables, com els persones migrades,ja sigui 30 

al carrer o a les institucions creant ciutats amb un orgull antifeixista on la 31 

població sigui conscient i estigui mobilitzada davant el perill que representa el 32 

retorn de l'extrema dreta.   33 

o Aïllar als grups d'ultradreta dins els institucions impedint que cap de les 34 

seves mocions, sigui quin sigui el seu contingut, pugui ser aprovat. Fer 35 

el possible, dins els límits legals, per limitar el seu espai dins els mitjans 36 

de comunicació públics o altres àmbits institucionals. 37 

o Impulsar campanyes de sensibilització contra els rumors i estereotips, 38 

que son el caldo de cultiu pels discursos de l'odi. Iniciatives impulsades 39 

conjuntament des de l'administració i la societat civil com la Xarxa 40 

Antirumors de Barcelona, son el model a imitar. 41 

o Dur a terme les accions necessàries per tal de tancar o aïllar socialment 42 

aquells centres socials, llibreries o locals que es dediquin a realitzar 43 

activitats o difondre propaganda clarament neonazi, violenta, feixista. 44 

 45 

281. Lluita contra el racisme social: Promourem la creació d’un observatori 46 

antiracista i/o de xarxes antiracistes, que recullin denuncies de discriminació o 47 

opressió, i que realitzen estudis sobre racisme econòmic. Elaborarem 48 

normatives que contemplin algun tipus de sanció a tota acció o expressió 49 

xenòfoba.  50 

 51 

282. Suport a totes les associacions, col·lectius, entitas i moviments 52 

socials que treballin contra el racisme. .  53 

 54 
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 1 

2.2. Ciutats i pobles per la laïcitat  2 

 3 

283. Impulsarem un Pacte per la Convivència democrà tica al municipi, 4 

fonamentat en la laïcitat, generant espais de diàleg i desenvolupant mesures 5 

d’interlocució i mediació per a la prevenció de conflictes en l’espai públic.   6 

 7 

o Garantirem la independència i neutralitat simbòlica  dels ajuntaments 8 

de qualsevol confessió religiosa.  9 

 10 

o S’aplicaran totes les mesures pertinents per tal de superar l’actual situació 11 

de privilegi de l’església catòlica.  12 

 13 

o Els representants municipals no assistiran com a tals als actes 14 

confessionals. Els actes públics seran exclusivament civils. 15 

 16 

o Eliminarem qualsevol tipus de simbologia religiosa en els actes oficials, en 17 

llocs i edificis de titularitat públic i suprimir qualsevol homenatge públic a 18 

imatges, sants o símbols religiosos. Suprimirem les retransmissions de 19 

culte o ritus de caràcter religiós en els mitjans de comunicació locals de 20 

titularitat pública. 21 

 22 

o Garantirem que en els cementiris públics i en tots els tanatoris es puguin 23 

celebrar tot tipus de cerimònies, sense cap exclusió per motius de religió o 24 

de conviccions. 25 

 26 

o Seguirem les recomanacions que la Llei de Culte de Catalunya fa entorn a 27 

la previsió de sols, en els plans urbanístics, on s'admetin els usos de 28 

caràcter religiós de nova implantació segons les necessitats i les 29 

disponibilitats dels municipis. No es concedirà finançament públic o 30 

exempcions fiscals municipals per a la realització d’activitats a cap 31 

confessió o institució religiosa.  32 

 33 

o Les confessions religioses estaran obligades a pagar tots els impostos 34 

municipals, inclòs l'IBI que es derivin de la seva activitat. S’aplicarà un 35 

tractament fiscal i de subvencions sense distincions a totes les entitats o 36 

associacions declarades d'interès públic. 37 

 38 

284. Per una educació laica i plural. Des dels ajuntaments vetllarem per la 39 

laïcitat en l’educació en els centres educatius de titularitat pública i els 40 

sostinguts amb fons públics. Es garantirà el dret de les persones menors a no 41 

ser adoctrinades en els centres públics i concertats, i es vetllarà per l’eliminació 42 

de qualsevol tipus de simbologia religiosa, actes i proselitisme religiós en el sí 43 

de les escoles. 44 

 45 

 46 

2.3. Respecte i defensa de la identitat i la divers itat sexual i afectiva.  47 

 48 

285. Farem visible la diversitat sexual i de gènere .  49 

 50 

o Desplegarem, a nivell local, la llei contra la LGTfòbia.  51 

 52 

o Promourem l'associacionisme dels gais, les lesbianes i els/les 53 

transsexuals i bisexuals en els àmbits de participació municipal. 54 

 55 
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o Fomentarem el debat i la visibilització de les persones LGBT en els 1 

diversos àmbits de participació ciutadana (joves, gent gran, salut...). 2 

Protegirem el dret a la lliure expressió de l’afectivitat en els espais 3 

públics. Realitzarem programes de promoció de l’autoestima i 4 

l’autoreconeixement dels adolescents homosexuals, transsexuals i 5 

bisexuals.  6 

 7 

o Promourem, en els mitjans d’informació local i en els suports publicitaris 8 

municipals, en el marc del pluralisme dels mitjans de comunicació, la 9 

informació sobre les activitats dels col·lectius de gais, lesbianes, 10 

transsexuals i bisexuals. Farem visible amb actes i amb la participació 11 

dels col·lectius afectats de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals i, 12 

des del compromís amb la igualtat de drets, el dia de 13 

l’orgull/alliberament gai, lesbià, transsexual i bisexual i el dia 14 

internacional contra l’homofòbia. 15 

 16 

286. Municipis lliures d’homofòbia i transfòbia:  17 

 18 

o Incrementarem la formació i l’assessorament en prevenció de 19 

l’homofòbia i transfòbia al personal al servei de l’ajuntament i 20 

especialment els qui treballen . Des dels Centres de Promoció 21 

Econòmica i/o Servei d'Ocupació Local es promouran accions 22 

específiques d'inserció laboral pel col·lectiu transsexual.  23 

 24 

o Acompanyarem i donarem suport jurídic en casos d’agressions i 25 

discriminacions homo / transfòbiques. Personarem jurídicament 26 

l’ajuntament en els processos legals contra atacs a persones per raó de 27 

la seva orientació sexual o identitat de gènere.  28 

 29 

o Escoles lliures de LGTfòbia. Elaborarem un protocol d’identificació, 30 

atenció i gestió de les situacions d’assetjament en els centres 31 

educatius, en el qual s’incloguin de forma explícita les situacions de 32 

discriminació i assetjament per motiu d’orientació sexual o identitat de 33 

gènere. Realitzarem formació dels mediadors escolars en conflictes 34 

d’homofòbia i transfòbia. Els centres escolars dels nostres municipis 35 

tindran totes les eines necessàries per actuar en casos d’assetjament 36 

escolar i educar en la diversitat. 37 

 38 

o Previndrem l’homofòbia i la transfòbia a les activitats juvenils municipals 39 

i associatives d’esplai. Combatrem qualsevol tipus de discriminació per 40 

raó d’orientació sexual o identitat de gènere en els centres esportius. 41 

 42 

o No establirem projectes de cooperació amb ajuntaments i països que 43 

penalitzin l’homosexualitat o la transsexualitat. Garantirem que un 44 

percentatge dels projectes de cooperació estiguin dedicats a polítiques 45 

LGBT. 46 

 47 

 48 
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Eix 4. Ciutats i pobles per una democràcia de quali tat.  1 

 2 

No hi ha democràcia plena, de qualitat, en una societat a on augmenten les 3 

desigualtats i un percentatge cada cop més alt de persones viuen en la precarietat o 4 

directament en l’exclusió social. Aquest és un requisit imprescindible per aconseguir 5 

que la democràcia funcioni.  6 

 7 

Però a la vegada és evident que el funcionament del nostre sistema democràtic ha 8 

estat decebedor, especialment en els darrers anys. Feia temps que denunciàvem els 9 

seus greus dèficits, però des de l’esclat de la crisi aquestes mancances s’han fet més 10 

que evidents.  11 

 12 

L’aspecte amb més ressò són els casos de corrupció. Però no és menys preocupant 13 

els casos de portes giratòries, els impediments a les oportunitats de participació de la 14 

ciutadania, la manca de transparència i accés a la informació pública, el retorn a 15 

mesures que pretenen criminalitzar la protesta o la pobresa.  16 

 17 

El nostre sistema democràtic ha estat segrestat pel poder econòmic i per un model de 18 

creixement que l’ha volgut utilitzar en benefici exclusiu propi. Però no és menys cert 19 

que això demostra que han faltat mecanismes per assegurar l’ètica pública, el 20 

rendiment de comptes, la transparència i la informació ciutadana, la regulació i el 21 

control de l’actuació dels responsables públics, la incidència de la ciutadania en les 22 

decisions i la garantia dels drets i llibertats fonamentals. Per això no sorprèn que la 23 

satisfacció amb la democràcia es trobi en mínims històrics.  24 

 25 

Volem una democràcia de debò, i no un simulacre. Sense democràcia no hi ha 26 

transformació. Per això els grans avenços democràtics han estat sempre atacats per 27 

part dels qui ostenten el poder.  28 

 29 

Els pobles i ciutats són un espai de proximitat amb la ciutadania. Aquesta 30 

característica ha de permetre innovar, experimentar i aprofundir en la democràcia.  31 

 32 

Volem democràcia de debò per decidir-ho tot, per canviar-ho tot. Volem que els 33 

municipis governats per ICV-EUiA-EPM siguin un exemple de democràcia. Una 34 

democràcia en la que ens puguem reconèixer com a ciutadans i ciutadanes. 35 

  36 

 37 

1. Una política exemplar: ètica i rendició de compt es 38 

 39 

 40 

1.1. Corrupció o democràcia . Acció integral contra la corrupció.  41 

 42 

La corrupció no és inevitable. Explorarem totes les accions possibles a l’abast dels 43 

pobles i  municipis per impedir els casos de corrupció. Entre d’altres mesures, les 44 

següents:  45 

287. Creació de l’Estatut dels representants locals, on es regularan 46 

els seus drets i deures. Els regidors i regidores que es troben a 47 

l’oposició gaudiran d’una regulació específica perquè puguin exercir les 48 

seves funcions de fiscalització i control en els contractes i adjudicacions 49 

 50 

288. Major control de la contractació d’obres i serveis de llarga durada 51 

(aigua, residus) a través de la seva aprovació obligatòria pel Ple 52 

Municipal independentment de la quantia. 53 

 54 
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289. No contractar empreses i particular condemnats per corrupció, 1 

així com amb aquells qui operin o tinguin sucursals en paradisos fiscals.  2 

 3 

290. Incrementar la part pública, en benefici de l’interès general, de 4 

les plusvàlues generades per l’actuació urbanística. 5 

 6 

291. Elaborarem codis ètics dels càrrecs públics lo cals  allà on 7 

governem i exigirem que els processos, procediments i polítiques 8 

públiques dels ajuntaments es desenvolupin seguint principis de 9 

governança ètica institucional local.  10 

 11 

Però independentment d’això, els càrrecs públics d’ICV-EUIA-EPM es 12 

comprometen a regir-se pel principi d’exemplaritat que es 13 

concreta, entre d’altres, en el codi ètic dels càrr ecs públics locals 14 

d’ICV-EUiA-EPM que es troba en l’Annex 1.  15 

 16 

 17 

1.2. Retiment de comptes.   18 

 19 

292. ICV-EUiA-EPM es compromet a fer en cada locali tat, almenys una 20 

vegada a l’any, un procés de rendició de comptes  sobre l’activitat 21 

desenvolupada en els ajuntaments.  22 

 23 

El procés de rendició de comptes es farà presencial i, a ser possible, també on-line. La 24 

rendició de comptes presencial consistirà en assemblees obertes a la ciutadania i amb 25 

representants d’entitats i associacions del poble o ciutat.  26 

 27 

En aquestes trobades, ICV-EUiA-EPM presentarà un balanç on exposarà el que ha fet, 28 

el que no ha pogut fer i el que pretén fer en el futur immediat. ICV-EUiA-EPM garanteix 29 

que en aquestes reunions hi haurà temps suficient per tal que els assistents puguin 30 

donar la seva opinió, plantejar crítiques i formular propostes.   31 

 32 

Així mateix allà on ICV-EUiA-EPM tingui l’alcaldia o estigui al govern, presentarà un 33 

informe anual de les actuacions dutes a terme, el grau de desenvolupament del 34 

programa d’actuació municipal, llistat dels programes i projectes desenvolupats amb 35 

indicació del cost, desviacions pressupostàries i mecanismes de correcció utilitzats.  36 

 37 

L’equip de suport municipal d’ICV-EUiA-EPM farà el seguiment del compliment 38 

d’aquests compromisos de retiment de comptes.  39 

 40 

 41 

2. Governs Oberts: tota la informació, tota la tran sparència.  42 

 43 

2.1. Transparència:  44 

 45 

Tota la documentació municipal és propietat de la ciutadania i, com a tal, ha de 46 

ser pública i publicada.  47 

 48 

293. ICV-EUiA-EPM ens comprometem a aquests tres co mpromisos en 49 

transparència i accés a la informació : 50 

 51 

o Complir amb els requisits de la llei de transparència de Catalunya, 52 

malgrat aquesta no sigui finalment aprovada, i amb l’objectiu d’ampliar 53 

la publicació de documents que aquesta exigeix.  54 



 63 

 1 

o Regular i garantir el dret d’accés a la informació i a la reutilització 2 

d’aquesta per a totes les persones (sense importar res més). 3 

 4 

o Compromís de complir els estàndards establerts per Transparència 5 

Internacional, entenent que són només un mínim imprescindible.  6 

 7 

 8 

2.2. Registre de grups de pressió .  9 

 10 

294. Llum i taquígrafs en la relació dels càrrecs p úblics amb els lobbies.  11 

El registre de grups de pressió serà obligatori, públic i les seves dades 12 

disponibles per mitjà del règim de transparència previst en la llei. El registre 13 

mostrarà per qui treballen aquests lobbies, per quina questió en concret, amb 14 

qui s’han reunit, quina documentació han lliurat, entre d’altres.  15 

 16 

 17 

3. Volem decidir-ho tot: més participació ciutadana .  18 

 19 

Una democràcia cada dia, no unes eleccions cada qua tre anys . Per nosaltres la 20 

democràcia és una manera de redistribuir el poder per tal que la ciutadania pugui 21 

intervenir més, i més sovint, de manera més clara i directa, plantejant sobre quins 22 

temes vol parlar i amb capacitat d’influir en la decisió. 23 

 24 

Tristament però, durant els darrers temps el poder econòmic  ha aprofitat el context de 25 

crisi per usurpar sobirania a la ciutadania i imposar polítiques i lleis en defensa dels 26 

seus interessos. 27 

 28 

Cal aturar aquesta tendència i tornar el protagonisme de la qüestió pública a la 29 

ciutadania i als seus representants a les institucions. Per fer-ho possible és necessari 30 

restablir una nova relació entre la ciutadania i els seus representants basada en el 31 

compromís i la participació. A més, apostem per una ciutadania activa, implicada, 32 

protagonista de la política. 33 

 34 

Això implica:  35 

 36 

295. Participació ciutadana, una prioritat : És necessari que la 37 

competència de foment de la participació ciutadana depengui directament 38 

de l’alcaldia . Des d’aquí ha de jugar un paper d’impuls, de dinamització i 39 

d’assessorament en la incorporació de la participació ciutadana en l’acció de 40 

les diferents àrees de l’ajuntament. 41 

 42 

296. La participació no s’improvisa.  Per això cal elaborar Plans 43 

municipals de participació  que recullin l’estratègia global del govern en 44 

aquest àmbit, tenint present tots els nivells, projectes i actors, intentant reduir 45 

les tradicionals desigualtats en la participació d’alguns col·lectius i  posant 46 

especial èmfasi en reduir i eliminar les barreres que fan que certs 47 

col·lectius/grups participin menys (com per exemple les dones). És 48 

indispensable que tots els plans de participació incorporin la perspectiva de 49 

gènere.  50 

 51 

En concret, els municipis d’ICV es comprometen a regular, facilitar i dur a terme les 52 

següents accions:  53 

 54 
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o Impulsar la celebració de consultes populars mitjan çant urna  per a 1 

aquelles decisions d’especial rellevància per al poble o ciutat.  2 

o A nivell intern, ICV-EUIA-EPM ens comprometem a sotmetre a consulta 3 

l’aprovació dels acords de govern postelectorals i les grans 4 

decisions estratègiques del partit . 5 

 6 

 7 

297. Democràcia participativa i deliberativa : Els principals plans i 8 

programes de la ciutat han de fer-se contemplant un  procés de 9 

participació ciutadana : Pla d’Actuació Municipal, Plans d’Ordenació 10 

Urbanística, Plans Estratègics, Plans integrals de joventut, de gent gran, de 11 

serveis socials... Aquests processos hauran de comptar amb els següents 12 

components: l’obertura a totes les persones, la informació convenient, espais 13 

de deliberació i debat, aportació de propostes, una vinculació amb les decisions 14 

preses pel govern municipal i un retorn i retiment de comptes davant de la 15 

ciutadania de la decisió presa finalment pel govern.  16 

 17 

o Tothom ha de poder participar:  Les iniciatives de participació 18 

ciutadana per majors de 16 anys i totes les persones empadronades al 19 

municipi. Així mateix també es contemplarà i facilitarà la participació 20 

dels infants, especialment per a aquelles qüestions que els hi afectin 21 

més directament.  22 

 23 

o Incorporació de instruments diversos de participaci ó com Nuclis 24 

d’Intervenció Participativa, Fòrums, enquestes deliberatives...  25 

 26 

298. Audiències públiques i participació directa en  els plens . Obrir vies 27 

de diàleg directe amb l’equip de govern, mitjançant la celebració de sessions 28 

específiques (audiències públiques) i/o mitjançant la possibilitat d’intervenció 29 

oral en els Plens de ciutadania i associacions. Ambdues a iniciativa institucional 30 

com de la ciutadania (amb recollida de signatures).  31 

 32 

299. Regular i promoure la iniciativa ciutadana: de  baix cap a dalt : Volem 33 

que la ciutadania marqui l’agenda. Per això promourem que la ciutadania, 34 

mitjançant la recollida de signatures, pugui proposar determinades actuacions 35 

dels ajuntaments: 36 

 37 

o Introducció de punts de l’ordre del dia als Plens dels ajuntaments, així 38 

com també propostes d’acord, o peticions d’audiències públiques. 39 

o Impuls d’un procés participatiu sobre certa decisió, actuació o política 40 

pública. 41 

o Impuls d’una consulta popular mitjançant vot en urna. 42 

o En la proposta de reglaments i ordenances municipals. 43 

 44 

300. Reforma dels òrgans estables de participació  (com els consells 45 

consultius) per tal de garantir-ne la seva independència, la representativitat 46 

social i la seva vinculació a la presa de decisions públiques. 47 

 48 

En concret ens comprometem a garantir la creació i bon funcionament dels 49 

següents consells:  50 

 51 

o El Consell de Ciutat , de la vila o del poble. Els municipis de la coalició 52 

constituirem aquest consell com a òrgan global de participació, de 53 

consulta i assessorament i emissió d’informes. El seu objectiu serà  el 54 

de  debatre i valorar les grans línies estratègiques i els afers principals 55 
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del poble o la ciutat, així mateix, liderar els processos de reflexió, 1 

coordinació i consens amb la resta de consells sectorials i de territori. 2 

 3 

o El Consell econòmic i social , amb els agents socials, per debatre la 4 

política econòmica de la localitat amb criteris socials, ecològics i 5 

econòmics.  6 

 7 

o El Consell de la Comunicació Local com a òrgan consultiu i assessor 8 

que vetllarà per la imparcialitat i la pluralitat dels mitjans de comunicació 9 

públics locals, així com de la qualitat dels continguts. Alhora aprovarem 10 

un reglament d'organització funcionament del servei audiovisual local 11 

que definirà les missions de servei públic dirigides a la satisfacció de les 12 

necessitats de la comunitat local i la seva obligatòria gestió directa. Al 13 

Consell participaran els grups socials i polítics més representatius, i 14 

també de les entitats i associacions. 15 

 16 

o El Consell Assessor d'Urbanisme i Política Territor ial , com a òrgan 17 

local de participació; de caràcter informatiu, deliberatiu i propositiu, als 18 

efectes de garantir i fomentar els drets d'iniciativa d'informació i de 19 

participació de la ciutadania en els processos urbanístics de 20 

planejament i de gestió. 21 

 22 

o Impulsarem el Consell Municipal de les Dones  amb dotació 23 

econòmica i suport tècnic. 24 

 25 

 26 

301. Incorporació i foment de les TIC  en els processos de participació 27 

ciutadana. 28 

 29 

302. Més associacions, més fortes, més actives : fomentar les 30 

associacions i l’associacionisme i la seva participació en la gestió de certs 31 

serveis i en l’elaboració de polítiques. Impulsarem un pla estratègic per 32 

fomentar la participació activa de les dones  a la vida pública i associativa 33 

que contingui accions de formació i suport per al lideratge i la gestió 34 

associativa. 35 

 36 

303. Fomentar l’associacionisme de les dones i les activ itats adreçades 37 

a comprometre les dones en el municipi (activitats d’intercanvi cultural, etc.) 38 

i, potenciar la creació de Consells Municipals de la Dona (o altres espais 39 

d’interlocució depenent del tamany del municipi) amb la màxima qualitat 40 

participativa i capacitat decisòria sobre les polítiques locals. 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

4. Governant la complexitat: una nova manera d’orga nitzar 46 

els ajuntaments i les polítiques públiques.  47 

 48 

 49 

El disseny organitzatiu departamental, orgànic i funcional dels governs locals és 50 

insuficient per abordar demandes més líquides i situacions d'emergència social que 51 

desborden els marcs administratius clàssics heredats dels primigenis governs 52 

democràtics. El model de polítiques públiques universalista, amb formats i programes 53 

homogenis queden desbordats per les necessitats que afloren en la quotidianitat. 54 
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 1 

Cal redissenyar els sistemes estàtics i transformar-los en estructures més adaptables i 2 

dinàmiques. Els nostres municipis són l’espai de construcció col·lectiva i els govern 3 

locals són les palanques de canvi més importants de la transformació social i el 4 

principal agent vertebrador de ciutadania. 5 

 6 

La solució passarà necessàriament pel desenvolupament de programes conjunts i 7 

integrats que es desenvolupin coordinadament, de forma transversal i en xarxa, amb 8 

flexibilitat i capacitat d'adaptabilitat al canviant ecosistema local. A partir d'aquesta 9 

premissa de treball cooperatiu i de projectes transversals, construirem el nou 10 

paradigma d'acció pública.  Aquesta construcció requereix com a mínim quatre 11 

reptes:  12 

 13 

1) La governança ètica, és a dir impregnar l'acció de govern d'exemplaritat, 14 

transparència i rendició de comptes.  15 

2) La construcció d'identitat democràtica col·lectiva a partir de l'aprofundiment 16 

democràtic, la proximitat i a través d'un exercici de responsabilitat compartida  17 

3) L'articulació en una nova síntesi d’actuació pública conjunta dels governs locals 18 

i l’autogestió comunitària ciutadana. Una associació dels serveis públics i de les 19 

noves energies comunitàries en la defensa i la protecció del bens comuns. El 20 

repte serà la construcció d'un espai públic col·lectiu de confluència i 21 

reconeixement mutu d'allò institucional i d'allò comunitari que reforçarà la 22 

cohesió i la sostenibilitat social. 23 

4) La garantia d'uns mínims vitals bàsics i essencials per a tota la ciutadania. 24 

 25 

Apostem per quatre motors en la millora funcional i en l'eficàcia i extensió universal 26 

dels serveis públics locals: 27 

 28 

304. Treballarem per la constitució d’un nou ens representatiu del conjunt del 29 

municipalisme català que superi la Federació de Municipis de Catalunya i 30 

l’Associació Catalana de Municipis, i l’escenari actual d’interessos partidistes 31 

 32 

305. Un dels instruments per compartir el projecte col·lectiu de vila o ciutat és 33 

la garantia que tots els municipis de la coalició realitzin a l’inici del mandat 34 

l'elaboració del Pla d’Actuació Municipal que doni coherència i permeti 35 

conèixer la concreció i temporalització dels compromisos electorals i l'agenda i 36 

programa estratègic del govern, garantint la transparència, el procés 37 

participatiu en la concrecions i la rendició de comptes. El PAM serà el "pacte de 38 

poble o ciutat" públic entre els nostres governs locals i la ciutadania.   39 

 40 

306. Reforçar en tota l’administració la cultura del servei a la ciutadania, 41 

concretada a partir de les Cartes de Serveis,  que contemplarà els deures, 42 

drets i responsabilitats de la ciutadania, recollint-se els estàndards mínims de 43 

qualitat del servei, els indicadors i instruments per a mesurar-la, el règim 44 

econòmic aplicable, amb indicació de les taxes i preus públics que siguin 45 

aplicables i la forma d'avaluació permanent. 46 

 47 

307. Inclusió en les adjudicacions de clàusules ambientals i clàusules 48 

socials . Des del punt de vista de les clàusules socials inclourem 49 

específicament accions públiques de foment de l’ocupació estable, accions 50 

positives de gènere o aquelles que tinguin com a destinataris persones que 51 

integren algun dels col·lectius més vulnerables, a banda limitarem o prohibirem 52 

la subcontractació. En relació amb les clàusules ambientals, inclourem criteris 53 

ambientals com la minimització i optimització del consum d’energia, substitució 54 

de l’energia fòssil per la renovable, la reducció del consum de recursos i l’ús de 55 
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material reutilitzable, ecològic i reciclat, la reducció del consum d’aigua, amb 1 

l’adopció d’una política d’estalvi i de reutilització a les instal·lacions o la gestió 2 

eficient dels residus, de manera que se’n generi el volum mínim i que s’eliminin 3 

de forma segura i adequada. 4 

 5 

308. Planificació dels recursos humans a través de la relació de llocs de 6 

treball, com a instrument d'ordenació estratègica dels treballadors i 7 

treballadores públiques, apostant per la consolidació de plantilles i la seva 8 

estabilitat i donant valor a la negociació col·lectiva amb les organitzacions 9 

sindicals per dur a terme acords i pactes. Així com els convenis col·lectius que 10 

contemplaran aquelles condicions que permetin una millorà objectiva de les 11 

condicions laborals, com les retribucions complementaries, la formació i la 12 

promoció interna, planificació de recursos humans, participació en els tribunals 13 

de selecció, acció social, horaris i calendari laboral, prevenció i riscos laborals. 14 

 15 

309. Recursos Humans municipals per la qualitat ocu pacional, l’equitat i 16 

l’eficàcia . 17 

 18 

o Elaboració d’un Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la 19 

resolució de situacions d’assetjament laboral, psicològic, sexual, per raó de 20 

sexe o orientació sexual i altres discriminacions a la feina 21 

 22 

o Desenvolupar, en el marc de les administracions locals, plans d’igualtat 23 

interns, que garanteixin la igualtat real de gènere en les organitzacions, 24 

promovent la presència de dones en els llocs de responsabilitat i dotin a les 25 

administracions locals d’un rol exemplificador en relació al resta d’agents 26 

socials. 27 

 28 

o Explorar conjuntament amb el Govern de la Generalitat fórmules per 29 

garantir la implantació definitiva de la figura professional de les agents 30 

d’igualtat en el marc dels recursos humans  dels ajuntaments. 31 

 32 

o Promourem nous mètodes de treball que permetin adequar l’organització 33 

municipal i procediments per afavorir el treball interdisciplinari.  34 

 35 

o Regularitzarem la temporalitat: màxim del 8% de les plantilles. 36 

 37 

o Articularem sistemes de treball per programes i indicadors d’avaluació 38 

qualitativa i quantitativa. 39 

 40 

o Compromís de les administracions locals per ser referents de 41 

Responsabilitat Social en la seva actuació, tant pel que fa les activitats 42 

dutes a terme de manera directa com per les executades mitjançant 43 

contractes públics. 44 

 45 

 46 

 47 

5. Atendre a la diversitat municipal.   48 

 49 

La coalició defensa la pluralitat de tipologies del municipalisme de Catalunya donat el 50 

seu rol estratègic en la protecciò dels valors naturals i paisatgístics del nostre país. 51 

 52 

Aquests municipis de règim especial: de muntanya, turístics, històrica artístics o els 53 

Micropobles. Cales actuacions específiques per garantir la seva viabilitat econòmica i 54 
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un tractament especial per tal que puguin prestar els serveis públics bàsics amb 1 

qualitat a tota la ciutadania. 2 

 3 

310. Promoure un Pla especial d’inversions locals d e Catalunya  que 4 

estableixi criteris prioritaris en relació amb les obres i els serveis que sol·licitin. 5 

 6 

311. Impulsar formes d’assistència i de cooperació tècnica i econòmica  7 

per a realitzar i finançar l'activitat i funcionament quotidià i el nivell de 8 

prestacions públiques adequat al seu sistema competencial: planificació 9 

hidràulica per a l’abastament, l’evacuació i el tractament d’aigües en aquests 10 

municipis, enllumenat públic o recollida i tractament de residus. 11 

 12 

312. Elaboració dels plans de reactivació econòmica  endogena través de 13 

la millora de les capacitats productives i de les dotacions d’infraestructura i 14 

d’equipaments necessàris per a equilibrar els dèficits existents, de manera que 15 

es pugui garantir una millora de les condicions de vida dels ciutadans i 16 

ciutadanes  17 

 18 

 19 

 20 

6. Societat de la informació i del coneixement per a tothom i 21 

arreu.   22 

 23 

 24 

6.1. Mitjans públics de proximitat i de qualitat .  25 

 26 

Pensament crític és democràcia. Cal capgirar les dinàmiques dels mitjans de 27 

comunicació, partint dels públics de proximitat, veient a la ciutadania com a 28 

copropietari i no com a client, per a que responguin prioritàriament a l’objectiu de 29 

promoure el pensament crític i el debat lliure i plural d’idees.  30 

 31 

Com fer-ho? 32 

 33 

313. Creació del Consell Local de Comunicació. Orga nisme de control  34 

dels mitjans públics locals on realment hi hagi participació de representants 35 

territorials i sectorials de la ciutadania, a banda de representants dels 36 

professionals dels mitjans.  37 

 38 

314. Via oberta  constant per a que la ciutadania, de forma individual, pugui 39 

fer arribar les seves propostes de temes, crítiques, queixes... que hauran de 40 

ser obligatòriament valorades i presentades a l’organ de control ciutadà.  41 

 42 

315. Potenciar les xarxes cíviques i socials indepe ndents  i la generació 43 

de pensament crític en els nous suports de comunicació 44 

 45 

316. Vetllarem perquè els mitjans de comunicació local  incorporin l’equitat 46 

de gènere en els seus continguts i promoguin la paritat i la presència 47 

equilibrada d’homes i dones. Rebutgem el sexisme i estendrem el compromís 48 

per eradicar les pràctiques degradants, cosificadores i reproductores de les 49 

desigualtats.  50 

 51 

317. Una Societat de la Informació i del Coneixemen t inclusiva i oberta.  52 

 53 
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Una societat de la informació i del coneixement inclusiva i oberta és clau per garantir 1 

els drets fonamentals de la ciutadania a la informació, el coneixement i l’aprenentatge, 2 

així com a la participació social i política. Cal combatre la fractura digital i garantir que 3 

els beneficis de les TIC arribin a tothom i a tot arreu, amb el mínim impacte ambiental i 4 

evitant el frau, els costos abusius, l’opacitat o l’engany.  5 

 6 

Per això cal: 7 

 8 

o Fomentar el desplegament massiu de les xarxes de wifi municipal que arribin 9 

fins a les cases des de punts d’accés situats a la via pública, amb l’acord i el 10 

suport de les xarxes de wifi lliure.  11 

 12 

o Impulsar projectes cooperatius i oberts en el terreny de les comunicacions, com 13 

és el cas de Guifi.net, orientades a un consum responsable, a la satisfacció 14 

d’un preu just i a l’intercanvi de serveis.  15 

 16 

o Assegurar que la ciutadania disposa dels recursos formatius i de les 17 

oportunitats per participar de la SIC.  18 

 19 

o Atendre i reduir els impactes ambientals i socials que genera el sector de les 20 

telecomunicacions.   21 

 22 

o S'ha de garantir que en l’ús de les TIC es protegeixi el dret a la intimitat i el dret 23 

a saber qui té les nostres dades personals, com s’hi ha accedit, per a què 24 

s’estan utilitzant i la possibilitat de control i de la seva cancel·lació.  25 

 26 

o Programari lliure. Estàndards oberts. Tots els continguts creats des de les 27 

administracions o finançats amb fons públics han de passar al domini públic i 28 

ser publicats en llicències lliures (copyleft). 29 

 30 

 31 

 32 

7. Del dret a la seguretat a la seguretat dels dret s.   33 

 34 

 35 

318. Definir i garantir els drets, els deures i les  responsabilitats de les 36 

institucions i de la ciutadania.  Un ajuntament ha de garantir als seus 37 

ciutadans els drets que estipulen les lleis vigents, si no ho fa, no compleix una 38 

de les seves funcions més bàsiques. En la mesura que al darrera de cada dret 39 

hi ha un deure, és important definir en les propostes polítiques el dret sobre el 40 

qual es vol incidir i el deure o responsabilitat que se’n deriva. En aquest sentit, 41 

en l’acció política municipal és important definir qui té el deure de garantir 42 

cada dret existent (sinó el dret no està garantit) i vetllar per la implicació de la 43 

ciutadania, entitats i institucions respecte els seus deures o responsabilitats en 44 

funció de les seves competències. 45 

 46 

 47 

319. Seguretat pública des de la proximitat .  48 

 49 

o Elaborar Plans locals de Seguretat amb especial atenció a la violència 50 

masclista, la seguretat viària i la seguretat ciutadana. 51 

 52 

o Els usos que es donen a l’espai públic, la pacificació del trànsit i la seguretat 53 

viària, les demandes ciutadanes d’accés als espais comercials i residencials, el 54 
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control dels actes vandàlics i la gestió dels conflictes derivats de la convivència 1 

són prioritats en les polítiques de seguretat en l’àmbit local 2 

 3 

o Aprovació de Plans de protecció civil (PAM), a ls municipis, tenint present els 4 

riscos generals i els concrets del territori.  5 

 6 

o Incorporarem en la planificació territorial i urbanística del municipi, criteris de 7 

prevenció dels riscos de protecció civil i elaborarem els plans 8 

d'autoprotecció necessaris per als establiments i activitats de titularitat 9 

municipal. 10 

 11 

 12 

 13 

8. Justícia de proximitat: un sistema de solució de  conflictes 14 

fora de l’estructura judicial.    15 

 16 

 17 

320. Promoció de la mediació i la conciliació.  En particular en l’àmbit 18 

familiar, laboral, de consum, etc.. ICV-EUIA-EPM volem enfortir la justícia de 19 

proximitat i també la justícia de pau actual, que el PP vol fer desaparèixer.  20 

Volem reforçar la seva vessant social, per tal que sigui garant dels drets i de la 21 

ciutadania més desafavorida, i, alhora, sigui un instrument d’igualtat, accessible 22 

a tothom i que s’apliqui amb equitat per tal de compensar les desigualtats 23 

socials. 24 

 25 

321. Foment de la justícia restaurativa  com a forma de mediació dins de 26 

l’àmbit penal.  Creació de mecanismes de participació ciutadana per a la 27 

resolució de problemes entre particulars, enfocats en la restauració de les 28 

víctimes, la participació de la comunitat afectada, la responsabilització dels 29 

delinqüents i la conciliació. 30 

 31 

o Garantir l’assistència jurídica a les dones per tal d’assessorar de les 32 

possibles actuacions davant d’agressions als seus drets (ja sigui en 33 

l’àmbit laboral, econòmic, domèstic, etc.) 34 

 35 

o Creació de les “Cases locals de la justícia”:  òrgans de justícia de 36 

proximitat, fora del poder judicial, d’àmbit i competència municipal, 37 

que impulses mesures alternatives. En aquest sentit cal actuar en 38 

diferents línies:  39 

 40 

� Potenciar els aspectes d’assessorament i assistència jurídica, 41 

orientació jurídica de les entitats. 42 

� Construir un sistema de suport als jutges i jutgesses i al personal 43 

dels jutjats de pau, amb protocols d’actuació, una comunitat de 44 

pràctica en xarxa via Internet i un equip pluridisciplinar de 45 

consultors/es jurídics de suport a la seva disposició. 46 

 47 

322. Creació de la figura del Síndic local de la ci utadania . Potenciar la 48 

figura del Síndic de Greuges i dels Síndics i Defensors locals: dotar-los d’una 49 

base legal i d’uns recursos, que garanteixi la seva independència dels 50 

respectius governs municipals. La seva funció és vetllar pels drets fonamentals 51 

i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi, tot aplicant el principi 52 

d’equitat, per la qual cosa pot supervisar les activitats de l’administració 53 

municipal. 54 
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323. Lluita contra la violència masclista. Persistirem en l’objetiu d’eradicar 1 

la violència masclista  i posarem tots els recursos necessaris per aconseguir-2 

ho. 3 

 4 

o Impulsarem els Protocols per a la prevenció i actuació front la vi olència 5 

masclista  reforçant-los i vetllant per l’avaluació i millores continues. Incidint en 6 

la coordinació entre les administracions i amb agents policials i professionals i 7 

els recursos d’atenció. Reforçarem l’acompanyament a les dones víctimes i els 8 

recursos per garantir el dret a sortir de la situació de violència. 9 

 10 

o Reforçarem els paper de l’Ajuntament en relació als Serveis d’informació i 11 

assessorament a dones (SIAD’s), Centres d’intervenc ió especialitzada 12 

(CIE) i d’urgències per garantir l’assistència jurídica i psicològica  a les 13 

dones per tal d’assessorar de les possibles actuacions davant d’agressions als 14 

seus drets (ja sigui en l’àmbit laboral, econòmic, domèstic, etc.) 15 

 16 

o Executarem programes específics per la prevenció de la violènc ia 17 

masclista i la promoció de canvis culturals en les relacions de gènere i els 18 

rols socials  adreçats, especialment, a la comunitat educativa infantil i juvenil i 19 

a pares i mares 20 

 21 

o Ampliació i descentralització de les cinc Oficines d’Atenció a la Víctima que hi 22 

ha a Catalunya per a una major i millor eficàcia mitjançant la implantació d’una 23 

oficina d’atenció a la víctima per a cada municipi de més de 100.000 24 

habitants . En primer lloc, per poder atendre l’elevat nombre d’assumptes i més 25 

a prop de tothom (cinc oficines és insuficient). En segon lloc, per millorar la 26 

coordinació efectiva entre els serveis socials dels municipis, les forces de 27 

seguretat, els serveis de medicina forense i els jutjats. La descentralització i 28 

ampliació a favor dels ajuntaments d’aquestes oficines és especialment urgent 29 

davant l’alarmant increment de violència contra les dones.  30 

 31 

o Impulsarem  plans de formació als i les professionals  oferint formació 32 

especialitzada en l’abordatge de la violència masclista per tal dotar de recursos 33 

i habilitats per actuar davant les diferents formes de les violències masclistes.  34 

 35 

o Farem incidència a la resta d’Administracions i poders públics per continuar 36 

treballant en la línia de la prevenció, la sensibilització i la lluita contra la 37 

violència masclista. Demanarem, de nou, la restitució dels “Contractes 38 

Programa” de l’Institut Català de les Dones, que garantien la  claredat i la 39 

transparència en l’adjudicació de subvencions i les desvinculaven de la lògica 40 

assistencialista.  41 

 42 

o Xarxa d’equipaments i serveis per a dones que pateixen o han patit violència 43 

masclista, especialment pel que fa als allotjaments d’urgència, cases d’acollida, 44 

habitatges dotacionals, etc 45 

 46 

 47 

9. Pobles i ciutats amb memòria democràtica.    48 

 49 

324. Reivindiquem la importància de mantenir viva la memòria de la lluita per 50 

la democràcia i els drets socials i nacionals, com a referents ètics fonamentals. 51 

Impulsarem una política global de recuperació de la memòria democràtica, amb 52 

participació ciutadana i dels organismes culturals del municipi, per actuar en les 53 

següents línies:  54 
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 1 

o Identificar, catalogar i senyalitzar els espais locals de la memòria 2 

(especialment de les fosses comunes de la Guerra Civil, però també 3 

d’espais relacionats amb la lluita antifranquista, antigues cooperatives 4 

pageses i obreres, passant per antigues presons…). 5 

o Retirada d’esfinxs, plaques, monuments, símbols, rètols o mencions 6 

commemoratives d’exaltació personal i col·lectiva de la sublevació militar, la 7 

Guerra Civil i la dictadura franquista. 8 

o Difondre el patrimoni memorial existent amb punts d’informació i 9 

campanyes de difusió. 10 

o Promoure la recollida de testimonis orals dels fets històrics locals més 11 

destacats. 12 

o Donar suport a les activitats d’entitats locals i a la tasca de d’investigació i 13 

de difusió. Incorporar activament els centres educatius en els programes i 14 

actuacions memorials. 15 

 16 

 17 

 18 

10. Els municipis construïm l’Europa dels Pobles.  19 

 20 

El món local necessita d’una UE social, no d’un simple espai de lliure circulació de 21 

capitals i altres factors de producció. Una UE que proporcioni eines per a l’accés no 22 

discriminat a l’educació, la salut i els serveis socials, i que garanteixi serveis públics i 23 

béns comuns com l’aigua, l’energia, els transports, les comunicacions. Una UE que 24 

cooperi amb els municipis per enfortir l’activitat econòmica de caràcter productiu i no 25 

especulatiu, i respectuosa amb el medi ambient. En definitiva, una UE que ajudi el món 26 

local a ser un factor de redistribució i solidaritat.  27 

 28 

En aquest sentit reiterem la nostra oposició al nou acord que s’està negociant sobre el 29 

Tractat de Lliure Comerç (TTIP) entre la UE i els Estats Units que vol eliminar les 30 

barreres reguladores que afectarà a normes de seguretat alimentària, les regulacions 31 

sobre l'ús de substàncies químiques tòxiques, les lleis de protecció de la privacitat a 32 

internet i fins i tot les noves garanties en l'àmbit bancari.  33 

 34 

En un plànol de concreció, el combat del municipalisme contra la crisi i la pobresa 35 

requereix que les polítiques de la UE desenvolupin de manera ambiciosa una potent 36 

dimensió comunitària. Els ajuntaments d’ICV-EUIA-EPM han de prendre consciència 37 

d’aquesta situació i convertir-se en agents actius en el procés de la refundació 38 

europea, per tal de condicionar-lo i traslladar-hi les necessitats del món local i dels 39 

ciutadans i ciutadanes. 40 

 41 

325. Participarem activament, tant els ajuntaments com les organitzacions 42 

municipalistes, en organitzacions similars d’abast europeu. 43 

 44 

326. Facilitarem una major projecció europea de les activitats de 45 

l’associacionisme local i el coneixement i l’exercici dels drets associats a la 46 

ciutadania europea.  47 

 48 

327. Reclamarem des dels ajuntaments, a l’Estat i a la UE, el reforçament 49 

dels mecanismes que permetin als municipis intervenir en l’elaboració i 50 

aplicació de les polítiques europees que els afectin. Exigirem dotar d’una veu 51 

pròpia els municipis en el si del Comitè de les Regions. 52 

 53 
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328. Reforçarem els mecanismes que faciliten als pobles petits l’accés a la 1 

informació i als ajuts europeus. Cercarem aliances per tal de reclamar el 2 

reforçament de la dimensió urbana de les polítiques de la UE.  3 

 4 

329. Potenciarem els agermanaments i les xarxes de ciutats i pobles per la  5 

sostenibilitat, i altres xarxes d’intercanvi i cooperació entre  municipis (tant en 6 

l’àmbit europeu com d’Europa amb els països de la Mediterrània i Amèrica 7 

Llatina, entre d’altres) dotant-los de nous recursos i instruments financers.  8 

 9 

330. Reclamarem que la Carta Europea d’Autonomia Local es converteixi en 10 

directiva comunitària d’obligada transposició per a fer front a la LRSAL. 11 

 12 

331. Impulsarem una Xarxa de Ciutats i Pobles del Sud d’Europa adherida al 13 

Fòrum Europeu del Sud, per impulsar conjuntament la cooperació de polítiques 14 

que facin front a l'estratègia neoliberal de l'austeritat imposada als nostres 15 

països, pobles i ciutats, mitjançant els memoràndums de la Troica, els 16 

programes nacionals d'extrema austeritat i les contrareformes estructurals. A 17 

partir de la coordinació i l’intercanvi d’experiències i de les bones pràctiques 18 

entre ciutats contribuirem a promoure una alternativa col·lectiva i concreta per a 19 

una sortida progressiva de la crisi, en la direcció d'una refundació d'Europa 20 

sobre unes bases de democràcia, solidaritat i sostenibilitat social i 21 

mediambiental. 22 

 23 

 24 

 25 
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Eix 5. Desenvolupament sostenible i polítiques 1 

integrals als municipis petits, rurals i 2 

micropobles.  3 

 4 

Catalunya té un total de 947 municipis, dels quals 756, son petits municipis, amb una 5 

població de fins a 5000 habitants. D'aquest total, només 254 municipis es troben en la 6 

forquilla de població d'entre els 1000 i els 5000 habitants, la resta son municipis de 7 

menys de 1000 habitants, el que ens dona una idea de l’heterogeneïtat i minifundisme 8 

local del nostre país. Els petits municipis tenen un valor estratègic de primer ordre en 9 

la conservació de productes primaris culturals, naturals  i paisatgístics  del nostre 10 

territori. 11 

 12 

La crisi econòmica ha afectat greument als ens locals i en major mesura als municipis 13 

petits, que han vist reduïts els seus ingressos, mentre han de fer front a una creixent 14 

demanda de serveis de diferent tipologia, amb increment significatiu de la demanda de 15 

serveis socials, educació etc.  16 

 17 

Les causes d'aquesta situació, son diverses però es poden resumir en dos que tenen 18 

efectes desarticuladors: un creixement urbanístic predador de recursos naturals i de 19 

greus impactes, que tenia com a objectiu el finançament dels serveis públics,i una 20 

dependència de les subvencions que fa inviable la programació de polítiques pròpies.  21 

 22 

El finançament municipal és una assignatura pendent no resolta i els problemes que 23 

genera no són exclusius dels petits municipis, però en aquests s’afegeixen algunes 24 

característiques que condicionen aquelles polítiques públiques que tinguin com a eix la 25 

justícia social, la creació d’ocupació i la construcció d’un marc de relacions que facilitin 26 

la convivència i la realització del projecte vital dels seus habitants en un entorn de 27 

protecció ambiental. 28 

 29 

A l’infrafinaçament local i el condicionament de la subvenció com a recurs únic per al 30 

desenvolupament local, s’ha d’afegir el procés de recentralització i desapoderament 31 

del govern del PP mitjançant la LRSAL. La LRSAL segresta competències municipals i 32 

pel que fa als petits municipis els impedeix la prestació de diferents serveis com per 33 

exemple el tractament de residus que els passaran a gestionar les diputacions. 34 

 35 

Probablement la solució més efectiva per a la viabilitat dels petits municipis és el 36 

suport als processos de cooperació i mancomunació de serveis entre els diferents 37 

ajuntaments, amb l’objectiu de reduir costos alhora que s’asseguren els nivells de 38 

qualitat en els serveis públics. 39 

 40 

Finalment cal que fem un reconeixement explícit a la tasca desenvolupada per les 41 

Entitats Municipals que ha de tenir un paper encara més rellevant amb la nova Llei de 42 

Governs Locals, amb més competències i amb sistema d’elecció dels representants 43 

més flexible i millorar la coordinació amb l’ajuntament del qual pertanyen  44 

 45 

EIXOS BÀSICS I PROPOSTES 46 

 47 

SERVEIS PÚBLICS 48 

 49 

Una de les prioritats més importants és la de garantir el subministrament en quantitat i 50 

qualitat dels serveis públics (electricitat, aigua, gas, comunicacions). A banda de la 51 

seva necessitat comunitària en l’increment de la qualitat de vida de la ciutadania és 52 

summament estratègic per possibilitar el desenvolupament econòmic del territori.  53 
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 1 

Davant les mancances en el subministraments dels serveis a molts petits municipis, 2 

ICV-EUIA-EPM ens comprometem a vetllar per què tots els municipis i nuclis 3 

disseminats tinguin garantits un subministraments dels serveis en termes de quantitat i 4 

qualitat.  5 

 6 

Un altre servei públic prioritari és el desplegament de les tecnologies de la informació. 7 

En el món rural i els municipis petits qualsevol estratègia de desenvolupament 8 

(educació, cultura, sanitat, turisme rural, producció agroalimentària, participació 9 

ciutadana..), està condicionada pel seu accés a través de banda ampla. Les 10 

mancances en l’actual desplegament de les TIC incrementen la fractura digital i la 11 

competitivitat dels petits municipis. En aquest sentit, exigirem el desplegament de les 12 

xarxes de telecomunicació de qualitat comptant amb el suport de totes les 13 

administracions. 14 

 15 

 16 

1. Sostenibilitat ambiental. 17 

 18 

 Mobilitat  19 

 20 

Facilitar la mobilitat amb mitjans públics no només afecta la sostenibilitat ambiental, 21 

sinó que implica una veritable millora del benestar dels veïns i veïnes. Sovint es 22 

considera que els municipis petits no disposen de cap capacitat de millorar la seva 23 

mobilitat més enllà del’organització de la xarxa d’autobusos en els pocs casos que 24 

disposen. 25 

 26 

Aconseguir nuclis de població amb el mínim nombre possible de vehicles circulant 27 

itreballar coordinadament amb altres municipis o entitats supramunicipals contribuirà a 28 

les millores en la xarxa de transport públic intermunicipal i generar una percepció 29 

positiva favorable a les formes detransport col·lectiu. 30 

 31 

El municipis rurals són els que tenen necessitats de majors desplaçaments i s’ha 32 

consolidat la idea que aquesta necessitat només pot ser atesa mitjançantel transport 33 

privat. Però aquesta necessitat de desplaçament i una correcta organització de la 34 

xarxa de transport col·lectiu, amb freqüències i mida de vehicles adaptats, ha 35 

d’impulsar l’objectiu que tots els municipis puguin disposar d’algun sistema de 36 

transport públic. 37 

 38 

Més enllà d’aquestes polítiques de transport públic, cal fomentar la mobilitat a peu i en 39 

bicicleta, establint zones lliures de vehicle privat, carrils bici segregats i camins i rutes 40 

per espais naturals. 41 

 42 

 43 

 Residus i consum  44 

 45 

Tot i el segrest competencial de la LRSAL de diferents competències locals, ICV-EUIA-46 

EPM defensem la continuïtat de la competència i així ho expressem en la nostre 47 

proposta de Llei de Governs Locals. Una prestació que caldrà mancomunar 48 

municipalment o comarcalment. Més enllà del sistema competencial cal aconseguir 49 

una implementació de la recollida de totes les fraccions i apostar per la 50 

selecció,dissenyant un bon sistema de recollida (àrees d’aportació amb totes les 51 

fraccions,recollida porta a porta, etc.), la minimització del transport fins als centres 52 

detractament (per evitar les emissions de CO2 a l’atmosfera) intentant, sempre que 53 

siguipossible, acostar el tractament dels residus al lloc on es generen. 54 
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 1 

Els municipis petits és on, possiblement, és més fàcil assolir un nivell deseguiment i de 2 

compromís més elevat entre la població i, per aquest motiu, un dels elements 3 

diferenciadors d’un ajuntament amb un govern d’esquerres i ecologista ha de ser la 4 

selecció dels residus i el seu reaprofitament a través, demercats de segona mà, 5 

compostatge casolà i una aposta clara vers una veritable reducció, organitzant 6 

campanyes de prevenció i de consum responsable. 7 

 8 

 9 

 El cicle de l’aigua  10 

 11 

L’aigua és un bé comú, un recurs de primera necessitatperò limitat. 12 

 13 

És imprescindible assegurar l’abastament de la població dels nostres pobles 14 

tenintpresent els nuclis disseminats i les unitats aïllades amb un recurs amb suficiència 15 

però, també i sobretot, en qualitat. Això comportarà incidir en un estricte control de la 16 

gestió de les dejeccions ramaderes als municipis més rurals i dels abocaments 17 

procedents de les indústries. També caldrà prioritzar la gestió i el tractament deles 18 

aigües residuals per evitar la degradació de rius i aqüífers.  19 

 20 

Com a actuacions que fàcilment es poden dur a terme tindrem en compte les 21 

campanyes adreçades a conscienciar la població de la necessitat de l’estalvi en 22 

elconsum d’aigua i l’establiment de normes urbanístiques que assegurin tipologies 23 

constructives que evitin l’extensió de jardins particulars i, en tot cas, que obliguin afer-24 

los amb espècies autòctones i que precisin del mínim consum d’aigua i aconstruir 25 

instal·lacions que serveixin per aprofitar les aigües pluvials i grises. 26 

 27 

 28 

 Energia  29 

 30 

L’energia ens permet fer actuacions a curt i mitjà termini que permetin aprofundir el 31 

nostre perfil ecologista en la gestió municipal i, a més, dissenyar actuacions que 32 

transitin cap a la sobirania energètica local.  33 

 34 

Actuacions en l’enllumenat públic, amb la instal·lació de sistemes d’estalvi de consum 35 

d’energia (llums de sodi, leds, reductors de flux, rellotges, etc.) permeten una execució 36 

per fases que, a més, contribuirà a reduir el nivell de contaminació lumínica i els costos 37 

econòmics. També es poden introduir sistemes de calefacció basats en energies 38 

renovables del tipus biomassa (en municipis amb masses forestals pròximes), o la 39 

cessió dels sostres dels equipaments municipals per a la instal·lació de plaques solars 40 

i fotovoltaiques i, quan sigui possible, petits aerogeneradors i substituir 41 

progressivament les instal·lacions dels equipaments municipals amb sistemes més 42 

eficients (bombetes de baix consum, millora delstancaments, etc.). Totes aquestes 43 

actuacions contribuiran a obtenir estalvis econòmics i reduccions en emissions de CO2 44 

que podrem comptabilitzar. 45 

 46 

 47 

 Gestió forestal  48 

 49 

Prop d'un 60% de la superfície de Catalunya és forestal. Tot i els incendis, cada 50 

vegada hi ha més bosc al nostre país, i augmenta la consciència de la seva 51 

importància paisatgística i ambiental. Però els nostres boscos no són rendibles i per 52 

això tenen greus problemes: un progressiu abandonament, falta de gestió i d'eines de 53 

planejament, i manca de recursos econòmics que compensin la caiguda de preus i 54 

l'augment dels costos d’explotació. 55 



 77 

 1 

La gestió del bosc i dels recursos naturals resulta estratègica pel desenvolupament 2 

dels petits municipis i ha d’anar necessàriament acompanyada de recursos públics.  3 

 4 

- Elaborar plans de gestió forestal mancomunats per afavorir una bona rendibilitat de 5 

les masses forestals, evitar l’abandonament del territori i contribuir a la prevenció 6 

d’incendis forestals. 7 

 8 

- Promoure formules associatives intermunicipals (propietaris, agents econòmics del 9 

territori, entitats ecologistes, pagesia) per planificar i gestionar els bosc i els espais 10 

naturals protegits de manera que aquests esdevinguin un valor afegit i motors de 11 

riquesa.  12 

 13 

 14 

2. Justícia social 15 

 16 

És important la transversalitat en aquestes polítiques: educació, cultura, joventut, 17 

benestar social, ocupació però també la planificació territorial, la seguretat i la qualitat 18 

democràtica. En els municipis petits les polítiques que fomenten la participació, el 19 

treball amb la comunitat, amb els veïns i veïnes i les entitats són imprescindibles, 20 

alhora que són fàcilment implementables. 21 

 22 

 23 

 Educació  24 

 25 

Sovint l’educació en un municipi petit es limita a la col·laboració econòmica amb 26 

elscentres d’ensenyament de titularitat pública ubicats al municipi. Pren una important 27 

rellevància i prioritat garantir el dret a l’educació de tots els infants i joves dels petits 28 

pobles. Alhora valoritzem l’ús social del centre educatiu perquè en molts casos és 29 

l’únic equipament social delpoble i haurà d’esdevenir motor de l’activitat social i de 30 

relació, amb laimplicació del AMPA, el Consell Escolar i les entitats associatives del 31 

municipi. 32 

 33 

La promoció del trasllat a peu o en bicicleta i l’establiment dels camins escolars fins al 34 

centre dels i les alumnes i, en determinats casos, en transports col·lectius ajudarà a 35 

descongestionar els nostres pobles i serà una contribució bàsica en la formació dels 36 

futurs ciutadans i ciutadanes. 37 

 38 

Cal prioritzar l’educació de les persones adultes i grans, amb especial atenció a les 39 

persones migrades, a través de programes formatius que les atansin al coneixement i 40 

a les noves tecnologies (aprenentatge de llengua catalana, habilitats informàtiques i 41 

navegació...) 42 

 43 

 44 

 Serveis d’atenció social  45 

 46 

La pobresa i l’increment d’atur no és exclusiu de les grans ciutats, l’empobriment 47 

econòmic de les famílies, les situacions de dependència, l’augment de població 48 

envellida en zones rurals disperses i l’exclusió social es dona també als municipis 49 

petits. Són vàlides per aquests municipis les mesures proposades en el Pla de Rescat 50 

social de la coalició i fer arribar als petits municipis les prestacions suficients per a 51 

garantir la seguretat vital dels seus veïns i veïnes. Els ajuts en el manteniment de 52 

l’habitatge, a l’escolarització, aliments, i subministraments bàsics, energia i aigua, 53 
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formen part de la primera prioritat dels petits municipis en l’actual context d’emergència 1 

social  2 

 3 

 4 

 Cultura  5 

 6 

El manteniment de les tradicions i la cultura popular és un element de cohesió 7 

localdels petits municipis. 8 

 9 

Considerem imprescindible atansar la cultura i l’art en totes les seves expressionsi 10 

arriscar en l’organització d’esdeveniments més avantguardistes i de nous llenguatges 11 

artístics. Cal dissenyar programes que facilitin la progressiva incorporació de l’ús 12 

d’aquestes fórmules a la població dels nostres pobles i que contribueixin a fomentar el 13 

treball de nous creadors i creadores. Tenir present la dinamització local i cultural amb 14 

les rutes que valoritzen el nostre patrimoni naturali arquitectònic, així com l’artesania. 15 

Incorporar els usos d’espais creatius (masoveria creativa) a equipaments patrimonials 16 

en desús (ermites, masos,...). La memòria dels llocs des de la recollida en format oral i 17 

enregistraments escrits ofilmats, o l’elaboració de rutes específiques permeten 18 

recuperar el patrimoni del lloci generar sentiment de pertinença. 19 

 20 

 21 

 Salut  22 

 23 

La salut suposa un ampli ventall d’aspectes relacionats amb la nostra vida quotidiana, 24 

molt més enllà dels sistemes sanitaris: l’aire, l’aigua, el nivell educatiu, el treball, la 25 

cultura, que inclou sentir-nos partícips de la construcció de la nostra comunitat. 26 

 27 

La salut és un dels fonaments de l’Estat de Benestar i des d’aquesta perspectiva, en 28 

un context general de privatitzacions en el camp de la sanitat, l’acció municipal esdevé 29 

imprescindible. Cal incrementar la relació i complicitats amb els centres d’atenció 30 

primària i els seus professionals i defensar la continuïtat dels serveis que està retallant 31 

i privatitzant el govern de la Generalitat. Els eixos bàsics de la política municipal de 32 

salut és la de treballar per la planificació del poble i de la seva organització urbana per 33 

a millorar laqualitat de vida i de salut per a tothom, amb criteris territorials i supralocals. 34 

Orientar les accions per a disminuir les desigualtats en salut per raons de procedència 35 

nacional, gènere, edat, creences i cultures, capacitat o habilitats personals. Vetllar 36 

perquè tots els ciutadans i les ciutadanes –independentment de la seva situació 37 

personal– tinguin un accés universal als serveis de salut en condicions d’equitat. 38 

 39 

 40 

 Participació, transparència  41 

 42 

Hi ha molts camps en els que la participació pública és obligatòria (tramitació 43 

d’instruments de planejament, per exemple).  44 

 45 

L’ús de les noves tecnologies i dels actuals sistemes de comunicació han de 46 

serincorporats al funcionament habitual dels nostres ajuntaments per contribuir 47 

aestendre la informació que volem fer arribar a la ciutadania i per poder recollir el 48 

màximnombre possible de les seves aportacions. Tenir uns ajuntaments transparents 49 

ensajudarà a fer conèixer les nostres polítiques, fonamentar les nostres decisions i 50 

conèixer les opinions a les mateixes. 51 

 52 

 53 

 Accessibilitat  54 
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 1 

La supressió de les barreres arquitectòniques ha de ser un objectiu clar en unapolítica 2 

pensada per a les persones. L’existència de serveis o espais (especialmentpúblics i 3 

privats) als quals un sector de la nostra població no hi pugui accedir, és una forma 4 

d’exclusió que tenim l’obligació d’eliminar.Promoure un pla d’accessibilitat facilitarà el 5 

coneixement de totes les limitacions del nostre municipi. 6 

  7 

 8 

3. Sostenibilitat econòmica. 9 

 10 

 11 

 Dinamització local  12 

 13 

Una política adreçada a la dinamització el nostre municipi ha de passar, forçosament, 14 

per conèixer-ne les potencialitats i definir els aspectes que poden influir-hi d’una forma 15 

o una altra. 16 

 17 

El turisme rural sostenible és una factor de desenvolupament econòmic local dels 18 

petits municipis, que a través del foment dels seus valors culturals, paisatgístics, 19 

naturals, gastronòmics, pot generar llocs de treball. Elements diferenciadors que 20 

podem destacar en els nostres municipis i com podem valoritzar-los per a poder-los 21 

integrar en una oferta que individualment, o de forma conjunta amb d’altres municipis, 22 

es puguin publicitar pels diferents sistemes i xarxes de comunicació.  23 

 24 

Les activitats agroalimentàries continuen tenint un pes important tant a nivell econòmic 25 

com ambiental i social en la gran majoria dels petits municipis de Catalunya.  26 

 27 

- Posar en valor els productes locals, l’impuls d’itineraris de proximitat de 28 

comercialització dels productes agroalimentaris com estratègia de dinamització 29 

socioeconòmica territorial.  30 

- Promoure la venda directa i foment dels productes agroalimentaris locals com una 31 

estratègia econòmica, comercial i turística del municipi.  32 

- Valoritzar el patrimoni, l’artesania i els productes ecològics, potenciant la formació 33 

dels operadors i operadores i millorant la qualitat de l’oferta turística i l’elaboració 34 

de productes turístics atractius. 35 

- Facilitar circuits de consum de proximitat amb la creació de la venda directa 36 

individual o col·lectiva, afavorint la introducció als mercats i potenciant la seva 37 

inclusió en la restauració col·lectiva (escoles, hospitals, centres de dia, 38 

residències,...) i en el sector turístic restaurador.  39 

 40 

No podem oblidar els sistemes de vida tradicionals i molt especialment la pagesia. 41 

Facilitar aquesta activitat i la seva transformació progressiva cap a sistemes 42 

deproducció amb mitjans ecològics i promoure formes extensives de ramaderia és 43 

uncamp amb enorme futur. A més de facilitar contactes alsproductors del nostre 44 

municipi, podem col·laborar també amb l’organització demercats de productes 45 

ecològics i promovent l’ús d’aquests productes entre elsnostres ciutadans/es. 46 

 47 

 48 

 Fiscalitat i pressupost municipal  49 

 50 

Ja s’han apuntat anteriorment les possibilitats que ofereix la fiscalitat com a instrument 51 

de redistribució i reducció de desigualtats. Els sistemes de bonificació i exempció 52 

avançant cap a un model més just i equitatiu com és la tarifació social, ideats per als 53 
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sectors més fràgils de la població i el foment de l’eficiència energètica i del consum 1 

d’aigua. 2 

 3 

Una de les propostes serà la de bonificar fins el 95% els immobles rústics de 4 

cooperatives agràries i d’explotació comunitària i bonificar fins el 90% els immobles 5 

urbans que d’acord amb la legislació i el planejament urbanístic corresponguin a 6 

assentaments de població singularitzats, per la seva vinculació a activitats del sector 7 

primari (agrícola,...) i/o pel possible nivell de serveis municipals inferior a l’existent en 8 

altres àrees 9 

 10 

També el pressupost és un instrument per dur a terme polítiques per a la justícia 11 

socials i actuacions inclusives que contribueixen a corregir les retallades que s’estan 12 

produint en l’Estat deBenestar. 13 

 14 

No podem deixar de reclamar un canvi de model de finançament local que alhora 15 

modifiqui el tractament inequitatiu que fins ara tenen els pobles petits. Reclamen la 16 

convocatòria immediata del PUOSC i la seva transició a un veritable suport econòmic 17 

en la planificació de les obres i serveis locals que garanteixin la seva qualitat.  18 

 19 

 20 

 Urbanisme  21 

 22 

Cal que planifiquem els usos en sòl no urbanitzabledes d’un punt de vista restrictiu, 23 

facilitant l’aprofitament d’usos tradicionals d’aquests tipus de sòl, sempre que sigui 24 

possible, promovent instruments d’acció ambiental que s’incorporin a la normativa 25 

urbanística. Pel que fa al sòl urbà hem de pensar en un ús sostenible que minimitzi la 26 

seva ocupació, amb desenvolupaments adaptats a les previsions de la població i del 27 

seu equilibri i dissenyant propostes que condueixin cap al model de municipi 28 

compacte, de forma que les tipologies constructives i la planificació s’hi adeqüin. La 29 

responsabilitat amb la recerca d’un model d’urbanisme sostenible, amb la mínima 30 

ocupació de sòl i un aprofitament dels recursos naturals el més eficient possible, ens 31 

ha d’obligar a organitzar processos de participació que contribueixin a la recerca 32 

d’aquesta tipologia mediterrània cooperant amb la ciutadania. 33 
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PROGRAMA PER LES ELECCIONS MUNICIPALS 2015 DONES AM B INICIATIVA  1 

 2 

FEM MUNICIPALISME FEMINISTA  3 

CIUTATS I POBLES AMB EQUITAT DE GÈNERE 4 

 5 

Compromís programàtic 6 

 7 

Els municipis han construït les bases per a una societat igualitària. La formulació de 8 

les polítiques d’equitat de gènere van ser impulsades des dels primers Ajuntaments 9 

democràtics de la mà, especialment, de les dones que van participar a la política 10 

municipal. El paper de les dones i homes del PSUC primer i ICV-EUiA-EPM després, 11 

va ser fonamental per implementar i estendre les polítiques públiques que des del 12 

moviment feminista es reclamaven. Calia construir-ho tot, calia incorporar a la vida 13 

pública el principi d’igualtat per raó de sexe, desenvolupar els drets polítics de les 14 

dones i fer-los tangibles, i calia desenvolupar una agenda política que respongués als 15 

importants reptes. Tot estava per fer . 16 

 17 

La vida de les dones ha canviat radicalment en els últims 35 anys. Cada generació de 18 

dones ha superat les discriminacions i assolit drets. Gaudim del que van lluitar per 19 

nosaltres. Però experimentem la força opressora que manté el sistema quan queda en 20 

mans de la dreta imposant retrocessos des de la seva ideologia patriarcal. Avui, els 21 

temps tornen a situar-nos davant la gran responsabilitat de reconstruir el 22 

desmantellament que ha patit la igualtat. I ho tornarem a fer possible .  23 

 24 

La proximitat amb la realitat de la ciutadania, allò que passa a la vida pública i privada, 25 

passa en un poble o ciutat. La virtut de l’administració local amb governs d’esquerres 26 

(demostrada de nou amb la gestió de l’emergència social que ha generat i genera la 27 

crisis econòmica) és la capacitat de resposta sobre els problemes reals, actuar sobre 28 

la quotidianitat i transformar la societat.  29 

 30 

Les Regidories d’igualtat de Dones i la incorporació de la perspectiva de gènere a tota 31 

la política municipal, són instruments claus per l’abordatge de les demandes socials i 32 

la superació de les desigualtats entre homes i dones, cada vegada més diverses i amb 33 

major complexitat.  34 

 35 

La política municipal per la igualtat de gènere d’ICV-EUiA-EPM esdevé essencial per 36 

transformar les condicions de vida de la gent en el proper mandat municipal. És un 37 

compromís que expressem en la implementació d’unes polítiques públiques que 38 

obeeixen al principi d’equitat, per construir una societat més justa i democràtica, i es 39 

fonamenten en els valors feministes com a opció ideològica.  40 

 41 

 42 

Eixos estratègics per a la construcció de ciutats i  pobles amb equitat de gènere:  43 

 44 

 45 

1. Els drets econòmics de les dones, claus per l’eq uitat de gènere. 46 

 47 

• Promourem Pactes locals per l’ocupació i per la igualtat d’op ortunitats . Els 48 

pactes locals per l’ocupació seran orientats com a motor de canvi  i espais 49 

d’incidència en el teixit productiu local per implementar els avenços en matèria 50 

d’equitat de gènere i superació de les discriminacions laborals de les dones. 51 

També serà espai per l’impuls i activació efectiva dels Plans d’Igualtat de les 52 

empreses . 53 

 54 
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• Impulsarem Plans formatius amb perspectiva de gèner e. Programar i realitzar 1 

de formació ocupacional diversificada i continua  tenint en compte la 2 

incorporació al mercat de treball de les dones de totes les edats , especialment 3 

d’aquelles amb baixes qualificacions i en edats amb major dificultats d’inserció al 4 

mercat laboral.  5 

 6 

• Plans d’ocupació  per tal de millorar l’accés als llocs de treball a dones en situació  7 

d’atur i de risc d’exclusió, especialment, a dones monomarentals amb fills i filles a 8 

càrrec. 9 

 10 

• Promourem accions de suport i acompanyament a les dones que tirin endavant 11 

iniciatives d’autoocupació. Donarem suport al lideratge femení en l’economia 12 

productiva , especialment, per a la creació de cooperatives i empreses d’economia 13 

social i solidària. 14 

 15 

• Promourem el reconeixement local a les bones pràctiques  a les cooperatives i 16 

empreses que són proactives, es comprometen i contribueixen a l’equitat de 17 

gènere. 18 

 19 

• Polítiques d’ocupació específiques per a joves i dones majors de 45 anys . 20 

 21 

 22 

 23 

2. Eix Comunitari. Per un pacte de gènere de la ciu tat o poble. 24 

 25 

• Promourem un Pacte de Gènere  a la ciutat o poble que articuli el compromís local 26 

per l’equitat de gènere i la construcció d’unes relacions lliures i igualitàries. Els 27 

Plans municipals de Gènere o d’Igualtat han esdevingut els instruments 28 

transversals per impulsar polítiques de gènere, cal aprofundir-hi perquè a més de 29 

actuar sobre totes les àrees i polítiques locals, ho facin sobre la vida de tot el 30 

municipi.  31 

 32 

• Impulsarem el reconeixement a la diversitat femenina per visibilitzar i posar en 33 

valor aquesta diversitat i atendre a les reivindicacions i necessitats específiques de 34 

les dones joves, dones lesbianes, dones amb diversitat funcional, dones 35 

migrades... 36 

 37 

Temps i corresponsabilitat 38 

• El pacte de gènere esdevindrà el compromís per articular i promoure, des de 39 

l’àmbit local, l’estratègia sobre els usos i la gestió del temps a  la vida 40 

quotidiana . Obrirem processos participatius a partir dels quals, es consensuïn els 41 

horaris dels diversos serveis a les persones (públics i privats) com transports, 42 

centres municipals o comerços en base a les necessitats de la ciutadania. 43 

 44 

• Promourem la corresponsabilitat entre dones i homes i la concili ació de la 45 

vida personal, laboral i familiar , com a principis per a contribuir a una 46 

transformació en els rols de gènere i per incorporar l’equitat de les tasques de 47 

cura. Durem a terme accions per tal de visibilitzar i posar en valor la cura . 48 

 49 

 50 

 51 

Lluita contra la violència masclista:  52 

 53 
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• Persistirem en l’objetiu d’eradicar la violència masclista  i posarem tots els 1 

recursos necessaris per aconseguir-ho, a través de programes per a la prevenció 2 

i educació , comptant amb les entitats de dones i actuant especialment en la 3 

població adolescent.  4 

 5 

• Comptarem amb estadístiques municipals  per a conèixer l’abast del fenomen a 6 

la nostra ciutat. 7 

 8 

• Impulsarem els Protocols per a la prevenció i actuació front la vi olència 9 

masclista  reforçant-los i vetllant per l’avaluació i millores continues. Incidint en la 10 

coordinació entre les administracions i amb agents policials i professionals i els 11 

recursos d’atenció. Reforçarem l’acompanyament a les dones víctimes i els 12 

recursos per garantir el dret a sortir de la situació de violència. 13 

 14 

• Reforçarem els paper de l’Ajuntament en relació als Serveis d’informació i 15 

assessorament a dones (SIAD’s), Centres d’intervenc ió especialitzada (CIE)  i 16 

d’urgències per garantir l’assistència jurídica i psicològica  a les dones per tal 17 

d’assessorar de les possibles actuacions davant d’agressions als seus drets (ja 18 

sigui en l’àmbit laboral, econòmic, domèstic, etc.) 19 

 20 

• Executarem programes específics per la prevenció de la violènc ia masclista i 21 

la promoció de canvis culturals en les relacions de  gènere i els rols socials  22 

adreçats, especialment, a la comunitat educativa infantil i juvenil i a pares i mares. I 23 

en promourem que es duguin a terme a la població en generals i a col·lectius 24 

d’empreses o entitats. 25 

 26 

• Impulsarem  plans de formació als i les professionals  oferint formació 27 

especialitzada en l’abordatge de la violència masclista per tal dotar de recursos i 28 

habilitats per actuar davant les diferents formes de les violències masclistes.  29 

 30 

• Farem incidència a la resta d’Administracions i poders públics per continuar 31 

treballant en la línia de la prevenció, la sensibil ització i la lluita contra la 32 

violència masclista. Demanarem, de nou, la restitució dels “Contractes 33 

Programa” de l’Institut Català de les Dones , que garantien la  claredat i la 34 

transparència en l’adjudicació de subvencions i les desvinculaven de la lògica 35 

assistencialista.  36 

 37 

• Xarxa d’equipaments i serveis per a dones que pateixen o han patit violència 38 

masclista, especialment pel que fa als allotjaments d’urgència, cases d’acollida, 39 

habitatges dotacionals, etc.  40 

Participació social, política i cultural de les don es 41 

• Donarem suport a l’associacionisme de les dones  i les seves activitats i al 42 

moviment feminista dels pobles i ciutats. 43 

 44 

• Impulsarem el Consell Municipal de les Dones  amb dotació econòmica i suport 45 

tècnic. 46 

 47 

• Impulsarem un pla estratègic per fomentar la participació activa de les dones  a 48 

la vida pública i associativa que contingui accions de formació i suport per al 49 

lideratge i la gestió associativa. 50 

 51 

• Activarem el Consell de Cultura i de les Arts , com un organisme per al debat i 52 

les decisions sobre les estratègies culturals del municipi que hauran d’incorporar la 53 
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perspectiva de gènere en, mínim dues vessants: la creació de les dones per tal 1 

que no quedi infrarepresentada i l’accés d’aquestes a tots els espais (tema horaris, 2 

preus...) 3 

 4 

• Promourem la pràctica esportiva  de les dones tant en la seva vessant d’activitat 5 

física com la de competició. 6 

 7 

Espais comuns: urbanisme i perspectiva de gènere 8 

• Incorporar des de l’inici de totes les transformacions urbanes els criteris de gènere. 9 

Incorporarem la perspectiva de gènere , de forma permanent i integral, en el 10 

disseny urbanístic i d’espais comuns del municipi . 11 

 12 

• Crearem una comissió sobre urbanisme i gènere  que informi sobre els plans 13 

urbanístics i que sigui un òrgan permanent d’avaluació de l’impacte de gènere 14 

de les polítiques urbanes . Amb l’objectiu de tenir en compte en qualsevol 15 

actuació a l’espai públic, l’experiència i usos quotidians dels seus usuaris i 16 

usuàries. Formarem amb perspectiva de gènere el personal tècnic i polític que es 17 

dedica a la planificació urbanística. 18 

 19 

• Establir criteris urbanístics, constructius i de mobilitat  que condicionin 20 

l’evolució del municipi en el sentit de donar prioritat a la persona vianant  i tingui 21 

en compte la diversitat d’usos i necessitats  de dones i homes. 22 

 23 

• Elaborarem plans locals de seguretat amb perspectiva de gènere , amb especial 24 

atenció als punts de major percepció d’inseguretat, de manca d’il·luminació i 25 

visibilitat. 26 

 27 

• Promourem els usos de l’espai públic per a l’alletament matern i promourem 28 

espais per a la cura i alletament de fills i filles . 29 

 30 

Dones joves 31 

• Fomentarem la participació de Dones joves en espais de decisió local (consells 32 

municipals, consells de joventut...) amb accions positives. 33 

 34 

• Impulsarem mesures concretes per garantir la inserció laboral de les persones 35 

joves migrades, amb especial atenció a les dones joves. 36 

 37 

Dones grans i dones soles  38 

 39 

• Combatrem la soledat  en la qual es poden trobar moltes dones grans, a través de 40 

programes d’acompanyament i voluntariat, d’activita ts i d’incentivar la seva 41 

participació social , especialment, tenint en compte la situació de risc de pobresa 42 

en que moltes ocasions es troben a causa de les pensions baixes i activant els 43 

suports per garantir els seus drets.  44 

 45 

• Vetllarem perquè la programació d’activitats dels Casals de la gent gra n 46 

responguin a les necessitats, interessos i demandes reals de les dones i canalitzin 47 

també, el reconeixement públic a la seva experiència i els  seus sabers .  48 

 49 

• Promourem programes per a l’Envelliment actiu i d’activitat física i esports  que 50 

tingui en compte la salut diferenciada de les dones.  51 

 52 
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• Treballarem per la reducció de la bretxa digital , existent per raó d’edat i de 1 

gènere,  a través de cursos d’informàtica i noves TIC així com l’extensió de la xarxa 2 

wifi a tots els equipaments, programes de préstec d'equips informàtics i formació 3 

gratuïta per gent gran en àmbit TIC. 4 

• Farem programes específics de formació sociocultural , taller de creixement 5 

personal   i facilitarem  espais lúdics i relacionals  per dones de mitjana edat o 6 

més, en prevenció de futures situacions de dependència  social i econòmica. 7 

 8 

Diversitat: dones migrades 9 

• Donarem suport a les dones migrades elaborant  mesures espe cífiques en els 10 

plans d’acollida  (que incloguin cursos d’idiomes, tallers de reconeixement mutu 11 

d’hàbits i costums culturals i socials, orientació professional i legal, etc.) que tinguin 12 

en compte la seva diversitat, per tal d’evitar que la doble discriminació de gènere 13 

(fruit de sumar la discriminació en els països d’origen i la discriminació en el país 14 

d’acollida: Catalunya), faci de les dones, una població vulnerable a agressions als 15 

seus drets fonamentals. 16 

 17 

• Donarem suport i potenciarem la coordinació amb les associacions de dones 18 

migrants  amb l’objectiu d’impulsar la seva participació social i política en la 19 

construcció de la ciutat. 20 

 21 

Drets humans de les dones  22 

• Farem els nostres pobles i ciutats compromesos amb els drets humans de les 23 

dones i lluitarem contra la trata i la prostitució forçada  que pugui esdevenir en 24 

el territori. Vetllarem per l’aplicació de la legislació internacional. Desenvoluparem 25 

els mecanismes adequats per acollir i atendre a dones en situacions d’explotació 26 

sexual. 27 

 28 

• Acompanyarem les dones que busquen  sortir de la situació d’explotació sexual 29 

en el seu procés de denúncia i recuperació per tal de vetllar per la qualitat de la 30 

intervenció dels recursos i evitar-ne els riscos que implica el procés. 31 

 32 

• Impulsarem polítiques d’inclusió social i d’empoderament  de les treballadores 33 

del sexe al municipi per garantir el seu accés als recursos, evitant que la forta 34 

penalització moral associada a la prostitució agreugi la situació de vulnerabilitat en 35 

la què es troben.    36 

• Donarem suport a organitzacions no governamentals i entitats que tre ballen 37 

en la defensa dels drets humans de les dones  i en presten assistència i 38 

assessorament. 39 

 40 

3.Eix de Justícia social, equitat i autonomia sense  exclusions. Construint el bé 41 

comú. 42 

 43 

Coeducació 44 

 45 

• Realitzarem programes de coeducació  per a les escoles i altres espais 46 

d’educació no formal al municipi, que fomentin la relació entre iguals des de la 47 

infància i que reconegui l’igual valor de la diferència, així com les aportacions de 48 

les dones a la història, a la cultura, a la ciència... 49 

 50 

• Defensarem el dret a l’educació de tota la infància, sense segregació ni escoles 51 

elitistes que separin alumnes pel seu sexe.  52 
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 1 

 2 

Inclusió social i feminització de la pobresa 3 

• Lluitarem contra la feminització de la pobresa amb programes i prestacions 4 

socials que vetllin per l’accés als drets i subministraments bàsics i atenguin, les 5 

situacions de risc social des d’una perspectiva de prevenció i emancipació.  6 

 7 

• Dotarem de recursos econòmics un programa específic de prestacions socials 8 

adreçat a les famílies monomarentals amb fills i filles a càrrec  en situació 9 

d’atur o precarietat laboral.   10 

 11 

• Dotarem de recursos les prestacions socials per abordar les situacions de 12 

pobresa de les dones grans  i impulsarem programes d’acompanyament i 13 

voluntariat. Promourem i reforçarem el Servei d’atenció domiciliària com a recurs 14 

per a la seva inclusió social. 15 

 16 

Cura i corresponsabilitat 17 

 18 

• Promourem Ajuntaments coresponsables amb la cura  amb l’impuls i el 19 

reforçament de serveis públics de benestar i atenció a les persones i compromesos 20 

en la defensa dels serveis públics. 21 

 22 

• Portarem a terme una campanya de sensibilització pel repartiment del tre ball 23 

de cura i domèstic  que promogui un canvi en els valors culturals i l’assignació de 24 

rols de gènere tradicionals que perpetuen les desigualtats en l’àmbit domèstic. 25 

Especialment, abordarem la necessitat de la incorporació dels homes a la cura de 26 

fills i filles i de les persones grans. 27 

 28 

• Garantirem l’atenció a la dependència reforçant els servei d’a tenció 29 

domiciliària  i els recursos assistencials, de manera que els serveis públics es 30 

coresponsabilitzin de la cura de les persones i alliberin les càrregues de cura a les 31 

persones cuidadores.   32 

 33 

• Desenvoluparem recursos destinats a persones cuidadores per tal de prevenir 34 

riscos en la seva salut derivats de les tasques de cura. 35 

 36 

Salut i drets sexuals i reproductius  37 

• Impulsarem programes de salut  específics per promoure el coneixement de les 38 

problemàtiques associades a la salut de les dones i als seus cicles vitals.  39 

 40 

• Impulsarem programes de promoció de la salut emocional  i creixement personal. 41 

 42 

• Promourem programes d’educació en la  salut sexual i reproductiva  des d’una 43 

perspectiva de coneixement del propi cos i per una sexualitat lliure, responsable, 44 

plaent i lliure de violències. 45 

 46 

• Impulsarem programes que defensin els drets sexuals i reproductius i l’accés a 47 

mètodes anticonceptius . Defensarem el dret a la interrupció voluntària de 48 
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l’embaràs i l’avortament lliure i gratuït  i promourem l’accés a l’assessorament 1 

professional davant situacions d’embarassos no desitjats.  2 

 3 

• Realitzarem campanyes de sensibilització i prevenció de les malalties de 4 

transmissió sexual. 5 

 6 

 7 

4. Eix qualitat democràtica. Bon govern per a les d ones. 8 

 9 

• Farem que els governs municipals esdevinguin governs igualitaris  que incorporen 10 

el principi de l’equitat de gènere en totes les seves polítiques públiques. 11 

• Pressupostos amb perspectiva de gènere . Dissenyarem, executarem i 12 

avaluarem els pressupost municipal de manera que l’impacte de la distribució de la 13 

despesa pública municipal ha de vetllar per ser equitativa i per atendre els 14 

interessos i necessitats que tenen les dones a tots els àmbits i àrees.  15 

 16 

• Realitzarem un pla transversal per fomentar l’equitat de gènere  al municipi, 17 

garantint el compromís pressupostari de totes les regidories implicades en la seva 18 

execució i en el marc del Pacte de Gènere de la ciutat . 19 

 20 

• Realitzarem el Pla d’igualtat  per a l’Ajuntament. 21 

 22 

• Realitzarem una Auditoria de Gènere a l’Ajuntament , que permeti conèixer el 23 

nivell de representació i de decisió que tenen les dones en la gestió del municipi. I 24 

el nivell de com estan representades en els seus interessos i necessitats, de forma 25 

que n’investigui possibles causes i proposi accions de millora (horaris, 26 

funcionament dels organismes de participació etc.) 27 

 28 

• Crearem o consolidarem la Regidoria d’igualtat de gènere  amb entitat i partida 29 

pressupostària pròpia i professionals especialistes assignades per tal de garantir la 30 

transversalitat d’actuació. 31 

 32 

• Farem ús del llenguatge no sexista en tots els àmbits administra tius  i 33 

fomentarem el seu ús a tota la comunitat i teixit s ocial  del municipi. 34 

 35 

• Establirem mecanismes d’avaluació amb els indicadors necessaris per valorar 36 

l’impacte de gènere en totes les propostes  polítiques, programes, 37 

contractacions i serveis. Garantirem la transparència i difusió. Establirem que els 38 

estudis i estadístiques contemplin la recollida segregada per sexes de la 39 

informació.   40 

 41 

• Garantirem que tots els mitjans de difusió de l’ajuntament  (des dels materials de 42 

mà, web, xarxes, fins als mitjans de comunicació local) transmetin valors com la 43 

defensa de l’equitat entre homes i dones i el reconeixement de les aportacions de 44 

les dones al poble o ciutat.  45 

 46 

• Vetllarem perquè els mitjans de comunicació local  incorporin l’equitat de gènere 47 

en els seus continguts i promoguin la paritat i la presència equilibrada d’homes i 48 

dones. Rebutgem el sexisme i estendrem el compromís per eradicar les pràctiques 49 

degradants, cosificadores i reproductores de les desigualtats.  50 

 51 

 52 
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JOVES ALS POBLES I CIUTATS  1 

 2 

La joventut és una etapa en què les persones adquireixen i posen en pràctica els seus 3 

drets i deures socials. La joventut no es defineix com allò que no és, sinó com allò que 4 

és: el procés a través del qual cada persona defineix el seu projecte vital dins el 5 

context social en el qual es trobi. Actualment la joventut del nostre país és troba en 6 

una situació desoladora, ja que són un dels col·lectius que més pateix l’ impacte de la 7 

crisis econòmica i social. 8 

 9 

Les retallades en les diverses polítiques socials, que es duen a terme per les diferents 10 

administracions, han afectat la capacitat protectora de l’Estat de Benestar, el qual ja 11 

tenia grans dèficits en l’atenció cap als joves abans que arribés la crisi. La disminució 12 

de la despesa pública en educació, la l’eliminació dels ajuts a l’emancipació o la 13 

retirada de la targeta sanitària per aquells aturats que marxen del país, són algunes de 14 

les situacions que han generat que el jovent es trobi en un estroncat procés 15 

emancipatori i per tant és una constant precarització de la seva vida.  16 

 17 

Les trajectòries vitals s’han modificat, allargant-se ,o abandonant, la fase d’estudi per 18 

un atur que no deixa d’eliminar llocs de feina, fet que genera que molts joves optin per 19 

emigrar a l’estranger en busca d’aquelles oportunitats que no troben a casa seva. No 20 

cal parlar de l’impacte que ha tingut d’última Reforma Laboral del PP, en la 21 

precarització dels llocs de feina dels i les joves, on el 90% dels contractes son definits i 22 

la possibilitat d’estar en precari durant dècades en el mateix lloc de feina.  23 

 24 

En definitiva, la greu situació de la crisis que vivim els i les joves des de el 2008 ha 25 

servit per inaugurar una època de retallades i eliminació de drets socials basics que 26 

han deixat al descobert un acarnissament sobre la joventut i per tant fent evident una 27 

feblesa que sempre han tingut les polítiques de joventut en la història de la democràcia 28 

a les nostres ciutats i pobles. 29 

 30 

 31 

POLÍTIQUES D’EMANCIPACIÓ JUVENIL DES DE LA PROXIMIT AT 32 

 33 

Les persones joves som un col·lectiu majoritàriament immers en processos formatius, 34 

d’inserció laboral i emancipació domiciliària, dels quals deriven unes identitats i 35 

actituds similars i unes necessitats generalment compartides. Les trajectòries 36 

personals dels i les joves, doncs, vénen fortament condicionades per una sèrie 37 

d’aspectes nuclears: habitatge, formació i treball.  38 

 39 

Això converteix la gent jove en un col·lectiu especialment vulnerable, que es veu 40 

agreujat amb la crisi d’aquests darrers anys, reflectit en el retrocés de la taxa 41 

d’emancipació juvenil i una impossibilitat de dur a terme un projecte vital digne degut a 42 

unes condicions laborals, educatives i socials que han obligat a un gran nombre de 43 

joves a exiliar-se en busca de millors condicions de vida.  44 

 45 

 46 

Per això, per fer unes veritables polítiques de joventut significa, entre d’altres coses, 47 

fer unes polítiques realistes, que abordin els veritables problemes dels i les joves, que 48 

hi aportin solucions i que, a més, es facin conjuntament amb ells/elles des de la 49 

proximitat. 50 

 51 

Entre els elements fonamentals d’aquesta emancipació hi ha aspectes aparentment 52 

materials i econòmics que vertebren aspectes socials, culturals i simbòlics en relació a 53 

una integració real, participativa i en igualtat de condicions. La qualitat del sistema 54 

educatiu i de la formació professional, l’adquisició d’hàbits saludables, la relació amb 55 



 89 

l’entorn, les possibilitats de mobilitat, el coneixement i l’ús dels diferents serveis al seu 1 

abast, la capacitat creativa o l’ús de la llengua com a factor de relació i cohesió social, 2 

són factors que contribueixen a la millora de les trajectòries vitals. I és en aquest sentit 3 

que l’habitatge, la feina, l’educació, l’ocupació i la cultura són infraestructures que 4 

permeten que el/la “jove” es continuï definint com qui té futur, com qui defineix el futur, 5 

perquè ha de viure un present plenament integrat. 6 

 7 

COM ENFOCAR LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT?  8 

 9 

L’objectiu de les polítiques de joventut és afavorir la construcció dels projectes de vida 10 

de la gent jove i, alhora, facilitar que puguin obtenir i posar en pràctica els recursos i 11 

competències que permetin assolir la plena ciutadania. És per això que s’hauran 12 

d’articular intervencions que tinguin en compte aquest complex entramat i, per tant, 13 

buscar els mecanismes de coordinació entre les diferents àrees –transversalitat- i 14 

administracions –interinstitucionalitat- per fer front a les necessitats del col·lectiu jove. 15 

 16 

- Des de la transversalitat : Mètode de treball per coordinar les diferents àrees 17 

dels ajuntaments, consells comarcals o govern per afavorir la integralitat en el disseny 18 

de les polítiques de joventut. 19 

 20 

- Des de la integralitat : Perspectiva de treball que té en compte una visió 21 

global dels i les joves i relaciona els diversos àmbits de les seves vides: la salut, la 22 

feina, la cultura, la formació, l’habitatge o la participació. 23 

 24 

- Des de la participació: Els i les joves han de ser els protagonistes de 25 

l’elaboració de les polítiques de joventut. La participació és una eina més de treball per 26 

al bon desenvolupament de l’acció que portem a terme, aplicable a tots els àmbits, 27 

programes i accions. D’aquesta manera es garantirà millor que allò que es fa és allò 28 

que els i les joves necessiten, reclamen i s’ajusta a la (seva) realitat i necessitat. 29 

 30 

- Des de la interinstitucionalitat : S’han de racionalitzar i coordinar les 31 

polítiques de joventut de les diverses institucions i administracions, amb la finalitat de 32 

col·laborar per oferir serveis als i les nostres joves, ja que és imprescindible per 33 

a la implementació de les polítiques de joventut. Els ens locals compten amb recursos 34 

limitats i necessitem aquesta col·laboració per poder donar resposta als i les joves dels 35 

nostres municipis. Per tant, hem de treballar conjuntament per desenvolupar un 36 

projecte comú que ajudi al desenvolupament de les polítiques de joventut, cercant les 37 

administracions que tinguin les competències que a nosaltres ens manquen i 38 

coordinant conjuntament les que compartim. 39 

 40 

 41 

REGIDORIES DE JOVENTUT, AMB PRESSUPOST I PERSONAL P ROPI 42 

 43 

Sovint hi ha el debat de la necessitat o no de crear regidories de Joventut. Des de JEV 44 

considerem que aquesta figura és bàsica per assolir la identificació de la gent jove com 45 

a col·lectiu amb necessitats i interessos diferenciats, per la fiscalització i seguiment de 46 

totes les polítiques de joventut des d'un sol punt de mira i per al desenvolupament 47 

d'aquestes en millors condicions. 48 

 49 

Per començar, és important l’estructura tècnica perquè cal un servei que centralitzi les 50 

demandes de la joventut i també de les entitats juvenils; perquè cal que des del mateix 51 

servei es coordinin aquestes polítiques que es fan des de qualsevol àmbit administratiu 52 

i perquè cal pensar en clau jove i amb la lògica juvenil. 53 

 54 

També és essencial la figura del polític/a, és a dir, del regidor/a de joventut perquè ha 55 
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d’existir una interlocució clara i vàlida, perquè hem de fugir de paternalismes i enfortir 1 

la sensibilitat envers els i les joves. I això es podrà fer de manera molt més incipient 2 

des de la figura del regidor/a de joventut. 3 

 4 

Les regidories de Joventut han de comptar amb pressupost propi per assolir els 5 

objectius plantejats, per al bon desenvolupament de les polítiques que es volen portar 6 

a terme. Disposar entre un 1,5% i un 3% del pressupost municipal són percentatges 7 

que ens permetran un bon desenvolupament de les polítiques pròpies portades a 8 

terme, tenint en compte que el percentatge dedicat als/les joves serà molt major 9 

segons el percentatge de joves que hi hagi al municipi. Sempre considerant 10 

indispensable que les altres regidories (habitatge, educació, etc.) incorporin el jovent 11 

com a destinatari de les seves polítiques, destinant, d’aquesta manera, una part de les 12 

seves partides pressupostàries. 13 

 14 

PROPOSTES PER ÀMBITS DE TREBALL  15 

 16 

Definir les polítiques de joventut significa definir un model teòric que parteixi de l’anàlisi 17 

de la realitat i que doni solucions integrals; és a dir, abraçant tots els problemes 18 

plantejats per la gent jove (tant si són competència exclusiva de Joventut com si no ho 19 

són). 20 

 21 

1.PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME  22 

 23 

En un context de crisis socioeconòmica i democràtica com l’actual, on els ciutadans i 24 

ciutadanes senten una gran desconfiança, i fins i tot rebuig, pels polítics i les 25 

institucions governamentals, demostra que ens trobem en un sistema polític estancat i 26 

incapaç de donar respostes a les necessitats i voluntats de la població. Les evidents 27 

mancances i febleses de la democràcia per establir un model polític just, transparent i 28 

capaç de vehicular les demandes i la voluntat ciutadana, és una realitat que cal 29 

canviar. 30 

 31 

Davant d’aquest context cal donar veu i vot al jovent del municipi per tal d’apropar les 32 

polítiques a la població i crear dinàmiques i processos per facilitar la intervenció 33 

dels/les joves en les polítiques de joventut, perquè continguin una alta intensitat 34 

democràtica per poder construir col·lectivament cultura participativa i facilitar que les 35 

persones joves puguin vincular-se i formar part dels processos de presa de decisió: 36 

personalment, per construir el propi projecte de vida, i col·lectivament, per incidir en les 37 

relacions i l’entorn que les envolta. En aquest sentit, és clau la predisposició de 38 

l’administració a cedir realment poder en la capacitat de decisió sobre els afers públics 39 

i a potenciar la corresponsabilitat en les actuacions. 40 

 41 

Les persones joves poden participar en les polítiques de joventut a través de la pròpia 42 

acció o de la interlocució i el diàleg amb l’administració pública, per prendre part en el 43 

disseny de les polítiques socials destinades a la població jove. 44 

 45 

El foment de l’associacionisme i la participació, el reforç del teixit associatiu juvenil, 46 

l’establiment d’espais de dinamització i de relació entre les diferents entitats o grups de 47 

joves amb capacitat de prendre decisions i responsabilitats, la implicació de joves en la 48 

definició de les polítiques públiques, l’impuls de processos de creativitat i consum 49 

cultural, dotats de valors i significats educatius en els temps de lleure, promovent 50 

models culturals saludables, són alguns dels objectius que treballem en les accions 51 

següents dins d’aquest eix de participació. 52 

 53 

- Demanarem els canvis en la llei electoral per tal de reconèixer el dret de vot als 54 

16 anys d’edat. 55 
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 1 

- Establirem espais d’informació, assessorament i acompanyament específic 2 

d’associacionisme o grups informals de participació. Els espais d’interlocució 3 

estan creats per donar resposta a les necessitats de les entitats juvenils  dels 4 

grups de joves participatius/es. En aquests espais hi troben referent en la 5 

comunicació amb altres entitats juvenils o grups de joves. 6 

 7 

- Donarem suport a l’associacionisme juvenil de barri i a la seva coordinació 8 

través del reconeixement de les plataformes territorials. 9 

 10 

- Oferirem suport material (econòmic, espais, serveis tècnics, recursos, difusió) a 11 

joves associats/es o grups no formals de joves per al desenvolupament de 12 

projectes d’àmbit local. 13 

 14 

- Establirem espais d’interlocució i participació amb els i les joves vinculants en 15 

les decisions i accions portades a terme per la regidoria (Consell de Joventut, 16 

taules temàtiques de participació, etc.)  17 

 18 

- Ampliarem i adaptarem els horaris dels equipaments públics per facilitar la 19 

participació. 20 

 21 

- Crearem o potenciarem el servei d’informació i de dinamització en els centres 22 

d’educació secundària que promogui la participació als instituts.  Així com la 23 

promoció de la participació en Associacions o sindicats estudiantils que 24 

fomentin la participació entre l’estudiantat així com el lideratge juvenil.  25 

 26 

- Desentralització de la informació. Instal·larem espais informatius als centres 27 

d'afluència juvenil: centres esportius, biblioteques, centres culturals, per tal 28 

d’acostar-hi la informació.  29 

 30 

- Potenciarem i donarem suport a les entitats de lleure que realitzen tasques 31 

socials des del voluntariat, com agents educatius que són. Fomentarem la seva 32 

participació i implicació en les xarxes educatives i d’orientació que tingui 33 

l’Ajuntament com un agent educatiu més de la comunitat educativa local.  34 

 35 

- Donarem suport i potenciarem les entitats juvenils i els grups no formals de 36 

joves que neixen amb la voluntat de donar suport a un determinat col·lectiu de 37 

joves i la seva creativitat. 38 

 39 

- Donarem a conèixer a la resta de la societat el paper de les entitats juvenils 40 

com a democratitzadores de la nostra societat. Realitzarem activitats que es 41 

visualitzin a tot el municipi, en les que els i les joves siguin els principals 42 

protagonistes. 43 

 44 

- Oferirem formació a les entitats per tal de facilitar i millorar la seva tasca. 45 

 46 

- Afavorirem espais específics per a joves on poder desenvolupar les seves 47 

activitats de manera autònoma i creant d’aquesta manera un espai de 48 

referència en el municipi. Casals de Joves; Punts d'Informació Juvenil amb 49 

espais de trobada per al jovent del poble o la ciutat on la seva participació 50 

siguin vinculant i sentit que l'espai es "propi".  51 

 52 

- Fomentarem la participació de dones joves en espais de decisió local (consells 53 

municipals, consells de joventut…) amb accions positives. 54 

 55 



 92 

- Implicarem els col·lectius joves (o consells de joventut existents) en la 1 

participació ciutadana local en temes transversals: la via pública, els 2 

equipaments, el medi ambient, la cultura. 3 

 4 

- Fomentarem l’associacionisme entre els col·lectius de persones joves migrades 5 

i promourem la seva participació en els espais locals de participació. 6 

 7 

- Establirem vincles amb grups de joves amb interessos compartits creant espais 8 

de participació (formals o informals), on puguin trobar sortides a les seves 9 

inquietuds compartint projectes (xarxa de grups de música locals, xarxa 10 

d’artistes, xarxa de monitors i monitores, etc.) 11 

 12 

- Dotarem els consells de joventut de pressupost directe per fomentar la cogestió 13 

d’equipaments i activitats.  14 

 15 

- Fomentarem la creació de projectes on els i les joves siguin els protagonistes, a 16 

través d’un lideratge participatiu en diferents actes de ciutats i campanyes per 17 

tal de visualitzar la implicació del jovent local en el món comunitari de la ciutat.  18 

 19 

- Farem ús de les seves eines per fer-los arribar allò que creiem que els pot ser 20 

d'interès. Les noves plataformes digitals, xarxes socials i tecnologies de la 21 

informació i comunicació proporcionen al jovent unes eines de participació, que 22 

ja tenen assumides com a tal i incorporades a la seva vida quotidiana. 23 

 24 

2.EDUCACIÓ 25 

 26 

L’educació és un procés a partir del qual les persones desenvolupen les seves aptituds 27 

com a individus i com a membres d’una societat. És un procés per anar assolint, al 28 

llarg de tota la vida, formes de coneixement. 29 

 30 

La formació integral de la persona i l’educació en els valors s’han d’entendre en el seu 31 

sentit més ampli, que inclou des de l’educació acadèmica i en l’àmbit familiar fins a 32 

l’associacionisme, l’educació en el lleure, la formació en l’esport, la llengua i la 33 

influència dels mitjans de comunicació, entre d’altres. 34 

 35 

S’ha d’enfocar l’acció en la integració de tots els/les agents educatius en una política 36 

educativa conjunta. Per això s’ha d’agafar com a punt de partida l’adaptació del 37 

sistema educatiu i de tots els/les agents a les necessitats de la societat actual. 38 

Operativament, cal integrar tres àmbits educatius: educació formal, educació no formal 39 

i educació informal. 40 

 41 

Cal entendre els/les joves no únicament com a receptors/es dels valors, sinó també 42 

com a veritables protagonistes en les tasques de sensibilització social, com a col·lectiu 43 

capaç d’aportar i de materialitzar les idees més innovadores en aquest camp. Quant 44 

als valors principals que s’han de treballar són: el civisme, la solidaritat, el respecte per 45 

la diferència, la defensa dels drets humans, la salut, la igualtat, el medi ambient, el 46 

consum responsable, etc. 47 

 48 

Però la realitat actual és que tenim un sistema educatiu que no deixa d’expulsar 49 

aquells jovent que més ho necessita a través de l’eliminació dels ajuts per a l’ inserció 50 

laboral i formativa, a través de l’augment de taxes universitàries públiques, així com 51 

encariment de la matricula per als cicles de formació professional o l’eliminació dels 52 

ajuts per a estudis artístics o musicals a través de les Escoles Municipals.  53 

 54 

- Construirem i obrirem els equipaments necessaris per al desenvolupament 55 
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correcte del temps d’estudi: biblioteques, aules d’estudi, ciberespais, etc. 1 

 2 

- Fomentarem els valors coeducatius i el llenguatge i les pràctiques no sexistes 3 

ni racistes a l’escola. Oferirem formació als/les agents educatius de la ciutat o 4 

poble (professorat, AMPAs, monitors/es, etc.) en coeducació i llenguatge i les 5 

pràctiques no sexistes ni racistes. 6 

 7 

- Ampliarem els horaris dels equipaments educatius (on hi hagi aules d’estudi) en 8 

èpoques d’exàmens. Especialment en horari nocturn. 9 

 10 

- Obrirem línies d’incentivació estudiantil: premis, beques, etc. que fomentin 11 

noves inquietuds i interessos en el jovent. 12 

 13 

- Facilitarem l’ús d’equipaments públics, com escoles o instituts, fora de l’horari 14 

d’ús habitual per a la realització d’activitats extraescolars, fomentant, a la 15 

vegada, la pràctica de patis oberts. 16 

 17 

- Oferirem suport a les entitats que necessitin formar els seus voluntaris/es per 18 

desenvolupar la seva activitat: monitors/es, directors/es en el temps de lleure. 19 

 20 

- Realitzarem programes de tallers i cursos com una forma activa de temps d’oci 21 

juvenil, amb continguts d’interès juvenil. 22 

 23 

- Facilitarem la mobilitat en transport públic fins als espais d’estudi propers: 24 

universitats, escoles, instituts,... 25 

 26 

- Farem convenis de col·laboració entre el consistori i estudis post-obligatoris, 27 

així com pràctiques formatives o formacions concretes. 28 

 29 

- Dotar de sales d’accés a noves tecnologies gratuïtes i públiques. 30 

 31 

- Vetllar per poder dotar de connexió wi-fi tota la població- 32 

 33 

- Generarem un paquet de mesures contra l’escletxa digital, que inclouran des 34 

de formació en l’àmbit de les noves tecnologies a la dotació amb equipaments 35 

informàtics els espais per a joves, així com habilitarem serveis de préstec 36 

d’equipaments informàtics. 37 

 38 

- Editarem guies digitals de recursos per a l’emancipació, de fàcil accés, difusió i 39 

actualització. 40 

 41 

- Vetllarem pel desplegament dels Plans educatius d’entorn amb la participació i 42 

implicació de les entitats de lleure de la ciutat com agents educatius que són.  43 

 44 

- Crearem espais d’informació i assessorament juvenil als instituts en temes de 45 

formació, orientació laboral, educació sexual, llibertats sexuals. A la vegada 46 

que es dinamitzarà en temes de participació i es donarà suport a les iniciatives 47 

juvenils que puguin sorgir del propi jovent. 48 

 49 

- Realitzarem tallers d’habilitats socials i prevenció de la violència de gènere per 50 

a joves i adolescents. 51 

 52 

- Impulsarem la creació d’associacions d’estudiants als centres de secundària i 53 

fomentarem la seva participació als Consells escolars. 54 

 55 
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- Impulsarem la formació de delegats/des en temes de participació estudiantil i 1 

fomentarem l'intercanvi d'estudiants dels diferents centres de la ciutat per tal de 2 

generar sinergies i projectes compartits. 3 

 4 

- Realitzarem campanyes de prevenció i sensibilització entorn les relacions 5 

abusives. 6 

 7 

- Fomentarem les aules d’inclusió social. 8 

 9 

- Informarem sobre l’elecció de carreres i itineraris professionals des de la 10 

igualtat d’oportunitats generant Jornades d'Orientació Acadèmica i Professional 11 

per tal que el jovent disposi de la màxima informació possible i tingui igualtat 12 

d'oportunitats en escollir el seu itinerari.  13 

 14 

3.CULTURA, OCI I LLEURE  15 

 16 

Apostem per la creació i el foment d’activitats i serveis de difusió cultural per apropar el 17 

jovent a la capacitat creativa i el gaudi cultural i artístic. L’accés a la cultura ha de ser 18 

un dret de les persones, en tant que considerem que tothom tenim dret al lleure.  19 

 20 

Però avui en dia ens trobem en una situació de privatització dels drets culturals. Les 21 

retallades en la programació i les inversions en equipaments artístics i musicals es una 22 

constants, així com la taxa del 21∞ d’IVA que ha provocat un augment dels preus i una 23 

desincentivacio del consum cultural i si parlem de l’eliminació de les subvencions per a 24 

les Escoles de Municipal i d’Art municipals la cosa es complica encara mes. El 25 

desmantellament es una realitat que l’únic que ha provocat es una centralització d’un 26 

tipus d’oci basat en el consum i les tardes als centres comercials i no en la 27 

experimentació artística i cultural molt mes enriquidora que el consum.     28 

 29 

Cal oferir una alternativa per tal de garantir el dret a un oci diferent basat en 30 

l’experimentació personal i l’aprofundiment en les diferents disciplines que puguin 31 

existir. Cal fomentar un tipus d’oci inclusiu, juvenil i alternatiu que obri noves vies 32 

d’aprenentatge i motivació personal. I és un deure de l’administració oferir un model 33 

d’oci alternatiu per a la joventut de ciutats i pobles i no fomentar un consum abusiu de 34 

centres comercials i grans empreses de moda i restauració.  35 

 36 

- Ampliarem els horaris dels equipaments públics per facilitar la creació juvenil, 37 

garantint, alhora, l’accessibilitat als espais públics sense discriminació. 38 

 39 

- Obrirem els corresponents equipaments municipals a la nit per permetre al 40 

jovent gaudir d’alternatives d’oci diferents, acompanyades d’una bona difusió. 41 

 42 

- Fomentarem programes orientats a potenciar la creació artística (tallers, 43 

cursos,conferències, etc.), així com incorporar joves creatius/es a les 44 

programacions culturals, des d’una política d’equitat i d’inclusió. 45 

 46 

- Realitzarem programacions d’activitats estables d’oci alternatiu en espais 47 

municipals amb els i les joves del municipi. 48 

 49 

- Difondrem i fomentarem els descomptes en consum cultural. 50 

 51 

- Impulsarem equipaments on els i les joves puguin desenvolupar la seva 52 

disciplina, ja sigui musical (bucs d’assaig), artística (aules-taller), noves 53 

tecnologies (ciberespais), etc. 54 

 55 
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- Promourem xarxes d’intercanvi amb altres municipis de dins i fora de 1 

Catalunya. 2 

 3 

- Realitzarem polítiques de promoció d’artistes joves locals. 4 

 5 

- Vetllarem per la paritat de gènere en les programacions en els espais culturals. 6 

 7 

- Realitzarem polítiques de normalització de pràctiques culturals juvenils 8 

acostant-les a d’altres sectors de la societat; cultures que s’han considerat 9 

marginals, com els grafits, el rap, els discjòqueis o alguns estils musicals, les 10 

incorporarem a les programacions culturals. 11 

 12 

- Impulsarem clubs de lectura juvenil o espais de tertúlia que fomentin l’ interès 13 

per la lectura. 14 

 15 

- Inclourem en les programacions culturals espais per a expressions artístiques 16 

d’altres cultures. 17 

 18 

- Crearem la figura del mediador/a en casos en què l’ús de l’espai públic creï 19 

conflictes entre diferents col·lectius (com joves, veïnat i administració) com a 20 

mesura per millorar la convivència. 21 

 22 

- Difondrem en els mitjans públics les activitats impulsades per les associacions. 23 

 24 

- Fomentarem la conciliació entre els veïns i les veïnes i les diferents ofertes 25 

d’oci alternatives, mitjançant propostes com els Pactes per a la nit. 26 

 27 

- Fomentarem festes i activitats tradicionals i populars entre el jovent. 28 

 29 

- Oferirem formació artística per acostar la cultura al jovent, com tallers, 30 

conferències o cursos.  31 

 32 

- Contemplarem l’obertura de centres cívics, esportius, i culturals en horaris 33 

nocturns, a partir del Pacte per a la nit, on les entitats juvenils de cada poble i 34 

ciutat, amb el suport logístic i econòmic de les administracions, puguin 35 

organitzar activitats alternatives: teatre, cicles de cinema, informàtica, sopars 36 

populars, esports nocturns, piscina de nit, Internet, concerts, tallers, clubs de 37 

lectura, jocs de taula, debats, etc. 38 

 39 

4.TREBALL: ATUR, PRECARIETAT I CREACIÓ D’OCUPACIÓ  40 

 41 

En un calidoscopi de ciutats i pobles tan plural com el que tenim, trobem elements 42 

comuns en la fesomia de l'economia que els ha caracteritzat: estacionalitat, precarietat 43 

i atur. 44 

  45 

Tant a zones rurals com urbanes, el model de creixement basat en el treball de baix 46 

valor afegit, sustentat sobre el turisme, el totxo i la banca, ha sembrat desigualtat a tots 47 

els racons del nostre país. Sovint s'ha planificat i fet política pensant el benefici 48 

econòmic a curt termini, fóra quin fóra el preu. El turisme s'ha convertit en una indústria 49 

d'un repartiment injust dels guanys que fomenta el treball precari, seguint els criteris 50 

capitalistes i que obvia les necessitats reals de la ciutadania. 51 

 52 

A aquest model econòmic basat en el poc valor afegit cal sumar-li una reforma laboral 53 

que l’únic que ha provocat ha estat una eliminació constant de llocs de feina, 54 

precarització dels contractes laborals, abaratiment dels acomiadaments i una la 55 
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derogació dels convenis laborals que regulaven els drets dels treballadors i 1 

treballadores. En definitiva, un seguint de despropòsits que l’únic objectiu que tenien 2 

era afavorir la Patronal i derrogar els drets laborals lluitats i aconseguits durant 3 

dècades.  4 

 5 

L’atur juvenil als nostres pobles i ciutats supera el 50% produint que molts joves 6 

marxin de casa seva en busca d’oportunitats reals. Avui en dia en les politiques 7 

d’ocupació son una prioritat ja que el treball es un element central en la vida de les 8 

persones joves que estan en camí d’aconseguir l’emancipació, necessària per 9 

aconseguir l’autonomia personal i la plena ciutadania. Per això, les politiques 10 

d’ocupació son una línea fonamental de treball dels ajuntaments per la precarització de 11 

la vida juvenil fa perillar el futur de les ciutats i pobles. 12 

 13 

Les polítiques d’ocupació han d’ajudar el jovent en la construcció del seu projecte de 14 

vida, s’ha de plantejar com a objectiu general millorar l'ocupació juvenil i, en concret, 15 

facilitar l'accés dels i les joves al món del treball, incrementar les seves possibilitats 16 

d’ocupabilitat i aconseguir la seva inserció laboral vetllant per les seves condicions de 17 

treball.  18 

 19 

Per aconseguir facilitar l’accés dels/les joves al treball cal fer especial incidència en 20 

una millora de la difusió dels recursos de formació existents al municipi, en l’obtenció 21 

de recursos d’altres institucions i en el suport especial del col·lectiu jove en la recerca 22 

de feina i orientació laboral. 23 

 24 

- Impulsarem programes d’orientació i assessorament a les transicions 25 

adolescents amb tutories personalitzades als/les joves mentre estudien l’ESO. 26 

 27 

- Adaptarem el màxim possible l’oferta formativa a la demanda del mercat laboral 28 

i intentarem que tots els programes incloguin pràctiques a empreses, com el 29 

programa de la Generalitat “Joves x l’ocupació”.  30 

 31 

- Tanmateix, evitarem vincular la política pública de foment de l’ocupació juvenil 32 

a la oferta de feina estacional i de baix valor afegit com les campanyes de 33 

Nadal, Estiu, rebaixes… aplicant polítiques per a la generació de llocs de feina 34 

qualificats i estables. 35 

 36 

- Garantirem que tots els/les joves que no continuïn estudiant, rebin una oferta 37 

dels centres de Programes de qualificació professional inicial (PQPI). Aquests 38 

centres han de basar la seva oferta formativa en la realitat econòmica de 39 

l’entorn. 40 

 41 

- Enfocarem els programes de la Generalitat i els propis programes municipals a 42 

la formació adequada als nous jaciments d’ocupació. 43 

 44 

- Treballarem per evitar el fracàs escolar amb accions proactives. 45 

 46 

- Desenvoluparem Plans d’igualtat a l’administració local i a les empreses del 47 

municipi que signin el protocol d’adhesió. 48 

 49 

- Potenciarem els pactes per l’ocupació amb el teixit empresarial per dotar de 50 

llocs de treball estables i de qualitat per a la gent jove.  51 

 52 

- Desenvoluparem mecanismes d’informació i orientació laboral per a joves en 53 

coordinació amb els Punts d’Informació Juvenils (PIJ), equipaments i centres 54 

educatius. 55 
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 1 

- Realitzarem programes específics de formació per incrementar l’ocupació dels i 2 

les joves. 3 

 4 

- Assessorament i suport a la creació d’empreses per a joves emprenedors/es. 5 

 6 

- Els ajuntaments han de ser exemplars i no han d’establir contractes amb 7 

empreses de serveis integrals o ETT, han de vetllar pel compliment de la 8 

legislació en matèria de riscos laborals i han d’introduir clàusules en els 9 

concursos públics perquè les empreses incloguin mesures de conciliació de la 10 

vida familiar i laboral. 11 

 12 

- Fomentarem borses de treball especialitzades per a joves, creant xarxes 13 

d’oportunitats per donar respostes a les seves necessitats. 14 

 15 

- Mesures concretes per garantir la inserció laboral de les persones migrades, 16 

amb especial atenció a les dones. 17 

 18 

- Impulsarem i donarem suport en projectes Europeus com la Garantia Juvenil, 19 

que intentin minvar la taxa d’atur juvenil i millora l’ocupabilitat del jovent. 20 

 21 

- Apostarem per polítiques econòmiques expansives en àmbits d’economia 22 

qualificada, verda i cooperativa per tal de reactivar l’economia de manera 23 

respectuosa amb el medi ambient i generant ocupació estable, d’alta qualitat i 24 

amb interès públic. 25 

 26 

5.ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC, MOBILITAT, SOSTENIBILITAT  27 

 28 

Quan es parla de mobilitat sostenible, és necessari enfocar el problema d’arrel. Així, el 29 

debat de la sostenibilitat des d’un punt de vista de la mobilitat i el transport també és 30 

parlar d’urbanisme i la gestió dels usos urbans. Des del municipalisme podem treballar 31 

per a fer de les nostres poblacions una ciutat, barri o poble compactes on vida, serveis 32 

públics, treball, comerç, oci i cultura conviuen en equilibri. 33 

  34 

Perquè l’energia més neta és aquella que no es consumeix, la població compacta és 35 

per definició més sostenible. Cal confrontar la ciutat compacta amb la ciutat jardí. 36 

Creiem en el comerç de barri, els equipaments de proximitat, les poblacions que 37 

conjuguen oci, habitatge i treball. Aquelles poblacions on la ciutadania no es troba una 38 

necessitat de transport associada a qualsevol activitat quotidiana. I confrontem el 39 

nostre model amb la ciutat dels barris dormitori, de cases amb jardí, de centres 40 

comercials, de la zona d’oficines, de zones universitàries, aquella que envia a les 41 

afores l’oci... en definitiva, la ciutat insostenible, expansiva i elitista, la ciutat del cotxe i 42 

la moto. 43 

  44 

Les esquerres hem apostat per gravar l’ocupació de l’espai públic per part dels 45 

vehicles (zones verda i blava), gravar la circulació, impulsar polítiques de recuperació 46 

d’espai urbà com la pacificació i l’accessibilitat o les superilles i les zones trenta i 47 

liderar projectes com el foment de la bici i experiències de transport públic innovadores 48 

com les xarxes ortogonals, la dreta, ha tornat la mirada al lobby del cotxe. Així, l’ 49 

increment abusiu del preu del transport públic, la gratuïtat de l’aparcament en l’espai 50 

públic o la rebaixa de l’ impost de circulació en són clars exemples. 51 

 52 

Però en el últims anys l’espai públic ha patit un retrocés. Les voreres i places que 53 

havíem guanyat, traient carrils de circulació a la mobilitat privada, etc... ha acabat 54 

cedint-se a les terrasses de restaurants, bars i hotels, al model econòmic basat en el 55 
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turisme.  La creació de focus i d’inversions per a grans multinacionals comercials i 1 

hoteleres ha generat de manera la revalorització de l’entorn, apujant preus i expulsant 2 

el teixit comercial i social cap a un teixit turístic. Veiem desaparèixer el comerç de 3 

proximitat i familiar per cadenes comercials i teixit complementari al turisme. 4 

 5 

Si el centre d’aquests focus pateixen transformacions radicals d’aquests usos, 6 

expulsant-ne l’ús ciutadà i generant una ciutat aparador i depredant la ciutat de la 7 

ciutadania, com ha passat en alguns barris de la ciutat de Barcelona. Això és el procés 8 

gentrificador del lobby turístic que està mercantilitzant la ciutat i expulsant els usos 9 

ciutadans cap a les perifèries, alhora que generant tensions socials entres els diferents 10 

col·lectius que viuen l’espai públic des de la diversitat cultural, econòmica i social que 11 

els envolta, entrant en contraposició amb un tipus de model ciutat-aparador. 12 

 13 

L’espai públic ha de poder ser utilitzat per tothom i per a diferents activitats i no 14 

excloure’n algunes en benefici d’altres, sense prohibir o limitar activitats típicament 15 

juvenils. Aquestes són un patrimoni de les ciutats que cal valoritzà, no limitar. El repte 16 

de la convivència a les ciutats passa per fer compatibles els diferents usos de l’espai 17 

públic a través del diàleg, la participació i la mediació dels ajuntaments quan així sigui 18 

necessari. 19 

 20 

 21 

- Tindrem present en el disseny de les places i els carrers els usos per a 22 

pràctiques juvenils, com el patinatge amb patins o monopatí, la bicicleta o el joc 23 

esportiu no federat. Així com fomentarem la creació d’espais especialitzats, 24 

com els Skates Parks per promocionar i fomentar la practicar d’esports urbans 25 

alternatius amb la màxima tranquil·litat.  26 

 27 

- Establirem una xarxa d’espais públics utilitzats, entre d’altres, per gent jove que 28 

en potenciï el seu ús i coneixement com una eina més de participació, relació, 29 

interlocució, intercanvi generacional, etc. 30 

 31 

- Elaborarem un pla per millorar les condicions dels espais i el seu mobiliari. 32 

 33 

- Crearem espais als barris que fomentin activitats alternatives d’interès juvenil 34 

per evitar l’immobilisme en el seu temps d’oci i incentivar l’ús i aprofitament del 35 

seu entorn més proper. 36 

 37 

- Evitarem el mobiliari segregador i apostarem per la generació d’espais públics 38 

de rostre humà 39 

 40 

- No permetrem la inversió en programes privatitzadors de l’espai públic ni 41 

d’aprofitament privat de l’espai comú. 42 

 43 

- Farem promoció del transport públic. Assegurarem que les línies de transport 44 

urbà tenen tarifes joves a preus reduïts, augmentarem l’edat de la T-Jove i 45 

instaurarem facilitats en les formes de pagament al mateix temps que 46 

continuarem lluitant per eliminar els augments de les taxes en els transports 47 

públics que s’han produït en els últims anys.  48 

 49 

- Promocionarem l’ús de la bicicleta (i d’altres transports alternatius) a través de 50 

la creació de carris bicis i bicicarrers en aquelles vies menys transitades per 51 

vehicles i que siguin properes a equipaments municipals. Al mateix temps que 52 

generarem un sistema de protecció per a l’aparcament de bicicletes o altres 53 

transports alternatius. 54 

 55 
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- Crearem un parc públic de bicicletes de lloguer en l’àmbit municipal per als 1 

treballadors/es municipals (o bicicletes elèctriques) per moure’s per la ciutat. 2 

 3 

- Cal garantir línies nocturnes en horari d’oci juvenil per evitar l’ús de vehicles 4 

privats i eliminar riscos.  5 

 6 

- Crearem xarxes interurbanes d’autobús i tramvia que connectin les zones 7 

neuràlgiques de la ciutat o el poble, o entre comarques. 8 

 9 

- Incorporarem la sensibilització ambiental en el desenvolupament de totes les 10 

accions i activitats desenvolupades amb gent jove, com l’adaptació dels espais 11 

per fomentar les bones pràctiques ambientals. 12 

 13 

- Impulsarem activitats d‘educació ambiental als centres educatius, les 14 

associacions juvenils i els equipaments i serveis municipals. 15 

 16 

- Planificarem la ubicació dels espais d’oci i lleure juvenil tenint en compte els 17 

diferents interessos ciutadans. Trobant l’equilibri per afavorir la convivència 18 

sense aïllar aquests espais en perifèries o polígons. 19 

 20 

- Estudiarem la creació d’espais webs on establir xarxes per compartir cotxe 21 

entre el jovent de la localitat per a moure’s a treballar o a estudiar fora del 22 

municipi.  23 

 24 

6.HABITATGE  25 

 26 

Actualment, i des de fa molts anys, a Catalunya i Espanya el sistema d’habitatges es 27 

regeix pel lliure mercat, orientat a l’activació del sector de la construcció i impulsat per 28 

la cultura de la propietat privada que esta molt estesa en la nostra societat, generant 29 

un model de tinença d’habitatge molt concret i limitat.  30 

 31 

Avui en dia ens trobem amb un manca d’alternatives a les formes de lloguer-compra; 32 

una poca cultura al lloguer i amb un cost de l’habitatge inaccessible per al jovent, 33 

sumat a una situació de precarietat continuada, tot això ha generat una taxa 34 

d’emancipació juvenil irrisòria a les nostres ciutats i pobles.  35 

 36 

En estudis de la UE s’estableixen com a determinants de les baixes taxes 37 

d’emancipació juvenil: la poca quantitat d’habitatge social de lloguer que existeix, 38 

l’inexistent parc d’habitatge públic que s’adjudica en funció del grau de necessitat i 39 

l’eliminació de l’ajuda a l’emancipació que s’atorgava anys enrere. A Espanya la 40 

despesa en habitatge jove no supera al 1%. En definitiva, un altre dret basic no 41 

garantit per a la majoria de les persones joves.  42 

 43 

L’habitatge ocupa un lloc central en les polítiques per a l’emancipació de les persones 44 

joves. El desenvolupament d’un projecte de vida autònom implica la possibilitat de 45 

crear una llar pròpia. L’accés a l’habitatge és un factor fonamental en la construcció 46 

d’itineraris vitals i, per tant, de la ciutadania.  47 

 48 

Les actuacions estan destinades a facilitar l’accés dels/les joves a un habitatge digne, 49 

adequat a les seves necessitats específiques i en unes condicions econòmiques 50 

raonablement assequibles. Per això, s’han de promoure iniciatives que són 51 

complementàries entre elles i s’han de combinar diferents fórmules de suport, en 52 

funció de les necessitats específiques de cada usuari. Així, a la informació i orientació 53 

s’hi afegeixen les promocions directes d’habitatges socials, la mediació per al lloguer i 54 

la cerca de vies alternatives que incideixen en noves mesures encaminades a facilitar 55 
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l’accés a l’habitatge; tot això contribueix a la millora estructural del mercat de 1 

l’habitatge a la ciutat. 2 

 3 

La finalitat de les polítiques d’habitatge ha de ser garantir aquest accés. És 4 

imprescindible impulsar una política d’habitatge pròpia que sàpiga adaptar-se a les 5 

noves necessitats de les persones joves. En primer lloc, ajudant la gent jove a salvar el 6 

desconeixement que la distància al mercat de l’habitatge ha anat imposant: 7 

l’assessorament i la intermediació són un primer pas. 8 

  9 

- Quan es desenvolupin promocions d’HPO reservarem un 50 % de les noves 10 

promocions en habitatge social. Almenys la meitat d’aquesta reserva ha de ser 11 

de lloguer i pensada per donar resposta als col·lectius en risc d’exclusió i 12 

problemàtiques diverses (joves, famílies monoparentals, discapacitats, etc.)  13 

 14 

- Promourem un cens d’habitatges desocupats de llarga durada i propietat 15 

d’entitats financeres per fomentar que surtin al mercat (prioritàriament en règim 16 

de lloguer). 17 

 18 

- Impulsarem la intermediació i el lloguer com a mitjà per fer aflorar al mercat els 19 

habitatges desocupats. 20 

 21 

- Impuls de la masoveria urbana (cessió de l’ús d’habitatges buits per part dels 22 

propietaris als inquilins amb l’incentiu de que aquests garanteixin el seu 23 

manteniment i millota) 24 

 25 

- Crearem borses d’habitatge jove, com a mecanisme d’acompanyament i de 26 

suport a l’accés de l’habitatge de lloguer. 27 

 28 

- Realitzarem campanyes informatives d’aquestes promocions adreçades a la 29 

ciutadania per garantir la igualtat d’oportunitats. 30 

 31 

- Quan es publiquin ajuts a l’emancipació o a l’habitatge juvenil, assessorarem i 32 

orientarem els/les joves en el procés de tramitació dels ajuts públics. 33 

 34 

- Garantirem concursos públics i transparents de les promocions. 35 

 36 

- Establirem una xarxa informativa per compartir pis. 37 

 38 

- Realitzarem un pla integral de renovació de zones urbanes degradades, 39 

fomentant l’ocupació i la renovació d’aquestes per part de joves. 40 

 41 

- Establirem programes de compartir pis amb gent gran. 42 

 43 

- Lluitarem contra el mobbing immobiliari i controlarem les pràctiques abusives 44 

exercides per algunes persones propietàries. I donarem suport a totes aquelles 45 

plataformes i moviments socials que lluitin per un habitatge digne i contra els 46 

abusos dels sistemes hipotecaris dels bancs com la PAH.  47 

 48 

- Fomentarem que les entitats sense ànim de lucre construeixin habitatges 49 

destinats a primer habitatge. 50 

 51 

- Tindrem present la reserva de sòl per fer convenis amb les entitats o 52 

institucions que correspongui per tal de cobrir les necessitats de residències 53 

estudiantils als nuclis universitaris. 54 

 55 
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 1 

7.SALUT  2 

 3 

La salut és un valor en ella mateixa i, per tant, ha de ser abordada en un sentit positiu, 4 

com un més dels elements centrals de la formació integral de la persona. És essencial 5 

que la gent jove tingui un paper protagonista en aquest àmbit, no únicament com a 6 

informadors qualificats per assessorar altres joves -educació entre iguals-, sinó també 7 

com a protagonistes de la seva pròpia salut, per la qual cosa cal potenciar que siguin 8 

bons coneixedors/es del seu propi cos. 9 

 10 

Les accions en aquest àmbit s’han de centrar en la promoció de la salut, la prevenció 11 

de conductes de risc i la reducció de danys. I s’han de preveure estratègies 12 

d’intervenció comunitària, d’apropament a les persones joves i d’orientació integral que 13 

donin resposta a les necessitats d’informació, formació i atenció especialitzada dels/les 14 

joves. 15 

 16 

En temes de salut és prioritari apropar els/les joves, tant com sigui possible, al màxim 17 

d’informació i assessorament en temes de salut. En aquest sentit, és important la 18 

implicació dels centre d’ensenyament i d’altres agents educatius. Cal donar suport 19 

humà i assistencial als/les joves que tenen problemes de salut. En definitiva, tot aquest 20 

plantejament s’ha de sumar a la feina que està portant a terme l’atenció primària de la 21 

salut. 22 

 23 

- Promourem els drets sexuals i reproductius entre la gent jove per tal de gaudir 24 

d’una salut sexual i afectiva saludable. Així com, generar campanyes de 25 

prevenció de malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats. 26 

 27 

- Promourem programes de suport i prevenció de malalties relacionades amb 28 

models socials erronis. Prevenció especial en el col·lectiu adolescent davant de 29 

malalties com l’anorèxia i la bulímia. 30 

 31 

- Crearem serveis d’assessorament de salut jove, independents d’aquells on 32 

s’atenen les persones grans, per aconseguir l’accés de la informació als/les 33 

joves en un espai on es trobin còmodes i no se sentin vigilats/es o assetjats/es. 34 

I impulsarem Espais de salut sexual i reproductiva, separats dels Centres 35 

d’Atenció Primària, amb especial atenció a la sexualitat juvenil. 36 

 37 

- Reconeixerem les associacions i els centres educatius com a agents de salut 38 

efectius (atenció especial a malalties de transmissió sexual, trastorns 39 

alimentaris, consum de substàncies additives i accidents de trànsit). 40 

 41 

- Instal·larem màquines expenedores de preservatius a tots els equipaments 42 

juvenils i als centres educatius de la ciutat. 43 

 44 

- Proposem la creació de Taules de polítiques de salut per a la gent jove amb la 45 

participació activa de les entitats juvenils, que permetin, entre d’altres mesures, 46 

dissenyar, editar i distribuir campanyes periòdiques de conscienciació, basades 47 

en una informació útil que afavoreixi la prevenció i millora de la salut dels/les 48 

joves, tant en l’àmbit de ciutat com dels barris. 49 

 50 

- Elaborarem programes de suport als drogodependents/es. 51 

 52 

- Vetllarem perquè la policia local treballi en l’eradicació de les màfies, en 53 

col·laboració amb els altres cossos de seguretat i no envaint la vida personal 54 

dels/les joves consumidors/es. 55 
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 1 

- Promourem campanyes de prevenció de riscos en el consum de drogues, per 2 

tal d’assegurar que la gent jove tingui la informació necessària per decidir si vol 3 

o no consumir. 4 

 5 

- Donarem suport a les iniciatives parlamentàries per a la despenalització de les 6 

drogues des dels plens municipals. Tema Casals de Cannabis i la seva 7 

legalització. 8 

 9 

- Assegurarem l’arribada d’informació i la intervenció necessària perquè els/les 10 

joves decideixin en plena consciència a l’hora de consumir estupefaents. 11 

 12 

- Realitzarem campanyes informatives i de sensibilització en relació a la 13 

prevenció d’accidents de trànsit. 14 

 15 

- Realitzarem tallers d’educació viària als centres de secundaria. 16 

 17 

8.COHESIÓ SOCIAL i CONVIVÈNCIA  18 

 19 

Les polítiques de joventut han d’impulsar totes les accions que facilitin la construcció i 20 

l’afirmació de la identitat personal, la capacitat de construcció de projectes vitals i la 21 

participació en projectes col·lectius. No hi ha un únic model de joventut, sinó que hi ha 22 

moltes joventuts possibles. 23 

 24 

Aquesta mirada ha de permetre bàsicament que les polítiques de joventut siguin 25 

polítiques d’inclusió social, que treballin contra les desigualtats que generen les 26 

relacions de poder econòmic, social, cultural i de gènere entre els grups socials i que 27 

incideixen especialment en la gent jove, ateses les característiques actuals d’un 28 

mercat de treball que demanda cada cop més credencials educatives, alhora que 29 

condemna els/les joves a la temporalitat crònica, allargant així processos vitals i 30 

provocant trencaments que augmenten significativament els riscos d’exclusió social 31 

entre les capes més joves la societat. 32 

 33 

Treballem per la realització d’accions encaminades a fer més visible la diversitat com a 34 

característica diferenciadora de la condició juvenil. Considerem la diversitat des d’una 35 

òptica àmplia, en la mesura que es produeixi per raó de gènere, procedència 36 

geogràfica, cultura, condició física, etc., al mateix temps que considerem indispensable 37 

el respecte entre els uns i els altres i la solidaritat amb tot el que ens envolta. Lligat 38 

amb la diversitat, plantegem especialment la qüestió d’igualtat d’oportunitats entre 39 

home-dona, per a joves nouvinguts/es i per a joves amb discapacitat. En tots els casos 40 

tractem de fer palès aquest mosaic de diversitat juvenil en el marc de la política de 41 

joventut que es desenvolupi. 42 

 43 

- Promourem el desenvolupament de projectes de convivència intercultural entre 44 

la gent jove que potenciïn i millorin les accions que ja es duen a terme de 45 

manera participativa, global i integradora, tant a dins dels centres educatius 46 

com en el seu entorn. 47 

- Desenvoluparem un programa global d’atenció i suport específic per a joves 48 

extutelats. 49 

 50 

- Fomentarem un Pla de convivència intercultural on les entitats juvenils i joves 51 

no associats/es hi participin, com les jornades “Antirumors” que ajuden 52 

desmuntar topics entre els diversos col·lectius.  53 

 54 
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- Elaborarem mesures específiques de plans d’acollida per als infants i joves 1 

nouvinguts/es. 2 

 3 

- Promourem i incentivarem la participació de joves nouvinguts/es a les entitats 4 

juvenils del municipi. 5 

 6 

- Subvencions i suport a les activitats de lleure (casals, campaments, etc.) amb 7 

la finalitat d’oferir preus assequibles per contribuir a la conciliació familiar i 8 

laboral de les famílies, fomentar un lleure educatiu d’infant i joves i promoure la 9 

feina de cohesió social que fan les entitats de lleure. 10 

 11 

- Establirem ajuts per afavorir l’accés de joves amb necessitats educatives 12 

especials a les diferents activitats de lleure i educatives impulsades al municipi. 13 

 14 

- Promourem activitats d'educació en la diversitat (de tota mena, funcional, 15 

sexual, d'origen...).  16 

 17 

- Adaptarem els serveis d’atenció juvenil a través de la Xarxa d’Oficines per als 18 

Joves, per tal que els serveis d’atenció juvenil s’adeqüin a la diversitat de les 19 

persones usuàries, que incorporin entre les seves funcions un servei de 20 

primera acollida per a persones joves reagrupades i que prestin serveis 21 

d’assessorament jurídic i laboral, així com en matèria d’habitatge i salut a 22 

adolescents i joves. 23 

 24 

 25 

 26 
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ANNEX 1.  1 

 2 

Codi ètic dels càrrecs públics locals d’ICV-EUiA-EP M, per una 3 

política digna i exemplar.  4 

 5 

Els 10 compromisos d’ICV-EUIA-EPM per una política ètica: 6 

 7 

 8 

Compromisos d’ICV-EUIA-EPM amb l’administració loca l:  9 

 10 

1. Compromís amb l’austeritat i el bon ús del diner públic. Analitzar les despeses 11 

de l’administració i adequar-les a allò que és estrictament necessari per al seu 12 

funcionament al servei ciutadà, especialment en moments de crisi com l’actual 13 

(delimitació i proporcionalitat de les retribucions dels càrrecs polítics, nombre 14 

de càrrecs de confiança, limitació i control de l’ús dels cotxes oficials, 15 

publicacions i publicitat promocional, inauguracions, despeses de protocol, 16 

etc.). 17 

 18 

2. Reducció de la distància salarial (forquilla) i de les condicions laborals dins de 19 

l’administració. La distància salarial en les administracions entre qui menys 20 

cobra i qui menys ho fa ha de reduir-se, per això allà on ICV-EUIA-EPM tingui 21 

responsabilitats i/o capacitat per la determinació de retribucions (incloses les 22 

dels càrrecs públics) promourà que aquesta distància no sigui de més de 3 23 

vegades salari brut anual. 24 

     25 

Compromisos d’ICV-EUIA-EPM com a organització a niv ell local:  26 

 27 

3. Els càrrecs públics i interns d’ICV-EUIA-EPM imputats formalment per causes 28 

de corrupció, així com per altres delictes contraris als principis fonamentals que 29 

defensa ICV-EUIA-EPM, seran apartats de les seves responsabilitats dins del 30 

partit i se’ls exigirà abandonar el seu càrrec públic fins que es resolgui 31 

l’expedient. En cap cas podran ser candidats o candidates a qualsevol llista 32 

electoral mentre es mantingui aquesta imputació 33 

 34 

4. Combat del transfuguisme: ICV-EUIA-EPM no admetrà l’afiliació, de cap càrrec 35 

públic que hagi obtingut el càrrec públic amb una altra formació política mentre 36 

no renunciï, ni tampoc hi col·laborarà en cap sentit, i es compromet a complir el 37 

pacte anti-transfuguisme signat per les diferents forces politiques. 38 

 39 

5. Els càrrecs públics d’ICV-EUIA-EPM no podran superar el límit de tres mandats 40 

consecutius en un mateix càrrec, o el seu equivalent en anys. 41 

 42 

Compromisos dels càrrecs públics d’ICV-EUIA-EPM:  43 

 44 

6. L’exercici de càrrec públic i alt càrrec de l’administració amb dedicació 45 

exclusiva serà incompatible amb altres activitats privades remunerades. Així 46 

mateix els càrrecs públics i alts càrrecs d’ICV-EUIA-EPM no podran treballar ni 47 

accedir a càrrecs de responsabilitat empreses (o del mateix grup societari) que 48 

hagin resultat afectades per decisions en les que hagi participat, o que hagin 49 

estat subjectes a la seva supervisió o regulació, durant un període de 5 anys. 50 

 51 

7. El cobrament de dietes i indemnitzacions es farà en funció de l’assistència a les 52 

reunions o plens dels òrgans dels que es forma part i d’una quantia ajustada a 53 
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la dedicació que requereix. Els membres d’ICV-EUIA-EPM que participin 1 

d’aquests òrgans exigiran l’aplicació d’aquest criteri. 2 

 3 

8. Els càrrecs públics utilitzaran de forma preferent el transport públic per portar a 4 

terme els seus desplaçaments per motius de feina. Així mateix, es renúncia  als 5 

transports oficials, excepte en cas d’alcaldes o alcaldesses, de membres de 6 

governs i de la Presidència del Parlament, així com, quan per motius de 7 

seguretat es consideri necessari. Compromís de viatjar amb la tarifa més 8 

econòmica quan corri a càrrec d’un pressupost públic o del partit. 9 

 10 

9. Renúncia a obsequis i regals (ja siguin objectes, viatges o altres) per part de 11 

privats. 12 

 13 

10. Els sous dels càrrecs públics i càrrecs polítics d’ICV-EUIA-EPM, les 14 

declaracions de bens i patrimoni dels nostres regidors de govern i les agendes 15 

de tots els càrrecs públics estaran publicades al web per tal que es pugui 16 

conèixer la seva activitat política. 17 
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ANNEX 2. 1 

 2 

La llei de racionalització i sostenibilitat de l’Ad ministració Local 3 

un nou retrocés per a la qualitat de vida dels ciut adans i 4 

ciutadanes i per a la Democràcia  5 

 6 

El govern de l'Estat (PP) està tramitant una Llei contra la democràcia local (LRSAL), 7 

perquè els Ajuntaments són l'administració més propera a la ciutadania i en que la 8 

participació democràtica és més accessible.  9 

 10 

La LRSAL és una reforma amb un objectiu ideològic neoliberal i r ecentralitzador. 11 

La paradoxa de la reforma local: qüestiona l'autonomia municipal i pretén reforçar 12 

l'autonomia provincial. Dit d'una altra manera: debilita la institució amb legitimitat 13 

democràtica directa (municipi) i pretén enfortir la institució amb democràcia política 14 

indirecta (província). 15 

 16 

La privatització és una de les conseqüències directes de la reforma o més aviat un 17 

dels objectius buscats amb la mateixa. I en aquest àmbit es poden veure afectades 18 

qüestions com l'abastament d'aigua o el tractament de residus urbans;  és a dir, es 19 

converteixen en negocis privats els serveis públics. 20 

 21 

La reforma és un pas més cap a un Estat unitari, indissoluble i homogeni en el que els 22 

ajuntaments es converteixen en un apèndix de l'Estat centralista i una instància 23 

merament administrativa. Vulnera les competències de la Generalitat i els preceptes 24 

establerts en l'Estatut d'Autonomia sobre l'organització territorial i el règim local.  25 

 26 

El fil conductor que recorre tot el text del projecte és la desconfiança cap al món local, 27 

de manera que el govern central controli el seu funcionament. Lluny de reforçar el 28 

municipalisme, el posa en dubte, qüestiona la seva eficàcia, debilita la seva autonomia 29 

local, situant els ajuntaments i la política local en la centralitat de la culpabilitat del 30 

dèficit públic.Del deute públic que té aquest país, només el 4,5% correspon a les 31 

entitats locals. Gran part d'aquest 4,5% correspon a ajuntaments governats pel Partit 32 

Popular i, sobretot, correspon, en un 40%, l'Ajuntament de Madrid. L'Ajuntament de 33 

Madrid té un deute tan gran com la quantitat de diners que el ministre Montoro ha dit 34 

que estalviaríem amb aquesta reforma de l'Administració Local.  35 

 36 

 37 

Les propostes d'ICV-EUIA-EPM: 38 

 39 

1. Aprovació d’una llei de governs locals i de finançament local a Catalunya, com a llei 40 

pròpia que desenvolupi i aprofundeixi en les potencialitats de l’Estatut de Catalunya 41 

 42 

2. Redacció d'una Llei de suficiència financera a l’estat espanyol per fixar els criteris 43 

de finançament local i solucionar els conflictes interadministratius. 44 

 45 

3. Eliminació de les diputacions i transferència dels seus recursos a les vegueries. 46 

 47 

4. Descentralització autonòmica del funcionariat habilitat estatal. Reforma d'accés a 48 

aquestes funcions. 49 

 50 

5. Avaluació dels serveis municipals amb criteris socials: rendició de comptes a la 51 

ciutadania. 52 

 53 
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6. Introducció de mecanismes addicionals de finançament per a la gestió pública dels 1 

serveis municipals. 2 

 3 

7. Definició d'igualtat serveis per a tots els municipis sense estratificació per població. 4 

 5 

8. Millora de la participació en els ingressos de l'Estat perquè s'acosti a un terç. Avui 6 

es troba en un 13% des de l'any 1979. Establir mecanismes flexibles per 7 

l'avançament de la participació en els ingressos de l’Estat als ajuntaments i fixar 8 

mínims no retenibles 9 

 10 

9. Redefinició dels objectius de dèficit de les diferents administracions públiques per 11 

al 2013 i vincular-lo al percentatge de despesa pública que assumeix cada nivell de 12 

l'administració. 13 

 14 

10. Realitzar convenis amb els ajuntaments per fer front als pagaments reduïts del cost 15 

d'energia en les instal·lacions municipals d'interès públic, com ara centres 16 

educatius, sanitaris, culturals, de justícia, així com d'enllumenat elèctric públic.  17 

 18 
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ANNEX 3. 1 

 2 

La llei de governs locals de Catalunya. Incomplimen t 3 

estatutari i desapoderament local    4 

 5 

En la mateixa a línia que la llei estatal, a Catalunya el Govern de la Generalitat (CiU) 6 

també està intentant impulsar lleis que debiliten la democràcia local. 7 

La reivindicada Llei de governs locals aprovada pel govern de CiU, respon a un model 8 

i una lògica que no s’ajusta al reconeixement que l’Estatut de Catalunya reserva al 9 

món local. Obvia el compromís polític i ciutadà d’autogovern municipal blindat a 10 

l'Estatut i que havia de tenir desenvolupament normatiu a través d'una llei de governs 11 

locals que donés resposta a les necessitats vitals dels ciutadans i ciutadanes.   12 

 13 

El projecte de llei de governs locals vol implantar un model que s’allunya de l’Estatut, a 14 

partir del reforçament dels consells comarcals i alhora redueix l’espai competencial de 15 

les vegueries, en un buidatge controlat dels objectius estatutaris.  16 

 17 

Amb la justificació de la racionalització i la duplicitat competencial i els fal·laços 18 

arguments de l’estalvi econòmic, la llei que ha aprovat el govern de CiU modifica 19 

substancialment l’organització territorial de Catalunya, eliminant institucionalment el 20 

Baix Llobregat i dividint les comarques del Vallès Occidental i del Maresme. No seria 21 

estrany pensar que el govern de CiU vulgui deconstruir per llei una comarca amb una 22 

personalitat política pròpia d’esquerres, amb una singularitat territorial i històrica i una 23 

dimensió cívica i de lluita, construïda amb compromís i participació política i social, i 24 

d’aquesta manera exercir un millor control polític sobre els municipis que la integren. 25 

 26 

Cal destacar entre els incompliments estatutaris el fet que la llei de governs  locals ha 27 

d’anar necessàriament acompanyada de l’aprovació d’una Llei de finances locals que 28 

garanteixi la suficiència financera a tots els ens locals, a fi que, d’una banda l’atribució 29 

d’una competència vagi indissolublement lligada al recursos necessaris, i d’altra banda 30 

que doti als governs locals d’equilibri econòmic en tots els serveis prestats i els 31 

garanteixi recursos no condicionats per al seu funcionament.   32 

 33 

És una llei poc ambiciosa i insuficient que minimit za la capacitat dels 34 

ajuntaments com a governs de país  i que se sustenta en els principis de l’estabilitat 35 

pressupostària i sostenibilitat financera. Reivindiquem una llei pròpia de Catalunya 36 

com a instrument per a una nova etapa municipal con stituent .  Els governs locals 37 

incideixen en un dels aspectes més importants de la construcció nacional, el disseny 38 

de l’estructura institucional, política i administrativa i, tenint en compte aquesta 39 

naturalesa d’estructura d’Estat, cal ambició, valentia, diàleg i acord sobre l’abast de la 40 

reforma a fi de dissenyar un sistema local més accessible, innovador i sostenible, 41 

palanca bàsica d’una etapa municipal constituent 42 

 43 

PROPOSTES D’ICV-EUIA-EPM 44 

 45 

1. De l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, a l'autonomia local, la 46 

subsidiarietat, la proximitat i la suficiència econòmica per garantir uns serveis 47 

públics de qualitat mitjançant la llei de finances locals i d’acord amb la Carta 48 

Europea d’Autonomia Local 49 

 50 

2. Equilibri territorial, l'equitat d’accés als serveis públics, el desenvolupament 51 

sostenible i les polítiques d’igualtat s’incorporen als principis del municipalisme 52 

català 53 
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 1 

3. Desenvolupament de les competències de l’Estatut de Catalunya i concreció de les 2 

mateixes amb l’objectiu de clarificar, concretar i reconèixer el govern de proximitat 3 

com a garantia dels drets bàsics de la ciutadania (educació, igualtat, serveis 4 

socials, salut pública, treball, habitatge, cultura), la cohesió social i territorial i la 5 

protecció i desenvolupament normatiu dels béns comuns. Aprofundiment de totes 6 

les potencialitats de l’article 84 de l’Estatut sobre les competències locals 7 

 8 

4. Reconeixement de la diversitat i heterogeneïtat del municipalisme, definint els 9 

municipis de règim especial: els municipis de muntanya,  turístics, històric artístics, 10 

micropobles, municipis de gran població o els que disposen de grans instal·lacions 11 

industrials o grans infraestructures o el règim especial de l’Aran. 12 

 13 

5. Manteniment la integritat territorial del Baix Llobregat, Vallès Occidental i Maresme 14 

que la llei del govern eliminava i proposem la redacció d’un conveni de delimitació 15 

de competències per evitar duplicitats en la prestació dels serveis i perquè 16 

estableixi les funcions d’una i altres administracions. 17 

 18 

6. Eines de millora substantiva de la transparència, la participació i el control 19 

democràtic dels ens locals, partint del principi de participació i col•laboració. 20 

Obligatorietat de disposar del registre de grups de pressió 21 

 22 

7. Actuació dels governs des del principi de Govern Obert. Desenvolupament de 23 

mesures cap a una administració pública que es fonamenti en transparència en la 24 

gestió, accés fàcil a la informació, diàleg amb la ciutadania, participació i 25 

col•laboració de la ciutadania, rendiment de comptes, publicitat activa, avaluació 26 

permanent de la gestió i dels processos de participació. 27 

 28 

8. Garantia d’imparcialitat, objectivitat i neutralitat dels mitjans de comunicació públics 29 

assumint el decàleg de les bones pràctiques de la comunicació local pública.  30 

 31 

9. Defensa dels serveis públics: Obligació d'inclusió de clàusules socials i ambientals, 32 

municipalització dels serveis, enfortiment d’instruments de cooperació: 33 

mancomunitats, consorcis o agències públiques, control públic dels serveis, 34 

participació dels usuaris i usuàries en l’establiment i desenvolupament dels serveis,  35 

 36 

10. Estatut del veí i veïna, inspirat en el desenvolupament de la Carta de Salvaguarda 37 

dels Drets Humans a la Ciutat 38 

 39 

EL NOSTRE MODEL DE GOVERNS LOCALS: LLEI PRÒPIA CATA LANA, 40 

AUTONOMIA LOCAL, ENFORTIMENT DE L’ESTAT DE BENESTAR  LOCAL I 41 

QUALITAT DEMOCRÀTICA 42 

 43 

En aquests trenta-cinc anys els ajuntaments i el desplegament de polítiques públiques 44 

han estat un model d'èxit, han donat resposta a les deficiències infraestructurals, han 45 

promogut les relacions de convivència i la cohesió social. Han jugat un paper 46 

fonamental en la proximitat en relació amb les persones i en la construcció de 47 

Catalunya. 48 

 49 

Els ens locals són els millors preparats per oferir serveis de proximitat en matèries 50 

socials, en educació i en salut. Al voltant del criteri de proximitat s'ha d'aixecar 51 

l'estructura institucional perquè les administracions més properes comptin amb totes 52 

les competències necessàries per desenvolupar les funcions i serveis corresponents al 53 

seu àmbit, cedint o compartint amb les immediates superiors aquelles que no puguin 54 

ser exercides pels mitjans propis.  55 
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 1 

En plena crisi de l'Estat de Benestar, una de les línies d'actuació per aconseguir 2 

superar-la és treballar des de la proximitat, com es fa a Europa, amb el reconeixement 3 

del principi de subsidiarietat. La proximitat és racionalitzar, la proximitat comporta que 4 

es coneguin tots els paràmetres per a la prestació més eficient dels serveis, en temps 5 

real i en ambient real.  6 

 7 

Tal com va passar en els anys vuitanta, la musculació democràtica de la societat ha de 8 

venir del treball que es desenvolupi a partir de polítiques locals.  9 

 10 

El municipalisme és l'element essencial per plantejar una regeneració democràtica del 11 

país i per garantir-lo cal una nova estructura de l'Administració Local que simplifiqui 12 

l'Administració, permeti l'estalvi sense pèrdua d'eficiència, estableixi quines són les 13 

competències municipals i en garanteixi el correcte finançament. Per això davant la 14 

sostenibilitat cal establir el principi de la suficiència financera i davant la subvenció cal 15 

exigir la transferència, amb fons incondicionats que sustentin i garanteixin l'autonomia 16 

local. 17 

 18 

Els Ajuntaments que són l’Administració democràtica més propera als ciutadans i 19 

ciutadanes, sempre han patit un pèssim finançament per part de l’Estat i a mesura que 20 

passen els anys es veuen obligats a assumir despeses que no són de la seva 21 

competència però que formen part de les exigències dels ciutadans i ciutadanes del 22 

seu municipi. 23 

 24 

Cal definir amb claredat les competències que han d’assumir els Ajuntaments i cercar 25 

la manera de finançar-les adequadament, sempre partint de cobrir les necessitats 26 

vitals dels ciutadans i ciutadanes. 27 

 28 

ICV-EUIA-EPM defensem uns governs locals que esdevenen subjectes polítics i 29 

institucionals en el desenvolupament de les polítiques que emanen de l'Estatut, i que 30 

serveixen per a construir Catalunya des dels pobles i ciutats. 31 

 32 

ICV-EUIA-EPM defensem un municipalisme que pugui desenvolupar-se i reconèixer-33 

se en la Carta Europea de l’Autonomia Local i caracteritzat pels principis de:  34 

• simplificació, transparència i innovació  35 

• empoderament, autonomia, subsidiarietat, diferenciació 36 

• suficiència financera, amb les corresponents transferències de recursos 37 

econòmics i humans, situant els drets i les necessitats dels ciutadans i 38 

ciutadanes agrupats en base territorial i amb nivells d’atenció de qualitat 39 

homogenis i accés universal; tot garantint el dret a participar de forma efectiva i 40 

directa en els afers públics. 41 

 42 

Defensem un model de governs locals de proximitat, adaptable a les singularitats i 43 

peculiaritats del nostre mapa local i que assegurin l'equilibri territorial del país i el seu 44 

desenvolupament sostenible. 45 

 46 

Un model propi català que desenvolupi les potencialitats estatutàries en relació a 47 

l'autonomia local i les competències i que se situï en el límit màxim de la capacitat 48 

d’autogovern de Catalunya com la millor manera d’oposar-se i no aplicar la LRSAL a 49 

Catalunya. 50 

 51 

Exigim una llei integral de govern local , que resolgui els problemes històrics dels 52 

ajuntaments des de la mirada pròpia de l’estatut de Catalunya i que s’articuli des del 53 

municipi i les vegueries com les úniques estructures bàsiques del país i a la comarca 54 



 111 

com l'espai institucional mancomunat i complementari per a incrementar l'eficàcia i 1 

qualitat dels serveis públics municipals des de la plena autonomia local i la voluntat 2 

asso 3 


