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Presentació
El Pla de Mandat 2015-2019 és el document que recull les prioritats polítiques per als
propers quatre anys, és el full de ruta que emmarca l’estratègia del Govern municipal
sorgit de l’acord entre PSC i ICV.
A través d’aquest document, volem establir un compromís explícit amb la ciutadania i
marcar les prioritats estratègiques d’actuació que s’hauran de tenir presents a l’hora
d’elaborar el Pla d’Actuació Municipal 2015-2019, els pressupostos anuals així com els
plans i programes d’actuació concrets que se’n derivin.
PSC i ICV hem acordat treballar junts per sumar esforços per confeccionar un Govern
municipal a Esparreguera progressista amb unes actuacions i uns objectius de mandat
que donin acompliment a les prioritats estratègiques dels propers quatre anys. En
termes generals, les prioritats són:


Treballar per una vila compromesa en el benestar de les persones per tal que tota la
ciutadania pugui desenvolupar el seu projecte de vida, tot reforçant l’educació, la
salut i l’educació com a pilars fonamentals de l’equitat social. Volem posar les
persones a l’epicentre de l’acció política municipal.



Fomentar actuacions que generin riquesa i ocupació a la vila, que dinamitzin
l’economia, enforteixin el teixit productiu i treballin per a la transformació dels
models de producció i consum. Volem lluitar contra la xacra de l’atur a la vila.



Obrir l’Ajuntament al poble canviant la manera de fer i entendre la política sota la
lògica de la cerca de grans consensos: més transparència, millor comunicació,
rendició de comptes i foment de la participació ciutadania. Volem que la ciutadania
sigui co-partícip de la gestió i les polítiques municipals.



Modernitzar l’Administració local per fer-la més eficient, eficaç i propera a la
ciutadania. Volem humanitzar l’Ajuntament per tal d’oferir millors serveis a la vila.



Donar veu i solució a les demandes dels barris d’Esparreguera. Cal escoltar, implicar
i donar sortida a les diferents necessitats del conjunt del municipi. Necessitem unes
entitats i Associacions de Veïns fortes i cohesionades que siguin fil conductor del
que necessita i cal a cada territori. Volem que tots els veïns i veïnes,
independentment del seu barri, se sentin part del municipi i orgullosos de ser
d’Esparreguera.
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Cercar solucions al drama social dels desnonaments i els habitatges buits al
municipi. Volem que l’Ajuntament tingui un rol actiu en la solució d’aquests greuges,
sense posar pals a les rodes, i que esdevingui mediador entre les parts implicades.

Així mateix, els criteris de treball que marcaran la gestió de l’equip de govern que
subscriu l’acord són els següents:


Cal treballar de forma cohesionada i coherent entre tots els departaments. Allò que
és desitjable a nivell tècnic i organitzatiu ho ha de ser molt més en el nivell polític.
Evitar, doncs, els “regnes de Taifes” a cada regidoria: tothom som responsables de
l’acció municipal. Si bé cada persona imprimeix un estil de treball propi, això ha de
significar un enriquiment i en cap cas un entrebanc per a la fluïdesa del servei
públic.



Cal fer una valoració dels recursos tècnics i organitzatius amb què compta
l’Ajuntament per tal de desenvolupar les tasques encomanades per la ciutadania.
Meditar bé quins llocs estan més mancats, de quina manera i quan es poden anar
dotant.



Les primeres accions internes organitzades han de ser:
o Recavar tota la informació dels serveis i del seu funcionament.
o Preparar les Ordenances Fiscals i els Pressupostos de 2016.
o Elaborar un Pla d’Acció Municipal, preferentment abans d’acabar el
2015.
o Convocar els diferents Consells i òrgans de participació ciutadana.



Considerar els objectius de Transparència, Participació i Rendició de Comptes no
només adequats per a la ciutadania en general sinó també i de forma immediata per
a l’organització municipal, treballadors i treballadores.

Al llarg del document s’especifiquen els objectius i principals actuacions de cadascuna
de les Regidories, estructurades en les quatre Àrees que conformen l’organització
Municipal.
Les dues formacions polítiques que conformem el Govern municipal estem fermament
convençudes que amb aquesta confluència i integració ideològica i programàtica, unida
a l’experiència acumulada en la gestió municipal de l’Ajuntament d’Esparreguera en
anteriors mandats, aconseguirem la millor prestació de serveis i gestió dels interessos
col·lectius de la vila, renovant així amb entusiasme el nostre compromís de servei lleial
als ciutadans i ciutadanes d’Esparreguera, tots i totes, sense distinció de cap tipus.
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Organització Municipal

7

8

① PRESIDÈNCIA,
PLANIFICACIÓ I
GESTIÓ
“En la primera de les àrees que contempla el present Pla de Mandat es
desenvolupen els objectius i les principals actuacions de les Regidories
orientades al bon funcionament de l’organització municipal i l’aprofitament
dels recursos econòmics, humans i organitzatius dels que disposa
l’Ajuntament. Així mateix, s’inclouen les Regidories i Departaments que
s’integren o depenen d’Alcaldia.
L’objectiu general d’aquesta àrea és fer de l’Ajuntament d’Esparreguera una
organització que aprofiti de forma òptima els recursos per tal de prestar un
servei a la ciutadania eficient i de qualitat, amb la màxima transparència i
proximitat a la ciutadania.”
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① PRESIDÈNCIA, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

Policia Local i Protecció Civil
Objectius
1)

Garantir la seguretat i la bona convivència a Esparreguera.

2)

Implementar una policia basada en valors cívics i de proximitat.

3)

Dotar al consistori de les eines i mecanismes en matèria de prevenció i protecció
civil per a poder actuar adequadament en casos d’emergències.

Actuacions principals
 Cobertura completa dels llocs de treball vacants existents a l’actual Catàleg de Llocs
de Treball amb funcionaris de carrera. Cobrir les vacants existents d’agent de policia
per donar cobertura suficient al servei (i eliminar situacions de provisionalitat com
les comissions de serveis).
 Millora de l’edifici de la Caserna de Policia (seguretat, jardineria i connexions).
 Instaurar la figura d’agents cívics que realitzin tasques d'informació, sensibilització i
promoció d'actituds cíviques per tal de fomentar accions de bona convivència i
respecte entre la ciutadania, així com el bon ús dels béns públics i privats de la vila.
 Conveni amb l’ADF Olesa de Montserrat – Esparreguera.
 Execució del PPI (Pla de prevenció municipal d’incendis forestals, Diputació de
Barcelona), del PVI (Pla de Vigilància municipal d’Incendis forestals, Diputació de
Barcelona) i dels PPU (Plans de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions,
Diputació de Barcelona).
 Realització de Plans d’autoprotecció per activitats municipals i revisió i execució del
PAM (Pla d’autoprotecció municipal).
 Revisió i manteniment d’hidrants, d’extintors i alarmes.
 Arranjament voltants urbanitzacions per reduir el perill d’incendis.
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① PRESIDÈNCIA, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

Comunicació
Objectius
1)

Dotar a l’Ajuntament d’Esparreguera d’un Departament de Comunicació per tal
de modernitzar la forma en la que ens comuniquem i transmetem informació.
(Comunicació institucional).

2)

Fomentar vies de comunicació directes entre la ciutadania i el món polític local,
entitats, associacions i col·lectius. (Comunicació local).

Actuacions principals
 Crear un Pla de Comunicació Institucional integral que aprofiti les eines que tenim i
noves eines que estan sorgint per tal d’arribar a més col·lectius i gent.
 Modernitzar el web municipal de l’Ajuntament que s’adapti a dispositius mòbils i
tablets (responsive).
 Guanyar presència a les xarxes socials informant de les activitats que es realitzen
des de l’Ajuntament i sobre l’agenda d’activitats del municipi.
 Elaborar un llibre d’estil per a les comunicacions de l’Ajuntament.
 Aprofitar el potencial de la proposta del Consell de la Comunicació (febrer 2015) per
tal que la comunicació local potenciï la cohesió social i d’informació sobre tot el que
es fa al municipi.

11

① PRESIDÈNCIA, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

Barris
Objectius
1)

Canalitzar i donar resposta a les necessitats i demandes dels diferents barris
d’Esparreguera.

2)

Empoderar i potenciar les Associacions de Veïns de la vila.

Actuacions principals
 Desplaçar setmanalment l’Alcaldia als barris (Alcaldia mòbil).
 Mantenir reunions periòdiques amb les Associacions de Veïns.
 Realitzar activitats conjuntes entre l’Ajuntament i les Associacions de Veïns i el teixit
associatiu: activitats lúdiques, culturals, creatives i esportives més enllà del centre
vila.
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① PRESIDÈNCIA, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

OAC, TIC, Arxiu
Objectius
1)

Millorar l’experiència ciutadana a l’OAC fent-la més àgil, eficient i propera.

2)

Aprofitar al màxim les possibilitats de les TIC per fer un Ajuntament més eficient
i proper a la ciutadania.

3)

Impulsar l’Administració Electrònica

Actuacions principals
 Crear una taula de back office que atengui el gruix de les trucades destinades a
l’OAC i realitzi tramitació interna.
 Millorar la coordinació i la comunicació bidireccional entre l’OAC i les diferents
regidories.
 Adquirir un gestor de cues que permeti a l’OAC adaptar-se a les necessitats de cada
moment i faciliti l’extracció real d’estadístiques.
 Digitalitzar al màxim la documentació i crear un arxiu digital de l’OAC que serveixi
per millorar la tramitació dels expedients.
 Treballar per a la implementació d’una finestreta única on la ciutadania pugui fer
tots els tràmits de l’Ajuntament.
 Potenciar l’ús dels programes interns creats per gestionar els expedients de forma
coordinada en temps real.
 Instal·lar nous punts wi-fi en dependències municipals (especialment a Can Pasqual).
 Garantir que tot el terme municipal tingui una bona cobertura per accedir a
Internet, incloent Mas d’en Gall i Can Rial i dialogar amb les operadores per
incentivar-les a instal·lar la fibra òptica al municipi.
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① PRESIDÈNCIA, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

 Actualitzar i simplificar l’apartat web on s’informen dels tràmits de l’Ajuntament i la
tramitació electrònica.
 Treballar per a la simplificació administrativa per tal de fer més àgils els tràmits per a
la ciutadania.
 Modernitzar el web municipal de l’Ajuntament que s’adapti a dispositius mòbils i
tablets (responsive).
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① PRESIDÈNCIA, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

Serveis Econòmics (Hisenda)
Objectius
1)

Optimitzar i planificar els recursos econòmics de l’Ajuntament.

2)

Creació de forma paulatina mecanismes de participació en l’elaboració dels
pressupostos.

Actuacions principals
 Elaboració dels pressupostos 2016, 2017, 2018.
 Crear una comissió de treball per estudiar conjuntament l’establiment de les taxes,
ordenances i el pressupost municipal integrada.
 Creació de mecanismes de participació en l’elaboració de pressupostos: en una fase
inicial (2016) es realitzaria una exposició pública del pressupost, una recollida i
valoració de propostes a través del web municipal i altres mecanismes presencials.
Posteriorment, s’estudiaria la possibilitat d’introduir el concepte dels pressupostos
participatius començant per la partida d’inversions.
 Cercar noves vies de finançament i bones pràctiques locals a escala europea.
 Reclamar a administracions supramunicipals el deute que mantenen amb
l’Ajuntament.
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① PRESIDÈNCIA, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

Recursos Humans
Objectius
1)

Organitzar els recursos humans i materials segons expectatives i necessitats dels
serveis i departaments.

2)

Assegurar la màxima competència i motivació professional del personal de
l’Ajuntament.

3)

Gestionar la comunicació i les relacions laborals amb el Comitè Unitari.

Actuacions principals
 Planificar l’obertura de bases de convocatòria per satisfer les necessitats dels
serveis.
 Analitzar i donar resposta a les necessitats de personal dels diferents serveis.
 Proveir els llocs de treball de Cap d’Àrea.
 Realitzar el Catàleg de Llocs de Treball.
 Consolidació i avaluació de la productivitat del personal.
 Planificar la formació del personal.
 Millorar les condicions de treball mitjançant la prevenció de riscos laborals.
 Proveir equipaments municipals d’un desfibril·lador extern automàtic (DEA) i
realitzar formació per a què el personal els pugui utilitzar.
 Comunicació contínua amb el personal i Comitè.
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① PRESIDÈNCIA, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

Planificació, qualitat i govern obert
Objectius
1)

Orientar l’actuació municipal amb visió estratègica.

2)

Implementar la qualitat en la gestió dels serveis locals.

3)

Facilitar la presa de decisions en base a l’anàlisi de dades i l’avaluació de les
polítiques públiques.

4)

Fer de l’Ajuntament d’Esparreguera una institució
transparència, bon govern i retiment de comptes.

capdavantera

en

Actuacions principals
 Realitzar el Pla de Mandat i el Pla d’Actuació Municipal.
 Aprofitar l’aprovació del Pla de Mandat i el PAM per tal d’assolir més transparència,
lliure concurrència i estalvi de costos municipals.
 Planificar la gestió dels espais municipals a través d’un estudi de necessitats de cada
servei (Pla local d’equipaments).
 Elaborar el Catàleg de Serveis Municipal.
 Estudiar l’elaboració de Cartes de Serveis.
 Posar en marxa un sistema de seguiment i avaluació de l’OAC.
 Dissenyar un sistema d’avaluació i seguiment del Pla d’Actuació municipal.
 Fomentar l’elaboració d’estudis/enquestes que aprofundeixin en el coneixement de
la realitat municipal.
 Implementar el Portal de la Transparència i Dades Obertes.
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① PRESIDÈNCIA, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

 Realitzar una campanya informativa dels pressupostos municipals per tal que la
ciutadania conegui els pugui conèixer amb transparència i claredat. Els mitjans per
a la campanya comunicativa podrien ser a través del web i a través d’un butlletí
municipal.
 Retransmetre els plens municipals en directe des del web de l’Ajuntament en
streaming.
 Organitzar reunions entre el govern i la ciutadania per canalitzar demandes i donar
comptes.
 Fer pública l’agenda d’Alcaldia i membres de l’equip de govern.
 Aprovar un codi de bon govern.
 Fer públic el registre de béns i activitats dels regidors i regidores com a mesura de
transparència.
 Crear una oficina per centralitzar la cerca i demanda de subvencions a altres
administracions i elaborar un Pla Estratègic de Subvencions.
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② DINAMITZACIÓ I
PARTICIPACIÓ
“La segona de les àrees contempla totes aquelles regidories que vetllen
perquè Esparreguera sigui una vila activa i participativa, amb una ciutadania
implicada.
L’objectiu general de l’àrea és desenvolupar polítiques públiques i treballar
conjuntament amb el teixit esparreguerí (associacions, entitats, empreses,
ciutadania…) per tal de dinamitzar i fer més participativa la vila.”
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② DINAMITZACIÓ I PARTICIPACIÓ

Participació Ciutadana
Objectius
1)

Promoure mecanismes per impulsar la participació de la ciutadania.

2)

Vetllar per una major participació ciutadana en l’elaboració i aprovació dels
principals plans i programes i perquè la participació sigui transversal.

3)

Aprofitar les noves tecnologies per crear mecanismes de participació que
facilitin la interacció enter la ciutadania i l’Ajuntament.

Actuacions principals
 Tornar a posar en marxa el Consell de la Vila i reactivar els Consells sectorials.
 Elaborar un Reglament i un Pla municipal de Participació.
 Regular i promoure la presentació d’iniciatives ciutadanes.
 Impulsar la celebració de consultes populars en temes de rellevància per al municipi.
 Introduir de forma escalonada mecanismes de participació en l’elaboració dels
pressupostos.
 Compromís i convicció per una participació ciutadana vinculant a través del foment
de processos participatius inclusius i veritables per a la ciutadania.
 Crear un registre de ciutadania per poder participar en processos de participació.
 Aplicació municipal per a smartphones i tablets que faciliti la participació.
 Millorar els canals de participació dins el web municipal.
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② DINAMITZACIÓ I PARTICIPACIÓ

Entitats, cultura i festes
Objectius
1)

Orientar les accions cultural a l’impuls d’una ciutadania més conscient, lliure,
crítica i creativa.

2)

Vetllar per a què en la programació cultural es tinguin en compte tots els
llenguatges artístics i les persones amb dificultats.

3)

Protegir i promoure les manifestacions de cultura popular i tradicional.

4)

Col·laboració més estreta amb les entitats culturals de la vila.

5)

Potenciar les activitats lúdiques i culturals al conjunt de la vila.

6)

Aprofitar el potencial dels equipaments culturals.

Actuacions principals
 Activació del Consell de Cultura.
 Elaboració d’un Pla de Cultura.
 Recuperar la Fira d’Entitats.
 Celebració del dia de l’Orgull Gai.
 Continuar la col·laboració amb La Passió a través de la Comissió creada
conjuntament amb l’Ajuntament per garantir la continuïtat i la viabilitat de
l’espectacle i el teatre.
 Ampliació dels horaris de la Biblioteca especialment en els períodes d’exàmens.
 Rehabilitació de l’Escorxador.
 Estudiar la creació d’un espai polivalent (centre cultural) per a les entitats de la vila.
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② DINAMITZACIÓ I PARTICIPACIÓ

Memòria històrica i arxiu històric
Objectius
1)

Promoure la recerca històrica local.

2)

Fomentar la implicació ciutadana en la recerca històrica.

3)

Potenciar l’arxiu històric de la vila.

Actuacions principals
 Creació del Premi “Vila d’Esparreguera”: convocar historiadors/res per formar un
grup de treball que elabori les bases del premi i cercar un jurat competent.
 Posar a l’abast de la ciutadania els treballs de recerca realitzats sobre Esparreguera
(en tots els nivells: primària, secundària, universitat...).
 Implicar historiadors/res i grups de recerca de la vila i el Centre d’Estudis del Baix
Llobregat així com estudiants i centres educatius en la recerca històrica local.
 Empoderar i treballar amb el col·lectiu de Recerques.
 Fer el trasllat definitiu de l’arxiu a l’Ateneu: adequació de les sales i adquisició de
mobiliari.
 Per tal d’incentivar la recerca històrica, caldria ampliar l’horari d’obertura al públic,
en la franja horària de la tarda, principalment.
 Fomentar les donacions a l’arxiu.
 Revisar i eliminar els símbols franquistes que restin a Esparreguera.
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② DINAMITZACIÓ I PARTICIPACIÓ

Política Lingüística
Objectius
1)

Reforçar el Servei Local de Català.

2)

Vetllar per un bon ús del català a l’Ajuntament.

Actuacions principals
 Consolidar les activitats ja iniciades i promoure la bona feina del Consorci per a la
Normalització Lingüística.
 Assessorar els grups de català dels barris (Mas d’en Gall) i entitats (Centre Dual,
Casa de la Dona Activa).
 Aplicació i acompliment del Reglament per a l’Ús de la llengua catalana a
l’Ajuntament (RUL).
 Actualitzar el Sistema Operatiu dels aparells informàtics al català.
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② DINAMITZACIÓ I PARTICIPACIÓ

Promoció econòmica
Objectius
1)

Reducció de la taxa d’atur.

2)

Incentivar la creació i la instal·lació de noves empreses.

3)

Millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones en situació d’atur.

4)

Dignificar els polígons industrials del municipi.

Actuacions principals
 Pacte Municipal per a l’Ocupació.
 Col·laboració amb la Generalitat per facilitar la localització d’empreses a
Esparreguera.
 Acompanyament i assessorament a les persones emprenedores.
 Dinamització del Club de feina.
 Promoció de Plans d’Ocupació.
 Recuperació d’aules homologades per impartir la formació ocupacional.
 Participació en projectes de promoció
supramunicipals (DIBA, Consell Comarcal).

de

l’ocupació

d’administracions

 Suport a la creació de cooperatives; sobretot, en el sector d’economia verda, social,
cultural, solidària i tecnològiques.
 Estudi dels espais municipals per la implantació d’un viver d’empreses.
 Impulsar la creació d’horts urbans i treballs de jardineria.
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② DINAMITZACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comerç, consum i turisme
Objectius
1)

Promocionar i dinamitzar el comerç local.

2)

Incentivar l’ocupació de parades del Mercat Municipal.

3)

Promocionar els elements patrimonials locals, tant arquitectònics com culturals i
històrics.

Actuacions principals
 Calendaritzar fires i mercats i potenciar el producte local.
 Promocionar l’aparcament gratuït per a les persones que consumeixin al comerç
local.
 Canviar la temàtica del mercat del 12 de febrer (Fira Medieval) per una temàtica
més arrelada al nostre poble (terrissa, tèxtil...).
 Reordenar les parades del mercat ambulant i condicionar els carrers on es
desenvolupa.
 Creació d’un nou mercat setmanal a Mas d’en Gall.
 Creació del Museu de la Terrissa i realització de tallers per a les escoles.
 Elaboració d’una guia dels elements més destacats de la vila.
 Reactivar el Museu de la Colònia Sedó.
 Posar en marxa el projecte “Més enllà dels nostres ulls” que instal·la codis QR als
edificis significatius de la vila i en proporciona informació.
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② DINAMITZACIÓ I PARTICIPACIÓ

Cooperació i pau
Objectius
1)

Destinar els 0,7% dels ingressos a cooperació.

2)

Fomentar projectes locals de cooperació i cultura de la pau.

Actuacions principals
 Establir el 0,7% dels ingressos del pressupost a cooperació.
 Recuperar el Consell de Cooperació i tornar a participar en el Fons Català de
Cooperació.
 Promoure activitats i un concurs de projectes de cooperació entre entitats i ONGs.
 Establir un Pla de Cooperació Local per definir concurs de projectes i possibles
projectes propis.
 Foment de la cultura de la pau per mitjà de formació/tallers als centres educatius o
a tota la ciutadania.
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Equipaments esportius i promoció de la salut
Objectius
1)

Millorar els equipaments esportius existents.

2)

Crear el consell esportiu i fer-lo funcionar.

3)

Promoure el esport de la joventut.

Actuacions principals
 Obtenir un contracte de manteniment que cobreixi tota la franja d’obertura de les
instal·lacions.
 Invertir en els equipaments que tenim per millorar-los.
 Adquirir maquinària nova per fer esport.
 Potenciar el suport a les entitats i fomentar el contacte entre elles.
 Crear zones esportives i d’skate per a la joventut.
 Distribuir la feina entre el personal en blocs especialitzats per tal de millorar la
gestió.
 Revisar els preus de la piscina d’estiu i fer abonament especial per a les tardes.
 Estudi energètic dels espais municipals per tal de millorar-ne l’eficiència.
 Estudiar els preus de les instal·lacions esportives.
 Creació i manteniment de Parcs Urbans de salut.
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③ CIUTADANIA
“Aquesta àrea engloba les regidories i polítiques orientades a millorar el
benestar de les persones i incrementar la seva qualitat de vida en les
diferents etapes de la vida.
L’objectiu general de l’àrea és vetllar perquè Esparreguera sigui un municipi
cohesionat, amb igualtat d’oportunitats, on totes les persones puguin viure
amb dignitat.”
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③ CIUTADANIA

Serveis Socials Bàsics
Objectius
1)

Disseny i implementació del Pla d’Inclusió Social.

2)

Atendre les situacions de risc de les necessitats bàsiques biopsicosocials.

3)

Millorar l’autonomia personal i l’atenció en situacions de dependència.

4)

Establir un sistema eficient i equitatiu per a la distribució d'aliments.

Actuacions principals
 Garantir els serveis bàsics (llum, aigua i gas) i cercar mecanismes per fer front a la
pobresa energètica (p.e: crear una Taula de Pobresa Energètica).
 Creació de l’Observatori Social per a la detecció de necessitats.
 Promoure mecanismes per a ajudar a reconduir i donar sortides a persones en
situacions de risc o exclusió social (Pla d’Inclusió Social).
 Garantir les beques menjador i crear un sistema d’ajudes municipals durant les
vacances escolars per tal de garantir un àpat al dia als nens i nens en risc d’exclusió
social.
 Posar en marxa la infermeria a Mas d’en Gall.
 Estudiar població afectada de Grau I de Dependència i implementar les ajudes
necessàries.
 Centralització de la distribució d’aliments: establiment de lot i magatzem únic.
 Implementar la targeta moneder, conjuntament amb el lot per al programa
d’aliments.
 Optimitzar les possibilitats que ofereix el Centre Obert La Fulla en l’àmbit social.
 Creació d’un Fons Municipal de Garantia dels Drets Bàsics.
 Centralització de la gestió en finestreta única.
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③ CIUTADANIA

Educació
Objectius
1)

Defensa d’una educació pública i de qualitat i en català a l’abast de tothom i
amb igualtat d’oportunitats.

2)

Dotar l’acció educativa municipal d’un marc estratègic fruit d’un procés
participatiu amb la comunitat educativa.

3)

Enfortir i prestigiar els centres educatius de titularitat municipal així com els
corresponents òrgans de participació ciutadana.

4)

Fomentar la formació contínua dels vilatans i vilatanes al llarg de tota la seva
vida.

5)

Contribuir a un major èxit educatiu fent que aquest tendeixi a nivells europeus.

Actuacions principals
 Implantar un sistema de tarifació social als centres educatius municipals (Escoles
Bressol, Escola de Música i Dansa, Espai Nadó).
 Recuperació dels espais familiars (Espai Nadó i d’altres).
 Foment de les pràctiques esportives, culturals i de lleure amb col·laboració dels
centres i entitats de la vila (Patis oberts, Aules d’estudi,..).
 Pla Educatiu de Ciutat (PEC).
 Dignificar i enfortir la funció del Consell Escolar Municipal.
 Creació Consell de la infància.
 Implementació de mòduls de Formació Professional.
 Recuperació del programa de transició escola-treball (TET) i del programa de
qualificació professional inicial (PQPI).
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 Mantenir i/o ampliar els projectes que promouen l’èxit educatiu actualment en
marxa.
 Potenciar l’Escola d’Adults i desenvolupar un reglament per al seu funcionament.
 Recuperar i promocionar els casals d’estiu i el saló de la infància.
 Promocionar l’intercanvi de llibres de text.
 Sol·licitar a la Generalitat la implantació de la FP al municipi.
 Dignificar i promocionar l’Escola Municipal de Música i Dansa.
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③ CIUTADANIA

Igualtat
Objectius
1)

Promoure la igualtat efectiva entre dones i homes a Esparreguera.

2)

Sensibilitzar de la necessitat de les polítiques d’igualtat de gènere.

3)

Vetllar per la prevenció, detecció i actuació eficaç front la violència masclista.

4)

Promoure les polítiques d’igualtat de gènere de forma transversal.

5)

Potenciar l’associacionisme femení i donar suport a les entitats.

Actuacions principals
 Aprovació i implementació del II Pla Igualtat per a la ciutadania.
 Realització Pla Intern d’Igualtat.
 Actualització de l’apartat web dedicat a les polítiques de gènere.
 Commemoració anual dels actes del 8M (Dia de la Dona Treballadora) 28M (Dia
mundial de la salut de les dones) i 25N (Dia Internacional Contra la Violència
Masclista).
 Creació d’un butlletí digital de difusió d’activitats en perspectiva de gènere.
 Campanya sensibilització violència masclista i difusió dels serveis.
 Actualització Protocol i circuit violència masclista.
 Integració a la Comissió de Violència del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
 Desagregació dades per sexe en els Serveis Socials Bàsics i els serveis d’ocupació.
 Realitzar una activitat per fomentar i visibilitzar l’esport femení.
 Formació a les escoles dins el Pla d’Educació de Ciutat (PEC).
 Donar suport a les associacions de dones d’Esparreguera.
 Fomentar la creació d’una Xarxa de dones emprenedores.
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③ CIUTADANIA

Gent Gran
Objectius
1)

Millorar la planificació i comunicació de les activitats.

2)

Aprofitar l’equipament del Centre Dual.

3)

Incrementar l’autonomia personal de la gent gran.

4)

Descentralitzar les activitats als diferents barris.

Actuacions principals
 Planificar la gestió dels espais i dels serveis a través d’un Pla de Dinamització de la
Gent Gran.
 Donar a conèixer a la ciutadania les activitats que s’ofereixen.
 Donar suport a les entitats per obrir serveis a la ciutadania de manera transversal
amb altres regidories.
 Implicar Entitats per implementar activitats al Centre Dual.
 Aprofitar espais i horaris per la realització d’activitats dirigides a persones de totes
les edats.
 Implementació d’un menjador cívic al Centre Dual.
 Reforçar tallers dirigits a incrementar l’autonomia personal (tallers de memòria,
etc.).
 Implementació de polítiques intergeneracionals (converses, excursions, passeigs).
 Estudiar la apertura d’una consulta d’infermeria en Mas d’en Gall.
 Exportar activitats que es realitzin al Centre Dual, al Brullot (Mas d’en Gall).
 Estudiar la implementació d’un programa per a la millora de l’autonomia personal
de la gent gran a través del seguiment i acompanyament continu a la seva llar.
 Buscar una ubicació adient per a la realització del ball de la gent gran dels
diumenges.
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Serveis Socials Especialitzats
Objectius
1)

Millorar la gestió dels recursos per tal de donar resposta especialitzada a les
situacions i necessitats de la ciutadania .

2)

Analitzar la viabilitat de pisos tutelats per a persones amb discapacitat
intel·lectual.

3)

Millorar la qualitat de vida de les persones usuàries de la Residència.

Actuacions principals
 Millorar i optimitzar la gestió del personal a la Residència.
 Implementar projectes per a persones amb demència a la Residència.
 Arranjar el jardí i la rampa d’accés a la Residència per fer-hi un espai de lleure .
 Estudiar les necessitats de la Residència i realitzar propostes de millora (reformes
equipament i prevenció de riscos i pla d’autoprotecció).
 Fer un estudi sobre viabilitat de pisos tutelats o Residencies Llar transversalment
amb Serveis Territorials.
 Vetllar per aconseguir subvencions a altres Administracions.
 Potenciar i consolidar la Fundació d’Integració Laboral (FIL) i la funció social que
desenvolupa.
 Continuar fomentant i millorar la integració social de les persones amb discapacitat
a través del TOCC.
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Joventut
Objectius
1)

Millorar la participació i col·laboració de les associacions juvenils amb la
regidoria de joventut.

2)

Promoure programes d’educació i atenció sexual i reproductiva i prevenció
d’addiccions.

3)

Fer de Cal Trempat un veritable equipament juvenil.

4)

Fer polítiques intergeneracionals.

Actuacions principals
 Recuperar la Taula Jove i potenciar els serveis d’informació juvenil (PIDCES...).
 Elaborar un Pla de Joventut.
 Continuar treballant Pla d’Addiccions.
 Promoure programes d’educació i atenció sexual i reproductiva.
 Rehabilitació urgent de Cal Trempat (1ª planta i subterrani) per poder treure-li el
màxim rendiment.
 Implementar activitats conjuntament amb gent gran per fomentar la relació i la
solidaritat entre generacions.
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Interculturalitat
Objectius
1)

Fomentar la igualtat d’oportunitats, la convivència i la cohesió social a la vila.

2)

Assessorar en temes referents a la immigració tant a nivell legal com de cohesió.

3)

Posar els mitjans necessaris per a l’acompliment del reglament de la Llei
d’acollida del Parlament 10/2010 de 7 de maig.

4)

Potenciar l’associacionisme i treballar amb les entitats del municipi.

Actuacions principals
 Treballar conjuntament per tal que el fet diferencial cultural, religiós, sigui un valor
afegit i no un valor pejoratiu.
 Treballar en xarxa perquè les actuacions dutes a terme dins la Regidoria puguin ser
obertes a tota la ciutadania i incorporar en les activitats la riquesa de les diferents
cultures de la vila.
 Incorporar la transversalitat des de les regidories de Promoció Econòmica, Serveis
Socials, Educació, Cultura, Esport per tal d’optimitzar recursos.
 Continuar treballant per l’alfabetització de les persones immigrades sobretot les
marroquines de la primera generació.
 Pensar en la globalitat dels barris, treball comunitari i cohesió àmplia.
 Donar suport a les entitats.
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④ TERRITORI I
SOSTENIBILITAT
“L’àrea de Territori i Sostenibilitat fa referència a les regidories que
implementen polítiques que tenen una afectació al territori i a la via pública.
L’objectiu general d’aquesta àrea és, per tant, fer d’Esparreguera un territori
cohesionat, sostenible i responsable mediambientalment; un espai perquè
tota la ciutadania pugui gaudir i pensat per a les persones.”
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④ TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Medi Ambient
Objectius
1)

Posada en marxa de l’Agenda 21.

2)

Establir una correcta gestió forestal del terme municipal.

3)

Impulsar el Parc Rural de Montserrat amb la resta de municipis veïns.

4)

Impulsar l’educació ambiental i mesures de lluita contra el canvi climàtic a nivell
local.

5)

Mantenir i millorar l’actual sistema de gestió de l’aigua.

6)

Millorar l’eficiència energètica del municipi.

7)

Política energètica i gestió de residus sostenible i justa.

8)

Fomentar la recollida selectiva.

9)

Impulsar l’ús d’energies renovables en edificis públics.

10)

Recuperar i protegir l’espai natural del municipi (entorn del riu Llobregat, Ermita
del Puig, Can Roca etc.).

Actuacions principals
 Executar totes les actuacions recollides en l’Agenda 21 d’Esparreguera (incloent la
revisió anual d’indicadors ambientals, Comissió municipal de Medi Ambient, difusió
de les actuacions i dels resultats obtinguts).
 Publicar de forma mensual les dades de contaminació, l’índex de reciclatge i la
recollida d’escombraries.
 Implementació del programa LIFE Montserrat.
 Reactivar la sol·licitud d’ampliació del Parc Natural de Montserrat fins al nostre
terme municipal.
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 Reintroduir la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient i de la Festa de l’Arbre.
 Realitzar cursos de formació/educació ambiental als centres educatius.
 Reclamar a l’ACA la millora dels col·lectors de salmorres.
 Desconnexió progressiva i implantació d’energies renovables.
 Compra d’una trituradora forestal per millorar l’eficiència en la recollida d’esporga.
 Nou sistema de recollida de residus i campanya de sensibilització.
 Auditoria energètica i pla d’estalvi energètic dels edificis públics.
 Dignificar l’entorn del Puig i la zona dels Blaus. Possibilitat d’establir activitats
econòmiques.
 Crear una via verda del Llobregat per a vianants i ciclistes que connecti els barris del
Castell i Can Comelles.
 Millora de l’entorn de Can Roca.
 Arranjament de les fonts d’Esparreguera.
 Establir rutes senyalitzades per a senderisme/ciclisme.
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Salut Pública
Objectius
1)

Implementar la qualitat en la gestió dels serveis locals de salut pública.

2)

Millorar la gestió d’animals.

3)

Vetllar per l’aplicació de les normatives als establiments.

Actuacions principals
 Creació de contractes d’actuació per tal de millorar la gestió i reduir costos
innecessaris.
 Millorar els col·lectors d’aigües residuals.
 Conscienciar a la gent de la responsabilitat de la tinença d’animals i promoure que
les persones propietàries d’animals censin les seves mascotes.
 Crear zones d’esbarjo per a gossos i pipi-cans.
 Fer un control de les camades de gats.
 Realitzar més control de les actuacions al cementiri.
 Arranjament de l’entorn del cementiri.
 Estudiar la tarifa del cementiri
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Urbanisme i Via Pública
Objectius
1)

Agilització de la resposta funcional del departament, amb la disminució del
temps de durada de les gestions urbanístiques de la ciutadania.

2)

Racionalització del funcionament intern del departament i optimització de
personal i recursos tècnics.

3)

Reubicació física del departament, assolint major proximitat a la ciutadania.

4)

Adquisició i implementació dels recursos tècnics necessaris per l’òptim
funcionament del departament.

Actuacions principals
 Aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
 Redacció de la Ordenança no Fiscal XXI d’Obres.
 Redacció de la Ordenança d’Activitats.
 Enderrocament de la casa del Carrer Ametller - Pau Font, execució del vial i vetllar
per l’execució de la resta del Projecte d’Actuació Urbana PAU 3.
 Adquisició dels terrenys de domini privat de Can Roca.
 Planejament i execució d’un projecte de creació d’un espai lúdic als terrenys de
futura adquisició de Can Roca.
 Planejament i execució de les obres de clavegueram de Mas d’en Gall i Can Rial.
 Arranjament dels accessos i serveis dels Polígons Industrials de la Vila.
 Treballar per l’adquisició de l’edifici del carrer Arbres nº 19 (antiga caserna Guàrdia
Civil), l’edifici Puig de la Plaça de l’Ajuntament i Cal Pitango.
 Arranjament i aprofitament públic de Can Sedó.
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 Inici de l’execució per fases del Projecte de Millora Urbana de La Plana.
 Projecte de transformació en zona d’esbarjo i lleure del Torrent Mal.
 Projecte d’alternativa a la variant B-231 a Can Rial.
 Finalització projecte del Parc de Cal Vives.
 Arranjament carrer Ferran Puig.
 Projecte de millora del Camí del Cementiri.
 Projecte de reforma de la zona esportiva del Barri Font.
 Plantejar el projecte de remodelació de la antiga carretera N-II, i la seva
transformació en una zona més destinada a les persones.
 Millorar l’enllumenat del municipi a través de les noves tecnologies de baix consum.
 Recuperació de l’illa de vianants envaïda pels vehicles.
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Habitatge
Objectius
1)

Elaborar un Pla Local d’Habitatge.

2)

Creació de la borsa d’habitatge.

3)

Incentivar la incorporació d’habitatges buits a la borsa.

4)

Mediar perquè els habitatges buits propietat dels bancs o d’empreses es
disposin per lloguer social.

5)

Adquisició d’habitatge Públic per a lloguer social.

Actuacions principals
 Posar en funcionament la borsa d’habitatge i crear l’Oficina Local d’Habitatge.
 Impulsar a la sessió d’us a l’administració d’habitatges buits o permanents
desocupats, perquè els gestionin a règim de lloguer.
 Fomentar la rehabilitació dels habitatges en mal estat en contractes de masoveria
urbana.
 Incentivar l’ocupació i penalitzar la desocupació no justificada sobretot de les entitat
financeres i de les empreses (constructores).
 Afavorir l’emancipació.
 Aturar els desnonaments.
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Mobilitat i transport
Objectius
1)

Implementar el bus llançadora a Martorell.

2)

Millorar el bus urbà.

3)

Modificar les condicions de la zona blava.

4)

Creació i consolidació d’aparcaments perifèrics.

5)

Accés als barris perifèrics i connexió amb el nucli urbà, per a vianants i ciclistes.

6)

Desbloquejar la situació de l’aeri.

Actuacions principals
 Establiment del bus llançadora que enllaci amb el tren (RENFE i FGC).
 Millorar el traçat del bus urbà per que passi pel CAP i els complexes esportius.
 Millorar les parades del bus local per que sigui mes àgil.
 Replantejament de la zona blava: 30 minuts de la zona blava siguin gratuïts, no
aplicar la zona blava a l’agost.
 Millorar la zona blava de la Passió.
 Pressionar la Generalitat per acordar el futur de l’aeri.
 Debatre i consensuar el Pla de Mobilitat Urbana d’Esparreguera.
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Obres i serveis
Objectius
1)

Neteja general de carrers i places.

2)

Manteniment dels jardins i parcs i embelliment de les rotondes.

Actuacions principals
 Dotar el municipi dels mitjans necessaris per assolir els objectius i millorar el servei
de neteja i jardineria.
 Creació d’una Borsa de treball que permeti substituir amb relativa facilitat el
personal (baixes, vacances, jubilacions,…).
 Arranjar els parcs i jardins del municipi.
 Reacondicionar els polígons.
 Millorar l’accessibilitat del municipi a través de rampes i les mesures que
s’escaiguin.
 Estudiar la possibilitat d’adquirir un magatzem municipal.
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