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Amb tu ho farem possible.
Alternativa per Castellbisbal va néixer l’any 1991, som un partit polític independent
i assembleari, que centralitzem l’esforç, el treball i la nostra dedicació en el nostre
poble i en la defensa dels interessos dels nostres veïns i veïnes. Som un partit d’àmbit local, no enquadrat en la dinàmica tradicional dels partits polítics, i això ens fa
lliures per decidir amb total autonomia, sense ingerències externes i respectant la
ideologia i el pensament individual.
Les dones i els homes que formem part d’Alternativa no entenem la política local
com una plataforma de promoció personal, sinó com una eina capaç de transformar allò que no ens agrada i fer realitat el propòsit compartit de construir un poble
millor, més pròsper i respectuós amb les persones i amb el seu entorn natural. Treballem perquè el nostre poble sigui un reflex de la societat que volem: plural, justa,
inclusiva, solidària, democràtica, progressista, sostenible, compromesa, defensora i
respectuosa amb les llibertats i els drets fonamentals de les persones.

30 anys d’experiència / Amb experiència de govern
Des d’Alternativa per Castellbisbal t’oferim una opció única i diferent a la resta de
partits polítics tradicionals: prop de 30 anys d’experiència a la política local, sense
casos de corrupció, garantint la llibertat de vot dels seus regidors i regidores, amb
una àmplia experiència de govern donant resposta a les demandes concretes de la
ciutadania. Som un equip de persones molt divers, amb formació en diferents àmbits
que enriqueixen la gestió municipal, amb la què hem demostrat la nostra capacitat
per assolir els projectes de transformació urbana més importants que ha viscut el
nostre poble en els darrers 40 anys de democràcia local.
D’aquesta essència i d’aquesta manera de fer, neix el programa que recull les nostres propostes d’actuació pels propers anys. Aquest document no és una declaració
d’intencions, és un instrument i un compromís per dur a terme aquells projectes que
estan fent de Castellbisbal el poble que totes i tots volem i desitgem.

Un programa de futur
Són moltes les propostes, però no són un munt de paraules per omplir un programa,
ni tampoc volem quedar bé amb conceptes de moda. Darrere d’aquest programa hi
ha molt temps de reflexió, temps d’imaginar com podem fer un poble i una societat
millor per a tothom i temps per valorar la feina feta. Perquè el nostre programa neix
del treball que s’està fent, un treball centrat en la construcció de nous equipaments
que ens comprometem a finalitzar i fer realitat durant els propers anys. El treball fet
fins avui pel nostre poble és la millor garantia per confiar en la capacitat, l’experiència i la gestió que només Alternativa per Castellbisbal us pot oferir.

Alternativa per Castellbisbal · Pla d’Actuació Municipal 2019-2023

Índex

Àrea social
Àrea Social:
5

Sanitat i salut pública

6

Assistència social

7

Gent Gran

8

Ocupació

8

Ensenyament

11

Joventut

12

Entitats

12

Cultura i Patrimoni històric

14

Esport

15

Participació ciutadana

16

Solidaritat, cooperació i desenvolupament

Àrea Serveis:
17

Sostenibilitat

19

Serveis públics

20

Seguretat

20

Gestió patrimonial

21

Habitatge

21

Nuclis residencials

22

Noves tecnologies

23

Obres públiques				

25

Promoció econòmica, comerç i indústria

Àrea Econòmica:
26

Impostos i taxes

26

Gestió econòmica

Àmbit Institucional
27

Llibertat per decidir

Sanitat i salut pública
1. Ampliació del CAP: hem aconseguit que la Generalitat redacti i aprovi el projecte. Ara vetllarem perquè s’iniciïn les obres el més aviat possible i gaudir
així d’un nou equipament que ens ha de permetre ampliar els serveis mèdics,
amb més personal i més especialitats, com ara l’Odontologia.
2. Treballarem per aconseguir l’ampliació del servei de ginecologia, amb nous
recursos com l’ecografia ginecològica dins la consulta, que eviti els desplaçaments obligats a Rubí o Terrassa per aquest tipus de proves.
3. Tot i haver aconseguit l’ampliació de l’horari d’atenció continuada del nostre
CAP, revertint així una part de les retallades patides en aquest àmbit, seguim
compromesos a seguir treballant per recuperar el servei d’atenció les 24 h.
4. Després de l’increment de freqüències aconseguit, seguirem vetllant per garantir una correcta i millor connexió amb transport públic entre el nostre poble,
Rubí i Terrassa, poblacions a les quals ens traslladem per motius sanitaris.
5. Seguirem duent a terme actuacions i campanyes destinades a la promoció de
la salut i d’estils de vida saludables.
6. Donarem continuïtat als programes de prevenció i protecció de la infància i
l’adolescència en situació de risc.
7. Seguirem treballarem per establir una millor cooperació entre els diferents
sectors i agents socials que actuen en les intervencions adreçades a la prevenció del consum de drogues i alcohol entre la joventut del nostre poble. Els
programes de prevenció de drogodependències, que hauran de comptar amb
la participació i opinió dels joves des del principi, incidiran sobre aquests
col·lectius i sobre els seus mediadors socials (mares i pares, professorat, monitors i monitores, etc.). (Participació ciutadana)
8. El primer Pla Local de Salut que ja estem redactant, comptant amb la participació de tots els agents implicats, determinarà les actuacions prioritàries
que desenvoluparem en el nostre poble en l’àmbit de la Sanitat i la Salut local. (Participació ciutadana)
9. El Consell de Salut, òrgan de participació ciutadana que hem creat per primera vegada al nostre municipi, vetllarà per fer un seguiment de l’aplicació
del Pla Local de Salut, així com de tots aquells serveis sanitaris que es presten a la nostra població. (Participació Ciutadana)
10. Continuarem treballant per apropar els serveis d’atenció al desenvolupament
integral de la infantesa i l’adolescència en l’àmbit social i sanitari, incrementant les hores d’atenció dels serveis de desenvolupament infantil i atenció
precoç (DAPSI) i el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ).
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11. Iniciarem un pla de consum, salut pública i prevenció de addicions per aplicar mesures educatives, preventives, i de foment del consum responsable,
dissenyades conjuntament amb la ciutadania, els centres educatius i els
serveis socials i de salut.

22. Posarem a l’abast de la ciutadania un nou recurs d’acompanyament a serveis
d’assistència social i sanitària per a persones que, per motius de diversitat
funcional i social i/o dependència, requereixin suport en aquests desplaçaments i que siguin necessaris per a la seva recuperació o desenvolupament
integral.

Assistència social
12. Garantim el manteniment del fons econòmic anual destinat a l’ajuda de les
persones que estan en una situació de vulnerabilitat que no els hi permet fer
front a les seves necessitats bàsiques d’alimentació, aigua, llum i gas.
13. L’ajuda de caràcter urgent a les persones més necessitades no pot estar supeditada a un procés burocràtic lent i insensible. Hem establert una nova forma
de fer, d’escoltar, d’entendre i d’actuar per estar més a prop de les persones i
de les seves necessitats.
14. Garantim un tracte igualitari per a totes les persones i en tots els àmbits
d’actuació municipal: prestació de serveis socials, atorgament d’ajudes i beques, contractació de personal, etc.

Gent gran
23. Garantim la continuïtat dels treballs engegats aquests darrers anys per a la
construcció i posada en marxa d’un equipament integral adreçat a la Gent
Gran, on s’incloguin serveis residencials, sanitaris, assistencials, estades
diürnes i activitats lúdiques i culturals per a la gent gran.
24. En aquest nou centre integral de serveis per a la Gent Gran que construirem,
estudiarem la possibilitat d’obrir el Centre de Dia també en horari de cap de
setmana.
25. Millorarem el servei del transport adaptat del Centre de dia adquirint un nou
vehicle adequat a les necessitats del centre.

15. Manteniment d’uns serveis socials més actius, realitzant actuacions de prevenció de la vulnerabilitat amb accions i prestacions que garanteixen la
igualtat d’oportunitats: ajuts de lloguer jove, transport jove, beques escolars.

26. Vetllarem pel manteniment d’uns serveis d’assistència domiciliària de qualitat que donen resposta a les necessitats de la ciutadania. Potenciarem el nou
servei que oferim d’àpats a domicili per a persones grans o dependents.

16. En els casos de desnonaments l’Ajuntament ha d’estar al costat de les famílies afectades. Garantim el nostre suport i intervenció en la recerca d’una
solució que salvaguardi sempre el dret fonamental de les persones a un habitatge digne.

27. Millorarem l’accés a la Teleassistència pública i l’adequació tecnològica del
mateix, fent d’aquest servei un suport per a les famílies amb persones dependents i promocionant l’autonomia de les persones grans, així com la prolongació desitjada de l’estada al domicili.

17. Facilitarem la integració de les persones migrants al nostre municipi i al
seu entorn social, amb serveis d’acolliment, acompanyament i facilitats per
l’aprenentatge del català.

28. Mantindrem les sortides culturals i lúdiques gratuïtes per conèixer millor el
nostre país, realitzant també sortides adaptades per a les persones amb mobilitat reduïda i dependència.

18. Continuarem impulsant i promovent les relacions igualitàries, per eradicar la
violència de gènere, fent especial incís en les accions formatives i educatives, en l’entorn formal i no formal, potenciant el teixit associatiu feminista.

29. L’espai de la plaça continuarà sent un punt de trobada intergeneracional i
cultural, on realitzar activitats lúdiques, educatives i culturals per a les persones grans i obertes a tota la ciutadania.

19. Seguirem apostant pels serveis d’atenció a la dona que ofereixen assessorament jurídic en l’àmbit laboral, social, personal, familiar, etc.

30. Combatrem la soledat no volguda en la qual es poden trobar moltes persones grans a través de programes d’acompanyament i d’activitats i d’incentivar
la seva participació social.

20. Impulsarem nous servies d’atenció i serveis amb perspectiva de gènere, tan
en els espais educatius com en moments més lúdics i festius, realitzant polítiques actives d’equitat de gènere de forma transversal en totes les àrees.
21. Impulsarem la creació del programa “Banc del Temps”, on la ciutadania pugui interactuar i intercanviar coneixements i habilitats, contribuint i potenciant les xarxes de relacions personals i fomentant sistemes d’aprenentatge
i acompanyament alternatius al sistema de mercat establert. (Participació
Ciutadana)
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31. Continuarem potenciant els programes esportius específics que hem creat
per a la gent gran, tant dins de l’Illa esportiva com en les trobades per caminar del programa “100 cap als 100”.
32. Seguirem garantint els avantatges de disposar del Carnet social per a totes
les persones majors de 65 anys: preus reduïts a totes les activitats municipals, 50% de descompte a l’Illa Esportiva, etc.
33. Organitzarem cursos de formació per facilitar l’accés a les noves tecnologies.
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34. Seguirem potenciant les actuacions destinades a la promoció de la salut i
d’estils de vida saludables, així com el treball coordinat amb l’atenció primària (CAP) per dur a terme activitats i accions d’envelliment actiu.

44. Col·laborarem transversalment amb els equips docents per detectar necessitats i actuar de manera preventiva des de diferents àrees municipals i trobar-hi solucions.
45. Treballarem conjuntament amb les AMPAS: necessitats de l’escola, activitats
extraescolars, reutilització de llibres, ajudes i beques, mantenint les trobades
trimestrals amb totes les AMPA/AFA.

Ocupació
35. Amb l’objectiu d’oferir més oportunitats de treball al nostre poble, mantindrem la taula de treball amb els empresaris locals i altres Ajuntaments, dins
del projecte “Fent Xarxa” per establir línies d’actuació per fomentar el treball
especialitzat i el seu ensenyament. (Participació ciutadana)
36. Mantindrem un diàleg directe amb les empreses locals per facilitar la contractació prioritària de persones empadronades al nostre municipi en situació d’atur, així com d’aquelles persones amb dificultats d’inserció sociolaborals.
37. Crearem programes guia de transició de l’escola al treball, amb servei d’orientació i formació en la inserció al món laboral.

46. Crearem una brigada específica per garantir el correcte funcionament del
manteniment ordinari dels centres, d’acord amb les necessitats de cada centre i espai educatiu, garantint un correcte manteniment dels equipaments escolars d’acord amb les seves necessitats, en una aposta clara per assegurar
un ensenyament de qualitat.
47. Potenciarem la concessió d’ajudes en l’àmbit de l’ensenyament: beques menjador, adquisició de llibres i material escolar. Continuarem apostant pel suport material i econòmic en l’àmbit de l’ensenyament, realitzant una distribució equitativa de les subvencions i potenciant la igualtat de les oportunitats
educatives en la infància i l’adolescència.

38. Els Plans d’ocupació públics facilitaran, amb caràcter prioritari, la contractació de persones majors de 45 anys i de persones joves en situació d’atur.

48. Garantim el manteniment del fons econòmic que vam crear per ajudar en el
finançament del material escolar de tota l’educació obligatòria dels centres
públics locals.

39. Treballarem per facilitar l’accés al món laboral d’aquelles persones amb més
dificultats per incorporar-s’hi, així com dels col·lectius afectats per la crisi,
com les persones joves, persones majors de 45 anys, les dones, les persones
aturades de llarga durada i les persones discapacitades.

49. Continuarem vetllant per la garantia i la millora de l’oferta educativa adreçada a l’alumnat de batxillerat i cicles formatius, impulsant programes d’ajuts
i càpsules formatives, així com amb la dotació dels mitjans necessaris per a
la seva realització.

40. Apostem per una formació ocupacional adaptada a les necessitats reals de
les empreses, per seguir oferint eines per lluitar contra l’atur, amb una especial atenció a les persones joves, les dones i les persones majors de 45 anys.

50. Continuarem apostant i promovent programes de desenvolupament mediambientals des dels centres educatius.

41. Treballarem amb les acadèmies locals per oferir incentius a l’alumnat de secundària i més grans, en l’aprenentatge d’aquells idiomes necessaris per a
millorar la seva formació o bé garanteixin més oportunitats per incorporar-se
al món laboral.

Ensenyament
42. Vetllarem per mantenir el suport i el diàleg recuperat amb la comunitat educativa, construint una política educativa de proximitat, on les decisions i les
accions polítiques vagin de la mà de les necessitats i els interessos de les
entitats i de les persones de referència de l’àmbit educatiu en el seu sentit
més ampli.
43. Donarem al Consell Escolar Municipal un sentit ampli de participació i debat
on tota la comunitat educativa se senti còmode per construir, entre tots i totes, el futur educatiu del nostre poble. (Participació ciutadana)
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51. Millorarem l’ocupació de les persones joves oferint un major ventall de cursos
i formacions homologades al municipi, facilitant l’accés al transport públic
si s’han de desplaçar a un altre municipi, mantenint i promocionant els ajuts
per a la formació post obligatòria.
52. Continuarem adaptant els serveis educatius municipals a les necessitats i interessos de la població. En el cas de l’Escola d’Adults, continuarem apostant
per la realització de diversos nivells, mantenint el suport als estudis superiors com el batxillerat i l’accés a la universitat, i mantenint els cursos de
formació bàsica.
53. Prestarem una especial atenció a la tasca que es du a terme des de l’Escola
Bressol municipal La Caseta per donar-li el màxim suport i per garantir en tot
moment la prestació d’un servei de qualitat. Potenciant la integració i la participació dels infants en projectes comunitaris del municipi, mantenint la col·
laboració de la Caseta amb l’Escola de Música i les activitats de la Gent Gran.
54. Estudiarem la implementació de la tarifació social a l’Escola Bressol municipal, potenciant l’escolarització 0-3 de les famílies amb dificultats econòmiques.
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55. Cal valorar i reforçar la tasca cultural i formativa que es duu a terme des de
l’Escola de Música Municipal. Aquest important actiu per a la cultura local
comptarà amb el nostre màxim suport i reconeixement amb l’objectiu d’aconseguir una integració transversal en el poble.
56. Impulsarem programes d’ajut destinats a l’alumnat de l’Escola de Música municipal i instaurarem un sistema de beques per a músics locals.
57. Mantindrem les millores incorporades en la gestió dels Casals d’Estiu, per garantir la realització d’un projecte més engrescador per a la infantesa potenciant l’activitat cultural i esportiva des d’una vesant comunitària i implicada
en la realitat i els esdeveniment del municipi.
58. Seguirem potenciant la formació i l’ús de les parelles lingüístiques que treballen per millorar el coneixement i l’ús de la nostra llengua entre aquelles
persones que no la dominen o la desconeixen, afavorint així també la seva
integració en el teixit social de la població.
59. Oferirem cursos de formació en català per aquelles persones que vulguin millorar el seu nivell de coneixements.
60. Crearem espais d’estudi durant els períodes oficials d’exàmens universitaris,
en horari complementari al que ofereix la biblioteca municipal.
61. Mantindrem la continuïtat del servei que hem recuperat de l’Escola de Pares i
Mares, com a eina d’enfortiment familiar i espai d’educació en valors entorn a
diferents temàtiques familiars.
62. Crearem un Consell d’infància i adolescència, on l’alumnat tingui veu en les
accions i activitats educatives, formatives i lúdiques del municipi, i esdevinguin subjectes actius en les polítiques públiques d’ensenyament com a primers beneficiaris. (Participació Ciutadana)
63. Potenciarem la participació dels programes formatius d’Aula Oberta i Tastet d’Oficis, que s’ofereixen a secundària, en projectes que connectin a la
joventut amb la realitat social del municipi, incorporant les pràctiques en
projectes i activitats locals, com les pràctiques externes en serveis adreçats
a l’acompanyament a gent gran al Centre de Dia o en les activitats que es
desenvolupen a l’Espai de la Plaça.
64. Continuarem impulsant el projecte de Corresponsals als Instituts incrementant la dedicació i les activitats del mateix, amb la finalitat de contribuir a
que l’alumnat esdevingui protagonista de les accions adreçades a la joventut
i l’adolescència.
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Joventut
65. Traslladarem l’actual Espai Jove a nou espai més òptim i que ofereixi més
possibilitats per dinamitzar noves activitats culturals, formatives i lúdiques,
potenciant la cogestió de l’espai perquè esdevingui un punt de trobada generador d’idees i projectes que surtin directament de les persones joves del
municipi i que responguin als seus interessos i necessitats.
66. Seguirem facilitant i oferint fórmules que garanteixin la participació de les
persones joves en totes aquelles polítiques que els afecten. (Participació
ciutadana)
67. Impulsarem accions de suport a les iniciatives de la joventut per tal de fer
front, conjuntament, als reptes de promoure i dinamitzar àmbits prioritaris
com són: habitatge, treball, orientació educativa, formació i oci.
68. Ens comprometem a mantenir i millorar el programa, que hem posat en marxa
per primera vegada al nostre municipi, per oferir prestacions per les persones
joves que es vulguin emancipar, subvencionant els dos primers anys de lloguer.
69. Impulsarem programes d’ajut destinats a l’alumnat de batxillerat i cicles formatius.
70. Treballarem amb els centres educatius de secundària per aprofitar els espais
lectius i les tutories com a impuls de projectes comuns i transversals d’apropament de la joventut a activitats d’àmbit comunitari i social que siguin d’interès de l’alumnat.
71. Atenció especial a les persones joves en edat prelaboral: facilitarem la transició escola-treball treballant en xarxa amb els instituts i les diferents àrees
municipals implicades.
72. Ajudarem a les persones joves emprenedors a posar en marxa els seus projectes, informant dels requisits, gestions, ajuts econòmics, etc.
73. Crearem una guia online dels serveis, prestacions i tràmits municipals per
a la joventut del municipi, posant-la a l’abast de tothom i on s’exposin les
diverses prestacions a les quals tenen accés, així com informació sobre els
processos, terminis i tràmits necessaris per accedir-hi.
74. Dins de l’Escola d’Adults, prioritzarem les inscripcions de les persones joves
que no tinguin els estudis secundaris obligatoris i que vulguin optar als cursos per accedir a la prova d’accés de grau mitjans.
75. Desenvoluparem el programa d’Alternativa a la Sanció, per a persones menors
d’edat que vulguin realitzar prestacions en benefici a la comunitat com alternativa a la sanció econòmica davant d’una falta administrativa de caràcter lleu.
76. Impulsarem més formació i cursos homologats i d’acreditació de competències instrumentals i transversals, com per exemple la formació en monitoratge, primers auxilis, suport de persones vetlladores i necessitats educatives
especials (NEE).
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77. Mantindrem les beques d’excel·lència dels expedients de batxillerat i el treball de recerca de segon de batxillerat, i impulsarem beques d’equitat per
impulsar la continuïtat dels estudis post obligatoris.

84. Seguirem facilitant l’ús dels espais d’Els Costals prioritàriament a les entitats, escoles i artistes locals.

78. Millorarem els canals de comunicació amb la joventut, oferint noves plataformes per transmetre informació dels diferents àmbits d’actuació municipal
que siguin d’interès de les persones joves, com el transport, habitatge, prestacions, activitats, formacions...

Entitats
79. Ja estem treballant per fer realitat la rehabilitació de l’edifici municipal entre els carrers Sant Marc/Sant Joan, on ubicarem l’Ateneu d’Entitats. Un nou
equipament municipal en ple centre del nucli urbà, on oferirem espais per
trobades i reunions, per treballar i continuar generant entre tot el teixit associatiu local més xarxa i vida social i cultural al nostre poble. Volem recuperar
aquest espai poc aprofitat i amb greus problemes d’accessibilitat, mantenint
el nostre compromís i la nostra aposta per seguir generant vida i dinamització al centre del nucli urbà.
80. Sempre hem reconegut la tasca que duen a terme els moviments associatius
locals i nosaltres els continuarem donant suport i impulsant sense intromissions polítiques ni aprofitaments partidistes. Seguirem donant el protagonisme a totes les entitats (culturals, esportives, socials, mediambientals...) que
treballen des del voluntariat en benefici de la ciutadania i que, amb una veritable vocació de servei, han contribuït a crear una impressionant xarxa de
moviments associatius als quals cal donar el màxim suport i garantir la seva
llibertat d’acció i organització.
81. Durem a terme les inversions necessàries per adequar i millorar les potencialitats que ofereix el centre cultural Els Costals, amb la voluntat d’acollir tota
mena d’activitats per fomentar la tasca que duen a terme les entitats i el teixit associatiu local (cultural, esportiu, social, comercial, empresarial) o bé a
la recerca de noves oportunitats de promoció del nostre municipi.
82. Crearem un servei d’atenció específic per a les entitats locals, per tal de facilitar les seves relacions amb l’Ajuntament, ja sigui a l’hora d’organitzar les
seves activitats, disponibilitat d’espais i recursos, com per acompanyar-les
en la tramitació, sol·licitud i justificació de les subvencions econòmiques
municipals.

Cultura (I)
83. Adequarem les activitats programades al Centre Cultural Els Costals, per tal
de potenciar i optimitzar encara més el seu ús, aprofitant les potencialitats
que ens ofereix un equipament com aquest, programant activitats més diverses i apropant-lo encara més a la població.
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85. Hem recuperat la Coordinadora d’entitats culturals per fomentar i millorar
la cohesió en el teixit associatiu i seguirem apostant en aquest òrgan per
garantir la participació de les entitats en l’organització, desenvolupament i
coordinació de totes les activitats culturals que es duen a terme a la nostra
població. (Participació ciutadana)
86. La Coordinadora d’entitats culturals assumirà la organització i la programació de l’agenda cultural anual i comptarà amb el nostre suport per tornar a
organitzar una Festa Major de referència i amb actuacions de qualitat, així
com per establir una programació d’activitats culturals estable al nostre municipi. (Participació Ciutadana)
87. Fomentarem l’activitat cultural com a eix vertebrador per integrar entitats,
patrimoni i vida social, potenciant la sensibilització vers totes les formes de
manifestació artística i cultural.
88. Durem a terme la publicació d’un llibre, que serà elaborat i redactat per historiadors, que reculli la història de Castellbisbal a partir dels documents històrics,
sobre el nostre municipi, que es troben distribuïts per diferents arxius del país.
89. Donarem continuïtat a la convocatòria de beques de recerca històrica de
Castellbisbal que hem posat en marxa durant aquest mandat i seguirem publicant els treballs realitzats.

Cultura (II): Patrimoni històric i Patrimoni urbà
90. Potenciarem i projectarem l’ampliació del Museu de la Pagesia i el patrimoni
històric i cultural: exposicions temporals, projecte educatiu per a les escoles,
accions de difusió i conferències.
91. Recuperarem i fomentarem les activitats organitzades des dels centres d’ensenyament adreçades al coneixement, protecció i promoció del nostre patrimoni històric: Torre Fossada, Pont del Diable, Museu de la Pagesia, Ermita de
Sant Joan Benviure, masies, etc.
92. Mantindrem i conservarem el patrimoni històric del nostre municipi així com
el desenvolupament d’un Programa d’Usos per a la masia de Can Pedrerol de
Dalt proper a la ciutadania, fomentant un ús polivalent i transversal aprofitant totes les seves potencialitats.
93. Seguirem invertint en la consolidació de l’Ermita de Sant Joan de Benviure
i fomentarem un conveni de col·laboració amb el Bisbat per poder actuar a
l’Ermita del Castell i en la reforma i recuperació del Teatret de la Plaça de
l’Església.
94. Treballarem per recuperar els antics magatzems situats a Can Margarit per
oferir al teixit associatiu local nous espais de treball i reunió.

13

Alternativa per Castellbisbal · Pla d’Actuació Municipal 2019-2023

Alternativa per Castellbisbal · Pla d’Actuació Municipal 2019-2023

95. Iniciarem el procediment per a l’aprovació del Pla Especial de Protecció del
Patrimoni de Castellbisbal, que complementa i millora l’existent al Pla General.

106. Posarem a disposició de totes les entitats esportives els espais necessaris
per a les seves reunions.

96. Continuarem millorant els carrers del centre del nucli històric i al voltant de
l’església i l’escola de música, fins a connectar amb l’equipament d’Els Costals.
97. Continuarem invertint anualment en la millora i conservació de l’asfalt dels
carrers de tota la població i polígons industrials i seguirem amb la tasca encetada per garantir un manteniment i reparació adequats, de manera anual,
de totes les voreres.

Esports
98. Durant aquest nou mandat establirem el full de ruta que ha de seguir la transformació de l’Illa Esportiva els propers anys per dur a terme els projectes
més prioritaris i necessaris. Algunes de les actuacions previstes es podran fer
realitat ben aviat, per altres caldrà un estudi i previsió més acurades, però
totes elles comportaran una millora molt important dels equipaments i dels
serveis que oferim a la població i a totes les entitats locals.
99. Projectarem i construirem un nou equipament esportiu que, entre altres prestacions, aculli un nou pavelló que permeti la pràctica i competició del patinatge artístic. Aquest nou equipament també servirà per ampliar l’oferta
d’espais municipals a disposició de totes aquelles entitats que fan activitats
a cobert.
100. Rehabilitarem els vestuaris de l’Illa esportiva per condicionar-los i adequar-los a les necessitats actuals i a les persones amb mobilitat reduïda: els
que donen servei a equipaments com el camp de futbol i el pavelló d’hoquei,
però també els que donen servei a les piscines cobertes.
101. Rehabilitarem les pistes de tennis i la de frontó.

107. Potenciarem el programa “Diver Esport” mantenint les millores aconseguides,
obrint les places a disposició de tota la infància i joventut que vulguin participar, així com l’aposta per una activitat dinàmica, engrescadora i amb el
nivell de qualitat d’aquesta activitat esportiva.
108. Fomentarem l’esport de base amb la participació de les escoles i les entitats
locals.
109. Ampliarem els programes específics d’activitats esportives saludables adequades a la gent gran, com ara les activitats dirigides, el suport al programa
“Anem cap als 100”, etc.
110. Impulsarem la continuïtat del senderisme pel terme municipal, mantenint al
dia la maquinària esportiva exterior instal·lada en l’espai públic, així com
l’adequació del paviment, mesures de seguretat i senyalització dels circuits
utilitzats per veïnes i veïns per a caminar.
111. Potenciarem un major aprofitament de les instal·lacions esportives dels centres educatius, oferint-los a les entitats locals i a la ciutadania, fora dels
horaris de funcionament dels centres.
112. Garantirem el suport a les entitats esportives per tal de facilitar el proveïment de material i recursos necessaris per assegurar una activitat esportiva
de qualitat.

Participació ciutadana
113. Garantim que totes aquelles polítiques públiques impulsades des de l’Ajuntament que tinguin una especial incidència en la vida dels veïns i veïnes del municipi, es duran a terme donant veu a la ciutadania mitjançant instruments de
participació real i efectiva.

102. Instal·larem una pista de pàdel.

114. Potenciarem la democràcia participativa en la presa de decisions mediambientals que afectin el futur del nostre poble.

103. Continuarem vetllant pel correcte funcionament de tots els serveis, instal·lacions i equipaments de l’Illa Esportiva, realitzant el manteniment ordinari i
les inversions necessàries pel funcionament òptim dels mateixos, conservant
les millores realitzades per Alternativa aquests darrers anys, evitant tornar a
una situació de degradació i deteriorament dels serveis públics com la que
vàrem trobar a l’inici del darrer mandat.

115. Apostem per les potencialitats del Consell urbà, que hem creat darrerament,
i que esdevindrà un òrgan de participació ciutadana per debatre els temes
que més preocupin a la població proposant, suggerint i orientant la implementació de polítiques públiques dirigides a la millora de la convivència, la
qualitat de vida, els serveis i les infraestructures al nostre municipi.

104. Millorarem l’enllumenat d’equipaments com el camp de futbol, les pistes de
tennis i les pistes de petanca.

116. Continuarem vetllant per garantir i millorar la transparència en la gestió municipal, a través d’eines participatives que apropin l’acció de govern a la població, com l’acte “Passem comptes” i la retransmissió dels plens municipals.

105. Ampliarem l’impuls que hem donat a la cultura de l’esport, oferint programes
d’activitats per a tots els col·lectius de la població, amb la col·laboració de
les entitats i les associacions esportives del municipi.
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Solidaritat, cooperació i desenvolupament
117. Mantindrem el Consell Solidari com a òrgan de participació ciutadana per
consensuar l’estratègia de la regidoria, les decisions i programa anual, i escollir els projectes a que es destina l’aportació econòmica municipal. (Participació Ciutadana)
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Àrea serveis
Sostenibilitat 		

118. Garantim el manteniment del nostre compromís, assolit novament durant
aquest mandat, de destinar l’1% dels ingressos propis de l’Ajuntament a projectes de cooperació i solidaritat.

122. El desenvolupament del nostre poble no estarà en mans de l’especulació urbanística i respectarà sempre els principis de sostenibilitat i de màxim respecte al nostre entorn.

119. La política de refugiats es basarà en acollir, acompanyar, promoure i integrar.
Acollir en el moment de l’arribada; acompanyar en l’establiment d’aquestes
persones a Castellbisbal; promoure en la seva inserció a la seva nova realitat
i, finalment, assolir la seva integració.

123. Les polítiques mediambientals seguiran sent cabdals per Alternativa, defensant en tot moment el nostre poble i el nostre territori de qualsevol acció que
pugui malmetre el nostre entorn natural.

120. Potenciarem la compra de productes de Comerç Just per promocionar una
economia més justa i solidària, mitjançant campanyes informatives, de sensibilització i participació.
121. Promourem la col·laboració amb empreses amb finalitats socials mitjançant
la seva Responsabilitat Social Corporativa.

124. Tornem a ser capdavanters en la gestió dels residus urbans i som el tercer
municipi que més recicla de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Malgrat això,
hem de seguir augmentant la quantitat de residus que es reciclen i per fer-ho
potenciarem el servei de recollida selectiva, seguirem aplicant programes
de manteniment preventiu dels contenidors soterrats i posarem en marxa,
progressivament, programes de recollida selectiva “porta a porta” en sectors
residencials del municipi.
125. Seguirem duent a terme programes i campanyes de sensibilització per a la
millora dels serveis de recollida selectiva, per incrementar l’ús de la Deixalleria i el Punt Verd.
126. Apostem per l’estratègia “Residu Zero” i per totes aquelles accions o iniciatives adreçades a la prevenció dels residus.
127. Potenciarem la mobilitat sostenible. Augmentarem el nombre de vehicles
elèctrics de la flota de l’ajuntament, que estaran disponibles també perquè
en faci ús la ciutadania del nostre municipi en la modalitat “carsharing”. Instal·larem més aparcaments segurs per a bicicletes “Bicibox”, crearem carrils
bici per unir Can Costa, el Canyet i Can Campanyà amb el nucli urbà.
128. Potenciarem l’espai dels Horts urbans que hem posat en marxa durant aquest
mandat, amb activitats de dinamització i amb l’organització de més cursos
d’horticultura oberts a tothom, fomentant així una activitat saludable i productiva per a l’economia domèstica.
129. Potenciarem la transversalitat mediambiental en tots els àmbits d’actuació
municipal.
130. Potenciarem la democràcia participativa en la presa de decisions mediambientals que afectin el futur del nostre poble. (Participació ciutadana)
131. Vetllarem per recuperar un entorn mediambiental net, agradable i sostenible,
compatible amb les activitats econòmiques que es desenvolupen en el nostre
terme municipal i en els limítrofes que ens puguin afectar.
132. Hem impulsat la creació de la Taula per a la lluita contra la contaminació
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atmosfèrica que engloba Castellbisbal i 12 municipis del Baix Llobregat i
aquesta ha culminat la seva tasca donant compliment a un dels seus objectius bàsics: disposar d’un Pla d’Acció Supramunicipal per a la millora de
la qualitat de l’aire. Ens comprometem a continuar impulsant la feina i els
objectius d’aquesta Taula perquè es duguin a terme les accions recomanades
en aquest Pla d’Acció i aconseguim així millorar la qualitat de l’aire al nostre
municipi.

142. Promourem i col·laborarem en el desenvolupament de programes mediambientals des del centres docents locals potenciant i acompanyant accions per
incloure el respecte al medi i els valors de la sostenibilitat dins dels programes curriculars d’aquests.

133. No permetrem cap instal·lació a Castellbisbal que pugui comportar un impacte ambiental negatiu per a la ciutadania o per al nostre entorn (abocadors, incineradores, indústries potencialment contaminants o perilloses, etc.).

144. Mantindrem el sentit i l’objectiu ecologista de les campanyes anuals de les
plantades d’arbres.

134. Estudiarem la possibilitat de modificar la normativa per evitar la instal·lació
de noves empreses relacionades amb el tractament de residus, que puguin
generar un impacte ambiental negatiu per a la ciutadania, en aquelles àrees
industrials que es troben properes a zones residencials o habitatges.
135. D’acord amb el que històricament hem defensat des d’Alternativa, donem suport a les entitats que lluiten contra la instal·lació de l’abocador de Can
Balasch (Rubí). En el supòsit que aquest s’acabi posant en marxa, demanarem
a les Administracions competents un seguiment i un control exhaustiu per
tal d’evitar que provoqui molèsties a la ciutadania del nostre municipi. Així
mateix, sempre estarem al costat d’aquells moviments que lluitin contra els
abocadors o altre tipus d’instal·lació que pugui posar en risc la qualitat de
vida al nostre municipi o perjudicar els interessos de la nostra població i dels
nostres veïns i veïnes, encara que aquestes instal·lacions s’instal·lin fora del
nostre terme municipal.
136. Tornarem a coordinar-nos amb els municipis limítrofes per garantir l’establiment i manteniment de zones de connectivitat biològica.
137. Promourem el senderisme i la descoberta de l’entorn natural en les àrees d’especial protecció, amb l’adequació o creació d’una xarxa de camins naturals
d’ús sostenible.
138. Potenciarem l’entorn del Llobregat com a zona d’observació de la natura i de
passeig a peu i en bicicleta.
139. Ús sostenible dels vehicles municipals: renovarem progressivament la flota
actual amb vehicles elèctrics, sempre que tecnològicament sigui possible.
Ampliarem el nombre de vehicles que es posin a disposició de la ciutadania
per poder ser compartits, fomentant i ampliant el servei que ja s’ha posat
en marxa amb aquesta finalitat. Prolongarem la vida útil dels vehicles de la
Policia Local destinant-los a altres departaments quan aquests s’hagin de
renovar.
140. Continuem apostant per la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum a tots els equipaments municipals. En aquest darrer mandat hem dut
a terme instal·lacions fotovoltaiques a l’Ajuntament i a l’Illa esportiva.

143. No s’aprovaran nous nuclis residencials aïllats a tot el municipi ni noves zones industrials.

Serveis públics
145. Ampliarem el servei del Bus de l’Estació fins a cobrir tot l’horari de rodalies
RENFE i posarem en marxa diferents proves per instaurar progressivament el
servei de “Bus a demanda” als nuclis residencials.
146. Hem aconseguit un augment de freqüències molt important en el bus de connexió entre el nostre poble i l’Hospital de Terrassa. Ara cal seguir treballant
per aconseguir noves millores en aquesta connexió, de manera que també pugui ser compatible amb les necessitats de molts joves que s’han de desplaçar
fins aquesta població per continuar amb els seus estudis.
147. Instal·larem progressivament marquesines a les parades del bus a tot el municipi, sempre que tècnicament sigui possible, i garantirem el correcte manteniment i renovació de les existents.
148. Estem compromesos amb la prestació d’uns serveis de neteja de la via pública i dels equipaments que siguin eficaços i de qualitat, per tal de gaudir
d’un poble net i una ciutadania satisfeta amb els serveis que rep a tots els
equipaments municipals.
149. Vetllarem per un correcte manteniment de totes les zones enjardinades, zones verdes i parcs públics. Garantim la reposició d’arbres i les jardineres al
nucli urbà amb un correcte manteniment i atenció acurada.
150. Establirem protocols d’actuació per garantir un seguiment periòdic, un correcte manteniment i la millora dels serveis municipals d’enllumenat públic,
conservació de la via pública, abastament d’aigua, conservació de clavegueram, senyalització vial i el mobiliari urbà.
151. Continuarem amb els treballs de millora de l’eficiència de l’enllumenat públic amb l’aplicació de noves tecnologies d’il·luminació pública, amb especial atenció als aspectes funcionals i mediambientals.
152. Analitzarem les necessitats existents i les demandes ciutadanes relacionades amb els espais de lleure destinats als animals de companyia, per tal de
dur a terme les millores més adients (ampliació, noves zones, etc.)

141. Oferirem incentius i ajuts econòmics per promoure la instal·lació de plaques
fotovoltaiques en edificis particulars.
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Seguretat

Alternativa per Castellbisbal · Pla d’Actuació Municipal 2019-2023

Habitatge

153. Millorarem el servei d’atenció al ciutadà de la policia local per garantir una
resposta professional i personalitzada les 24 hores al dia.

163. La nostra política d’habitatge prioritzarà l’incentiu del lloguer com a primer
accés dels joves a l’habitatge.

154. Promourem la presència de la policia de proximitat en tot el terme municipal.

164. Apostem fermament per disposar d’un parc d’habitatge públic, ja sigui mitjançant la promoció i construcció a iniciativa municipal o bé la possible adquisició d’habitatges que seran destinats al lloguer social i/o a d’altres necessitats que es puguin produir (emergència, acolliment temporal, etc.)

155. Instal·larem nous sistemes de vigilància (com càmeres de control d’accés a
tots els nuclis residencials) que incrementin la seguretat, amb l’objectiu de
lluitar contra els robatoris a les llars.
156. Seguirem millorant la col·laboració i la coordinació amb els Mossos d’Esquadra per tal de garantir una millor seguretat per a tots els ciutadans.
157. Seguirem millorant la comunicació amb els ciutadans amb reunions i campanyes informatives específiques per a la millora de la seguretat.
158. Implementarem reunions periòdiques amb representants dels nuclis residencials i dels polígons industrials amb la finalitat de treballar coordinats i donar resposta adient a les necessitats detectades.
159. Millorarem la feina dels Agents Tutors als instituts i les escoles per tal de
reforçar els vincles entre els serveis de seguretat i la població.
160. Continuarem prestant especial atenció a l’ordenació del trànsit dels carrers
del municipi, vetllant per la seguretat i potenciant una circulació segura incrementant les mesures que siguin necessàries en els carrers que presenten
més trànsit, com per exemple a l’avinguda Molins de Rei, al carrer de la Bellavista i altres de diferents nuclis residencials.

Gestió patrimonial
161. Seguirem treballant per garantir que tots els immobles i locals municipals es
gestionen i es conserven de manera correcta, i per aconseguir una optimització del seu ús. L’elaboració d’un catàleg d’espais, locals, sales de reunions,
equipaments municipals, etc., permet que tothom pugui trobar el lloc més
adient per dur a terme els actes institucionals, culturals, esportius, socials o
recreatius, ordenant el seu ús i aconseguint una major optimització d’aquests
equipaments.
162. Hem redactat els protocols integrals per garantir el manteniment i una correcta conservació de les instal·lacions i equipaments municipals. Ara impulsarem la seva implementació i seguiment de forma fixe i estable, per garantir-ne el seu compliment i per assolir les condicions optimes de funcionament
dels diferents espais com l’Illa Esportiva, els centres educatius i els equipaments socials i culturals.
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165. Promourem i facilitarem incentius públics per a la rehabilitació d’habitatges i
per a adaptar-los a les noves necessitats de persones dependents i gent gran.
166. Millorarem el servei d’habitatge per fer-lo més àgil i més proper a la ciutadania, dotant-lo de més recursos i espais.

Nuclis residencials
167. Un cop hem fet realitat la creació del Consell Urbà, garantim la seva continuïtat com a òrgan de participació ciutadana, informació i consens, format
per representants de tots els sectors residencials del municipi, amb l’objectiu
de treballar plegats per millorar els serveis públics i les infraestructures, així
com per abordar també totes aquelles problemàtiques socials que es detectin i es considerin d’actuació prioritària per millorar la nostra convivència i
la nostra qualitat de vida. (Participació ciutadana)
168. Pla de mobilitat: hem augmentat la freqüència en les línies de bus municipal
que uneixen tots els nuclis residencials i el nucli urbà. Estudiarem la posada
en marxa de diferents proves per instaurar progressivament el servei de “Bus
a demanda” als nuclis residencials. Marquesines i millora de la senyalització
i la informació horària a totes les parades. Crearem carrils bici per unir Can
Costa, el Canyet i Can Campanyà amb el nucli urbà.
169. Pla de qualitat en els serveis: seguirem treballant per oferir uns serveis públics de qualitat en àmbits com la neteja viària, la recollida de residus, el
manteniment de les zones verdes, els parcs i el mobiliari urbà.
170. Pla de manteniment i conservació urbana: garantim actuacions anuals per
a la conservació dels carrers i la millora de les voreres i de la senyalització
interior a tots els nuclis residencials.
171. Pla per al soterrament d’instal·lacions aèries: elaborarem els estudis necessaris per a la redacció dels projectes i l’execució dels treballs pel soterrament
progressiu de totes les instal·lacions aèries dels serveis de subministrament
d’electricitat, telefonia o fibra òptica de tots els nuclis residencials.
172. Pla per eliminar les barreres arquitectòniques: contractarem la redacció dels
estudis i dels projectes necessaris per eliminar les barreres arquitectòniques
existents als nuclis residencials i facilitar la mobilitat a peu per a tota la ciutadania: adaptació de passos de vianants, ampliació de voreres, instal·lació
de baranes, etc.
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173. Pla per millorar la seguretat: instal·larem nous sistemes de vigilància (com
càmeres de control d’accés a tots els nuclis residencials) que incrementin la
seguretat, amb l’objectiu de lluitar contra els robatoris a les llars. Revisarem
i adequarem l’ordenació del trànsit interior per garantir una major seguretat i
una millora en la mobilitat dels vianants: reforçarem la senyalització viària
interior i construirem passos de vianants elevats en aquells punts més crítics i necessaris (més seguretat pels vianants, menys velocitat pels vehicles).
Manteniment anual de les franges de seguretat contra incendis forestals.
174. Pla de millora ambiental: durem a terme la construcció dels col·lectors per a
la recollida de les aigües residuals de Santeugini, Costablanca, Ca n’Oliveró
i Colònia del Carme, després del treball que hem fet aquests darrers anys
per disposar del projecte constructiu i garantir el finançament d’aquesta important infraestructura. Acabarem així amb els problemes d’abocaments d’aigües residuals, les pudors estacionals i els problemes mediambientals que
pateixen actualment aquests nuclis residencials.
175. Condicionarem el camí del Repeu per millorar la circulació i la comunicació
viària de Santa Teresita i apropar aquest nucli a l’estació de Renfe.
176. Mantindrem les trobades anuals amb les veïnes i veïns de cada nucli residencial, potenciant el diàleg i escoltant de primera mà les necessitats concretes
de cada sector. (Participació Ciutadana)
177. Continuarem apostant per la dinamització i millora del Centre Cívic i dels
espais socials, elaborant propostes viables, conjuntament amb l’associació
de veïns i veïnes.
178. Estudiarem la necessitat i la viabilitat d’instal·lar nous espais socials o equipaments municipals als nuclis residencials.
179. Fomentarem la creació d’una taula de treball multidisciplinari i transversal
amb la Generalitat, la Diputació i l’AMB per a la recerca de solucions urbanístiques i econòmiques per a la urbanització del Can Nicolau de Dalt.

Noves tecnologies
180. Seguirem millorant la connexió a la xarxa oberta, incorporant wifi públic en
aquells espais d’us municipal on es desenvolupin activitats que requereixin
de suports tecnològics, com els espais per a les entitats culturals i educatives.
181. Seguirem treballant per facilitar l’arribada de la fibra òptica a tot el municipi, incloses les àrees industrials.
182. Les noves tecnologies han de jugar un paper fonamental per garantir una major transparència en la gestió municipal: el web municipal ha de ser clar, entenedor i facilitar l’accés de tothom. Cal aprofitar millor les aplicacions que
ens connecten amb les xarxes socials i garantir i facilitar la retransmissió
directe dels plens municipals.  
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Obres públiques
183. Contractarem la reacció del projecte executiu i iniciarem les obres de construcció del nou equipament integral per a la gent gran que oferirà serveis
de residencia, sanitaris, assistencials, estades diürnes i activitats socials,
lúdiques i culturals per a la gent gran. En aquest mateix projecte s’estudiarà
la possibilitat d’incloure un nou Centre de Dia, així com la futura construcció
d’habitatges tutelats per a gent gran.
184. Durem a terme les obres d’urbanització del carrer de la Lluna i la connexió
viària entre l’Illa Esportiva i l’Escola Benviure, així com el condicionament de
l’entorn i dels terrenys destinats a aparcament.
185. Cercarem l’espai més idoni i òptim per a la ubicació definitiva del nou equipament adreçat a la gent jove.
186. Es duran a terme les obres d’ampliació del CAP Dr. Joan Planas, posant a
l’abast de la ciutadania nous espais i noves consultes que facilitaran l’ampliació dels serveis mèdics i una millora d’aquest important equipament assistencial.
187. Contractarem la redacció del projecte executiu i iniciarem les obres de reforma de l’edifici municipal situat entre els carrers Sant Marc i Sant Joan,
per ubicar l’Ateneu d’Entitats. Un nou equipament municipal que contribuirà a
dinamitzar, encara més, el centre del nucli urbà.
188. Durant aquest proper mandat seguirem millorant l’Illa esportiva amb projectes molt importants. Alguns d’aquests es faran realitat ben aviat: reforma
total dels vestuaris que donen servei a les pistes poliesportives exteriors, reforma dels vestuaris interiors de l’Illa, millor del ferm de les pistes de tennis
i de frontó. Altres projectes necessitaran més temps per visualitzar-se, tot i
que iniciarem els treballs per fer-los realitat ben aviat: contractarem l’estudi
de millora i ordenació de les instal·lacions esportives, que facilitarà la construcció, entre altres instal·lacions, d’un nou pavelló poliesportiu que facilitarà la pràctica del patinatge artístic, entre altres esports.
189. Durem a terme la construcció dels col·lectors per a la recollida de les aigües
residuals de Santeugini, Costablanca, Ca n’Oliveró i Colònia del Carme, després del treball que hem fet aquests darrers anys per disposar del projecte
constructiu i garantir el finançament d’aquesta important infraestructura.
190. Contractarem la redacció dels estudis i l’elaboració dels projectes necessaris per eliminar les barreres arquitectòniques existents al nucli urbà i facilitar
la mobilitat a peu per a tota la ciutadania: soterrament de línies elèctriques
i altres serveis aeris, adaptació de passos de vianants, ampliació de voreres
o adaptació de carrers amb paviment únic, eliminació de bàculs que ocupen
totalment les voreres, instal·lació de baranes, etc.
191. Treballarem per aconseguir que les Administracions competents (AMB, Generalitat, ADIF o el Govern de l’Estat espanyol) ampliïn i millorin l’aparcament
de cotxes de l’estació de RENFE.
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192. Conjuntament amb la Diputació durem a terme la reforma de l’accés al nucli
urbà des de la variant (B-150) per l’avinguda Gaudí, modificant i millorant
aquest accés, a la vegada que implementem mesures per reduir la velocitat
en aquesta carretera i habilitem un creuament més segur per als vianants que
enllacen les seves caminades entre el nucli urbà i la serra de Can Galí.

202. Iniciarem un estudi per a la diagnosi de la xarxa urbana de clavegueram per
preveure les possibles millores a implementar a mig termini.

193. Continuem apostant per la necessitat d’adequar un camí de connexió per a
vianants entre el nucli urbà i l’estació de RENFE, amb les mesures de seguretat necessàries. Fins ara, els condicionants tècnics i econòmics que ens han
plantejat des de la Diputació de Barcelona (propietària de la carretera de
l’estació), han fet inviable aquesta actuació, però seguirem treballant per
aconseguir aquest objectiu.
194. Malgrat la Generalitat va retirar el suport econòmic que vam aconseguir pel
projecte, perquè no es van executar les obres quan tocava, seguim compromesos en la necessitat de desplaçar la línia elèctrica d’alta tensió que travessa
el nucli urbà, al costat de l’Institut-Escola Les Vinyes. Recuperarem aquest
projecte i insistirem davant de la Generalitat perquè destini recursos econòmics i es pugui fer realitat.
195. La seguretat i la protecció del vianant seguiran sent prioritàries en les actuacions municipals a la via pública: instal·larem nous passos de vianants
elevats, elements i mesures de reducció de velocitat, millora de la senyalització viària i millora de les zones d’aparcament pendents de condicionament
pròximes al centre del nucli urbà.
196. Cal posar en valor la importància d’algunes vies de connexió entre el nucli
urbà i determinats indrets del municipi. Estudiarem les possibles actuacions
de millora urbanística i paisatgística en tres eixos fonamentals utilitzats per
caminar per part de molts veïns i veïnes del municipi: els que uneixen el nucli
urbà amb Can Costa, l’Estació de Renfe i el Canyet.
197. Garantim un correcte manteniment de tots els carrers, amb especial atenció
a tot el que afecti a la mobilitat de vianants.
198. Garantim un correcte manteniment i conservació d’aquells terrenys destinats
a equipaments i zona verda.

Promoció econòmica, comerç i indústria
203. Hem de facilitar i fomentar la instal·lació d’empreses sense perdre, però, el
nostre compromís per garantir un creixement sostenible del nostre poble. Això
és tradueix en una aposta per aquelles empreses que aportin valor, riquesa i
llocs de treball, sense que comportin un risc o un deteriorament de l’entorn i
de la qualitat de vida al nostre municipi.
204. Donarem suport a la incorporació i desenvolupament de projectes de noves
tecnologies de la informació, destinats a incrementar l’eficiència tant del
comerç com de les petites i mitjanes empreses.
205. Garantim un diàleg fluid i continuat amb els comerços, col·laborarem en les
campanyes de promoció del comerç local sempre en coordinació amb els
mateixos comerciants i sense intervencionismes ni protagonismes polítics.
206. Fomentarem i donarem suport a la creació de nous comerços, acompanyant,
assessorant i facilitant tant les tasques administratives com les tècniques.
207. Donarem suport i assessorament a les persones emprenedores per tal d’ajudar-los a fer realitat aquells projectes que generin activitat econòmica i nous
llocs de treball.
208. Seguirem apostant per donar suport als autònoms i petits professionals
oferint-los, d’acord amb les disponibilitats municipals, el servei de “coworking”
perquè el puguin utilitzar tant per treballar com per dur a terme reunions de
treball de forma temporal i d’acord amb les necessitats dels usuaris potencials.
209. Facilitarem els tràmits en l’obertura de noves empreses i comerços per tal de
fomentar la creació d’activitat econòmica.

199. Revisarem les expectatives de creixement i d’equipaments recollides en el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal, per tal d’adequar-les a les noves necessitats.
200. Garantirem la protecció d’un 70% del territori del municipi, amb especial
atenció de paratges com són el torrent de Pegueres, la serra de Can Galí, el
Torrent Bo, el sòl agrícola i les àrees forestals, així com la xarxa de camins
rurals.
201. Incorporarem una mirada amb perspectiva de gènere en totes aquelles obres
i actuacions que es realitzin a la via pública, garantint que els espais i carrers del municipi esdevinguin espais de seguretat i confort per a totes les
persones, adequant, per exemple, la lluminositat dels espais públics.
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Àrea econòmica

Àmbit institucional

Impostos i taxes

Llibertat per decidir

210. Garantim que les revisions dels impostos i les taxes municipals seguiran la
moderació i la contenció que hem aplicat aquests darrers anys, adequant-se
a la conjuntura econòmica del municipi i a les necessitats pressupostàries
reals.
211. Un compromís molt clar: l’IBI no s’incrementarà en els propers 4 anys. Vam
abaixar aquest impost per l’any 2016 i així s’ha mantingut fins el 2019. Ens
comprometem a mantenir la congelació de l’IBI residencial durant tot el proper mandat.

219. Seguirem donant suport a totes les iniciatives que es presentin en favor del
procés pel dret a decidir sobre el futur de Catalunya i estem preparats per
treballar en un nou escenari polític i de país si així ho decideix la ciutadania.
220. Creiem en el dret de l’autodeterminació dels pobles i seguirem treballant per
a que Catalunya pugui decidir de forma lliure i democràtica el seu futur.

212. Mantenim el nostre compromís d’evitar els increments innecessaris i abusius
en els impostos municipals, que van practicar altres govern municipals.
213. Facilitarem el pagament dels impostos municipals a les persones, comerços
i empreses amb dificultats econòmiques contrastades.

Gestió econòmica
214. Durem a terme una gestió econòmica transparent. La ciutadania té dret a
rebre informació més entenedora sobre els pressupostos municipals. Publicarem tots els contractes d’obres i serveis amb imports i empreses adjudicatàries.
215. Farem públics, anualment, els sous i assignacions que rebin tots els càrrecs
polítics.
216. Establirem els mecanismes per a continuar desenvolupant propostes de pressupostos participatius, com els pressupostos joves, on es reculli les prioritats
de la ciutadania alhora de decidir el finançament de les inversions municipals. (Participació ciutadana)
217. Fomentarem noves fórmules de finançament, ja sigui mitjançant la negociació de convenis de col·laboració público-privada o el mecenatge, per determinades actuacions o activitats municipals.
218. Treballarem per fer extensives a tots els àmbits i activitats relacionades amb
les polítiques públiques les ajudes, descomptes i bonificacions adreçades
a col·lectius específics de la població (famílies nombroses, monoparentals,
etc.).
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