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0.

SITUANT PRIORITATS
Per un Premià més educatiu, més cultural, més habitable, més
feminista, més connectat, més cuidador i més sostenible.

I.

UN PREMIÀ QUE CUIDI LA SEVA GENT
1. UN MODEL D’INCLUSIÓ SOCIAL TRANSVERSAL I PARTICIPATIU QUE
TINGUI CURA DE LES PERSONES, FOMENTI L’AUTONOMIA I LA SEVA
EMANCIPACIÓ
2. UNA COMUNITAT QUE GARANTEIXI EL DRET A LA CIUTAT EDUCADORA
3. GARANTINT UNA CIUTAT SALUDABLE
4. ESPORT, VIDA SALUDABLE I COHESIÓ
5. LA CULTURA, DRET

SOCIAL VERTEBRADOR

DE CIUTADANIA

LLIURE

I CREATIVA
6. EL CATALÀ I L’OCCITÀ, PATRIMONI COMÚ I EINA D’INCLUSIÓ I COHESIÓ

II.

UN PREMIÀ AMB POLÍTIQUES VALENTES
1. CAP A UNA ENERGIA NETA, RENOVABLE, DEMOCRÀTICA I ACCESSIBLE
2. L’AIGUA: UN BÉ COMÚ, UN DRET HUMÀ, UN SERVEI BÀSIC I PÚBLIC I
NO UNA MERCADERIA
3. PER UN CONSUM RESPONSABLE I UNS COMPROMISOS

ÈTICS CAP

AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I LA SOLIDARITAT
4. TRANSPARÈNCIA EN L’ELABORACIÓ DELS PRESSUPOSTOS, PARTICIPACIÓ
I RENDICIÓ DE COMPTES
5. UNA FISCALITAT SOCIALMENT JUSTA I EQUITATIVA
6. GOVERNANT LA COMPLEXITAT: UNA NOVA MANERA D’ORGANITZAR ELS
AJUNTAMENTS I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
7. RECURSOS

HUMANS

MUNICIPALS

OCUPACIONAL, L’EQUITAT I L’EFICÀCIA

III. UN PREMIÀ HABITABLE

PER

LA

QUALITAT

1. LA

PLANIFICACIÓ

URBANÍSTICA,

ELEMENT

ESSENCIAL

DE

LA

CONFIGURACIÓ DE PREMIÀ
2. LA PROTECCIÓ DEL SÒL AGRARI, UNA PRIORITAT PER FER EFECTIVA UNA
ECONOMIA DIVERSIFICADA, UN SECTOR PRIMARI CAPAÇ D’ESDEVENIR
ALTERNATIVA ECONÒMICA I UNA PRODUCCIÓ ALIMENTÀRIA KM 0
3. MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE I CONTRA LES CONTAMINACIONS
4. PER UNA MOBILITAT PÚBLICA, SEGURA,

SOSTENIBLE I GENERADORA

D’EQUITAT
5. CONVIVÈNCIA RESPONSABLE AMB ELS ANIMALS
6. CAP AL RESIDU ZERO I CAP A UNA ECONOMIA CIRCULAR
7. PATRIMONI NATURAL
8. PROTECCIÓ DEL LITORAL

IV. UN PREMIÀ AMB FUTUR
1. POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
2. CONSOLIDAR UNA ECONOMIA VERDA I SOCIAL. L’ACTIVITAT CREA CIUTAT I
OCUPACIÓ
3. PER LA CREACIÓ I EL FOMENT D’OCUPACIÓ DE QUALITAT
4. MILLORAR L’EFICÀCIA I LA COORDINACIÓ DE LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ
5. PRIMER, LES PERSONES. ACCIÓ ESPECÍFICA PER A COL·LECTIUS AMB
MAJORS DIFICULTATS
6. SUPORT I PROTECCIÓ PER A TREBALLADORS/ES AUTÒNOMS
7. ACCIÓ INTEGRAL PER A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ
8. LA INDÚSTRIA COM A MOTOR DE L’ECONOMIA LOCAL
9. EL COMERÇ FA VIDA, FA CIUTAT I CREA OCUPACIÓ
10. PER UN TURISME LOCAL DE QUALITAT, RESPONSABLE I SOSTENIBLE I
AMB UNA MILLOR QUALITAT LABORAL

V.

UN PREMIÀ FEMINISTA I RADICALMENT DEMOCRÀTIC
1. FEMINISMES I LGBTI+

2. CIUTADANIA INCLUSIVA, MIGRACIONS I INTERCULTURALITAT
3. CONVIVÈNCIA I LAÏCITAT
4. LLUITAR CONTRA ELS DELICTES D´ODI I DISCRIMINACIÓ ALS MUNICIPIS
5. JUSTÍCIA I DRETS HUMANS
6. UN MODEL DE SEGURETAT DE PROXIMITAT I COMUNITARI
7. MÉS PARTICIPACIÓ CIUTADANA
8. CIUTATS I POBLES IMPLICATS EN LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL, LA PAU
I ELS DRETS HUMANS
9. POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE MEMÒRIA

0. SITUANT PRIORITATS
Des d’En Comú Podem estem decidits i decidides a fer un Premià que posi la
vida de les persones al centre. Comencem situant el que ens semblen
prioritats. Volem un Premià:

Més educatiu.
Seguirem defensant l’escola pública.
Impulsarem equipaments i programes de suport per a l’etapa 0 a 3.
Ens comprometem amb la construcció de la segona bressol.
Donem suport als projectes d’atenció a la diversitat.
Promocionem l’escola inclusiva per combatre la segregació escolar.
Impulsarem que les escoles esdevinguin coeducadores, feministes, que
treballin en favor de la igualtat.
Realitzarem diagnosis en els espais de lleure per tal d’assegurar patis dels
centres docents que no segreguin per sexe.
Promourem la presència d'entitats d'educació en el lleure als barris on no hi
són presents.
Farem una jornada d'acollida als nous i noves docents que arribin cada curs
al poble.
I dotarem d'un equip d'educadors i educadores socials destinats als nostres
carrers i places.

Més cultural.
Farem

possible

uns centres cívics

i equipaments municipals

verdaders motors culturals dels barris.

que

siguin

Garantirem una programació cultural estable, dinamitzada i que representi
la diversitat de la nostra vila als espais municipals.
Defensem

una

programació

cultural

accessible

econòmicament, i

ho

aconseguirem mitjançant la tarifació social.
Treballarem per interrelacionar i generar llaços de coneixença i pertinença
entre la diversitat cultural (i d’origens, i de llengües) existent a Premià.

Més habitable.
Fomentarem la pacificació dels carrers com a eina de promoció del comerç
local i per recuperar el carrer com un espai essencial en què relacionar-nos,
compartir, viure i gaudir.
Promourem la creació d’una oficina d’habitatge: destinada a les ajudes al
lloguer, al suport al lloguer social i a la mediació per aturar desnonaments.
Combatrem l’especulació exercint els controls pertinents dels pisos turístics.
Impulsarem un urbanisme amb ulls d’infant, per retornar els carrers als
nens i nenes.
Incorporarem els principis de l'urbanisme ecològic des de l'inici dels
processos urbans.
Fomentarem i apostarem per la remunicipalització de serveis.
Reforçarem tots els programes de recuperació d’excedents alimentaris.
Donarem suport a les iniciatives comunitàries de producció d’aliments
adreçades a la població més vulnerable.

Més feminista.
Formarem al personal de l’Ajuntament en matèria d’igualtat de gènere i
establirem referents en totes les àrees.

Situarem com a qüestió de primer ordre el combat de les violències
masclistes i la LGTBI+fòbia, així com l’enfortiment dels circuits de detecció,
atenció, derivació i reparació.
Elaborarem un pla contra la pobresa, que avui està feminitzada.
Promourem la pràctica femenina esportiva i la presència de dones creadores
a la programació cultural.
Realitzarem un informe anual d’impacte de gènere de les polítiques
municipals.
Desenvoluparem polítiques que afavoreixin la presència de dones a les
organitzacions.
I treballem per anar ampliant serveis públics de cura de les persones,
sabent que la cura invisible avui recau sobre les espatlles de les dones.

Més connectat.
Exigim una aposta clara pel transport públic, eficient i sostenible.
Reclamem un transport públic de qualitat i econòmic, que doni resposta
també als barris. És necessària la posada en marxa del baixador Can Pou Camp de Mar.
Dins del municipi, prioritzem l’adaptació del poble per generar una trama de
carrils bici i zones pacificades que faciliti la mobilitat a peu i en bicicleta; i
alhora enfortint el bus urbà, creant un segon bus que connecti els barris.
I en clau de comarca, pressionarem per eliminar el peatge de la C-32 i que
aquesta sigui la via rápida interurbana gratuïta. Per transformar la NII en un
gran passeig que vertebri el Maresme. Per una molt forta inversió en
Rodalies. Per instaurar la T-mobilitat. Per la línea orbital de tren entre
Mataró i Granollers. I per una ràpida xarxa de busos.

Més cuidador.
Creiem en allò públic com a xarxa que no deixi caure ningú.
Dotarem als serveis socials d’un pressupost i de professionals suficients per
a fer front als reptes socials que encara el nostre poble.
Reforçarem la feina d’atenció integral des dels serveis socials; cuidant
aspectes com la salut, l’educació, la cultura, l’ocupació i l’habitatge.
Potenciarem la perspectiva comunitària als diferents nivells d’atenció dels
serveis socials.
Reclamem la construcció del segon CAP i l’assignació de personal suficient
per

cobrir

les

mancances

actuals, des

de

metges

de

capçalera

a

especialistes.
Garantirem l'accés al sistema sanitari a tota la ciutadania, assegurant
l’empadronament i la targeta sanitària sense cap tipus exclusions.
Impulsarem el servei municipal de salut bucodental a la població en risc
d’exclusió i vulnerabilitat econòmica, i especialment d’infants i joves.
Aplicarem en aquest servei la tarifació social.
Millorarem l’acompanyament públic a les situacions de vulnerabilitat, com
ara les relacionades amb la pobresa, la soledat o la malaltia.
Implementarem ajudes a l’IBI per persones més grans de 65 anys, així com
ajudes al lloguer, a la rehabilitació d'immobles i a l'accés a l'habitatge de la
gent jove.
Desenvoluparem un programa de tarifació social: a l’escola de música, a la
piscina, i a la resta de serveis municipals.
Promourem polítiques per un envelliment actiu i en comunitat.

Més sostenible.
Defensem i exigim Can Sanpere com a pulmó verd i zona d’equipaments
municipals.
Tindrem

cura

de

les

zones

verdes,

els

parcs

i

les

places per

a

què esdevinguin espais per a tothom, accessibles i nets.
Ens comprometem amb la reducció del consum energètic dels equipaments
municipals i dels carrers, i amb l’ús de les energies renovables.
Impulsarem oficines municipals d’assessorament energètic, lluita contra la
pobresa energètica i promoció de l’ús racional de l’energia.
Defensarem la preservació i recuperació del litoral, amb actuacions
ecològiques que posin al centre la cura del medi.
Apostem per una gestió adequada de les platges, amb un manteniment
continuat durant tot l’any.
Impulsarem la creació d’una platja per gossos, tot promovent la tinença
responsable d'animals.
Ens comprometem amb la millora en la gestió dels residus, tant dels que
generem des de la institució com dels que gestionen les famílies.

Recordant que “no tenim planeta B”, acabem aquest punt zero sobre les
nostres prioritats.

I.

UN PREMIÀ QUE CUIDI LA SEVA GENT
1. UN MODEL D’INCLUSIÓ SOCIAL TRANSVERSAL I
PARTICIPATIU

QUE

TINGUI

CURA

DE

LES

PERSONES, FOMENTI L’AUTONOMIA I LA SEVA
EMANCIPACIÓ
Els darrers anys, les polítiques d’austeritat i les retallades en recursos i
eines

de protecció social han obligat al món local a fer front a les

emergències

socials

en

primera

línia,

gairebé

en

solitari,

sense

pràcticament suport de les altres administracions de l’Estat.
A la vegada, el creixement de les necessitats socials ha portat a la gent a
organitzar-se per tal de donar una resposta

col·lectiva a aquestes

necessitats; així han nascut i consolidat plataformes socials que han
propiciat suport i també apoderament col·lectiu.
Avui, alguns donen per superada la crisi macroeconòmica però els seus
efectes es mantenen i han empitjorat les condicions de vida de la gent;
tant

les retallades socials, en salut, educació, cultura i també en drets

laborals; com les dificultats en l’accés a coses tan bàsiques com un
l’habitatge; així com els canvis demogràfics i de vida actuals, han
contribuït a fer més gran l’escletxa de la desigualtat i a accentuar noves
vulnerabilitats.
Si el gènere, l’origen, la discapacitat, la situació econòmica... són els
factors de risc, aquests s’expressen en formes diverses al llarg del cicle de
vida; en forma de fracàs escolar, de problemes de salut, de solitud, de
pobresa cultural, d’infrahabitatge, etc. Calen, doncs, compromisos ferms
per

reduir

l’impacte d’aquests

factors

d’exclusió i superar

les

desigualtats.
Nosaltres volem fer de Premià un poble compromès amb la igualtat entre
dones i homes, amb l’emancipació de la gent jove, amb la vida
independent de les persones amb diversitat funcional i amb la vida digna
per a les persones grans; amb l’erradicació de la pobresa infantil, i amb

situar les cures al centre, enteses com una qüestió social i no individual.
Volem que allò públic sigui una xarxa que ni deixi caure ningú.
Per poder fer efectiva la inclusió social, una societat cohesionada, ens
calen polítiques que potenciïn l’acció comunitària com a motor de
canvi, enfortint també les xarxes de suport social, creant els espais
adients per a què tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida, i
sense deixar de donar resposta a les emergències socials, prioritzant
accions que s’orientin a:
1.

Impulsar un nou model de serveis socials municipals

2.

Garantir uns ingressos mínims per a tothom,

el dret a

l’alimentació i els subministraments bàsics
3.

Garantir

l’atenció

a les

persones

sense

llar, el

dret

a la

cura i a l’autonomia personal
4.

Promovent polítiques per a un envelliment actiu i en comunitat

5.

Garantint els drets

de la infància, l’adolescència i de les

persones amb diversitat funcional
6.

Recolzant la tasca de les cuidadores familiars i dels i les nostres

professionals
7.

Avançant en la participació i la coproducció de les polítiques

socials

1.1.

IMPULSAREM UN NOU MODEL DE SERVEIS SOCIALS
MUNICIPALS

Volem avançar cap a uns serveis socials bàsics propers, centrats en les
persones i d’orientació comunitària.
El Sistema de Serveis Socials té el gran repte d’integrar les necessitats
socials derivades de l’envelliment

de la població, les econòmiques,

conseqüència de la desigualtat i les socials nascudes arrel de l’aparició
de les

noves xarxes de relacions i d’integrar

a la seva missió

l’acompanyament a la ciutadania en la seva vida autònoma i integrada a
la seva comunitat.

Aquests reptes necessiten d’un nou model d’atenció dels serveis socials
on es redefineixin les prestacions

i

serveis

accessibles

per

a

la

ciutadania, les pràctiques d’intervenció social, es repensin els models
organitzatius

i

s’augmenti

la

intervenció

des

de

la

perspectiva

comunitària.
Per això,
-

Dotarem als serveis socials d’un pressupost i de professionals

suficients per a fer front als reptes socials.
-

Reforçarem l’atenció integral des dels serveis socials amb

salut, educació, cultura, ocupació, habitatge.
-

Treballarem per un model de desenvolupament professional

als centres de serveis socials amb reconeixement social i que faciliti
la seva relació amb la comunitat.
-

Potenciarem la participació activa de les persones

usuàries

dels serveis socials en la definició i seguiment del seu propi pla de
treball i promovent la seva vinculació amb les xarxes formals i
informals de l’entorn.
-

Buscarem

assegurar

la perspectiva comunitària en

els

diferents nivells d’atenció (individual, familiar, grupal, i comunitària).
-

Continuarem reivindicant una major implicació de totes les

administracions amb competències en els serveis socials municipals.
-

Reforçarem la recerca i la gestió del coneixement en elsserveis

socials.

1.2. GARANTIREM UNS INGRESSOS MÍNIMS PER A TOTHOM
Per a Premià En Comú Podem, la política ha contribuir a fer que tota la
ciutadania tingui uns ingressos mínims. L’accés als programes de garantia
d'ingressos necessiten la corresponsabilització de totes les administracions,
conèixer a totes les persones que els necessiten i acompanyar-les en fer
efectius els seus drets. I, de forma simultània, impulsar - com han fet
l’Ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments del canvi - programes
propis d’acompanyament focalitzats en els col·lectius més vulnerables. Per
això:
- Vetllarem per a què tota persona amb dret a la Renda Garantida
de Ciutadania o qualsevol altra prestació econòmica tingui accés a la
mateixa.
- Continuarem atenent les situacions d’urgència social amb ajudes
que prioritzin els col·lectius més vulnerables.
- Promourem la cooperació
sistema

intermunicipal

buscant

aconseguir

un

d’ajudes el màxim d’equitatiu possible, i l’extensió de la

tarifació social a tots els serveis municipals.
- Combatrem

la feminització de la pobresa amb programes que

atenguin les situacions de risc social des d’una perspectiva de
prevenció i emancipació.

1.3.

GARANTIREM

ELS

DRETS

A

L’ALIMENTACIÓ

I

ELS

SUBMINISTRAMENTS BÀSICS
Aquests

darrers

anys,

la

precarització

extrema

de

l’ocupació

l’empobriment de les classes treballadores del nostre país han fet

i

que,

l’encariment dels aliments i la insuficiència del salari per a cobrir les
necessitats bàsiques de la llar hagin impedit a molta gent disposar d’una
bona alimentació i de subministraments vitals. El dret a una alimentació
adequada en totes les etapes de la vida i el dret a l’electricitat, l’aigua i el
gas són bàsics per viure una vida saludable i digna. Per aquest motiu:
- Reforçarem tots
alimentaris que

els programes

de

recuperació d’excedents

tinguin com a objectiu un accés universal als

mateixos a un preu assequible.
- Donarem suport a les iniciatives comunitàries de producció d’aliments
adreçades a la població més vulnerable.
- Acompanyarem i defensarem a la ciutadania davant els abusos del
mercat elèctric, exigint a les companyies subministradores la seva
responsabilitat en les situacions de pobresa energètica.
- Assessorarem la ciutadania per acollir-se al bo social a fi d’evitar
l’increment del deute de famílies en situació de vulnerabilitat.
- Impulsarem oficines municipals d’assessorament energètic i lluita
contra la pobresa energètica, com a servei de prevenció, informació
i comprensió sobre les factures de llum, aigua i gas, i promourem l’ús
racional de l’energia.
- Exigirem al Govern de la Generalitat major implicació per fer complir
la llei a les subministradores.

1.4.

DRET A L’HABITATGE. LLAR PER A TOTHOM

Per poder garantir una vida digna a tothom cal garantir, entre d’altres, un
habitatge. Hem treballat intensament durant aquest

mandat

per

implementar una política d’habitatge que atengui la situació actual
d’emergència i que actuï sobre les causes concretes que impedeixen
accedir a una llar al poble o ciutat. L’objectiu principal és facilitar aquest
accés a diferents capes de la societat mitjançant propostes innovadores i
tenint en compte nous reptes com l’envelliment de la població. Per
generalitzar aquest dret cal canviar la percepció que sovint es té de
l’habitatge com un bé d’inversió i assumir que és un bé de primera
necessitat.
Lluitar contra el sensellarisme és lluitar per l’accés a l’habitatge.

Des dels

nostre pobles impulsarem accions per situar la problemàtica a l’agenda
social en l’àmbit nacional

i buscarem

solucions

per facilitar l’accés

estable a qui ha estat vinculat als serveis residencials i d’allotjament
temporal, per això:
- Dotarem als nostres

municipis de recursos per lluitar contra

l’exclusió residencial i social
- Impulsarem

oficines

municipals

de

mediació,

per

aturar

desnonaments , prestant atenció, acompanyament i ajut a les
persones que no poden fer front al pagament dels seus habitatges.
- Reivindicarem al Congrés la reforma de la LAU per frenar la pujada
dels preus dels lloguers i per capacitar als Ajuntaments en la seva
regulació
- Promourem pactes municipals per a garantir

atenció i dispositius

d’urgència a les persones sense llar des de la cooperació i l’equilibri
territorial.

- Treballarem per aconseguir l’accés de les persones sense llar als
programes d’habitatge públic.
- Reivindicarem la corresponsabilitat de la Generalitat de Catalunya
en el disseny del model d’atenció a les persones sense llar i en el
seu finançament.

1.5.

GARANTIREM EL DRET A LA CURA I A L’AUTONOMIA PERSONAL

Les cures són essencials en el desenvolupament de la vida quotidiana i
acostumen a recaure en les famílies i sobretot en les dones. L’envelliment
de la població juntament amb l’augment de
comportarà

una

major

necessitat

de

cures.

l’esperança
A

més

de
a

vida

més, les

preferències de la ciutadania s’escoren cap a voler envellir a casa seva, i
això farà necessari afrontar que una part de la població necessitarà
atencions especialitzades a domicili. Així:
- Apostarem per un model de cura que permeti que la persona
visqui el major temps possible a la seva llar reforçant els programes
d’ajuda a domicili, l’assistència personal i les tecnologies de la cura.
- Alhora, reivindicarem a la Generalitat de Catalunya la creació de
noves places residencials, per cubrir necessitats avui desateses.
- Vetllarem per un sistema d’atenció a la cura amb serveis suficients
en cada àmbit comunitari.
- Treballarem amb els serveis de salut per a una atenció integral i
integrada.
- Exigirem una gestió ràpida i eficaç dels processos vinculats a la Llei de
Dependència.

1.6.

DONAREM SUPORT

A LA

TASCA

DE

LES

CUIDADORES

FAMILIARS I PROFESSIONALS
Les cures han estat sempre majoritàriament en mans de les dones, i són
treballs imprescindibles per a la vida que han estat permanentment poc
valorats i mal pagats. Premià en Comú Podem volem contribuir a posar fi a
la inexistència de reconeixement, a la precarització i a

la vulnerabilitat

de les persones cuidadores i apostem per la corresponsabilitat d’aquestes
tasques. Amb recursos municipals i també donant suport a iniciatives
ciutadanes i cooperatives que milloren la pràctica de les cures, i per ferho:
- Desenvoluparem recursos i serveis de suport

a les persones

cuidadores no professionals.
- Crearem serveis que

donin suport

a les necessitats de

les

cuidadores professionals en el camp d’assessorament laboral,
assistencial, sanitari, residencial i legal.
- Impulsarem projectes cooperatius de persones treballadores de les
cures.

1.7.

PROMOVENT POLÍTIQUES PER

A UN ENVELLIMENT ACTIU I EN

COMUNITAT
En els pròxims anys, el creixement del nombre de persones grans tindrà
cada vegada més pes en la població. L’afebliment de les xarxes familiars i
socials fan que moltes d’elles es sentin soles. La soledat té
repercussió clara en la salut de les persones
vida. Per fer-hi front:

una

i en la seva qualitat de

- Incrementarem

la

participació

social

donant

suport

a

l’associacionisme de la gent gran i activant xarxes socials informals.
- Lluitarem contra la solitud no volguda de les persones grans, oferint
un conjunt de serveis i promovent la participació comunitària.
- Fomentarem

els

habitatges

tutelats

de

caràcter

públic

i

afavorirem la creació de projectes d’habitatge comunitaris.
- Promourem un poble amigable amb l’objectiu d’adequar els espais
per a les persones grans a les seves necessitats per desenvolupar
una vida autònoma i independent.
- Garantirem un envelliment digne i autònom a les persones grans
LGTBI al municipi en general i als centres i residències en
particular. Incloure en els plecs de clàusules per a la contractació
de la gestió de residències de persones grans de titularitat
pública, l’obligatorietat que tot el personal sigui format sobre
diversitat sexual i de gènere, per garantir els drets de les
persones LGTBI.

1.8.

GARANTINT ELS DRETS DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

Volem que els serveis municipals siguin amb i per la infància

i

l’adolescència. Tractant a la infància com a ciutadania amb drets i deures.
I també, davant el deteriorament de les condicions socioeconòmiques de
les famílies, que han fet incrementar el nombre de situacions de risc que
afecten a la infància, atendre als infants i adolescents en situació de risc i
desemparament. Des d’aquesta perspectiva:
- Impulsarem Plans municipals de drets i oportunitats de la infància.
Apostem per una visió transversal, facilitadora de la coordinació

entre els diferents serveis que s’hi adrecen i basada en les figures de
referent

únic

per

aquells

infants

amb

alguna

problemàtica

sociofamiliar. Cal elaborar Plans Integrals d’Infància, d’actuació
intensiva i sostinguda que no estigmatitzin als infants en risc.
- Atendrem totes les necessitats del cicle 0-3: Començant per espais
públics a l’aire lliure destinats a aquesta etapa de la vida.
Impulsarem equipaments i programes de suport suficients. Volem
que la titularitat, el finançament i la gestió d’aquests equipaments i
programes sigui pública, i amb corresponsabilitat local i supralocal, i
amb garantia de qualitat, equitat i accés lliure i gratuït per totes les
famílies que ho demandin.
- Difondrem els drets dels infants i incorporarem la seva mirada en
l’elaboració de pressupostos municipals

i per donar-hi el màxim

reconeixement polític possible en els organigrames municipals.
- Farem revisió del sistema de protecció a la infància en casos de
violència masclista.
- Dotarem d’ajuts econòmics per garantir la participació de tots els
infants que ho vulguin en les activitats culturals, educatives o
esportives dels poble.
- Acompanyarem els i les joves que es puguin trobar sense xarxa
familiar.

1.9.

AVANÇANT EN UN POBLE QUE GARANTEIXI ELS DRETS DE LES
PERSONES EN LA SEVA DIVERSITAT

Apostem per un model de polítiques públiques que facin possible
l'autonomia i la vida independent de les persones amb discapacitats
de manera que puguin desenvolupar de forma plena els seus
projectes vitals i col·lectiu. Premià en Comú Podem apostem per uns
municipis 100% accessibles. Amb aquest fi:
- Assegurarem que qualsevol obra, equipament o servei compleixi
els requisits de la llei d’integració social (LISMI).
- Promourem l’accés de persones en situació de diversitat funcional
a l’ocupació, via plans d’ocupació i potenciant l’educació i la formació
inclusiva.
- Avançarem cap a la vida independent, l’autonomia personal i la
participació plena en la vida del poble.
- Promourem l’oci inclusiu

i del temps lliure, tant pel que fa al seu

gaudi com a la seva participació, amb projectes que promoguin
activitats de lleure inclusives en equipaments socioculturals i de
lleure

i

projectes

de

mediació

en

el

lleure

per

promoure

l’acompanyament i els suports per a què persones amb diversitat
funcional puguin participar en la comunitat.
1.10. LES CURES AL CENTRE
Promourem polítiques familiars orientades a garantir una redistribució
equitativa de la cura en les famílies. La relació entre els temps
dedicats al treball assalariat i els temps per a les cures i la vida
personal, continuen produint i reproduint les desigualtats de gènere,
pels usos desiguals de dones i homes en els temps dedicats als

treballs. Cal reorganitzar els temps de cures i del treball assalariat per
assolir la corresponsabilitat i justícia de gènere i situar la sostenibilitat
de la vida al centre. Cal avançar en nous pactes socials que atorguin
valor al treball de cures i abordin la necessària corresponsabilitat
d’aquestes cures, a més a més de la ja exposada necessitat
d’assumpció pública de part de la responsabilitat. Així,
- Reconeixerem i visibilitzarem la diversitat de models familiars, en
totes les esferes: des de l’acció diària fins a la inclusió en els tràmits
administratius del municipi i l’Administració vinculada.
- Impulsarem estratègies de visibilització de la importància d’assolir la
corresponsabilitat vers les cures i la sostenibilitat de la vida per part
dels agents socials i econòmics.
- Impulsarem

actuacions

socioeducatives i comunitàries

dirigides

a fomentar la corresponsabilitat dels homes en les cures.
- Garantirem

la

qualitat

dels

serveis

de

cura

externalitzats,

donant prioritat a les clàusules tècniques i socials per damunt de
les clàusules econòmiques.
1.11. AVANÇANT

EN LA PARTICIPACIÓ I LA COPRODUCCIÓ

DE LES

POLÍTIQUES SOCIALS
Cal incorporar al municipalisme totes les sinergies i lluites que durant tots
aquests anys han fet front a les conseqüències socials de les polítiques
d’austeritat i alhora facilitar l’accés a la participació ciutadana per
promoure el seu apoderament . Premià en Comú Podem impulsarem un
model de governança democràtica i de treball en xarxa, establint un diàleg
transparent i un marc de coordinació, assessorament i col·laboració estable
amb les associacions, entitats, moviments socials i tercer sector social
representatius del municipi. Així,

- Promourem polítiques coproduïdes conjuntament i dirigides, no només
a pal·liar les problemàtiques socials, sinó a prevenir-les abans que
aquestes sorgeixin i es cronifiquin.
- Situarem la ciutadania i els diferents moviments socials en clau
d'agents que han de poder decidir sobre tots aquells grans projectes
que repercuteixin al municipi.
- Millorarem els canals de participació, per tal de fer-los més
accessibles,
utilització

oberts
dels

i

transparents.

mitjans

presencials

I

seguirem
i

digitals

fomentant
que

la

permetin

augmentar la participació i la diversitat dels i les participants.
- Promocionarem l’associacionisme i la iniciativa social com a forma clau
de participació ciutadana i de reforç de la cohesió social.
- Continuarem
contractació

treballant
pública

per

aconseguir

un nou

marc de

dels serveis a les persones que ens permeti

avançar en l’exigència de les clàusules socials, de gènere o
ambientals, que integri el valor afegit del tercer sector i la
priorització de la qualitat, condicions laborals i la consideració de les
necessitats específiques de les persones usuàries, sobretot els més
vulnerables, per sobre de consideracions econòmiques.
- Defensarem uns serveis públics amb drets laborals garantits també
en cas de subcontractacions empresarials i per treballadors i
treballadores vinculades des del tercer sector.

1.12. UNA COMUNITAT QUE GARANTEIXI EL DRET A LA CIUTAT
EDUCADORA
Volem ciutats que siguin educadores. La ciutat educadora reposa sobre
l’escola, però va més enllà. Les escoles de la ciutat educadora són
obertes al seu entorn, inclusives, i totes les persones, grans i petits, hi
aprenen a partir de l’acció. Les escoles de la ciutat educadora fomenten
l’educació comunitària.
I més enllà d’aquestes ens trobem amb l’educació al llarg de la vida. La
ciutat educadora reconeix l’educació infantil com a plenament educativa,
i fa de la formació professional i de la formació de les persones adultes
espais de desenvolupament.
La ciutat educadora procura que cada ciutadana i cada ciutadà trobi
oportunitats per a l’aprenentatge i per al creixement, i promou un
projecte educatiu gestionat democràticament. S’organitza en comissions i
grups que proposen, realitzen i revisen la feina feta.
La ciutat educadora només és possible des del municipalisme educatiu.
Ajuntaments compromesos amb l’educació com eina d’emancipació i com
oportunitat per acabar de soca- rel amb les desigualtats socials.
Farem de l’educació una prioritat de les nostres polítiques municipals,
perquè

sabem que l’educació és la porta d’entrada a molts d’altres

drets, i que enfront d’una onada neoliberal i conservadora, hem de
defensar-la com un bé públic i comú, al servei de la llibertat i la justícia
social.

1.13. POSAR LA

PETITA INFÀNCIA AL

CENTRE DE LES

NOSTRES

POLÍTIQUES EDUCATIVES
Apostarem per l'educació de tots els infants de 0-3 anys, des d’escoles
bressol públiques i espais familiars, des d’un model municipal proper a les
famílies, més equitatiu, personalitzat, i de qualitat. Així,
-

Vetllarem perquè

l’oferta de places públiques d’educació per

infants entre zero i tres anys creixi de manera significativa.
- Pressionarem per fer baixar les ràtios, per una atenció més
personalitzada.
- Ens comprometem amb la construcció de la segona bressol.
- Seguirem desenvolupant la tarifació social en els preus públics de
les bressol.
-

Exigim al Departament d’Ensenyament el retorn dels deutes del
finançament de l’escola bressol municipal.

- Crearem espais públics a l’aire lliure destinats a aquesta etapa de la
vida, i reservarem programes de suport, assessorament i oci a les
famílies amb petita infància, doncs educa el municipi sencer.

2. UNA COMUNITAT QUE GARANTEIXI EL DRET A LA
CIUTAT EDUCADORA
Volem ciutats que siguin educadores. La ciutat educadora reposa sobre
l’escola, però va més enllà. Les escoles de la ciutat educadora són
obertes al seu entorn, inclusives, i totes les persones, grans i petits, hi
aprenen a partir de l’acció. Les escoles de la ciutat educadora fomenten
l’educació comunitària.
I més enllà d’aquestes ens trobem amb l’educació al llarg de la vida. La

ciutat educadora reconeix l’educació infantil com a plenament educativa,
i fa de la formació professional i de la formació de les persones adultes
espais de desenvolupament.
La ciutat educadora procura que cada ciutadana i cada ciutadà trobi
oportunitats per a l’aprenentatge i per al creixement, i promou un
projecte educatiu gestionat democràticament. S’organitza en comissions i
grups que proposen, realitzen i revisen la feina feta.
La ciutat educadora només és possible des del municipalisme educatiu.
Ajuntaments compromesos amb l’educació com eina d’emancipació i com
oportunitat per acabar de soca- rel amb les desigualtats socials.
Farem de l’educació una prioritat de les nostres polítiques municipals,
perquè sabem que l’educació és la porta d’entrada a molts d’altres
drets, i que enfront d’una onada neoliberal i conservadora, hem de
defensar-la com un bé públic i comú, al servei de la llibertat i la justícia
social.

2.1. POSAR

LA PETITA

INFÀNCIA

AL CENTRE

DE

LES NOSTRES

POLÍTIQUES EDUCATIVES
Apostarem per l'educació de tots els infants de 0-3 anys, des d’escoles
bressol públiques i espais familiars, des d’un model municipal proper a les
famílies, més equitatiu, personalitzat, i de qualitat. Així,
- Vetllarem perquè l’oferta de places públiques d’educació per
infants entre zero i tres anys creixi de manera significativa.
- Pressionarem per fer baixar les ràtios, per una atenció més
personalitzada.
- Ens comprometem amb la construcció de la segona bressol.
- Seguirem desenvolupant la tarifació social en els preus públics de
les bressol.
- Exigim al Departament d’Ensenyament el retorn dels deutes del
finançament de l’escola bressol municipal.
- Crearem espais públics a l’aire lliure destinats a aquesta etapa de la
vida, i reservarem programes de suport, assessorament i oci a les

famílies amb petita infància, doncs educa el municipi sencer.

2.2. CORREGIR LES DESIGUALTATS EDUCATIVES DE PARTIDA QUE AFECTEN LES
VEÏNES I ELS VEÏNS EN SITUACIONS SOCIALS MÉS VULNERABLES
Lluitarem contra les desigualtats educatives, com a pas imprescindible
per

avançar

cap

a

una

igualtat

d’oportunitats

educatives

amb

independència de l’estatus social d’origen de les persones. Per això,
- Farem un ús estratègic del mapa escolar com a instrument per
combatre la segregació.
- Dissenyarem una política municipal integral de beques i ajuts amb
caràcter redistributiu.
- Reforçarem les polítiques i actuacions municipals que tenen un
impacte directe en la millora de les condicions d’educabilitat.

2.3.

EDUCACIÓ COMUNITÀRIA ARREU

Posarem l’energia educadora dels veïns i les veïnes al servei de projectes
que van més enllà de l’escola, i teixirem vincles i aliances per tal que
tothom se senti participant actiu del projecte educatiu de la seva ciutat.
Per això,
- Enfortirem el nostre model de ciutat educadora, apostant per les
Taules Municipals de tècnics i tècniques per impulsar el projecte
educatiu de la ciutat.
- Farem arribar l’educació en el lleure de base comunitària als barris
on no existeix, i col·laborarem a enfortir els que ja funcionen.

- Implementarem

plans

d’educació

comunitària

als

barris, amb

forta mirada cohesionadora i intercultural, per a què

tots

els

agents educatius i culturals articulin propostes i multipliquin vincles.

2.4.

CONSOLIDAR UN MODEL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE

QUALITAT
Volem

més

oferta

d’educació

postobligatòria

a

Premià,

de

proximitat i pública, capaç de combatre l’abandonament educatiu dels
i les nostres joves. Per això,
- Consolidarem una oferta pública adequada i suficient com a via de
noves oportunitats.
- Configurarem
acompanyament

una

xarxa

acadèmic

2.5. RECUPERAR EL PODER

integrada

d’orientació

i

i professional.

DE L’EDUCACIÓ

I RETORN

A LA

CIUTADANIA
Acabarem amb la devaluació del paper dels consells escolars i els
reconeixerem com a òrgans màxims de gestió de les comunitats
educatives, enfortint la participació activa i com a motor de propostes i
projectes de ciutat educadora mitjançant el Consell Educatiu Municipal.
Per això,
- Transformarem el Consell Escolar Municipal en el màxim òrgan
propositiu de la ciutadania on intervenen tots els agents educatius
de la ciutat.

- Farem projectes sobre les propostes

del Consell d’Infància com

a municipi especialment sensible a aquesta part de la ciutadania.
- Fomentarem els processos de participació democràtica per tal
de treballar les propostes de la ciutadania com aprenent actiu.

2.6. ENFORTIR LES COMPETÈNCIES I EL PRESTIGI SOCIAL DE LES
PROFESSIONALS DE L’EDUCACIÓ
Les nostres educadores

i els nostres educadors són el motor dels

projectes educatius de Premià, i cal acompanyar-los des de tota la
comunitat educativa. Per això,
- Dissenyarem un pla estratègic municipal de suport professional que
doni resposta a les necessitats d’acompanyament que implica l’ofici
d’educar.
- Establirem un model de suport per facilitar als equips directius dels
centres

educatius

totes

aquelles

tasques

de

relació

amb

l’administració municipal.
- Farem una jornada d’acollida anual a les noves educadores i els
nous educadors que s’incorporen als centres educatius.

2.7. POSAR

L’EDUCACIÓ AL SERVEI D’UN

PROJECTE

DE CIUTAT

FEMINISTA, ECOLOGISTA I INTERCULTURAL
Defugirem la mirada falsament neutra

de l’educació, i basarem els

projectes educatius en els valors subjacents als drets humans i la
democràcia,

posant

el

reconeixement

de

la

diversitat

sostenibilitat al cor de la vida educativa de Premià. Per això,

i

la

- Promourem q u e l e s escoles esdevinguin feministes: compromeses
amb la coeducació i actives en la lluita contra la desigualtat i la
violència de gènere.
- Transformarem

els

equipaments

educatius

en

edificis

amb

eficiència energètica i consumidors d’energia neta.
- Fomentarem una educació laica, plurilingüe

i respectuosa amb la

diversitat cultural.
- Promourem el joc no sexista. Es realitzaran diagnosis en els espais
de lleure per tal d’aconseguir: patis dels centres docents que no
segreguin per sexe, menjadors escolars amb monitoratge amb
formació feminista, i activitats extraescolars que no reprodueixin
estereotips masclistes.
- Oferirem
s’abordi,

als centres
entre

recursos en educació

afectivosexual,

on

altres aspectes, la prevenció de l’assetjament i de

les violències masclistes i la LGTBIfòbia, la promoció de relacions
afectives sanes, els mètodes

anticonceptius, les malalties de

transmissió sexual, els embarassos no desitjats, etc; de manera que
es recullin les recomanacions de l’ONU i l’OMS.
- Oferirem eines per tal que l’assessorament acadèmic i professional i
el suport a les expectatives individuals de l’alumnat es trobi lliure de
biaixos sexistes i androcèntrics.
- Promourem protocols per tractar els casos d’assetjament sexual,
masclista i LGTBIfòbic que puguin donar-se en l’àmbit educatiu.

2.8. FER DEL NOSTRE POBLE UN ENTORN PLENAMENT INCLUSIU
Des de l'administració municipal defensarem la inclusió social i educativa de
tota la ciutadania, en especial d’infants i joves. Per assolir aquest objectiu,
cal que l'Administració local vetlli per l’alumnat amb més dificultat. Per
això,
- Acabarem amb la segregació escolar i la concentració d’alumnes
amb situacions familiars desfavorides en alguns centres.
- Reclamarem tots els recursos necessaris per atendre la diversitat
de forma inclusiva.

2.9. IMPLEMENTAR EL DRET A L’EDUCACIÓ AL LLARG DE TOTA LA VIDA DE
LES VEÏNES I ELS VEÏNS
Farem de l’educació al llarg de la vida un factor de benestar col·lectiu i
d'envelliment actiu, que contribueixi a reduir les desigualtats en l'accés a
la cultura i tingui un impacte positiu en la vida educativa del Premià. Per
això,
- Donarem suport a l’escola de formació de persones adultes per
ampliar el seu abast.
- Reforçarem el component

formatiu de l'oferta d'activitats dels

centres cívics.
- Proposarem experiències d'aules d'extensió universitària i programes
de formació de persones grans.

3. DRET A UNA VIDA SALUDABLE
Defensem un concepte

de la salut que

supera

el marc biomèdic

d’absència de malaltia; entenem la salut com una forma de vida
autònoma, solidària i joiosa i ho considerem un dret fonamental per a
totes les persones.
La salut individual i col·lectiva depèn sobretot de determinants de tipus
social, econòmic, ambiental i laboral, i com aquests condicionen la nostra
vida i el nostre futur, la qual cosa es tradueix en un pitjor estat de salut
entre els col·lectius socialment menys afavorits.
Entenem la salut pública i l'atenció primària i comunitària com els
pilars fonamentals per al desenvolupament d’un sistema sanitari
sostenible, enfocat a la promoció i la prevenció i l’atenció integrada,
longitudinal i continuada, centrada i propera a les persones.
La ciutadania és la titular del Sistema Nacional de Salut i, per tant,
la seva participació ha de ser en categoria de codecisió. La
participació i l’apoderament de la ciutadania en les polítiques
públiques és un valor de qualitat democràtica.
Per poder desenvolupar les competències pròpies de l’administració
local en salut pública (prevenció, promoció i protecció de la salut),
proposem:

3.1. IMPULSAR

POLÍTIQUES DE SALUT A TOTES LES POLÍTIQUES

MUNICIPALS
Farem de les polítiques de salut una política transversal. Cal que totes les
regidories incorporin la perspectiva salut a les seves polítiques i tinguin en
compte l’impacte en t e r m e s d e salut de les seves accions, i també

que

incorporin accions destinades a actuar

sobre

els desequilibris

socioeconòmics que es situen a la base dels problemes de salut dels
individus i la comunitat. Així:
- Avaluarem l’estat i la qualitat del sistema de salut del que disposem a
Premià, informació que servirà de base per generar polítiques
municipals i marcar línies de negociació amb la Generalitat.
- Exigim la construcció del segon CAP, i la dotació de personal suficient
per a la cobertura de necessitats avui descobertes, tant de medicina
general de capçalera com d’especialistes.
- Identificarem

els

objectius

de

millora, implicant als serveis

necessaris més enllà de la regidoria responsable directament de salut:
salubritat de l’aigua, control de plagues, inspecció aliments i
begudes, habitatge, etc.
- Impulsarem polítiques destinades a actuar sobre els desequilibris
socioeconòmics que es situen a la base dels problemes de salut dels
individus i la comunitat.
- Treballarem contra uns models i esterotips de cos sexistes i poc
saludables, iniciant campanyes de sensibilització des de l’ajuntament
en espais de consum, oci i salut.

3.2.

VETLLAR PER L’ACCÉS UNIVERSAL, LA QUALITAT I LA

PARTICIPACIÓ
Cal garantir l’accés de tothom a la informació, la formació i al conjunt de
serveis de salut. Per això,
- Garantirem

l'accés al sistema

sanitari a tota

la ciutadania,

assegurant

l’empadronament

i

la

targeta

sanitària

sense

exclusions.
- Impulsarem el servei municipal de la salut bucodental a la població
en risc d’exclusió i vulnerabilitat econòmica, especialment d’infants i
joves. Aplicarem en aquest servei la tarifació social.
- Pressionarem per la necessitat d’un sistema on les persones
puguin formar-se decisions sobre la seva salut

i on els i les

professionals tinguin temps, afavoreixin l’escolta i les diferents
alternatives

possibles,

evitant

la

sobreutilització

de

medicaments i de tecnologies per damunt de la promoció de la
salut i la prevenció de malalties.
- Prioritzem la qualitat del sistema sanitari: seguim reclamant la
reversió de les retallades i la recuperació de drets, tant per a la
ciutadania com per els i les treballadores del sistema de salut.
- Promourem les actuacions de salut ambiental adreçades al control i la
vigilància dels agents físics, químics i biològics presents en l’entorn i
la nostra vida quotidiana que poden generar riscos per a la salut.
- Crearem campanyes de prevenció i informació sobre el VIH i
altres infeccions de transmissió sexual (ITS), de promoció de la
salut i sobre els drets sexuals i reproductius.

3.3.

PROMOURE

PROGRAMES

D’EDUCACIÓ EN LA SALUT SEXUAL I

REPRODUCTIVA DES D’UNA PERSPECTIVA DE CONEIXEMENT DEL PROPI
COS I PER UNA SEXUALITAT LLIURE, RESPONSABLE, PLAENT I LLIURE DE
VIOLÈNCIES
No n’hi

ha prou amb parlar d'igualtat

i presència de les dones en

l'àmbit de la salut. Les diferències biològiques, psicològiques, socials
culturals entre

i

homes i dones, i LGTBI, fan necessari incorporar la

perspectiva de gènere i la diversitat tant en els programes preventius
com en els assistencials i de tractament que porten a terme els serveis
públics de salut. Per això,
- Incorporarem la perspectiva de gènere i la diversitat LGTBI en les
polítiques de salut municipals.
- Promourem polítiques de sensibilització i de formació dels i les
professionals (educació, salut, mitjans de comunicació, sector
públic, etc.) sobre les diferències i desigualtats de gènere i
diversitat LGTBI, i les seves repercussions en la salut.
- Proposarem formació als i les professionals de la salut en
matèries

LGBTI,

respectuosa

buscant

garantir

una

atenció

adequada,

i lliure de discriminació. També formació sobre

diversitat familiar, sexual i de gènere.
- Elaborarem un circuit d’atenció a la salut sexual de les persones
joves.
- Impulsarem programes que defensin els drets sexuals i reproductius i
l’accés a mètodes anticonceptius.
- Defensarem el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs i
l’avortament lliure i gratuït i promourem l’accés a l’assessorament

professional davant situacions d’embarassos no desitjats.

4.

ESPORT,

VIDA

SALUDABLE

I

COHESIÓ
Prioritzarem l’esport en edat escolar, el foment de l’esport per a tothom,
el suport de l’associacionisme esportiu i el bon manteniment i la gestió
de les instal·lacions esportives.
Per això,
- Donarem suport a les entitats

esportives i a la seva tasca de

foment de l’activitat i de l’esport.
- Establirem la tarifació social en els programes d’activitat física
i esportiva i en els equipaments esportius (pavelló i piscina), com
a model de garantia d’equitat i accessibilitat.
- Fomentarem l’esport femení per generalitzar la seva pràctica.
- Aprofundirem
masclisme

en

en

el

coneixement

l’àmbit

esportiu

i

sobre
les

la

LGBTIfòbia

pràctiques

i

el

masclistes

agressives i excloents, i posar a la disposició dels clubs i gimnasos
cursos de formació de sensibilització, prevenció i acció.
- Garantirem l’ús dels equipaments i espais públics, especialment
dels equipaments esportius dels centres educatius, per a la
pràctica de les activitats de lleure i de l’esport d’oci.

5.

LA CULTURA, DRET SOCIAL VERTEBRADOR DE CIUTADANIA
LLIURE I CREATIVA

Volem manifestar un principi: la cultura ens permet impulsar, garantir i
generar condicions de transformació social, de generació d’imaginari
compartit, de centralitat en la política social d’inclusió, de llibertat
individual i col·lectiva, de generar ciutadania activa, lliure i crítica. En
definitiva, de construir poble i ciutat. En aquest sentit, reafirmem que la
cultura és una inversió i no una despesa.
La cultura és un bé comú vertebrador de la vida social; la participació, la
convivència, la identitat i la pertinença comunitària.
Per això,
- Farem

possible

uns centres cívics

i equipaments municipals

que

siguin verdaders motors culturals dels barris.
- Garantirem una programació cultural estable, dinamitzada i que
representi la diversitat i interculturalitat de la nostra vila als espais
municipals.
- Defensem una programació cultural accessible econòmicament, i ho
aconseguirem mitjançant la tarifació social.
- Treballarem per interrelacionar i generar llaços de coneixença i
pertinença entre la diversitat cultural (i d’orígens, i de llengües)
existent a Premià.
- Promourem el reconeixement, promoció i dignitat pels creadors i les
creadores premianenques.

- Elaborarem i aprovarem del Pla d'Acció Cultural Local (participatiu,
tenint en compte la

perspectiva

de

gènere,

que

concreti

les

línies estratègiques, les mesures, els recursos, la planificació i els
impactes quantitatius i qualitatius, avaluable).
- Fomentarem

la cultura

als mitjans

de comunicació

local,

potenciant la presència dels sectors culturals locals.
- Apostarem per garantir la presència de les dones creadores.
Promourem la creació i difusió de les obres culturals d’autoria
femenina.
- Realitzarem un seguiment del Nomenclàtor buscant que hi hagi
perspectiva de gènere, per també fer visibles les dones i les
diversitats en el nomenclàtor local (carrers, places, equipaments).
- Impulsarem un museu que sigui espai de socialització de la cultura i
el patrimoni cultural i històric.
- Impulsarem i facilitarem els usos d’espais per a tallers per a la
creació, incorporant cessió d’espais en desús.
- Farem partícip la ciutadania del patrimoni local: publicacions,
memòria oral, memòria democràtica,…
social que

posin

el

patrimoni

polítiques

al servei

de significació

del conjunt de la

comunitat.
- Preservarem les festes populars arrelades al municipi, i inclourem
les noves expressions culturals i la diversitat cultural.
- Impulsarem un programa de ciutat o poble que faci de la cultura un
projecte

educatiu (les persones

al centre

de

les pràctiques

educatives, protagonistes actius de l’aprenentatge i creadores de

cultura) i de l’educació un projecte cultural (les propostes culturals
són una experiència educativa per a totes les edats, dins i fora
del centre educatiu), amb la participació i implicació

en la seva

elaboració de tots els agents, entitats, comunitat educativa i
ciutadania.
- Fomentarem
en

els

l’escriptura, el llibre i la lectura. Tindrem present

suports, programacions i formació de la biblioteca la

presència dels diferents orígens culturals de la població.

6. EL CATALÀ, PATRIMONI COMÚ I EINA D’INCLUSIÓ I COHESIÓ
El català serà la primera llengua en els àmbits de l’administració local,
com a llengua de treball de les comunicacions internes i amb la
ciutadania, en l’ensenyament, en els mitjans de comunicació i en la
toponímia. En aquest sentit,
- Garantirem la presència de la llengua catalana en totes les
actuacions i mitjans de comunicació municipals.
- Acompanyarem els centres escolars amb alumnes que provenen
d’altres

països.

Durem

a

terme

polítiques

de

suport

a

l'ensenyament del català a pares i mares i entorn familiar.
- Potenciarem el paper actiu i referencial del Consorci per a la
Normalització Lingüística (CNL). Reforçarem la implicació dels
centres de normalització lingüística en els plans municipals
d’acollida, d’immigració, d’entorn, etc.

II. VALENTES
LLUITA CONTRA L’ESPECULACIÓ I ELS LOBBIES I PROMOCIÓ DELS BÉNS COMUNS
EN BENEFICI DE TOTHOM.
ENERGIA, AIGUA I CONSUM RESPONSABLE.
ADMINISTRACIÓ EFICIENT EN LA GESTIÓ, FISCALITAT JUSTA I REDISTRIBUTIVA.
GOVERNANÇA, DEMOCRÀCIA I TRANSPARÈNCIA.
Els Ajuntaments del canvi hem demostrat que el municipalisme pot ser un
instrument efectiu contra els interessos especulatius dels grans poders
econòmics, si hi ha valentia política per fer front a la seva voluntat de
controlar el desenvolupament econòmic i territorial i els béns comuns en
benefici exclusiu de la seva activitat empresarial.
A Barcelona, per exemple, hem estat capaces de limitar l’acció
especulativa dels grans operadors de pisos turístics i del sector
hoteler, que expulsava al veïnat dels seus barris, hem defensat el
servei públic del taxi enfront de les plataformes que volen degradar
el transport de viatgers precaritzant als seus empleats i imposant el
preu del servei a la seva conveniència, i hem aconseguit, amb
l’impuls i complicitat dels moviments socials, obligar a les noves
promocions d’habitatge a reservar el 30% per habitatge social.
Respecte

de

béns

comuns

mediàtiques dels lobbies,

com

l’aigua,

malgrat

les

campanyes

i les pressions econòmiques, judicials, i

polítiques amb les quals ataquen les grans multinacionals de serveis, el
municipalisme transformador té oberta la batalla per recuperar la gestió
pública de l’aigua a tota l’àrea metropolitana, s’ha recuperat la mateixa
en diferents municipis, com a Terrassa o Montornès del Vallès, o no s’ha
privatitzat mai com a l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
Si parlem d’energia, la posada en funcionament d’un operador energètic
metropolità obre la porta a la sobirania energètica de Barcelona, a part

de poder abastir equipaments i llars
energia

neta

al

conjunt

de

a preus

municipis

assequibles
que

integren

i

amb
l’àrea

metropolitana de Barcelona.
La regulació dels mercats, el lideratge públic de grans iniciatives de
transformació urbanística, la defensa dels béns comuns, i la lluita contra
l’especulació no aturen, ni són obstacles al dinamisme econòmic i les
inversions. Ben al contrari, per exemple, Barcelona ha reduït amb la seva
política el diferencial de renda entre els barris més rics i els barris més
pobres,

i alhora,

continua

sent

una

ciutat

líder

en

la

captació

d’inversions privades d’àmbit mundial, i ha rebut en aquest període un
important finançament de la Unió Europea per desenvolupar polítiques
socials.
Podríem posar molts més exemples de pobles i ciutats governats per
majories de progrés que han demostrat que sí que es pot, que amb
valentia política i suport popular és possible plantar cara als grans
interessos econòmics, i alhora, liderar el desenvolupament econòmic i la
prosperitat

de

pobles

i

ciutats,

amb

unes

normes

de

joc que

redistribueixin la riquesa i les oportunitats, que no expulsin al veïnat
dels seus barris de tota la vida, i que contribueixin a una economia
sostenible, social, i solidària.

1. CAP A UNA ENERGIA NETA, RENOVABLE, DEMOCRÀTICA I
ACCESSIBLE
Ens comprometem a impulsar una transició energètica amb els necessaris
canvis estructurals a mig/llarg termini des d'un sistema energètic
dominat per l'energia d’origen fòssil, cap a un sistema que utilitzi
majoritàriament

fonts

d'energia

netes

i

renovables.

Aquesta

reestructuració ha de canviar significativament els patrons de generació
i consum d'energia, i promoure

el desenvolupament sostenible sobre

bases d'equitat i justícia social. Tot plegat amb l'objectiu d'aconseguir
un model econòmic i energètic no dependent dels combustibles fòssils
ni nuclears el 2050.
La transició energètica abasta aspectes tecnològics, socials, culturals,
econòmics i ambientals, incloent-hi un paper més actiu de la ciutadania.
El món local té un paper rellevant en aspectes clau per la transició
energètica com l’accés a l’energia (la generació d’energia a escala local,
compra i subministrament), l’estalvi mitjançant la gestió de la demanda i
l’eficiència energètica, a més de poder incidir en el coneixement, la
conscienciació, i l’extensió de la cultura energètica de la seva població.
Podríem definir 3 grans reptes de futur en l’àmbit energètic:
1. La transició energètica cap a fonts d’energies renovables i l’evolució
cap a patrons de consum més equilibrats i eficients.
2. La sobirania energètica, democratitzant la seva producció, fugint
dels monopolis, acostant al màxim els espais de producció als
espais de consum, optant per fórmules de producció més planeres
(autoproducció,

producció

cooperativa,

comunitats

de

producció/consum) amb una participació pública important.
3. L’equitat en l’accés a l’energia, garantint que tothom pugui tenir
un accés a les fonts energètiques per garantir una confortabilitat i
unes condicions objectives d’habitabilitat. La lluita contra la pobresa
energètica ha de ser una prioritat
Per això,
- Ens comprometem amb la reducció del consum energètic dels
equipaments municipals i dels carrers, i amb l’ús de les energies
renovables.

- Impulsarem oficines municipals d’assessorament energètic, lluita
contra la pobresa energètica i promoció de l’ús racional de l’energia.
- Promourem

el

nou Pacte

d'Alcaldes

i Alcaldesses

pel Clima i

l'Energia i donarem suport a l’aplicació dels nous objectius generals
pel Clima i l’Energia a l’escenari 2030 amb la reducció de les
emissions de CO2 del 40% com a mínim mitjançant la millora de
l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia renovables.
- Elaborarem el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic que avaluï
els riscos i la vulnerabilitat del municipi, analitzi l'evolució d’aquests
riscos potencials i augmenti la resiliència mitjançant la capacitat
d'adaptació.
- Incorporarem com a criteri de compra pública d’energia la condició
d’assegurar

una

procedència

100%

renovable

de

l’energia

subministrada, alhora que es garanteixi la qualitat i la fiabilitat del
servei, a preus adequats.
- Elaborarem
Habitatges,

un

Pla de

Rehabilitació

Energètica

d’Edificis

i

prioritzant l’accessibilitat i l’eficiència energètica amb

aprofitament d’energia renovable.
- Continuarem reclamant des del municipi la implantació d’un calendari
de tancament de les centrals nuclears que tenen quaranta anys,
garantint

el

subministrament

energètic

amb

fonts

renovables,

preveient la solució a l’emmagatzematge i la gestió dels residus
- Treballarem per la democratització del model energètic local.
- Facilitarem

els

projectes

de

generació

d’energia

destinada

a

l’autoconsum, establint un sistema d’ordenances municipals que
incloguin canvis urbanístics i bonificacions fiscals per la generalització

d’aquestes instal·lacions en l’àmbit privat (tant d’habitatges com
teixit productiu), reduint l’índex de dependència energètica exterior
municipal.
- Garantirem

una

transició

ecològica

justa

a

través

de

punts

d'assessorament per la reducció del consum domèstic, amb especial
atenció

a

garantir

la

protecció

necessària

de

les

persones

vulnerables, perquè els drets, proteccions i descomptes reconeguts
en la normativa vigent, siguin efectius.
- Demanarem a la Generalitat que activi el fons econòmic previst en
la Llei del Canvi Climàtic i que es destini amb caràcter finalista a les
polítiques energètiques i d’adaptació/mitigació del canvi climàtic,
transferint els recursos necessaris als ajuntaments per la seva
implementació.
- Generalitzarem les certificacions energètiques dels edificis
públics i els plans de millora associats.

2.

L’AIGUA: UN BÉ COMÚ, UN DRET HUMÀ, UN SERVEI

BÀSIC I PÚBLIC I NO UNA MERCADERIA
Considerem l’accés a l’aigua com un dret humà universal inalienable, i
per tant

els poders públics han de garantir la seva accessibilitat,

assequibilitat, qualitat i disponibilitat. La gestió de l’aigua ha de ser
pública, ha d’estar fora de les lleis del mercat, dels interessos privats o
de mans privades amb interessos comercials i ànim de lucre. Per això:
- Ens adherirem al Pacte Social i Institucional per l’Aigua impulsat
per l’Associació de Municipis i Entitats

per l’Aigua

Pública

(AMAP) i Aigua és Vida, reafirmant el seu compromís per una
gestió pública, integrada i participativa del cicle integral de

l'aigua, així com a associar-se com Ajuntament a l’AMAP.
- Promourem

la

remunicipalització

dels

serveis

públics

d’abastament d’aigua, de clavegueram i de depuració.
- Garantirem la disponibilitat d’aigua bàsica per a una vida en
condicions

dignes,

assegurant

el

consum

mínim

de

100

litres/persona/dia, amb mesures com la tarifació social, ajuts,
ajornament de pagaments i bonificacions.
- Assegurarem l’abastiment d’aigua potable a les places, per tal que
l’aigua sigui de disponibilitat pública.

3.

PER

UN

COMPROMISOS

CONSUM
ÈTICS

CAP

RESPONSABLE
AL

I

UNS

DESENVOLUPAMENT

SOSTENIBLE I LA SOLIDARITAT
Consum responsable significa pensament crític a l’hora de prendre les
decisions de consum i alhora ser conscients dels nostres drets i els
nostres compromisos i defensar-los. Des del govern local hem de garantir
els drets dels consumidors i consumidores, potenciar les bones pràctiques,
informar sobre consum i denunciar les pràctiques que puguin ser abusives
cap a la ciutadania. Per això,
- Crearem el Consell Municipal de Consum: l’òrgan consultiu on
participen les organitzacions veïnals, el comerç local i l’Ajuntament,
amb la finalitat d’analitzar situacions, fer propostes i servir de punt
de trobada

per tal de superar possibles conflictes de consum

de manera participada i democràtica.

- Signarem

convenis

consumidores

amb

organitzacions

de

consumidors

i

per tal que col·laborin i complementin l’activitat de

l’administració local.
- Oferirem activitats formatives i educatives a la ciutadania sobre
consum responsable, banca

ètica, cooperatives i consum de

proximitat.
- Col·laborarem per tal que el consum responsable s’inclogui en
els programes educatius com a matèria transversal.
- Crearem segells de distinció en consum responsables dels comerços
locals.

4. TRANSPARÈNCIA EN L’ELABORACIÓ DELS PRESSUPOSTOS,
PARTICIPACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES
Apostem fermament

per

la participació ciutadana. Cal aprofitar la

proximitat a la ciutadania per detectar

totes les necessitats i establir

prioritats. En presentar el pressupost explicarem allò que ens permetrà
fer a cada àmbit, i en tancar-lo, el què hem fet i el què no hem fet i
perquè.
- Realitzarem

planificació

pressupostària

plurianual,

revisable

i

actualitzable, que ens permeti encara també projectes de futur
de mig termini.
- Elaborarem els pressupostos tenint present la perspectiva de gènere.
Buscant que l’impacte de la distribució de la despesa pública
municipal vetlli per ser equitativa i no reprodueixi desigualtat de
gènere.

- Promourem els pressupostos participatius que decideixin actuacions
públiques, no només sobre inversions concretes sinó també sobre
polítiques de model de ciutat.
- Facilitarem informació comprensible de l’execució dels pressupostos
al portal de transparència.

5. UNA FISCALITAT SOCIALMENT JUSTA I
EQUITATIVA
Els impostos, també en la fiscalitat local, són l’instrument que tenim
per garantir el benestar, la qualitat de vida i els drets per a tothom.
L’objectiu

general

d’una

fiscalitat

progressiva

i

sostenible

ambientalment és el de poder disposar de suficients recursos per fer
polítiques redistributives en els ingressos i en la despesa, garantir la
prestació dels serveis municipals bàsics a uns nivells adequats,
continuar donant resposta a les necessitats bàsiques de les persones i
disposar d’un marge addicional per poder atendre les polítiques
públiques i els àmbits d’actuació prioritaris que es determinin en el
procés d’elaboració del pressupost.
Les ordenances fiscals, les bonificacions i les subvencions i els preus i
taxes, han de servir per posar la política fiscal del poble al servei de la
protecció dels béns comuns, el medi ambient, l’ocupació, el comerç de
proximitat,...; la vida quotidiana de la gent.
Per això,
- Apostem per l’aplicació de la

Tarifació

Social,

que

vol dir

progressivitat en qualsevol contribució ciutadana al finançament
d’un servei públic municipal. Amb la tarifació social s’ajusta el que
paga el ciutadà o ciutadana pel servei prestat a la seva renda
individual o familiar, així com a d’altres circumstàncies personals
i/o familiars.

- Establirem un sistema d’ajudes econòmiques, subvencions de
caràcter compensatori, que garanteixi que tothom pot fer front a
les seves obligacions tributaries vers l’ajuntament.
- Exigirem l’aplicació de la T-Mobilitat com a sistema just i equitatiu,
ja que contempla la distància i el temps i incentiva l’ús continuat
del transport públic col·lectiu amb reducció del preu viatge
- Exigirem el retorn de l'IVA pagat pels ens locals en les seves
inversions.
- Reclamem un cop més la compensació per part dels pressupostos
generals de l’Estat de la reducció d’ingressos produïda per la
modificació de l’impost sobre terrenys de naturalesa urbana
(IVTTNU).
- Demanem que es reformi l’IBI. Cal una reforma en profunditat de
manera que se’n pugui modular el seu impacte sobre les famílies,
en funció de les seves capacitats reals.
Pel que fa als diferents àmbits i sectors afectats i per avançar en una
fiscalitat que incideixi en la millora de la sostenibilitat, lluiti contra el
canvi

climàtic,

proposarem,

afavoreixi

entre

l’ocupació

i

d’altres, les següents

sigui

socialment

justa

mesures en els diferents

tributs locals:
Per una fiscalitat justa:
- Establirem la taxa per utilització privativa del Domini Públic Local
als sectors regulats: electricitat, gas, hidrocarburs, telefonia mòbil
o aigua.
- Subvencionarem fins el 50% de la quota líquida de l’impost de
béns immobles (IBI) per a les persones vídues de 65 anys o més

propietàries o llogateres, amb una renda bruta inferior a 1,5
vegades el IRSC, que siguin propietàries, o llogateres del seu
habitatge habitual.
- Implementarem la Taxa per la recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i d’altres residus urbans i avançarem cap a la
individualització dels costos.
- Revisarem les taxes per utilitzacions de la deixalleria de manera
que promocionin la gestió responsable dels residus.
- Revisarem la Taxa de residus en l’àmbit comercial i industrial
en

funció de

les fraccions que generen i del cost de la seva

recollida i tractament.
Per garantir accés als béns comuns:
- Subvencionarem el 80% de l’impost de béns immobles (IBI) per
aquells propietaris i propietàries que reformin habitatges buits i els
destinin al mercat de lloguer amb un preu de mercat no superior a
l’índex de referència de preus de lloguer de Catalunya.
- Aplicarem un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost de béns
immobles (IBI) d’ús residencial als immobles que després d’una
execució hipotecària es trobin desocupats permanentment.
- Establirem subvencions municipals en l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres (ICIO) i la Taxa per Llicències Urbanístiques
per aquelles comunitats de propietaris que no disposin d’ascensor
col·lectiu i acordin posar-ne, així com les obres destinades a millores
en l’accessibilitat, especialment en els edificis més antics.
- Redefinirem
tarifes

les

taxes

per

subministrament

d’aigua

establint

marginalment creixents en relació al consum per càpita

(seguint la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu).
- Exempcions per a les persones en situacions

de vulnerabilitat

econòmica i social, previ els informes i acreditacions corresponents.
Per l’impuls a la sostenibilitat ambiental i la mobilitat:
- Establirem bonificacions sobre l’impost de béns immobles (IBI),
mitjançant una bonificació que pot arribar al 50%, on s’hi hagin
instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar.
- Bonificarem l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
fins el 95% per a les obres que incorporin sistemes d’aprofitament
tèrmic o elèctric o d’energia solar.
- Bonificarem en el 80% en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres (ICIO) per obres d’instal·lació d’infraestructures de càrrega de
vehicles elèctrics.
- Bonificarem fins un 50% de la quota de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques (IAE) a les empreses que utilitzin o produeixin energia a
partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o
sistemes de cogeneració.
- Establirem bonificacions en l’Impost sobre
(IAE) per

aplicació de

Activitats Econòmiques

mesures ambientals o accessibilitat per

mobilitat reduïda.
- Establirem subvencions a titulars de vehicles privats adaptats per al
transport

de persones amb discapacitat, i subjectes a l'impost de

vehicles de tracció mecànica.
- Establirem bonificacions per l’estacionament dels vehicles menys
contaminants.

- Establirem l’exempció als vehicles “zero emissions” o “eco” que ocupin
una plaça amb un punt de recàrrega.
Per afavorir la generació d’ocupació i el comerç de proximitat:
- Exempcionarem en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) en el
50% els primers 2 anys d’inici activitat per autoocupació i autònoms.
- Bonificarem l’ Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) fins el 50%
per inici activitat empresarial durant els 5 primers anys afegits als 2
d’exempció sempre i quan els beneficis siguin superiors a la bonificació
durant dos anys.
- Subvencionarem el 70% de l’impost de béns immobles (IBI) als
comerços emblemàtics.
- Establirem subvencions en la taxa corresponent tant del comerç fix
com de parades de mercat no sedentari de venda de producte de
proximitat i de producte ecològic.

6.

GOVERNANT

LA

D’ORGANITZAR

COMPLEXITAT:

ELS

UNA

AJUNTAMENTS

I

NOVA
LES

MANERA

POLÍTIQUES

PÚBLIQUES
El

disseny

organitzatiu

insuficient per abordar
desborden els

marcs

orgànic

i funcional

les noves demandes
administratius

clàssics

dels

governs

locals

és

de la ciutadania que
heretats dels primers

governs democràtics. El model de polítiques públiques amb formats i
programes homogenis queden superats per les necessitats de diversitat
que afloren en la quotidianitat.

Cal redissenyar els sistemes estàtics i transformar-los en estructures
més adaptables i dinàmiques.
La solució passarà necessàriament pel desenvolupament de programes
conjunts i integrats que es desenvolupin coordinadament, de forma
transversal

i en

xarxa, amb

flexibilitat i capacitat d'adaptabilitat al

canviant ecosistema local. A partir d'aquesta premissa construirem el nou
paradigma de gestió pública. Aquesta construcció requereix com a mínim
de sis principis:
1.

La

governança

ètica,

és

a

dir

impregnar

l'acció

de

govern

d'exemplaritat, transparència i rendició de comptes.
2.

Una

acció

integral

preventiva

contra

la

corrupció.

Implementar totes les accions possibles a l’abast per impedir els
casos de corrupció.
3.

La

construcció d'identitat democràtica col·lectiva

a

partir de

l'aprofundiment democràtic, la proximitat i a través d'un exercici de
responsabilitat compartida.
4.

La construcció d'un espai públic col·lectiu de confluència i
reconeixement mutu d'allò institucional i d'allò comunitari que
reforci la cohesió i la sostenibilitat social.

5.

La garantia d'uns mínims vitals bàsics i essencials per a tota la
ciutadania.

6.

Tota la documentació municipal és propietat de la ciutadania i,
com a tal, ha de ser pública i publicada.

Per això,
- Aprovarem l’Estatut dels representants locals, on es regularan els
seus drets i deures. Els regidors i regidores que es troben a
l’oposició gaudiran d’una regulació específica perquè puguin exercir
les seves funcions de fiscalització i control en els contractes

i

adjudicacions.
- Elaboració de codis de conducta dels càrrecs públics així com codis
de bon govern, i exigència en que els processos, procediments i
polítiques públiques dels ajuntaments es desenvolupin seguint
principis de governança ètica institucional local.
- El Pla d’Actuació Municipal (PAM) serà el "pacte de ciutat" públic
entre els nostres governs locals i la ciutadania. Un dels instruments
per compartir el projecte col·lectiu de ciutat és l'elaboració del Pla
d’Actuació Municipal que doni coherència i permeti conèixer la
concreció i temporalització dels compromisos electorals i l'agenda i
programa estratègic del govern, garantint la transparència, el
procés participatiu i la rendició de comptes.
- Reforçarem en tota l’administració la cultura del servei a la
ciutadania, concretada

a partir de les Cartes de Serveis, que

contemplaran els deures, drets i responsabilitats de la ciutadania,
recollint-se els estàndards mínims de qualitat del servei, els
indicadors

i

instruments

per

a

mesurar-la

i

el

règim

economicofinancer aplicable i la forma d'avaluació permanent.
- Ens comprometem

a no contractar empreses i particulars que

operin o tinguin sucursals en paradisos fiscals.
- Regularem

i garantirem

l’administració local
persones.

el dret d’accés a la

informació de

i a la reutilització d’aquesta per a totes les

- Complirem

amb

els

estàndards

establerts

per

Transparència

Internacional.
- Establirem procediments accessibles i àgils de denúncia per a casos
de vulneració de drets per part de l'Administració, protegint el
denunciant.
- Crearem el registre de grups d’interès, que serà públic i les seves
dades disponibles per mitjà del règim de transparència previst en la
llei. El registre mostrarà per qui treballen aquests grups, per quina
qüestió en concret, amb qui s’han reunit, quina documentació han
lliurat, entre d’altres.
- Realitzarem, almenys una vegada a l’any, un procés de rendició de
comptes sobre l’activitat desenvolupada a l’ajuntament.

8.

RECURSOS HUMANS MUNICIPALS

PER LA QUALITAT

OCUPACIONAL, L’EQUITAT I L’EFICÀCIA
Les administracions locals s’han d’adaptar als nous temps, als nous
models organitzatius i als nous
planificació dels

recursos

perfils

humans

professionals. Mitjançant la

a través de la relació de llocs de

treball, com a instrument d'ordenació estratègica dels treballadors i
treballadores públiques, apostant per la consolidació de plantilles i la seva
estabilitat i donant valor a la negociació col·lectiva amb les organitzacions
sindicals per dur a terme acords i pactes podrem concretar aquestes
noves necessitats.
Per

aconseguir

aquests

objectius:
- Elaborarem
l’actuació i la

el

Protocol

per a la prevenció, la detecció,

resolució de situacions d’assetjament laboral,

psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres

discriminacions a la feina.
- Desenvoluparem els plans d’igualtat interns, que garanteixin la
igualtat real de gènere en les organitzacions, promovent la
presència de dones en els llocs de responsabilitat i que dotin a
les administracions locals d’un rol exemplificador en relació a la
resta d’agents socials.
- Revisarem

i

aprovarem

el

Pla

de

l’adaptació als nous serveis públics

formació

que

permeti

i a la millora de la carrera

professional.
- Promourem polítiques de conciliació i nous usos del temps.
- Impulsarem formació i ens dotarem del suport tècnic necessari
per avançar en què el personal dels Ajuntaments tinguin més
eines i competències en matèria intercultural.
- Articularem sistemes de treball per programes i indicadors
d’avaluació qualitativa i quantitativa.
- Comprometrem

l’administració

local

com

a

referent

de

Responsabilitat Social, tant pel que fa a les activitats de gestió
directa com la indirecta.
- No col·laborarem
integrals,

ni

amb

les

ETT, ni

empreses

de

serveis

agències de col·locació amb ànim de lucre en les

contractacions municipals.

III.

HABITABLES

PLANIFICACIÓ

URBANÍSTICA,

HABITATGE,

PROTECCIÓ

DEL

PATRIMONI

ARQUITECTÒNIC, NATURAL, ESPAIS LITORALS, ESPAIS AGRARIS, MOBILITAT I
LLUITA CONTRA LA CONTAMINACIÓ, RESIDU ZERO, CONVIVÈNCIA RESPONSABLE
AMB ELS ANIMALS
Les nostres geografies esdevenen el medi on fer realitat els projectes de
vida personal i col·lectiva. La garantia d’una vida digna per a tothom es
configura i es construeix des de la reflexió, la planificació, la gestió i la
cura dels espais compartits, amb sentit comunitari, de justícia, d’equitat,
de sostenibilitat, d’autosuficiència i de preservació dels recursos naturals.
Volem transformar i fer realitat un poble de mesura humana, habitable,
saludable, acollidor i inclusiu que permetin viure, treballar, intercanviar,
crear, gaudir i garantir noves oportunitats per a les generacions futures.
Les polítiques que posin a disposició de la ciutadania habitatge digne i
assequible són un dels pilars de la nostra política per fer ciutats
habitables,

però

també

ho

són

aquelles

que

intervenen

sobre

habitatges que requereixen de millores d’accessibilitat, energètiques o
de millora de les condicions objectives d’habitabilitat. El repte

de

l’habitatge assequible de lloguer requereix posar en funcionament
diversos instruments de planejament, legislatius, de gestió econòmica
financera i altres més associats a la gestió de les situacions personals.
La nostra vila ha de començar la transició justa cap un nou model de
viure, treballar, consumir, moure’ns i relacionar-nos que aturi el canvi
climàtic, preservi la biodiversitat, el sòl fèrtil i el cicle de l’aigua per
garantir a tothom una vida digna, incloses les generacions futures.
Defensem

un

nou

model

energètic

100%

renovable,

territoris

agroecològics que integrin ciutats sostenibles amb un món rural viu a
través d’aliments sans i altres serveis ecosistèmics, una economia
circular que redueixi i recicli els residus en nous parcs eco-industrials, i
una mobilitat basada en el transport públic col·lectiu i la bicicleta, que
posin la cura de la vida en el centre.

1.

LA PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

Des del ajuntament
urbana

impulsarem un urbanisme ecològic

i de justícia

i una gestió d’espais urbans que promogui l’espai públic com a

valor comunitari, redistributiu i generador d’igualtat d’oportunitats.
Impulsarem:

1.1.

UN

PLANEJAMENT

URBANÍSTIC

AMB

FUNCIÓ

SOCIAL

I

COMUNITÀRIA
- Promourem, ampliarem i diversificarem els processos participatius.
Crearem el Consell Municipal d’Urbanisme i Política Territorial per a
la participació dels actors implicats. Promourem la informació i la
divulgació de tots els processos urbanístics. Impulsarem processos
participatius previs, que serveixin per definir els projectes i els seus
objectius i en farem el retorn i la seva avaluació posterior.
- Crearem un observatori sobre urbanisme, gènere i no discriminació
que informi sobre els plans urbanístics i que sigui un òrgan
permanent d’avaluació de l’impacte de gènere i de no discriminació
social de les polítiques urbanes.
- Elaborarem una diagnosi de gènere,
ciutadanes i basat

amb participació de les

en treball de camp, per determinar els usos

del municipi que realitzen la diversitat de col·lectius de dones i
així

adequar

el

planejament

urbanístic

a

les

necessitats

detectades.

1.2. ESPAIS URBANS PER A TOTHOM
- Incorporarem des de l’inici de totes les transformacions urbanes els
criteris de gènere i accessibilitat universal.
- Diversificarem els usos dels diferents espais públics per adequar-

los als diferents col·lectius que en fan ús. Crearem sistemes
d’espais públics de proximitat.
- Ens posicionarem en defensa del model comercial de proximitat
i contra

la mercantilització turística de les ciutats i pobles.

- Promourem

espais municipals que puguin esdevenir zones de

cures comunes per a persones grans, dissenyant àrees adaptades
a les seves necessitats, interessos i realitats comunes (p.e. parcs,
biblioteques, sales d’oci, carrers i places, ....)
- Impulsarem

la

consolidació

de

la

infraestructura

verda

del

municipi, entesa com a xarxa d’espais naturals i zones verdes, per
garantir la connectivitat ecològica i paisatgística, i per oferir espais
alternatius per al lleure en el medi natural.
1.3. POBLE COMPACTE I DIVERS
- Incorporarem els principis de l’urbanisme ecològic des de l’inici de
tots els processos urbans.
- Apostarem per la rehabilitació i la regeneració

de sòl i teixits

urbans, promovent un ús racional i sostenible del territori.

1.4. EL DRET A L’HABITATGE DIGNE
- Ampliarem

del

parc

de

lloguer

social

amb

programes

de

mobilització del parc d’habitatges buits privat, mitjançant

un

programa d’estímuls i sancions.
- Dedicarem més sòl per fer habitatge

públic: Reserves en el sòl

urbà consolidat per habitatge protegit en tots els processos de
reforma i regeneració urbana i substitució d’edificis i no només en els
nous desenvolupaments. En aquest sentit, fixarem la norma d’un
percentatge destinat a habitatge assequible que serà el mínim del
30% en grans rehabilitacions i el 50% en sectors de nova creació.

- Aplicarem el dret

de tempteig

i retracte públic en favor de

l’Ajuntament en qualsevol transmissió patrimonial que
incrementar
conservació

el
i

parc d’habitatges

rehabilitació

social, per

d'edificis

i

per

a

permeti

a facilitar la

evitar

l'expulsió

d'ocupants o altres processos especulatius.
- Traspassarem el dret de superfície i els habitatges de titularitat
d’empreses públiques privatitzades i, molt especialment de la
SAREB, als

ajuntaments,

amb l’objectiu d’incrementar el parc

d’habitatges de lloguer assequible mitjançant la gestió pública o
cooperativa.
- Exigirem al govern de l’Estat les mesures relatives a la limitació dels
preus

dels

lloguers

i

què

doti

d’autonomia

i capacitat

als

ajuntaments per vincular la pujada del preu dels lloguers amb el
nivell de rendes de la població i les característiques de l’habitatge i
del barri poder intervenir els preus del mercat de lloguers, com
a ciutat especialment tensionada.
- Exigirem al Govern de l’Estat que derogui les modificacions de la llei
d’arrendaments

urbans

del

PP

per

revertir

la

situació

de

vulnerabilitat a la qual actualment estan exposades les persones
arrendatàries, especialment pel que fa a la temporalitat mínima
dels contractes.
- Suspendrem els cobraments de les liquidacions de l’Impost sobre
l’increment de valor

dels

terrenys

de

naturalesa

urbana

en

casos de transmissió de l’habitatge habitual fets per raó de dació
en pagament

de deute hipotecari o de subhasta per execució

hipotecària.
- Crearem el Registre municipal d’immobles desocupats amb la
finalitat d’incentivar i col·locar al mercat aquests habitatges.

- Aplicarem un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost de
béns immobles d’ús residencial als immobles desocupats
- Impulsarem de la masoveria urbana (cessió de l’ús d’habitatges
buits per part dels propietaris als inquilins amb l’incentiu que
aquests garanteixin el seu manteniment i millora).

1.5. EL DRET A UN POBLE I CIUTAT AMB MEMÒRIA
- Exigirem una nova Llei de Barris com a projecte integral de
regeneració urbana i com a instrument per a la cohesió social, la
inserció laboral i la millora de l'habitabilitat.
- Crearem una borsa d’ajuts per a la rehabilitació, la millora
de l’habitabilitat i l’eficiència energètica de l’habitatge per unitats
familiars vulnerables o de rendes baixes.
- Protegirem

i

preservarem

el

teixit

històric,

el

patrimoni

arqueològic, arquitectònic i industrial, el paisatge, les trames
urbanes,

i

els

referents

urbans

que

mantenen

el

vincles

els noms

vinculats a

emocionals amb el territori.
- Retirarem del nomenclàtor

dels carrers

dictadures i règims absolutistes, així com dels personatges amb
trajectòries contràries als drets humans.

2.

MILLORA

DE

LA QUALITAT

DE

L’AIRE

I

CONTRA

LES

CONTAMINACIONS
Mantenir entorns saludables, habitables i generadors de benestar ha de
ser una prioritat de la nostra proposta política. Les alteracions de les
condicions

de

l’entorn,

propiciar la creació de

generalment

per causes

antròpiques, pot

diverses circumstàncies sobre

desenvolupar polítiques actives.

les que

cal

Des d’un punt de vista de les condicions de l’entorn podem distingir
diversos tipus de contaminació: odorífera, atmosfèrica, acústica, lumínica
i hídrica, entre d’altres. Totes elles requereixen de polítiques específiques
que detallem a continuació.
Contaminació odorífera
Les olors són una part essencial de la qualitat i el confort dels espais als
nostres pobles i ciutats, malgrat és un paràmetre difícil d’avaluar. Les
substàncies, fonts i causes que poden afectar a la qualitat odorífera són
molt

diverses

i

inclouen

des

d'activitats

productives

fins

a

infraestructures.
És una

aspiració

del

nostre

model

de

municipis

generar

entorns

amables i per tant cal desenvolupar mesures contra les males olors i la
contaminació odorífera en general.
Per això:
- Propiciarem
d’olors

accions

(filtres,

de reducció de les emissions en matèria

emplaçaments

convenients...)

i

mesures

de

prevenció de les olors en l’atorgament de la llicència d’activitat, etc.
Contaminació atmosfèrica
Les evidències científiques fan palès que la contaminació atmosfèrica té
greus efectes sobre el medi ambient i la salut humana. D’acord amb
l’informe

de

la

qualitat

de

l’aire

del Departament

de

Territori

i

Sostenibilitat de l’any 2015, els principals problemes de contaminació de
l’aire a les zones més poblades deriven, des de fa anys, de les emissions
de diòxid de nitrogen (NO2) i partícules menors de 10 micres (PM10).
Combatre aquest problema és una prioritat per a les Administracions
públiques i l’Administració municipal ha de vetllar per la protecció del
medi atmosfèric en les zones urbanes.
Conscients de la dimensió i la complexitat del problema, i també a la
vista de l’expedient d’infracció de la normativa comunitària sobre la

qualitat de l’aire, es va signar a Barcelona el 6 de març de 2017 l’Acord
polític de la Cimera de la Qualitat de l’Aire. Aquest acord s’impulsa des de
diferents

administracions:

Generalitat

de

Catalunya,

ATM,

AMB,

Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Autoritat Portuària de
Barcelona, AMTU, Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis
de Catalunya. Els seus objectius principals són:
- 10% reducció emissions trànsit rodat ZPE en 5 anys.
- 30% reducció emissions totals ZPE en 15 anys per assolir gradualment
valors OMS.
- Coordinació d’estratègies

d’informació,

sensibilització

i educació

ambiental per modificar hàbits de mobilitat.
Proposem diferents accions encaminades a la millora de la qualitat de
l’aire a realitzar des de l’àmbit municipal i en consonància amb els
compromisos generals de l’Acord, i per això:
- Reduirem el trànsit i pacificarem les zones escolars.
- Establirem programes de conversió en zona vianants de camins
escolars
- Introduirem

criteris

de

millora

de

la

qualitat

de

l’aire

en

polítiques com l’ambientalització dels serveis, la recollida de
residus, els espais naturals i el verd urbà, la logística.
- Impulsarem mesures de reducció d’emissió d'altres fonts de
partícules: obres públiques, serveis municipals.
Contaminació acústica
L’exposició prolongada a condicions de so elevades no associades al medi
ambient tenen forts efectes a la salut de les persones i són un dels
principals reptes a abordar des dels pobles i ciutats d’arreu del territori.
Per això,
- Aprovarem els mapes estratègics de soroll i els corresponents
plans d’acció, amb especial interès en la zonificació per capacitat
acústica

Contaminació lumínica
Entenem la contaminació lumínica com l’excessiva presència de llum
provinent de fonts artificials nocturnes amb intensitats, direccions i rangs
d’espectre inadequats per la seva finalitat i que tenen efectes negatius
en les condicions ambientals, l’entorn natural i la dinàmica social.
Per això,
- Mantindrem

al màxim possible

hores nocturnes,

les

condicions

naturals

de les

en benefici de la fauna, de la flora i dels

ecosistemes en general.
- Previndrem i corregirem els efectes de la contaminació lumínica en la
visió del cel.
Contaminació hídrica
El principal problema per

a

la reutilització de

l'aigua és

la seva

contaminació. Aquesta és especialment greu en el cas de les indústries,
però aquest sector no és l’única font de contaminació. Cal que el sector
primari eviti l'ús massiu d'herbicides i pesticides.
Per això,
- Vetllarem

per

una

eliminació

adequada

de

les

aigües

residuals.

3. PER UNA MOBILITAT

PÚBLICA,

SEGURA, SOSTENIBLE

I

GENERADORA D’EQUITAT
L’aposta per una mobilitat pública, segura i sostenible és essencial per la
millora de la qualitat de l’aire als nostres pobles i ciutats, però també és
un pas endavant en la línia de l’equitat i la cohesió social. La mobilitat és
un problema a resoldre, però és també un dret que cal que estigui
suficientment protegit i estimulat des de les polítiques públiques.

Per això,
- Garantirem plans i la gestió d’una mobilitat pública i sostenible, pel
transport públic i el desplaçaments a peu i en bicicleta, reduint
substancialment l’espai dels cotxes.
- Avançarem en l’electrificació de les flotes de vehicles municipals,
l’establiment de bonificacions pels vehicles amb etiquetes “0” o
“ECO” en diferents conceptes com l’impost de vehicles, el foment
de projectes de cotxes compartits i la previsió de reserva d’espais
per facilitar el Park & Ride.
- Establirem plans de gestió sostenible de les mercaderies, a partir de
l’articulació

amb

gestió

amb

noves

tecnologies

del

trànsit,

distribució, càrrega i descàrrega de les mercaderies, per minimitzar
l’impacte ambiental i el CO2.

4.

CONVIVÈNCIA

RESPONSABLE

AMB

ELS ANIMALS
Els animals són també habitants i tenen també drets i com a éssers
dependents que són. Ens correspon a tots i totes garantir-ne el benestar i
fomentar una bona convivència amb tota la ciutadania. En aquest sentit, la
convivència, la defensa i la protecció dels animals és un element important
a la nostra proposta política.
- Impulsarem ordenances municipals que garanteixin una tinença
responsable i benestar animal, tot fomentant la convivència entre
animals i ciutadania.
- Implementarem mesures per a la protecció de la biodiversitat
animal.
- Vetllarem pel compliment de les lleis de protecció de benestar
animal i la formació dels treballadors i treballadores públics.

- Controlarem, estabilitzarem i treballarem pel benestar de les colònies
de felins en els entorns urbans dotant dels recursos necessaris els
projectes per la seva correcta gestió atenent el benestar animal i
reclamant la corresponsabilitat de les administracions supralocals en
el correcte finançament de les accions.

5. CAP AL RESIDU ZERO I CAP A UNA ECONOMIA
CIRCULAR
Avançar cap a una economia circular, baixa en carboni i basada en la
sostenibilitat, la producció neta, la responsabilitat ampliada del productor i
el residu zero ha esdevingut una prioritat en les polítiques de residus arreu.
El quadrienni 2019-2023 és estratègic pel canvi definitiu de la tendència, i
cal que els pobles i ciutats estableixin polítiques proactives en els següents
àmbits:
Per això,
- Establirem

una

estructura

fiscal

capaç

de

visualitzar

amb

transparència el cost de la recollida i el tractament, i que faciliti
l’estímul de la recollida selectiva a través de bonificacions en la taxa
en funció del comportament individual (pagament per generació) i
dels resultats globals del municipi.
- Promourem polítiques per la prevenció de residus amb capacitat de
ser implementades a nivell local: lluita contra el malbaratament
alimentari, extensió dels compostadors domèstics allà on sigui
possible, campanyes educatives per fomentar compra de productes a
granel o sense packaging addicional, etc.
- Potenciarem les polítiques educatives i de sensibilització en matèria
de residus. Apostant per la figura dels i les agents mediambientals a
peu de carrer.

6. PROTECCIÓ DEL LITORAL
Som conscients de la vulnerabilitat del litoral, molts factors hi intervenen,
alguns per les actuacions nostres i d'altres pels efectes del canvi climàtic. El
nostre litoral i les nostres platges son patrimoni, formen part del nostre
sistema territorial i aporten valors ecosistèmics i de gaudi que hem de
cuidar i protegir. Darrerament l'increment dels usos socials i econòmics del
litoral i de les platges s'ha modificat substancialment. Alhora hem de fer
front a noves amenaces que planen sobre el medi ambient, el paisatge i la
qualitat de vida als municipis litorals.
Som conscients que els obstacles més importants a l'hora de gestionar la
zona del litoral són l'atomització de les competències, així com els problemes
derivats dels diferents règims de propietat del territori, públics i privats.
Per aquests valors de paisatge, memòria, vida i gaudi:
- Formularem un Pla integral per a una costa ambientalment sostenible
i resilient al canvi climàtic, formulat amb criteris científics i
participació ciutadana, que permeti concretar actuacions i programar
projectes i inversions a curt, mitjà i llarg termini.
- Exigirem a les institucions competents la recuperació de platges i
litorals, efectuant la seva descontaminació i aplicant mètodes que no
alterin el fons marí ni destrueixin la fauna i la flora litoral.
- Garantirem els accessos a la costa per a qualsevol persona amb
discapacitats.
- Ens oposarem a qualsevol nova instal·lació de port esportiu.
- Protegirem els hàbitats dunars, els de fauna i vegetacions. En aquest
sentit, també limitarem les actuacions agressives per activitats
esportives o de lleure que afecten els fons marins.

- Farem que el port assumeixi els seus costos, de reparació o
compensació de les externalitats negatives que causen en el litoral
afectat per la seva implantació.

IV.

FUTUR I TALENT
OCUPACIÓ DE QUALITAT, COORDINACIÓ POLÍTIQUES OCUPACIÓ, COL·LECTIUS
VULNERABLES, TREBALL AUTÒNOM, FORMACIÓ PER L’OCUPACIÓ, INDÚSTRIA,
TURISME, DESENVOLUPAMENT LOCAL, ECONOMIA VERDA, COMERÇ

La globalització neoliberal ha utilitzat com a eina per obtenir guanys
il·limitats la falta de regles de joc al món del treball, i ha destruït gran part
de les regulacions laborals anteriorment conquistades.
Les profundes transformacions en el treball i les condicions en què
s’exerceix han provocat una precarització no només a l’àmbit laboral, sinó
que han impactat a totes les facetes de la vida quotidiana. El procés de
desigualtat

extrema

no

és

una

conseqüència

automàtica

de

les

transformacions tecnològiques o econòmiques, sinó de les decisions
polítiques que han permès que una minoria privilegiada hagi aprofitat
aquests canvis per dinamitar l’acord social de l’estat del benestar. Al mateix
temps, hem de ser conscients que l’impacte actual i previst de la tecnologia
i la intel·ligència artificial en el treball ens obligarà a repensar els models
laborals, fiscals i de seguretat social.
I malgrat tot, les condicions laborals de les noves (i velles) feines no poden
determinar una pèrdua de drets laborals, ni molt menys condemnar a
l’exclusió social i la pobresa. Tot i les dificultats perquè el mercat de treball
absorbeixi i reabsorbeixi una part important de les persones amb feina, i
més en plena transició cap a un futur ple d’incerteses, no es pot renunciar a
assolir la plena ocupació.
Cal apostar, per l’experimentació amb l’organització del treball, amb noves
fórmules d’habitatge, amb rendes mínimes compatibles amb l’ocupació,
amb noves formes de gestió i d’empresa, amb salaris de ciutat i amb
models de governança diferents que, des de la col·laboració, ajudin a posar
en valor les persones i l’economia local.

Volem que els municipis siguin agents actius en el desenvolupament local
amb una política transversal en ocupació, desenvolupament local, indústria,
formació i turisme.
Les circumstàncies de l'estructura productiva i del mercat de treball han
variat substancialment, sense que ho hagin fet en igual mesura les
polítiques d’ocupació.
Els municipis catalans han tingut i tenen un paper actiu en les polítiques
actives d’ocupació. Cal, doncs, potenciar el territori com a instrument de
planificació, de desenvolupament econòmic i d’interlocució.
Les accions de formació hauran d’anar especialment encaminades a fer
front a les persones en situació d’atur de llarga durada i a formar les
persones que volen millorar la seva qualificació al llarg de la vida.
Així mateix, el món local ha de liderar la transició de model productiu i
energètic demostrant que és compatible la creació d’ocupació de qualitat
amb assolir unes ciutats més inclusives i sostenibles. No podem oblidar la
importància de la producció sostenible com a motor de creixement
econòmic i d’ocupació. Cal promoure projectes integrals de millora

i

rehabilitació de barris, habitatges i edificis.
I per suposat, cal reivindicar i enfortir el perfil industrial de moltes de les
nostres ciutats, facilitant el procés cap a un model productiu més eficient,
més eficaç, més competitiu i més equitatiu.

1. POLÍTIQUES

DE

DESENVOLUPAMENT

LOCAL
Cal

transitar

de

les

polítiques

d’ocupació

a

la

dinamització

i

el

desenvolupament socioeconòmic local del territori, posant l’accent, també,
en la promoció econòmica, en la creació i consolidació d’empreses, en la
responsabilitat social, en polítiques de conciliació i nous usos del temps, en
la millora i revalorització de polígons d’activitat econòmica, en el suport a
noves iniciatives.

Per tot això,
- Continuarem impulsant la tasca dels serveis locals de suport a nous
emprenedor i emprenedores i les PIMES, en especial a l’emprenedoria
tecnològica, a la vinculada a la transició energètica, la innovació
social i a totes les formes d’economia social i solidària, que generen
llocs de treball més estables i satisfactoris.
- Crearem

una

xarxa

d’espais

de

coworking,

incubadores

i

acceleradores d’empreses, fomentant el creixement de les noves
indústries, en especial les de base tecnològica i les que necessiten
espais de compartició d’infraestructures específiques com els fablabs, facilitant la conversió d'edificis i locals infrautilitzats la qual cosa
els permet compartir recursos i estalvis en despeses (energia,
comunicacions, atenció, etc.).

2. CONSOLIDAR UNA ECONOMIA VERDA I SOCIAL. L’ACTIVITAT
CREA CIUTAT I OCUPACIÓ
El món local ha de liderar la transició de model productiu i energètic
demostrant que és compatible la creació d’ocupació de qualitat amb assolir
unes ciutats més inclusives i sostenibles. No podem oblidar la importància
de la producció sostenible com a motor de creixement econòmic i
d’ocupació. Cal promoure projectes integrals de millora

i rehabilitació de

barris, habitatges i edificis.
Per tot això,
- Afavorirem aquelles infraestructures que permetin acollir noves
activitats productives, amb alta rendibilitat social, generadores
d’ocupació i noves professions.
- Impulsarem Plans de millora del polígon industrial, amb una visió
integradora en l’entorn urbà, incorporant els valors de l’ecoinnovació i

la sostenibilitat per millorar els accessos, la mobilitat interna, la
gestió de residus, serveis tecnològics, servei a les empreses i als
treballadors/es, amb l’objectiu de dinamitzar el teixit empresarial, i
ser atractiu per ubicar empreses de valor afegit i creïn ocupació de
qualitat.
- Prioritzarem la inversió creadora de llocs de treball d’economia verda,
apostant per sectors d’activitat com les energies renovables, mobilitat
o la indústria ecoeficient.
- Impulsarem el Certificat d’empresa socialment responsable.

3. PER LA CREACIÓ I EL FOMENT D’OCUPACIÓ DE
QUALITAT
Davant del fracàs d’aquest model basat en la desregulació, la precarietat i
els baixos costos laborals i malgrat les limitacions derivades del marc
competencial i les dificultats de finançament; apostem

per crear treball

digne, estable, segur, de qualitat i amb drets i els municipis hi poden jugar
un paper clau.
Per això,
- Fomentarem

l’ocupació,

amb

uns

pressupostos

i

administració

municipal que prioritzin crear ocupació de qualitat, ajustant la
despesa per afavorir la promoció econòmica.
- Aprovarem partides pressupostàries pròpies per finançar polítiques
actives de treball, formació i poder garantir el manteniment dels
serveis.
- Establirem ajudes amb microcrèdits per a la nova ocupació.
- Afavorirem

les

compres

públiques

a

les

empreses

socialment

responsables (amb límits salarials mínims i màxims, amb condicions
laborals dignes, etc..).
- No col·laborarem amb les ETT, ni empreses de serveis integrals,
ni agències de col·locació amb ànim de lucre en les contractacions
municipals.
- Garantirem el compliment de la legislació vigent en matèria

de

prevenció de riscos laborals, tant al sector privat com a les
administracions públiques.
o Considerarem com a requisit imprescindible per demanar ajuts
o subvencions públiques, així com per accedir a l’adjudicació de
contractes públics, tenir aprovat prèviament el Pla de Prevenció
de Riscos Laborals d’Empresa i no superar la taxa de
sinistralitat mitjana del sector productiu corresponent.
o Desenvoluparem polítiques educatives en matèria de PRL,
associades a la formació i capacitació professional.
o Garantirem la perspectiva de gènere en totes les accions que es
plantegin en matèria de PRL.
o Aplicarem al 100% la legislació de salut pública en els apartats
concrets de salut laboral i desenvolupament dels apartats
sobre

tractament

preventiu

de

malalties

professionals

a

l’Administració Local.

- Recuperarem

la

capacitat

adquisitiva

dels

salaris

per

reactivar

l’economia local.
o Introduirem un salari mínim local que consideri el nivell de vida
a la localitat com a eina de millora de la capacitat adquisitiva i
de consum de les persones que treballen a la localitat, ajuda a
reduir la pobresa i l’exclusió, així com la desigualtat (i també
els costos d’alguns ajuts socials). Aquest salari, com a índex de
referència,
peticions

haurà de ser part dels criteris en relació amb les
d’empreses

que

gestionin

i

publiquin

ofertes

d’ocupació a través dels serveis municipals.
- Introduirem un sistema de compra pública que potenciï les conductes
socialment responsables en l’ocupació. La capacitat de compra del
món local ha de ser utilitzada no tan sols per satisfer les necessitats
finalistes de les polítiques públiques, sinó també per assolir objectius
generals entroncats directament en el bé comú.
o Introduirem mecanismes per garantir que de manera
sistemàtica s’introdueixen clàusules socials i ambientals en
totes les licitacions públiques.
o Introduirem les clàusules socials i ambientals en subvencions,
convenis,

preus

públics

i

taxes.

I

n’avaluarem

el

grau

d’execució. Introduir unitats de control de l’execució dels
contractes que supervisin de manera independent i avaluïn els
resultats de les clàusules socials i ambientals.
o

Impulsarem programes d’unificació de metodologies i

clàusules

de

tipus

socials

i

ambientals

per

a

la

seva

implementació en l’administració local. Regularem els plecs de
condicions i garantirem la participació sindical a l’elaboració
dels mateixos.
- Impulsarem escenaris de repartiment del treball: treballar menys per
a treballar tothom.
o Promourem

l’experimentació

de

fórmules de

reducció

de

jornada laboral i de llocs de treball compartits i avaluar-ne els
resultats,

en

la

línia

dels

estudis

que

indiquen

major

productivitat i cohesió social en jornades compactades i en
fórmules innovadores de co-lideratge.
- Avançarem en el desenvolupament de les ciutats com a Territoris
Socialment Responsables (TSR) amb el que implica d’organitzacions
híbrides, coparticipació d’agents socials, econòmics, tercer sector i
administració i co-producció de polítiques públiques per tal de
resoldre els problemes socials.

4.

MILLORAR L’EFICÀCIA I

LA COORDINACIÓ DE LES

POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ
- Impulsarem el funcionament del Servei Locals d’Ocupació com una
agència de col·locació.
- Recuperarem les polítiques actives d’ocupació (PAO), coordinant
l’actuació del SOC amb l’ajuntament; configurant una única xarxa
de serveis per l’ocupació sense duplicitats i aprofitant els recursos;
vinculant la seva activitat a les necessitats i perspectives d’ocupació
als sectors productius del territori; assumint les funcions del SEPE i,
en les poblacions que disposen d’agències de promoció local, creant
consorcis per a la gestió unificada de les polítiques actives i passives.
- Treballarem des dels municipis per a aconseguir modificar el marc
competencial i finançament en la generació de polítiques d’ocupació,
per ser més efectius des del mon local. Amb aquesta finalitat
sol·licitarem a la Generalitat la descentralització i el traspàs de les
polítiques actives de mercat de treball i dels recursos necessaris al
món local.
- Superarem les limitacions competencials mitjançant treball coordinat
transversalment, de manera interna entre totes les administracions
que

tracten

temes

laborals,

i

externament

amb

les

diverses

administracions que sectorialment influeixen sobre l’ocupació pública.

5. PRIMER, LES PERSONES.
ACCIÓ ESPECÍFICA PER

A COL·LECTIUS

AMB MAJORS

DIFICULTATS
Cal posar en el centre els drets de les persones i la justícia social. Treball,
habitatge, equitat, drets socials, educació, bé comú, en definitiva, la vida,
han d’estar al centre de les polítiques municipals.
Això és especialment important pel que fa a l’ocupació. Dones, famílies
monomarentals amb fills i filles a càrrec, joves, persones migrades, majors
de 50 anys, també treballadores autònomes són expulsades d’un mercat
laboral hipercompetitiu. L’Administració Local experimenta directament les
conseqüències de la falta de cohesió social originada per aquesta situació i
ha d’adquirir un compromís social en la millora de l’ocupació d’aquells
col·lectius amb més dificultats d‘ocupació.
Per tot això,
- Promourem Pactes locals per l’ocupació i per la igualtat d’oportunitats,
amb atenció especial a dones i joves en situació d’atur i de risc
d’exclusió, posant l’accent en l’acompanyament a la gent en la seva
formació i inserció al mercat de treball, més enllà d’una ocupació
puntual.
- Garantirem

que

cada

persona

aturada

tingui

un

seguiment

personalitzat dels serveis d’ocupació, la qual cosa comportarà un reforç
de la plantilla dels serveis locals d’ocupació.
- Aprovarem partides pressupostàries suficients per finançar polítiques
actives de treball, formació i poder garantir els serveis de foment
d’ocupació, formació i inserció.
- Establirem ajudes amb microcrèdits per a la nova ocupació.

- Establirem ajudes i bonificacions en les ordenances fiscals per a les
empreses i comerços per a la contractació de persones a l’atur.
- Donarem suport a l'emprenedoria femenina, i en especial la que
s'articula per via de l’economia social i solidària elaborant un pla de
suport als projectes cooperatius que compleixin amb els principis
d’igualtat, sostenibilitat i innovació.
- Pla de xoc contra la precarietat laboral de les dones i contra l’atur
femení. La pobresa té cara de dona. Per aquest motiu es tindrà en
compte la perspectiva de gènere en qualsevol acció per l’equitat i la
justícia social en cada poble i ciutat.
- Reconeixerem

amb un distintiu municipal de qualitat

a les empreses

que apliquin mesures per la igualtat salarial entre homes i dones,
eliminant la precarietat sobre els models de contractació, revisant els
drets de conciliació i els abusos en les jornades laborals flexibles; lluitant
contra la segregació horitzontal i vertical, i contra l’abús i l’explotació
laboral en sectors d’alta feminització, com el de neteja; i amb mesures
efectives i portades a la pràctica en la lluita contra l’assetjament sexual al
treball.
- Garantrem les condicions laborals i els salaris dignes a totes les que
treballen directament o indirectament en el sector públic municipal.
- Impulsarem polítiques actives d’ocupació per a dones en situacions i
àmbits particulars, com les que han estat víctimes de violències
masclistes,

estant

especialment

atents

a

potenciar

nous

sectors

emergents d’ocupació i l’economia verda.
- Desenvoluparem polítiques que facin possible treballar en igualtat
sense discriminació per raó de gènere:
o Lluitarem per acabar amb la discriminació laboral de les dones.

Impulsar polítiques d’igualtat que evitin qualsevol discriminació de
gènere i en especial la discriminació salarial.

6. SUPORT I PROTECCIÓ PER A TREBALLADORS I
TREBALLADORES AUTÒNOMS
A Catalunya, cal millorar la situació normativa i les condicions de
desenvolupament de la seva activitat dels treballadors autònoms i de totes
les persones que treballen per compte propi, amb especial atenció a les
males pràctiques habituals que abusen dels “falsos autònoms” o autònoms
dependents.
Per fer-ho possible:
- Contribuirem a generar mecanismes d’organització, representació i
defensa de les persones treballadores per compte propi.
- Crearem línies específiques d’assessorament i suport tècnic per a
persones autònomes, tant per a noves activitats com per a la seva
consolidació i continuïtat.
- Treballarem per a que s’impulsin, a través de l’Institut Català de
Finances (ICF), línies especials de finançament per a persones
autònomes i microcrèdits, especialment per a projectes industrials en
sectors

mediambientals

i

energètics,

de

noves

tecnologies

i

d’innovacions aplicades als serveis socials.
- Estudiarem fórmules de crèdit municipal que ajudin a finançar
iniciatives empresarials que generin ocupació estable.

7.

ACIÓ INTEGRAL PER A LA FORMACIÓ I

OCUPACIÓ
La formació professional ha de ser el pilar fonamental per millorar la
qualificació de la població activa, amb l’objectiu de garantir el principi
d’igualtat

d’oportunitats. Les polítiques formatives han de garantir l’accés

a la formació professional al llarg de la vida i han de permetre també el
nostre enriquiment i creixement com a persones. Aquest objectiu requereix
un disseny i una execució amb la participació dels agents socials, orientats
a una acció integral per a la formació i l’ocupació, cuidant la relació
ocupació – educació i la transició entre escola i treball.
Per tal de fer-ho possible:
- Desenvoluparem programes de suport a les transicions formatives
(de l’ESO a la postobligatòria, o al món laboral).
- Aprofundirem al Plan Local de Formació Permanent.
- Impulsarem

Plans

formatius

amb

perspectiva

de

gènere.

Programarem i realitzarem la formació ocupacional diversificada

i

contínua tenint en compte la incorporació al mercat de treball de
dones de totes les edats, particularment aquelles amb baixa
qualificació i edats amb major dificultats d’inserció al mercat laboral.
- Promocionarem els programes de formació i treball (escoles
tallers ocupacionals, cases d’ofici).
- Potenciarem la formació professional dual.

tallers,

8.

LA

INDÚSTRIA

COM

A

MOTOR

DE

L’ECONOMIA LOCAL
La capacitat de l’economia catalana resideix, en gran manera,

en la

fortalesa de les seves economies locals i dels vincles que s’estableixen
entre elles.
L’articulació de baix a dalt de l’activitat econòmica, partint de la comunitat,
continuant pel municipi i l’entorn supramunicipal (comarca) i arribant a
l’escala

nacional

ha

de

ser

fruit

d’una

planificació

coherent

amb

l’ordenament territorial i d’acord amb les capacitats i aspiracions de cada
territori, així com del treball coordinat de desenvolupament en cada escala
territorial.
La indústria ha de tornar a ser un motor de l’economia preminanca i ha de
ser capaç de generar nous llocs de treball. En aquest sentit, la transició a
una economia més ecològica —començant per la transició energètica a un
model 100% renovable— ha de marcar un nou cicle d’inversions.
Per això,
- Treballarem per desenvolupar i dur a terme una política industrial i
productiva pròpia amb dimensió local, centrada en les capacitats de
Premià de Mar, les oportunitats en el context econòmic local i global,
i les característiques del territori.
- Apostarem per una política comercial que protegeixi i difongui la
indústria local.
- Fomentarem pactes locals entre representants del món empresarial i
de les persones treballadores per a la redesenvolupament del teixit
industrial i garantir una transició justa cap a un nou model.
- Apostarem per una indústria local innovadora, sostenible i renovada,

basada en la qualitat de l’ocupació, orientada cap a la producció de
béns i serveis amb més valor afegit, més valor social i menys petjada
ecològica.
- Treballarem per possibilitar el reequilibri territorial, amb plans
d’industrialització, coordinats entre diversos municipis del Maresme.
- Afavorirem aquelles infraestructures que permetin acollir noves
activitats productives, amb alta rendibilitat social, generadores
d’ocupació i noves professions.
- Promourem empreses innovadores no exclusivament de contingut
tecnològic. La innovació en fórmules de gestió participatives i si
s’escau de copropietat. En especial, les empreses de l’economia social
com les cooperatives i les societats laborals, les empreses d’inserció,
els Centres Especials de Treball i altres fórmules d’economia social.
- Impulsarem un Pla de millora del polígon, amb millores als accessos,
la mobilitat interna, la gestió de residus, serveis tecnològics, servei a
les empreses i als treballadors i treballadores, per a dinamitzar el
teixit empresarial, i ser atractiu per ubicar empreses de valor afegit
amb creació d’ocupació de qualitat.
- Treballarem per capgirar el sector de la construcció. Cal revertir
l’esquema de funcionament del sector, dominat per un grapat de
grans empreses multiactivitat altament vinculades al sector financer
que acaparen les grans obres públiques i de les quals depenen un
dens teixit productiu de petites empreses locals.
- Incrementarem els ajuts a la rehabilitació d’edificis, activitat que
requereix de mà d’obra molt formada, davant del repte de complir
amb la normativa europea sobre eficiència energètica.

9.

ELCOMERÇ FA VIDA, FA CIUTAT I CREA

OCUPACIÓ
Mantenir l’equilibri entre els diferents formats comercials, vetllar pels drets
dels treballadors i les treballadores del sector i el dels consumidors i les
consumidores, protegint el comerç de proximitat han de ser objectius dels
propers anys.
Per tot això,
- Rebutjarem la instal·lació de grans superfícies comercials fora de la
trama urbana o que, trobant-se dins d'aquesta, no representin una
integració real amb el teixit comercial i l'espai públic existent.
- Impulsarem un Pla de protecció del comerç local, que entre d’altres
propostes tingui una dotació de foment i ajuda al comerç de
proximitat.
- Establirem mesures econòmiques i fiscals per recuperar l’activitat
comercial dels locals buits situats als eixos comercials de Premià de
Mar.
- Fomentarem la capacitat del mercat municipal d’impulsar productes
de Km0 i ecològics i de promoció de bons hàbits alimentaris.
- Potenciarem les fires artesanals i els mercats d’intercanvis.
- Estimularem una major presència de productes de proximitat, locals,
ecològics i de comerç just en l'oferta comercial, tant en els
establiments permanents com en els temporals (mercats ambulants,
fires, etc.).
- Establirem reduccions en les taxes dels mercats setmanals i en els
comerços on la venda sigui exclusivament de producte de proximitat

(20%) o ecològic (40%).
- Crearem el distintiu local de comerç de producte de proximitat.
- Reconeixerem amb distintius els establiments comercials amb una
llarga trajectòria com a defensa de la diversitat i la personalitat
comercial dels nostres centres urbans.
- Continuarem amb les iniciatives comercials mediambientals en els
hàbits de compra, com per exemple les campanyes de sensibilització
per un consum responsable o per eliminar l’ús de bosses de plàstic.
- Establirem aliances, preferentment mitjançant associacions locals,
amb aquells comerços que estiguin disposats a contribuir a la millora
de la qualitat de l'espai públic i a la dinamització de la vida social i
cultural del municipi o barri en el que es troben.
- Donarem suport i difusió als comerços que portin a terme mesures de
responsabilitat social empresarial en l'exercici de la seva activitat, sigui
tant a nivell intern (política de recursos humans, per exemple) com de
cara al seu entorn (col·laboració amb el teixit associatiu local).
- Promourem acords entre els establiments comercials per racionalitzar
els usos del temps i mantenir una oferta diversificada al servei de
tothom.
- Assegurarem el compliment de les normatives existents, entre
d'altres, en matèria d'horaris comercials, fórmules i modalitats de
venda, seguretat i drets dels consumidors i les consumidores i
recollida i tractament de residus.

10. PER UN TURISME LOCAL DE QUALITAT, RESPONSABLE I
SOSTENIBLE I AMB UNA MILLOR QUALITAT LABORAL
Davant de models basats en el parc temàtic i el creixement residencial
(apartaments, segona residència...) proposem el turisme de qualitat i
responsable que al factor de desenvolupament local n’ha d’assegurar també
la sostenibilitat social i ambiental. Per fer-ho possible ens cal incentivar
models que promouen turisme familiar i allotjaments de qualitat; activitats
de turisme actiu i de descoberta del territori (senderisme, cicloturisme,
activitats nàutiques i subaquàtiques, educació ambiental,...); valoritzar els
productes agroalimentaris, l’artesania i la creativitat artística, el patrimoni,
el producte i la cuina local.
Les premisses amb què treballarem es basen en la participació de la
comunitat en la definició del model turístic, el respecte pels valors i les
formes de viure i la defensa del patrimoni (natural, paisatgístic, històric,
arquitectònic, industrial, etnològic...).
El turisme és una de les principals activitats econòmiques a Catalunya, que
s’ha situat com a una de les potències internacionals en aquest conjunt
d’activitats.
La

creixent

presència

de

fórmules

empresarials

mal

anomenades

“d’economia col·laborativa” ha suposat, a més d’una enorme destrucció de
treball, l’emergència de noves formes d’economia submergida, sense
garanties bàsiques per als treballadors/es.
L’aposta per un turisme sostenible i responsable no es pot sostenir amb un
treball que, de manera generalitzada, s’està precaritzant. Necessitem fer
front a la precarietat i defensar un treball digne en el turisme.

Per impulsar aquest model turístic responsable i sostenible,
- Lluitarem contra les ofertes turístiques que actuen fora de la legalitat,
especialment pel que fa als apartaments turístics.
- Crearem

l’observatori

del

turisme

amb

dades

qualitatives

i

quantitatives integrat en la base de dades de l’observatori de
desenvolupament local.
- Afavorirem les sinergies entre el comerç i el turisme que permeti
la promoció del producte local.
- Impulsarem una política de promoció del turisme familiar i de
qualitat.

V. FEMINISTES I RADICALMENT DEMOCRÀTIQUES
FEMINISMES

I

LGTBI+,

CIUTADANIA

INCLUSIVA,

MIGRACIONS

I

INTERCULTURALITAT, LAÏCITAT, SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DRETS, PARTICIPACIÓ
CIUTADANA, COOPERACIÓ INTERNACIONAL, PAU I DRETS HUMANS, MEMÒRIA
DEMOCRÀTICA
El municipi és l’espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants que
tenen el dret a trobar-hi les condicions per la seva realització política, social,
econòmica, cultural i ecològica, el que comporta assumir també deures de
solidaritat.
Som unes ciutats i uns pobles diversos i això implica superar el paradigma
de la integració, per passar als drets de ciutadania. Els ciutadans i les
ciutadanes hem de poder viure plenament a la ciutat o el pobles, sense
discriminacions, sense exclusions i sense renúncies. Reconèixer els drets de
ciutadania vol dir reconèixer les persones com iguals, reconèixer que poden
participar en espais de decisió, apoderar-les.
Premià de Mar forma part de la xarxa de ciutats refugi per a poder incidir
davant la crisi humanitària que estem vivint a Europa i acollir els contingents

de població refugiada compromesos pel govern espanyol i que aquest
continua incomplint.
Aquesta diversitat cultural que enriqueix els nostres pobles i ciutats pot
generar conflictes i és per això que les institucions hem d’actuar sempre
tenint en compte les diferents opcions de creença partint des d’una posició
de neutralitat. En un moment d’enfortiment del fonamentalisme religiós i
dels moviments racistes, xenòfobs i de la dreta extrema és necessari establir
el compromís amb la llibertat de consciència i la independència de les
institucions municipals cap a qualsevol confessió religiosa. En aquest sentit,
la laïcitat no només consisteix en el respecte i reconeixement a les diferents
creences sinó que suposa una postura activa per construir una convivència
pacífica entre iguals.
Un municipi de drets és també un poble o ciutat més cohesionada amb un
model de seguretat basada en la protecció de drets de la ciutadania a través
la cooperació comunitària, la prevenció i la resolució de problemes.
La participació ciutadana és un dret de ciutadania. Després de dues dècades
assajant metodologies i processos innovadors per a la millora de les
decisions públiques, ara hem d’avançar en la codecisió activa en la
conformació i definició d’aquestes polítiques, contribuint a una governança
local de més qualitat.
Els drets no tenen fronteres i després de quasi tres dècades de polítiques
públiques de cooperació al desenvolupament, assistim a una nova generació
d’accions de solidaritat a partir dels Plans Directors de Cooperació, Justícia
Global, Pau i Drets Humans que ens ressituen en la nova conjuntura
internacional, amb l’Agenda de Desenvolupament 2030 i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible com a marc general.
Alhora,

volem

fer

compatible

aquests

municipis

de

drets

amb

el

reconeixement dels valors progressistes, populars i republicans que han
caracteritzat els nostres pobles i ciutats. És per aquest motiu que
desenvoluparem programes de memòria històrica que es fonamentin en la
contribució del municipi a la defensa dels principis del moviment obrer, del
republicanisme, del feminisme i de l’antifeixisme que ens connecten amb la
lluita global per construir un món més just, més humà i més fratern.

Uns pobles i ciutats de drets vol dir promoure la perspectiva de la diversitat
sexual i de gènere i l’eliminació de les desigualtats i violències

que es

deriven de l’orientació sexual, la identitat de gènere i les diferències en el
desenvolupament sexual.
Les polítiques feministes són imprescindibles en el camí que cal recórrer per
assolir uns pobles i ciutats de drets. Són un dels motors per avançar cap a
un nou model socioeconòmic i cap a la construcció d’un municipi més just.

6. FEMINISMES I LGBTI+
1.1. ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT
La justícia de gènere i LGTBI+ ha de ser una prioritat transversal del conjunt
de les polítiques públiques. Per aconseguir aquesta transversalitat és
imprescindible, que l’estructura organitzativa de les polítiques de gènere
sigui reforçada i més enllà de gestionar determinats serveis específics sigui
un àmbit efectiu de dinamització, seguiment i suport al conjunt dels
departaments per incorporar la perspectiva de gènere: formant al personal
de

l’Ajuntament,

establint

referents

en

totes

les

àrees,

avaluant

sistemàticament l’impacte de gènere de les intervencions, fent pressupostos
feministes, adaptant els sistemes d’informació, incloent clàusules d’igualtat
en contractes, convenis i subvencions entre altres mesures, fent-ne
seguiment i establint mecanismes de sanció en cas d’incompliment.
- Integrarem la regidoria de feminismes i LGBTI+ a l’alcaldia la qual
garantirà la transversalitat a totes les regidories de l’Ajuntament i
organismes i empreses dependents. Cal situar aquestes polítiques a
Alcaldia per tal que tinguin suficient suport polític, una visió general
de les actuacions municipals i la capacitat per coordinar el treball
intersectorial i transversal.

- Impulsarem l’elaboració d’una auditoria amb perspectiva de gènere a
tota l’estructura municipal, incloses les externalitzacions i altres
empreses proveïdores. També, fomentar l’ús d’indicadors per a una
presa de decisions més responsable.
- Impulsarem una participació ciutadana paritària en totes les esferes
de presa de decisions públiques, a través de les noves tecnologies i a
l’abast de tothom que trenqui amb les dinàmiques presencialistes de
burocratització, professionalització i mercantilització de la participació.
Cal garantir una representació i participació paritària a totes les
esferes formals i informals de gestió de l’Administració municipal.
- Incorporarem clàusules socials que promoguin l’equitat de gènere en
les contractacions públiques i vetllarem per la equiparació salarial i
per salaris dignes en sectors feminitzats. Eventualment, estudiarem la
municipalització de les concessions més feminitzades si s’hi detecta
precarització.
- Fomentarem que la contractació i les concessions de l’Ajuntament
garanteixin la no-discriminació per raó d’orientació sexual i identitat
de gènere i promoguin l’ocupació de les persones amb més dificultats
del col·lectiu LGBTI+ així com l’ocupació de dones racialitzades i/o
llegides en clau religiosa.
- Elaborarem un pla estratègic d’actuació integral local per la justícia
de gènere actualitzat i amb propostes transformadores. Establint les
línies i prioritats que es promouran a partir d’una metodologia
participativa amb col·lectius feministes i ciutadania.
En línies estratègiques per a la prevenció primària (visibilització i
comunicació;

informació

implicació),

línies

i

treball

estratègiques

en

xarxa;

per

conscienciació

eixos

i

d’intervenció

(educació/coeducació; salut; serveis socials; urbanisme i transport;
seguretat i justícia; laboral; esport, oci i cultura) i línies estratègiques

transversals

(formació

a

professionals;

investigació;

avaluació

continuada).
- Crearem, un Pla local LGBTI+ a través d’un procés participatiu i obert
a la ciutadania així com el desplegament de la llei contra la
LGBTIfòbia. Per fomentar la visibilització (commemoracions, tot tipus
de

documentació),

formació

a

professionals,

persecució

de

la

discriminació, promoció de la salut (campanyes de prevenció, nodiscriminació i despatologització), inclusió de la perspectiva LGBTI+
en els plans municipals (infància, gent gran, salut, etc) i el suport a la
creació d’entitats.
- Revisarem la situació laboral del personal de l’Administració local per
tal de garantir la igualtat d’oportunitats, revertir situacions de bretxa
laboral dona-home, eliminar la precarietat sobre els models de
contractació, revisar les polítiques de conciliació i els abusos
jornades laborals flexibles, i enfortir

en les

les polítiques per evitar

l’assetjament sexual.
- Oferirem formació sobre perspectiva de gènere i diversitat LGTBI+
al personal municipal i al personal d’empreses o entitats que realitzen
tasques per a l’Ajuntament, amb mesures de seguiment de l’impacte
d’aquesta formació.
- Adequarem l’Administració a la diversitat actual de models familiars,
flexibilitzant els requisits i integrant definicions de família més amplis
i diversos. Garantint que la normativa municipal relativa als drets
humans i els plans i programes estratègics incorporin la perspectiva
de gènere i la diversitat LGTBI+.
- Oferirem eines de prevenció, detecció i protecció de situacions
d’assetjament masclista i assetjament del col·lectiu LGTBI+ i posarem
una persona de referència a cada àrea.

- Crearem

un

manual

de

bones

pràctiques

comunicatives

de

l’Ajuntament, amb col·laboració de les organitzacions feministes,
LGBTI+ i mitjans de comunicació locals. Per incloure la perspectiva de
gènere i la diversitat LGTBI+ en la comunicació interna i externa de
l’Ajuntament. Utilitzar el llenguatge de manera inclusiva i tenint en
compte les persones trans i no binàries i la diversitat de models de
família en formularis i documents.

Vetllant

per un ús inclusiu

i

respectuós del llenguatge i les imatges als mitjans de comunicació
públics i a internet, que eviti el sexisme, els estereotips, l’estigma, el
binarisme de gènere i les expressions LGBTIfòbiques.

1.2. PRESSUPOSTOS
Es realitzaran pressupostos amb perspectiva de gènere com a eina políticaeconòmica, no només en termes d’equitat i eficiència pressupostària, sinó
també en l’assoliment de millors nivells de vida per a tota la ciutadania.
Analitzar i definir els pressupostos posant en primer terme el seu impacte
en la vida de les persones i establint la relació entre els recursos i les
mesures que es volen dur a terme és un pas fonamental per fer més
transparent la pràctica governamental i afavorir/promoure la participació
directa de la ciutadania en la gestió a les institucions.
- Incrementar el pressupost per a les polítiques de justícia de gènere i
LGTBI+.

1.3. RECONEIXEMENT I VISIBILITAT
L’apoderament de les dones i dels col·lectius LGBTI+ és imprescindible per
a l’eliminació de les desigualtats. Cal produir canvis en la manera de
relacionar-nos amb el poder i exercir el lideratge en tots els àmbits, social,
polític i econòmic, per transformar la societat i eradicar el patriarcat.
- Crearem el Consell de Dones, amb la participació dels moviments de
dones i feministes del municipi, que ha d’esdevenir l’òrgan consultiu
de les polítiques públiques municipals amb mecanismes participatius
que facilitin la participació: optimitzant reunions i horaris, amb espais
de cures infantils i facilitant la participació per via de les noves
tecnologies.
- S’establirà un Consell LGBTI+, com un espai consultiu i de seguiment
de l’execució del Pla Local LGTBI+, entre d’altres accions. Per
dinamitzar i incentivar la participació del moviment LGBTI+ en el
disseny i l’aplicació de les polítiques municipals per a la diversitat i la
promoció de polítiques públiques transversals en totes les àrees del
govern.
- Impulsarem la creació d’un Centre municipal per a dones, entitats
de dones i col·lectius feministes.
- S’impulsarà un servei LGBTI+, per tal de comptar amb un espai
públic

on

assegurar

serveis

d’acompanyament,

informació

i

assessorament sobre el fet LGBTI+, així com un centre de recursos
permanent amb diversos espais disponibles a disposició de les
entitats i del conjunt de la ciutadania. Promocionant espais de
socialització, visibilització i normalització.
- Col·laborarem amb la Biblioteca Martí Rosselló per promoure els
materials feministes i LGTBI+. I treure documentació clarament

masclista o LGTBIfòbia.
- Establirem el 8M com un dia de visibilització i suport a les entitats.
- Impulsarem mesures per a la recuperació de la memòria històrica de
les dones, del feminisme i del col·lectiu LGBTI+.
- Promourem la confecció d’un mapa

interactiu de les associacions,

col·lectius i entitats de dones, feministes i LGBTI+ de Premià de Mar i
el Mareseme, per tal d’identificar i visibilitzar les xarxes organitzades;
conèixer l’abast i interessos participatius, conjuntament amb les
seves aliances i potencials aliances; i concretar els principals àmbits
d’interès

de

treball

i

les

possibles

agendes

comunes

amb

l’Ajuntament. Com una eina per la institució i per les organitzacions,
per facilitar el treball en xarxa i construir espais comuns de reflexió i
intercanviï.
- Impulsarem la visibilització dels models de diversitat LGBTI+, als
mitjans de comunicació públics municipals i també en les campanyes
de difusió de festes i esdeveniments del municipi.
- Participarem de la xarxa de municipis LGTB+.

1.4. VIDES LLIURES DE VIOLÈNCIES
Seguirem desplegant protocols contra les violències masclistes.
Desplegar un pla d’abordatge integral de les violències masclistes amb
recursos i serveis per a la formació, prevenció, detecció, l’atenció, la
recuperació i la reparació.
Garantir una dotació pressupostària suficient per assegurar l’eficàcia de les
mesures integrals regulades per llei. Amb un model d’abordatge de les
violències sexuals en espais públics i garantint l’accés als serveis de totes

les dones.
Promoure la participació dels grups de dones i feministes en l’elaboració i
l’avaluació de les polítiques públiques en violències masclistes.
- Reforç pressupostari dels SIAD (Serveis d’informació i atenció a les
dones).
- Realitzarem un Pla Municipal de Prevenció de les violències masclistes
impulsant

programes

d’educació

afectivosexuals,

foment

de

masculinitats no violentes i prevenció de les violències 2.0.
- Farem

del

25N

una

data

en la que

generar actes de

commemoració i sensibilització.
- Elaborar un pla de prevenció, seguiment i assessorament específic per
a dones joves i adolescents en situació de violència masclista, tenint en
compte les especificitats de la gent jove i la violència que es produeix a
les xarxes socials.
- Incidir de forma específica en la formació al professorat, en perspectiva
de gènere i diversitat LGTBI+.
- Implementar

de

manera

efectiva

la Llei

contra

la LGBTIfòbia.

Desplegar el servei d’atenció integral i donar-lo a conèixer a tots els
barris.

I

assegurar

acompanyament

contra

l’accés
la

als

serveis

LGBTIfòbia

a

les

d’edat de manera autònoma, anònima i segura.

d’assessorament
persones

i

menors

2.

CIUTADANIA

INCLUSIVA,

MIGRACIONS

I

INTERCULTURALITAT
Garantirem, drets, deures i oportunitats de la població migrant i minories
ètniques. Reconeixerem la diversitat cultural com un eix de la inclusió social
als municipis i promourem la interculturalitat com una eina de cohesió
social.
- Formem part de la Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi i ens
comprometem a preparar el nostre municipi per acollir, assistir,
proveir dels serveis necessaris i garantir els drets de les persones
refugiades, i exigir als estats que compleixin les normes més
elementals del dret humanitari.
- Garantirem el dret de representació i participació de les persones
migrades. Facilitarem la incorporació d’ofici al cens electoral de totes
les persones estrangeres (comunitàries i no comunitàries) que tinguin
dret a vot a les eleccions municipals i defensarem el dret a vot en tots
els processos electorals, incloent consultes i referèndums, de totes les
persones que viuen a Catalunya a partir d’un any de residencia.
- Reconeixerem

i

valorarem

la

riquesa

que

suposa

la

diversitat

lingüística: promourem l’abastiment de llibres i materials en diverses
llengües a la Biblioteca municipal i fomentarem projectes extraescolars
que reconeguin llengües i cultures de famílies migrades residents als
nostres pobles i ciutats.

3. CONVIVÈNCIA I LAÏCITAT
- Impulsarem un Pacte per la Convivència democràtica al municipi,
fonamentat en la laïcitat, generant espais de diàleg i desenvolupant
mesures d’interlocució i mediació per a la prevenció de conflictes en
l’espai públic.
- Garantirem la independència i neutralitat simbòlica de l’Ajuntament
de qualsevol confessió religiosa.
- Eliminarem qualsevol tipus de simbologia religiosa en els actes
oficials, en llocs i edificis de titularitat.
- Garantirem el dret de les persones menors a no ser adoctrinades en
els centres públics i concertats, i vetllarem per l’eliminació de
qualsevol tipus de simbologia religiosa, actes i proselitisme religiós en
el sí de les escoles.

4. LLUITAR CONTRA ELS DELICTES D´ODI I DISCRIMINACIÓ ALS
MUNICIPIS
- Continuarem el treball de tolerància zero a qualsevol forma de
racisme i xenofòbia, prioritzant la lluita contra els delictes d'odi i
discriminació als municipis. Exercir l'acusació particular en els delictes
greus

vinculats

a

racisme,

xenofòbia,

masclisme,

aporofòbia i altres expressions d'odi i discriminació,
municipi.

homofòbia,
succeïts al

5.

JUSTÍCIA I DRETS HUMANS

- Defensarem una justícia propera. Reclamarem una Justícia propera,
defensar

des

dels

municipis

l'oposició

a

les

tendències

centralitzadores o comarcalitzadores com en el cas dels anomenats
jutjats de clàusula sòl o en els jutjats de violència masclista o la
tendència de deixar sense funcions els jutjats de pau.
- Potenciarem i ampliarem els serveis d'orientació jurídica municipal,
potenciant la conciliació i la mediació com a eines per a la resolució
alternativa de conflictes.

6.

UN

MODEL

DE

SEGURETAT

DE

PROXIMITAT

I

COMUNITARI
- Definirem un model de seguretat de les Policies Locals comunitari i
arrelat als barris. Cal definir millor el model de seguretat de Catalunya,
el paper de les policies locals que depenen dels Ajuntaments i la seva
coordinació amb el Cos de Mossos d’Esquadra.
- Instarem el govern de la Generalitat a aprovar una nova Llei del
sistema de policia de Catalunya. Aquesta llei hauria de ser fruit de
l’acord institucional (entre Generalitat i entitats municipalistes), polític
(de la major part de forces parlamentàries) i social (amb els sindicats i
les associacions de comandaments dels diversos cossos policials). La
nova llei ha d’incloure un règim estatutari en part comú per a Mossos i
policies locals i en part diferenciat segons les característiques de cada
cos, uns mecanismes clars de coordinació, uns elements de sistema
adreçats a les policies locals i la incorporació de mecanismes moderns
d’actuació com la mediació o la lluita contra la violència masclista.
- Revisarem el Pla Local de Seguretat amb mecanismes de participació

de la ciutadania i de les entitats locals.
- Dotarem a la Policia Local amb una persona de referència i
especialitzada en violències masclistes (inclosa la violència sexual) i
en LGBTIfòbia.
- Confeccionarem per part de la Policia Local un mapa anual de les
denúncies i atacs de caràcter masclista i de LGBTIfòbia als municipis
per tal de poder articular polítiques públics específiques de prevenció,
atenció i seguiment en aquelles zones on es produeixin més
violències.
- Promourem la formació de tot el cos de Policia Local en perspectiva
de gènere i LGTBI.

7. MÉS PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La democràcia és una manera de redistribuir el poder per tal que la
ciutadania pugui intervenir més, i més sovint, de manera més clara i
directa, plantejant sobre quins temes vol parlar i amb capacitat d’influir en
la decisió.
Retornarem el protagonisme de les polítiques públiques a la ciutadania i
als seus representants a les institucions. Per fer-ho possible és necessari
restablir una nova relació entre la ciutadania i els seus representants
basada en el compromís i la participació. A més, apostem per una
ciutadania activa, implicada, protagonista de la política.
- Farem dependre la participació ciutadana directament de l’alcaldia.
Des de on podrà tenir un paper d’impuls, de dinamització i
d’assessorament en la incorporació de la participació ciutadana en
l’acció de les diferents àrees de l’ajuntament.
- Elaborarem Plans municipals de participació que recullin l’estratègia

global del govern, tenint present tots els nivells, projectes i actors,
intentant reduir les tradicionals desigualtats en la participació
d’alguns col·lectius.
- Impulsarem la celebració de consultes populars mitjançant urna
per a aquelles decisions d’especial rellevància per Premià de Mar.
- Farem que els principals plans i programes municipals es realitzin
contemplant un procés de participació ciutadana: Pla d’Actuació
Municipal, Plans d’Ordenació Urbanística, Plans Estratègics, Plans
integrals de joventut, de gent gran, de serveis socials.
- Incorporarem instruments diversos de participació com els Nuclis
d’Intervenció Participativa, Fòrums, enquestes deliberatives, Consells
Ciutadans...
- Fomentarem les audiències públiques i la participació directa en els
plens.
- Obrirem vies de diàleg directe amb l’equip de govern, mitjançant la
celebració de sessions específiques i/o mitjançant la possibilitat
d’intervenció oral en els Plens de ciutadania i associacions.
- Impulsarem

la

participació

ciutadana,

promovent

les

eines

de

participació:
o

Introducció de punts de l’ordre del dia als Plens, així com
també propostes d’acord, o peticions d’audiències públiques.

o

Impuls

d’un

procés

participatiu

sobre

certa

decisió,

actuació o política pública.
- Reformarem els òrgans estables de participació per tal de garantir-ne
la seva independència, la representativitat social i la seva vinculació a
la presa de decisions públiques.

8.

IMPLICATS EN LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL, LA PAU

I ELS DRETS HUMANS
En els pròxims 4 anys, hem de seguir renovant els arguments per defensar
la

necessitat

d'aquesta

política

pública

i

ampliar

tradicionalment ha tingut entre la població a tot

el

Catalunya.

suport

que

En aquest

sentit, posar la mirada en la promoció i la defensa dels Drets Humans,
l'assumpció a nivell municipals dels compromisos presents a l'Agenda 2030
per al Desenvolupament Sostenible, la coherència de polítiques pel
desenvolupament (CPD).
- Implementarem una dotació pressupostària equivalent al 0,7% del
pressupost d’ingressos a cooperació, i el foment de la pau i els Drets
Humans.
- Prioritzarem projectes de cooperació pel desenvolupament que
tinguin una clara voluntat transformadora i que garanteixin la
sobirania alimentària, la justícia social, l’enfocament en drets
humans, la perspectiva de gènere i els processos de pau i de drets
humans.
- Impulsarem les polítiques d’agermanament i/o partenariats amb
ciutats d’arreu del món per incentivar el vincle entre migracions i
desenvolupament per optimitzar el seus impactes positius tant en els
territoris d’origen, destí i trànsit.
- Apostarem per la cooperació pel desenvolupament com una eina de
transformació social també als nostres ajuntaments. Prioritzarem els
projectes de sensibilització i Educació per al Desenvolupament basats
en la promoció de la Cultura de Pau i la No-violència i que adoptin
nous formats que ens permetin arribar a nous públics.

- Promourem la Coherència de Polítiques per al Desenvolupament
(CPD), incorporant altres àmbits municipals (desenvolupament d’un
sistema d’indicadors, compra pública responsable, banca ètica, medi
ambient, etc.), per tenir en compte els impactes de les nostres
accions i treballar per un desenvolupament sostenible des d’un punt
de vista global.
- Donarem suport al teixit social. Treballarem per difondre els seus
esforços, mitjançant exposicions, conferències, fires, tallers per tal
que la ciutadania conegui el millor possible la tasca desenvolupada
per les ONG’s.
- Enfortirem la cooperació entre els nostres municipis i amb altres
administracions: Si els esforços dels municipis es posen en comú amb
altres ajuntaments, mitjançant el Fons Català de Cooperació, o
iniciatives bilaterals, les possibilitats d’impacte es multipliquen.

9.

POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE MEMÒRIA

- Fomentar les polítiques de memòria: Impulsar l’elaboració des dels
municipis d’un cens de víctimes i victimaris rigorós i detallat.
Promoure el lliure accés, sense restriccions, a la documentació dels
arxius municipals on es trobi informació relacionada amb les víctimes
i els seus repressors. Promocionar actes de memòria i retirar la
simbologia franquista i revisió del nomenclàtor en compliment de la
Llei 52/2007.
- Reivindiquem la importància de mantenir viva la memòria de la lluita
per la democràcia i els drets socials i nacionals, com a referents ètics
fonamentals. Impulsarem una política global de recuperació de la
memòria democràtica, amb participació ciutadana i dels organismes
culturals del municipi.

- Identificarem, catalogarem i senyalitzarem els espais locals de la
memòria (especialment de les fosses comunes de la Guerra Civil, però
també d’espais relacionats amb la lluita antifranquista, antigues
cooperatives pageses i obreres, passant per antigues presons…).
- Difondrem el patrimoni memorial existent amb punts d’informació i
campanyes de difusió.
- Promourem la recollida de testimonis orals dels fets històrics locals més
destacats.
- Donarem suporta les activitats d'entitats locals i a la tasca de
d'investigació i de difusió.
- Convidarem als centres educatius a participar als programes i
actuacions memorials.

