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I Presentació
Les eleccions del 24 de maig de 2015 arriben en un moment en què la ciutadania ha dit prou a
la crisi i a tants anys de domini d’uns pocs del poder polític, econòmic, mediàtic i financer. Si el
moviment indignat del 15M va significar una explosió de ràbia contra les elits polítiques i
econòmiques, i un creixement de la consciència política i la voluntat de participació de la
ciutadania, avui bona part d’aquesta ciutadania indignada és conscient que cal organitzar‐se i
lluitar, al carrer en moviments socials, però també a les institucions.
És en aquest escenari que neix Gent de Gavà En Comú. Un projecte que no té vocació de partit
tradicional sinó de moviment social amb capacitat d’incidència política. Volem recolzar les
lluites i les aspiracions de la societat, i al mateix temps ser una eina al servei d’aquestes
mateixes lluites, a les institucions. El nostre àmbit de treball és Gavà. Som gent de Gavà i
treballem per la nostra ciutat. Això no vol dir que renunciem a incidir als àmbits autonòmic o
estatal, però això es produirà segons com es vagin articulant les diferents plataformes i
moviments de confluència locals. Per això, ens inspirem i estem agermanats amb Barcelona En
Comú, i amb la resta de candidatures que han nascut de la mateixa filosofia:
https://barcelonaencomu.cat/ca/mapa‐en‐comu
Encara que les regles del joc electoral estan fetes a mida dels poderosos, anem a les eleccions
municipals per a guanyar, sabent que és difícil però no impossible. L’única lluita que es perd és
la que s’abandona.
Tenim un equip de professionals de diferents àmbits, però sobretot amb el sentit comú i l’ètica
per davant de tot.
Aquest programa electoral ha estat elaborat a partir de la feina de quatre grups de treball
creats amb persones de Gent de Gavà. Posteriorment, s’ha fet un procés participatiu via
internet i també amb enquestes al carrer, on hem rebut l’aportació d’unes 50 persones.
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II Crisi Global? Gavà en transició!

No vivim una crisi econòmica, vivim en una crisi global. L’economia, el sistema democràtic, els
valors, el medi ambient, l’ètica, els serveis públics... la societat tal com l’hem conegut els
darrers 40 anys està canviant i les referències abans sòlides ara estan en qüestió.
La crisi econòmica en un món globalitzat, que ha atrapat a milions de persones a Gavà,
Catalunya i a tot arreu, és una mostra evident que el sistema capitalista necessita esprémer
cada cop més a les persones per tal d’obtenir beneficis creixents. Com s’ha cridat als carrers i
places, no és una crisi, és una estafa. Privatitzar els serveis públics, o destruir‐los per tal que
només quedi l’opció privada, és una estratègia que els poderosos han fet servir (amb l’excusa
del deute públic), per a mercantilitzar més i així fer negoci de qualsevol aspecte de la vida de
les persones. La resposta dels governs ha estat claríssima: privatitzar els beneficis (serveis
públics bàsics) i nacionalitzar les pèrdues (“rescat” a la banca, indemnització Castor, etc.).
Però d’altra banda, la crisi econòmica és l’expressió de l’absurditat del sistema: és impossible
créixer indefinidament en un món finit. L’economia està subjecta als límits físics del nostre
planeta, i als processos ecològics que regulen els ecosistemes i els recursos naturals. No
respectar aquests límits està provocant les pitjors crisis ambientals des que els humans
habitem al planeta: extinció massiva d’espècies i canvi climàtic. Unes crisis que no només
amenacen amb una devastació ambiental sense precedents, sinó a la pròpia supervivència de
la nostra espècie. Avui ja utilitzem 1’7 vegades la capacitat ecològica de la Terra per a sostenir
vida, en forma de producció de bens renovables i reciclatge de residus de la nostra societat.
Seguir sobrepassant la capacitat del planeta només es pot fer a costa de les generacions
futures, i això és profundament injust i egoista, a més d’autodestructiu. El capitalisme
neoliberal, doncs, està en guerra contra la vida.
La degradació de la política, amb un enfonsament de la confiança en els partits tradicionals, i
l’aparent pèrdua de tota mena d’ètica pública és també el resultat d’aquesta crisi global. El
sistema es basa en uns partits que actuen en una mena de teatre on se simula que hi ha una
democràcia, en què és la ciutadania qui escull els governants. En realitat, els partits
tradicionals són les diverses cares d’una mateixa moneda, doncs el 90% de les polítiques que
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han fet el PSOE, el PP o CiU són idèntiques. Per tant, el seu joc institucional és un simple “ball
de les cadires” on els mateixos actors es reparteixen les cadires que hi ha, de vegades amb
algun convidat amb un matís diferent afegit per a donar color al joc, com ara ICV o ERC, però
sense cap possibilitat de canvi profund verdader. La corrupció, el tràfic d’influències, les portes
giratòries i el deute privat convertit en públic són conseqüències lògiques en un sistema on els
màxims valors són l’enriquiment personal, la competitivitat, l’avarícia i l‘egoisme.
Els darrers mesos estem contemplant el tancament del cercle que l’oligarquia financera ha
teixit per a consolidar i mantenir el seu poder. El govern espanyol tracta d’imposar una visió
classista, espanyolista i antisocial a través de la llei Wert, i mira de fer callar el carrer amb la llei
Mordassa, criminalitzant la protesta. El govern català també ataca la llibertat d’expressió amb
la seva querella contra els manifestants del Parlament, i la Unió Europea negocia en secret un
tractat de lliure comerç i inversions amb els Estats Units (TTIP) que a efectes pràctics deixa la
legislació europea en paper mullat i dóna tot el poder a les transnacionals. La justícia
(encarnada en la màxima expressió perversa per un Tribunal Constitucional al servei de
l’espanyolisme neofranquista), s’alia amb el PP per a conculcar el dret de Catalunya a decidir el
seu propi futur, criminalitzant l’independentisme i subordinant els principis democràtics a un
ordenament jurídic (Constitució Espanyola) imposat en el seu moment pel franquisme i
l’exèrcit.
Davant de tot això, Gent de Gavà En Comú – Equo apostem per un canvi radical en el fet
polític, que transformi l’actual partitocràcia oligarca i al servei del gran capital en una
vertadera democràcia on el poder real sigui la gent del poble, i on els afers públics es gestionin
en favor de la immensa majoria de la població, els i les treballadores.
Davant la crisi global, creiem que els municipis tenen un paper essencial en la transformació i
combat als excessos del neoliberalisme, i en la construcció de societats justes, cultes,
sostenibles, cohesionades i integradores. Assumim que cal reorientar profundament els
criteris que guien els governs públics, també el de la nostra ciutat. Apostem per relocalitzar tot
allò que funcioni millor a nivell local que a nivell superior, reduint els impactes socials i
ambientals perversos del sistema econòmic, construint xarxes socials potents per a la millora
del benestar de les persones i per a impulsar la cultura, l’educació i el lleure que contribueixi al
benestar personal. Perquè, al final, el que hauríem d’aconseguir son persones felices en una
societat en equilibri amb el seu entorn natural.
Ens inspirem en moviments con el del decreixement, i en experiències com el de les ciutats en
transició1:
La Transición es la respuesta de las comunidades de personas al declive de la Era
Industrial, marcada por el Pico del Petróleo, desde un presente que depende de los
combustibles fósiles, el consumo desaforado, la destrucción del Planeta y las
desigualdades entre los pueblos, a otra realidad deseable basada en la localización de
1

http://movimientotransicion.pbworks.com http://www.reddetransicion.org/inicio/porque/

http://www.reddetransicion.org
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la producción, el uso de la energía y los bienes que se pueden obtener de manera
sostenible de nuestro Planeta, la preeminencia de la colectividad, la recuperación de
las habilidades para la vida y la armonía con el resto de la Naturaleza.
El Movimiento de Transición es el esfuerzo colectivo de más personas cada día, que
optan por organizarse para hacer frente de manera creativa al desafío del Pico del
Petróleo, el Cambio Climático y la Crisis Económica, desarrollando iniciativas en sus
comunidades (barrios, pueblos, islas, vecindarios, ciudades...) que aumentan la
capacidad de supervivencia y bienestar, en la perspectiva de los importantes cambios
que vamos a vivir en los próximos años, como consecuencia de la decreciente
disponibilidad de las materias energéticas fósiles, el declive general de los recursos
naturales y la alteración del clima.
Aquests moviments socials i experiències concretes, igual com la corrent de l’ecofeminisme,
l’economia ecològica o la biomímesi, tenen en comú la seva aposta per fer créixer la dimensió
humana, relacional de la societat, i en fer decréixer la dimensió material, el consum de
matèries primeres, l’impacte sobre el planeta.
És per això que aquest programa electoral introdueix el projecte de situar Gavà en el camí cap
a la Transició, encetant un projecte que ha de néixer de la implicació de molts actors socials, i
comptar amb la participació de la ciutadania, des de la base. Gent de Gavà hi aportarà impuls,
idees i compromís, però serà el conjunt de la població qui donarà sentit al projecte.
Sens dubte, a Gavà ja existeixen iniciatives que es poden considerar com a experiències de
transició. El grup de consum El Rebost del Delta, l’Ateneu Popular La Màquia, el 22 Solidari, les
iniciatives d’autoocupació de persones aturades, el Banc del Temps (amb les seves limitacions
actuals), la lluita per l’Hort Urbà, i moltes altres. Es tracta de reforçar‐les, ampliar‐les,
diversificar‐les des de la societat civil, i abastant tots els àmbits possibles, des de la producció i
distribució d’electricitat verda fins als mercats d’intercanvi. Des dels horts urbans fins a la
formació contínua ciutadana. Des de els projectes d’habitatge cooperatiu fins a la creació
d’una moneda social. El camí per a recórrer és infinit. Però l’horitzó, encara que inabastable, és
una fita que ens ajuda a caminar en el dia a dia, i el viatge val molt la pena!
Algunes experiències com Granollers en Transició2 o Cardedeu en Transició3 ens poden ajudar
a inspirar‐nos. Però cada realitat local és diferent, i caldrà construir un relat propi, coral i
imaginatiu.

2
3

https://granollersentransicio.wordpress.com
https://cardedeuentransicio.wordpress.com
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III Ètica i política. Construint una nova democràcia participativa

La participació ciutadana és un dret fonamental de la ciutadania i un valor afegit per
l’Administració municipal. La implicació dels ciutadans i ciutadanes en la política municipal no
es pot limitar a l’elecció d’uns representants a l’Ajuntament cada quatre anys, això no
reflecteix la veritable voluntat d’un poble. Creiem que cal avançar cap a una nova democràcia
que tingui en compte la ciutadania d'una forma més constant, per tal d'aconseguir unes
polítiques més properes a la voluntat ciutadana i per fer de la política una activitat més
propera per a tothom. Cal avançar cap a un nou model en el què siguin els ciutadans els que
prenguin les decisions clau en política municipal.
1. S’han d’impulsar les modificacions legals necessàries perquè els veïns i veïnes de cada
barri puguin escollir directament un representant de barri a través d’una consulta
ciutadana just després de les eleccions municipals.
2. Per desenvolupar aquest model cal crear uns processos. Un reglament que garanteixi
els drets dels ciutadans a la participació i potenciar així un teixit associatiu i plural en
què participin els ciutadans de Gavà inscrits en el cens municipal, majors de 16 anys i
veïns de segona residència que ho acreditin. Quan parlem de participació ciutadana
parlem d'influir en la presa de decisions de forma vinculant. No es tracta de consultar
determinades decisions a la ciutadania sinó de traspassar‐los el poder.
3. Amb la voluntat d’aconseguir el màxim acord polític i social s’ha de crear un Grup
Permanent de Participació Ciutadana que estarà format per representants de la
ciutadania, de les entitats, de les candidatures que conformin l’Ajuntament, tècnics
per assessorar, l’alcalde/ssa i el regidor/a de participació ciutadana. Les seves funcions
seran les de coordinar i portar a terme els processos de participació.
4. Les consultes ciutadanes es podran celebrar, bé per iniciativa de l’Ajuntament, a
proposta de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana o per petició ciutadana
havent recollit un 10% de signatures de ciutadans més grans de 16 anys.
5. Es podran celebrar vàries consultes a l’any i cada consulta pot constar de diverses
preguntes. El resultat d’aquesta serà pres en consideració sempre que la participació
sigui com a mínim del 30% dels ciutadans majors de 16 anys.
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6. Dret a la informació: Els ciutadans i ciutadanes, individual o col∙lectivament, tenen
dret a ésser informats de l’activitat i els assumptes municipals d’una forma àmplia i
objectiva, a accedir als arxius públics i a utilitzar tots els mitjans d’informació que
l’Ajuntament estableixi en els temes i amb l’abast que determini la legislació.
Per assolir aquest dret tampoc podem permetre que els mitjans de comunicació
municipals (Gavà TV, El Bruguers) siguin propaganda al servei dels partits que
governen la ciutat. Creiem necessari el canvi envers una política de comunicació que
respongui al principi general que el dret a la informació pertany a la ciutadania. És per
això que plantegem:
7. Promoure dins els mitjans de comunicació públics l’exercici ple del dret a la informació
i la llibertat d’expressió en un marc plural que fomenti la formació d’una opinió pública
informada, sense control polític del govern local.
8. Facilitar la creació de mitjans de comunicació comunitaris
9. Dret de petició: Totes les persones, individual o col∙lectivament, podran exercir el dret
a petició mitjançant el qual podran formular sol∙licituds en temes de competència
municipal o demanar aclariments sobre les actuacions municipals.
10. Dret de proposta: Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a formular propostes
d’actuació relatives a matèries de la competència municipal o d’interès local.
11. Dret a la iniciativa ciutadana: Qualsevol entitat inscrita en el Registre d’Associacions
Municipals o qualsevol persona o grup de persones físiques o jurídiques podran
plantejar una iniciativa ciutadana. Aquestes iniciatives hauran d’anar subscrites per
10% dels veïns del municipi. La Regidoria competent estudiarà la seva viabilitat tècnica
i pressupostària i ho sotmetrà a consideració del Ple.
12. Torn obert de paraula en els Plens Municipals: Al final de cada sessió d’un Ple
Municipal s’obrirà un torn obert de paraula per tal que els assistents al Ple puguin
realitzar els comentaris o les preguntes que considerin pertinents. Rebran resposta de
paraula al moment de la intervenció o escrita.
13. Cal recuperar el funcionament dels consells municipals del medi ambient, de la dona,
de comerç, i crear‐ne de nous en els àmbits de l’agricultura, Econòmic i Social, de
l’Economia Social i Cooperativa, de la Salut, de la Gent Gran, etc.
14. Fer una auditoria interna per detectar estructures supèrflues i millorar la coordinació i
l’eficàcia de l’Ajuntament fomentant també una cultura de participació
15. Promoure una política participativa i transversal ciutadana que sigui vinculant i
assumida per l’administració municipal en què no siguin exclosos de la presa de


7

decisions ni dones, persones cuidadores, joves, persones amb discapacitat, immigrants
i altres col∙lectius
16. Facilitar la informació i control ciutadà dels processos importants que es desenvolupin
a l’Ajuntament
17. Enfortir l’educació en valors i la pràctica de la participació a les escoles
18. Impulsar pressupostos participatius amb l’objectiu que un 5% del pressupost municipal
el decideixin els veïns a partir de propostes i projectes presentats per la ciutadania
19. Compromís de fer un seguiment públic regular sobre l’estat d’aplicació dels
pressupostos
20. Ampliar les polítiques de foment de l’associanisme als barris, cessió d’espais públics
per a les associacions i entitats locals
21. Agrupar les consultes públiques per tal de no desgastar a la ciutadania.
Transparència en la contractació pública. Fi de la política de càrrecs de confiança
22. Rescindir els càrrecs de confiança, i ampliar la plantilla de personal funcionari i laboral
en aquells àmbits de l’administració local que ho necessitin.
23. Cessament immediat de Victor Gibanel, Cap de la Policia Local, càrrec de confiança
nomenat per Joaquim Balsera.
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IV Economia al servei de les persones, no del capital

A Gent de Gavà creiem que l’enfocament sobre polítiques econòmiques que s’ha fet des dels
partits al poder ha estat profundament equivocat, i ha primat els interessos d’una minoria,
d’una elit, i en contra dels interessos de les classes populars.
Per això, apostem per una economia socialment justa, políticament emancipadora, arrelada al
territori, integradora de la diversitat, respectuosa amb el medi ambient. Una economia social i
solidària. Les iniciatives de l’economia solidària són laboratoris d’experimentació social, on les
persones aprenem a reapropiar‐nos de l’economia, a ser protagonistes del canvi
socioeconòmic des de l’experiència personal i col∙lectiva. Conscients dels límits de l’actuació
local, no per això volem deixar de fer petites grans passes per a la transformació del conjunt de
les relacions econòmiques, assaigs que tenen l’ambició de democratitzar globalment
l’economia, de cooperativitzar la societat, d’avançar cap a models socioeconòmics
postcapitalistes.
Per tot això, fem nostres les propostes de la Xarxa d’Economia Solidària, que porta un temps
treballant per organitzar i coordinar aquestes experiències que están ja teixint l’alternativa
real.
Al mateix temps, manifestem el nostre rebuig frontal i total a la proposta de Tractat
Transatlàntic de Comerç i Inversions (TTIP, per les seves sigles ingleses), que pretén
mercantilitzar encara més les nostres vides, lliurar tots els aspectos de l’economia i la societat
a les mans de les transnacionals i buidar de contingut i capacitats als Estats democràtics.

Un municipi cap al poder popular i l’economia social
1. Pressupostos socials. Cal que l’elaboració dels pressupostos municipals tingui com a eix
central el caràcter social. Cal prioritzar, dins les disponibilitats econòmiques i
competencials, que totes les necessitats bàsiques (incloent alimentació, habitatge,
etc.) de la ciutadania quedin cobertes, i ningú quedi exclòs socialment per causes
econòmiques.
2. Creació del Consell Local de l’Economia Social i Solidària, integrat per l’administració
local, el conjunt de les iniciatives de l’ESS locals o sectorials, així com les entitats
veïnals, culturals o educatives.
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3. Auditoria del deute municipal. Les taxes d’endeutament de l’Ajuntament de Gavà són
elevades (48 milions d’Euros de deute viu). Això ens situa en el lloc 642 a nivell
espanyol (de 8116 municipis) amb un deute de 1041 euros per habitant, molt allunyats
de municipis del nostre entorn com Viladecans (313 €), Castelldefels (664€), Sant Boi
(506€) o Abrera (2,00 € per habitant). Això restringeix severament el marge d’actuació.
Cal determinar en quines condicions s’ha contret el deute municipal, qui n’és
responsable i a quins projectes correspon el deute. Aquest procés ha de conduir a
determinar quins deutes són legítims i quins il∙legítims que no s’haurien de pagar.
4. Municipalització i recuperació de bens i serveis públics bàsics, sigui perquè van ser
privatitzats o bé perquè poden ser gestionats de manera pública (directa o a través
d’una cooperativa) per a contribuir a la justícia social.
o Recuperació del servei domiciliari d’aigua potable, en la línia del Pacte Social
de l’Aigua, i actuant a nivell metropolità per a desmuntar l’empresa mixta
públic‐privada amb la multinacional AGBAR. Es crearà una empresa municipal,
de gestió directa i amb tarifes socials.
o S’estudiarà la creació d’una empresa de distribució elèctrica municipal, així
com una comercialitzadora.
o S’estudiarà la creació d’un servei públic de telecomunicacions, a preus
populars, per a assegurar l’accés universal als serveis de telefonia i internet.
o A les escoles públiques, es crearà un servei públic municipal de menjador
escolar, amb tarifes socials, garantint que cap infant queda exclòs.
5. Impuls al Mercat Social Local, amb iniciatives d¡intercanvi (Mercats d’intercanvi i de
segona mà, conjuntament amb les associacions locals), d’intercanvi i coordinació entre
projectes d’economia social i solidària, foment de cooperatives de segon nivell,
6. Treballar per a impulsar la banca ètica i cooperatives de crèdit amb control social a
Gavà.

Comerç
Les polítiques de l’Ajuntament han estat contradictòries entre er petites accions de suport al
comerç local o una aposta clara per la gran distribució. La construcció el seu dia del complex
Barnasud, o l’aposta ara per Mercadona tot i ser una empresa de polítiques laborals i
comercials molt criticables, així ho demostren. Els propers mesos obrirà l’Outlet de Viladecans,
que pot significar un altre impacte greu en el sector, i fer trontollar l’economia de moltes
petites botigues del sector tèxtil.
Per això es duran a terme les següents actuacions:
7. Creació del portal on‐line del petit comerç de Gavà, amb presència de tots els comerços,
sistema de vendes on‐line i campanyes de promoció.
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8. Col∙locació de directoris‐mapa dels comerços per barris, situant un punt informatiu a cada
barri del poble amb totes les botigues d’aquell barri o sector.
9. Mantenir i potenciar campanyes de dinamització comercial
10. Estudiar la creació de nous mercats municipals de productes de proximitat cultivats,
produïts o fabricats per les cooperatives de caràcter social impulsades i creades per
ciutadans del Baix Llobregat.
11. Nous estímuls fiscals per a l’obertura d’establiments.
12. Incloure criteris de proximitat a les compres i proveïments de l’Ajuntament, per tal
d’afavorir les empreses locals.

Indústria
Les polítiques de l’Ajuntament sobre indústria han tingut poca prioritat. Sobretot s’ha fet la
promoció de nous polígons, a més del manteniment del Centre de Suport a l’Empresa amb els
serveis allà ubicats. Però l’Ajuntament fins ara ha renunciat a una política industrial on tingui
un paper actiu l’administració pública.
13. Apostem pel desenvolupament d’un teixit empresarial local, de gestió cooperativa i sota
estricte control ciutadà. L’Ajuntament ha d’impulsar i recolzar aquestes iniciatives que
sorgeixin de la ciutadania, i conjuntament amb les empreses públiques (d’aigua, d’energia,
de telecomunicacions, etc.) han de conformar una matriu productiva local que asseguri els
llocs de treball i la generació de riquesa socialment distribuïda.
Les bases que han de regir la gestió de les empreses municipals o cooperatives del teixit
econòmic de Gavà són: 35 hores laborals per setmana, equitat en les condicions de treball,
democràcia interna, igualtat de gènere tant a nivell de salari com en relació laboral, així
com la màxima cura pel medi ambient.
Així mateix, es promourà la desobediència a la darrera reforma laboral del govern
espanyol, amb suport legal i laboral a qualsevol situació que tingui conseqüències judicials.
14. Creació d’una oficina d’atenció i assessorament jurídic a persones treballadores
(especialment joves) amb problemes laborals.
15. Una comissió de vigilància pel compliment dels drets laborals a les empreses on els
treballadors no tinguin cap representant sindical o comitè d’empresa.
16. Compromís polític per tal que els terrenys de grans empreses del nostre municipi (com la
Corporació Roca) mai siguin requalificats en oficines o habitatges. Han de ser sempre
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industrials. Així mateix, compromís municipal per a municipalitzar aquests terrenys en cas
de cessament de l’activitat productiva.
17. Anàlisi de les naus industrials buides als nostres polígons i a tot el sector del Baix Llobregat
litoral.
18. Servei de dinamització dels polígons industrials: promoció de la compravenda o lloguer de
naus, millora d’infraestructures.
19. Suport a la recuperació d’empreses privades en crisi per part dels seus treballadors

Agricultura
Durant molts anys, l’única política pública de promoció de l’agricultura ha estat la Fira
d’Espàrrecs, més com a espai de promoció de la ciutat que com aposta real pel sector primari.
Bona mostra d’això són els minsos pressupostos municipals per al suport a l’activitat agrària.
Cal reconèixer que en el camí cap a la Sobirania Alimentària, l’única aposta intel∙ligent és
reforçar i millorar l’ús de les riques terres agrícoles del Delta del Llobregat, i en el nostre propi
municipi, i per a fer‐ho cal donar un suport decidit als actuals pagesos i recolzar la instal∙lació
de noves persones que es vulguin dedicar a l’activitat agrària.
Actuacions:
20. Pla d’inversions per a la millora de camins i infraestructures
21. Línia d’ajuts per a instal∙lacions agrícoles (casetes d’eines, maquinària, etc.)
22. Consolidar el mercat de pagès setmanal a la Torre Lluch
23. Donar suport a les iniciatives de cooperativisme de productors i de consumidors, estudiar
la creació d’una cooperativa agrària municipal, promoguda per l’administració però
gestionada per les pròpies persones treballadores.
24. Recolzament actiu al Parc agrari, amb més implicació al Consorci
25. Especial esforç en mantenir la disciplina urbanística a la zona agrícola
26. Impuls, juntament amb el Parc Agrari, a un banc de terres públic que faci d’intermediador
entre propietaris de terrenys desocupats i persones que es vulguin incorporar a l’activitat.
27. Adhesió de Gavà a la Carta per a una sobirania alimentària des dels nostres municipis
Turisme
La proximitat a Barcelona i l’immens patrimoni natural i històric de Gavà són dues oportunitats
per a desenvolupar el sector turístic, avui amb un pes mínim a l’economia local.
Actuacions:
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28. Creació del circuit “Viatge per la història de Catalunya”, amb els edificis i jaciments més
importants de cada període: mines prehistòriques, restes ibèriques, restes romanes,
Castell d’Erampunyà, vil∙la de la Roca, edificis i llocs del segle XVIII, i edificis de la primera
meitat del segle XX.
29. Impuls a l’Ecoturisme als espais naturals (Delta del Llobregat i Garraf): Carta Europea de
Turisme Sostenible al Garraf, campanyes de promoció, etc.
30. Major promoció a través de la Diputació de Barelona.

Polítiques d’Ocupació
31. Donar suport a la creació d’una associació de persones aturades que pugui desenvolupar
projectes d’auto‐ocupació i iniciatives d’economia social.
32. Revisar les actuacions de suport per a la contractació de treballadors a empreses locals,
garantint total transparència i objectivitat.
33. Crear i gestionar una bossa de treball i pràctiques per a joves

Emprenedoria social
34. Es crearà una Agència de Desenvolupament local o servei municipal d’assessorament i
acompanyament per a emprenedoria, especialment projectes socials i cooperatius
35. Es tancarà l’experiència del Gavà Talent Factory, enfocat a l’economia competitiva i la
promoció de la idea del “triomfador”, i se substituirà per un Programa de promoció de
l’economia social i cooperativa, tant a nivell de centres educatius com de cara a la
població en general
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V. Cohesió social

Una ciutat pot tenir riquesa material, estètica, pot ser pròspera... però si es fa a costa de
l’exclusió de part de la seva població, no és una ciutat sana i no val la pena. Les persones han
d’estar al centre de les polítiques, no com a objectes passius receptors dels serveis de
l’administració (com els “clients” en què volen convertir els usuaris dels serveis públics), sinó
com a subjectes actius de l’organització política, i protagonistes de polítiques redistributives.
L’objectiu ha de ser tenir ciutadans i ciutadanes felices. Que ningú sigui exclòs per raons
econòmiques o socials (orientació sexual, origen, opció religiosa, discapacitats físiques o
psíquiques, etc.).
Per aconseguir això, l’eina irrenunciable són els serveis públics universals, de qualitat i a l’abast
de tothom. En conseqüència, Gent de Gavà En Comú – Equo defensarà la sanitat, l’educació, el
transport públic, els serveis socials, etc com a elements de màxim valor a protegir i potenciar,
contra les polítiques neoliberals que tendeixen a la privatització o precarització de la majoria
d’aquests serveis, tant des del Govern central del PP com del govern català de CiU.

Cura dels seus habitants, del seu entorn i lliure de pobresa.
1. Programa de rescat social, que de forma integral analitzi i afronti totes les formes de
pobresa i exclusió.
2. Garantir el servei d’aigua i llum a tots els ciutadans de la ciutat.
3. Garantir que tots els nens de la ciutat facin dos àpats al dia amb les condicions nutricionals
adequades a la seva edat.
4. Impulsar la Renda Mínima Garantida per a totes les famílies per sota del llindar de la
pobresa.
5. Ajut a les persones en situació d’atur de llarga durada.
6. Augment de pressupost del Departament de Benestar Social de l’ajuntament de la ciutat.
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7. Recolzar la llei de dependència donant els suports necessaris per la seva aplicació.
8. Reforçar les estructures d’assistència sanitària a les persones grans per que aquestes
tinguin l’atenció adequada.
9. Fomentar la participació del voluntariat.
10. Impulsar l’ajut per rehabilitar els immobles de les persones amb menys recursos, aturats,
pensionistes, etc...
11. Evitar els desnonaments de les persones que s’han vist afectades pel frau de la bombolla
immobiliària.
12. Fomentar horts urbans de cooperació.
13. Formar part dels convenis entre poblacions per donar servei de pis amb suport per a dones
en situació de violència masclista i els seus fills i filles. Crear un centre d’acollida de dones
maltractades.

Sanitat
14. Recolzament a les reivindicacions de la plataforma en defensa del Hospital de Viladecans.
Exigir l’increment de la partida pressupostaria. Potenciar el servei assistencial. Exigir la
creació d’una UCI (Unitat de cures intensives).
15. Exigir la recuperació del consultori mèdic a Gavà‐Mar i de les urgències nocturnes al CAP‐1
de Gavà.
16. Exigir el màxim d’especialistes als CAPs per poder oferir els serveis adequats a la

nostra ciutat, així com una unitat de radiologia al CAP‐1
17. Campanyes de prevenció de l’embaràs no desitjat i prevenció en la adolescència.
18. Reforçar el Centre de Dia per la gent gran i pel centre amb discapacitats físiques i

psíquiques.
19. Desenvolupar programes d’educació de la salut que tinguin com a eixos

vertebradors dels programes l’esport i l’alimentació.
20. Creació del Consell Municipal de Salut i d’atenció primària, Salut pública i Salut

Mental.
21. Fomentar l’alimentació ecològica com a base per una bona salut.
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Coneixement
22. Generar llocs de participació on intercanviar experiències i coneixement. Impulsar

el banc del temps.
23. Fomentar intercanvis culturals mitjançant la gastronomia.
24. Fomentar el programari lliure. A l’Administració local, traspassar gradualment tot

el programari que sigui possible a versions lliures i gratuïtes, amb l’estalvi
econòmic corresponent.
25. Garantir el pluralisme als mitjans de comunicació municipals.

Educació
26. Redefinir el Projecte Educatiu de Ciutat, amb una revisió que impliqui a tots els

actors socials i programi les actuacions a dur a terme durant els 4 anys.
27. Implementar beques d’ajuts econòmics i materials als alumnes de la nostra ciutat

amb les millors notes dels seus estudis primaris o secundaris. Exempció de
pagament de les matrícules a les famílies per motius socioeconòmics desafavorits
greus.
28. Fomentar la remodelació de l’Institut Bruguers al complert.
29. Incrementar les partides pressupostàries del manteniment de les escoles

públiques.
30. Fomentar el reciclatge electrònic a les escoles i instituts.
31. Fomentar projectes d’horts al les nostres escoles.
32. Millorar les infraestructures esportives de la nostra ciutat per garantir el servei a la

demanda actual.
33. Disminuir la fractura digital a la nostra ciutadana mitjançant cursos de formació.
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34. Fomentar el coneixement d’idiomes prioritzant els dels nuclis socials més

representatius de la nostra ciutat, xinès, àrab, pakistanès, indi.
35. Creació de l’Escola Municipal de les Arts, amb ensenyaments de música, pintura,

ceràmica, etc. amb preus segons la renda familiar disponible.

Esports
36. Programa de millora dels equipaments esportius actuals, amb inversions programades
durant els propers 4 anys.
37. Obertura dels patis escolars a les tardes i caps de setmana per a fomentar la pràctica de
l’esport per a totes les edats.
38. Projecte de Pavelló poliesportiu mancomunat a Can Sallarès, juntament amb l’Ajuntament
de Viladecans, i rebuig a la construcció de pisos en aquest espai.
39. Recuperació de la piscina descoberta a Can Sellarès.
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VI. Equilibri territorial: ciutat viva i verda

Gavà té un patrimoni natural excepcional. Al delta del Llobregat, comptem amb espais naturals
inclosos a la xarxa europea Natura 2000, tant a terra com al mar, a més d’una zona agrícola
d’una fertilitat excepcional. A l’interior el massís del Garraf és un territori únic, catalogat com a
Parc per la Diputació de Barcelona i amb hàbitats i espècies singulars. Tots dos espais pateixen
pressions i amenaces de diferents tipus, però bàsicament associades a determinats interessos
econòmics, la retallada de pressupost públic, i els projectes urbanístics que els posen en
qüestió.
El delta sempre ha estat considerat per Barcelona i per les elits dirigents com “el pati del
darrera”, un solar pla i barat on encabir‐hi noves activitats vinculades als sectors industrials
amb més influència a Catalunya. No podem oblidar la bogeria de projecte d’Eurovegas, que els
governants de Gavà (PSC), Generalitat (CiU) i Govern espanyol (PP) van intentar portar a Gavà,
Viladecans i Sant Boi.
Aquest mateix model del totxo, de l’especulació urbanística amb el territori, que és
responsable de la crisi financera i de la ruïna de moltes famílies que són desnonades cada dia,
és el mateix pel qual ara aposten de nou els governants. Està en tràmit el Pla Director
Urbanistic Econòmic del delta del Llobregat, i altres projectes devastadors segueixen a la ment
dels principals partits polítics a Gavà i a la Generalitat.
Mentrestant, la restricció econòmica fa reduir any rere any la capacitat inversora de
l’Ajuntament en nous projectes i obres. A més, la participació pública en la presa de decisions
econòmiques segueix sent escassa o nul∙la.
Polítiques ambientals
L’objectiu general de la proposta de Gent de Gavà En Comú – Equo és avançar cap a un
sistema socioeconòmic que respecti els límits i els processos naturals dels ecosistemes, tant a
nivell local com global.
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Cal que la societat reconegui que s’han ultrapassat els límits i que les condicionants físiques i
ecològiques ens han de fer reorientar la societat i l’economia cap a un altre model. Per això,
parlem de Ciutats en Transició cap a aquest nou paradigma.
Per aconseguir la implicació de la societat en el canvi de model urbanístic i de relació amb
l’entorn natural, hi ha algunes propostes generals útils:
1. Recuperar un Consell Municipal del Medi Ambient actiu
2. Implantar més criteris ambientals a les ordenances fiscals. Per ex. Incrementant l’Impost
de Circulació als vehicles més contaminants.
Ordenació del territori i obres d’adequació urbanística
1. Aturar el Pla de Ponent, renegociar‐lo reduint l’edificabilitat a l’actual sector del Calamot,
ja insalvable, i declarant parc forestal tota la resta del sector.
2. Aturar l’actual PDU Econòmic del Delta i descartar‐lo per insostenible.
3. Incidir en la revisió del Pla General Metropolità que, a través d’un Pla Director Urbanístic,
establirà les noves bases de l’urbanisme metropolità. Incloure‐hi els límits de la ciutat
construïda, les zones de transició, i les zones lliures. Plantejar que els espais agraris i
naturals són equipaments metropolitans que ofereixen multitud de serveis ambientals
imprescindibles.
4. Ampliació del Parc Agrari, incloent els terrenys del sectors: Joncs, Camí Ral, ...
5. Desclassificació dels terrenys de La Sentiu 2, i incorporació al Parc del Garraf
6. Pla Especial del sector forestal de Gavà no inclòs en figures de protecció ambiental
7. Suport a la declaració del Parc agroforestal de les Muntanyes del Baix, fent un pas més
enllà del “Pla Director de les Muntanyes de Baix”.
8. Descartar qualsevol requalificació dels terrenys industrials de la companyia Roca
Radiadores
9. Aturar el pla parcial de Llevant‐Mar i tramitar la desclassificació.
10. Adequar la C‐245 per a instal∙lar‐hi un carril‐bus, d’acord amb els municipis veïns.
11. Localitzar i aturar el vessament d’aigües fecals a la riera de les Parets, o gestions per a la
connexió total de la riera al sistema de clavegueram‐EDAR de Gavà‐Viladecans
12. Executar un dipòsit contra descàrregues del sistema unitari a la riera de les Parets, ubicat
al bucle de la C‐32, amb posterior bombeig cap a la EDAR.
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13. Planificar les reformes de carrers i avingudes, així com qualsevol urbanització nova, amb
xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals.
14. Pressionar fins aconseguir una reforma integral de la sortida a mar de la llacuna de la
Murtra
15. Fer les gestions necessàries per tal que la C‐245 entre Gavà i Castelldefels s’ampliï, incloent
un carril‐bici i espai per a vianants.
16. Reclamar les millores necessàries a la BV‐2041 cap a Begues per tal de reduir la seva
perillositat.
17. Crear el Consell Assessor d’Urbanisme, tal com preveu la Llei d’Urbanisme.

Manteniment i millora dels barris
Hi ha problemàtiques comunes als diferents barris de Gavà. Algunes de els actuacions
generals prioritàries són:
18. Estudiar i substituir progressivament l’arbrat malalt o mort per espècies amb menys
problemes de brutícia.
19. Continuar amb l’ampliació de voreres, especialment als carrers de Fortià Casanovas,
Indústria, Mas Sellarès, Àngela Roca i Concòrdia, polígon de Santa Teresa
20. Creació de carrers de prioritat invertida: de l’Àngel, de Sant Josep, de Pau Claris, de Sant
Joan entre el C. St. Lluís i C. Sta Teresa
21. Suport municipal al manteniment de les franges de seguretat front a incendis forestals a La
Sentiu, Can Espinós, Bruguers, Can Trias.
22. Instal∙lació de passos de vianants elevats a l’Av. Joan Carles I per reduir la velocitat dels
vehicles, i millora de la visibilitat.
23. Creació d’un pas de vianants al barri de Bruguers a la carretera de Begues amb pintura
d’alta visibilitat i il∙luminat a la nit.
24. Millora de l’asfaltat dels carrers que més ho necessiten.
25. Eliminar pals de llum, i altres obstacles a les voreres. Negociació amb la companyia
elèctrica .
26. Major control policial i actuacions socials als sectors de distribució de drogues dures.
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Gavà Mar
El barri de Gavà‐Mar ha rebut massa poca atenció per part del govern municipal durant
anys, però té problemàtiques i necessitats pròpies que cal atendre.
27. Aconseguir una parada del bus L99 a l’aeroport a Gavà‐Mar.
28. Planificar i executar un dipòsit d’aigua pluvial per mandat municipal als punts més
sensibles d’inundació, per a posteriorment aprofitar‐la per al rec.
29. Instal∙lar sistemes de passos de vianants elevats, per reduir la velocitat, a banda i banda
del pont de la riera de Canyars a l’Avinguda d’Europa, punt d’elevada sinistralitat.
30. Establir un sistema d’aparcament preferent per a veïns de Gavà a l’època d’estiu, gratuït
per als gavanencs i tipus zona verda per als foranis.
31. Reobrir l’oficina municipal i el consultori mèdic al Centre cívic de Gavà‐Mar.
32. Obrir la seu de la Policia local durant tot l’any.
33. Actuació integral al tram final de la riera dels Canyars, que inclogui: eliminació dels
abocaments d’aigües fecals, neteja de voluminosos a la llera, recuperació de la vegetació i
la fauna autòctona, eliminant les espècies al∙lòctones, senyalització i vigilància per a
garantir la salubritat de la zona.
34. Ampliar la vorada del camí de la Pava, tot instal∙lant sistemes de reducció de la velocitat.
35. Suport a la creació de l’Escola‐Institut al barri.
36. Programa de conservació a la pineda litoral, amb actuacions de neteja de deixalles i de
plantes exòtiques, de condicionament de camins, de millora d’ecosistemes i d’informació a
la població local.
37. Mantenir la vigilància del compliment del pla de vols de l’aeroport del Prat, i mantenir vies
obertes de diàleg amb AENA i el Ministeri de Foment per a resoldre qualsevol incidència,
tot oposant‐se a l’operativitat amb pistes segregades.
Zona agrícola
38. Suport al manteniment de camins
39. Millorar la vigilància, coordinadament amb el Consorci del Parc Agrari i els Mossos
d’Esquadra.
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40. Programa d’ajuts per al condicionament paisatgístic, amb la construcció de casetes per a
eines, l’arranjament de les actuals, la substitució i millora de sistemes de tancament,
eliminació d’abocaments, etc.

Ecologia urbana: residus, energia, qualitat de l’aire, parcs i jardins
Energia
41. Revisar el PAES (Pla Energia) amb objectius més ambiciosos pel que fa a l’estalvi d’energia i
la reducció d’emissions.
42. Millorar l’estalvi energètic municipal. Garantir el ple funcionament de les plaques solars.
43. Fanals solars i/o amb llums LED.
44. Estudiar la instal∙lació d’una caldera de biomassa en equipaments municipals (escoles,
mercats, zones esportives).
45. Punt d’assessorament energètic: millores als habitatges, contractació de companyies
energètiques, etc.
Residus
46. Transició cap al sistema de gestió de residus Porta a Porta, en diferents fases, per barris, i
prèvia campanya informativa i participació del veïnat.
47. Campanyes d’informació al veïnat sobre la importància del reciclatge, l’estalvi econòmic
que vol dir reciclar bé, i la normativa específica que s’ha de complir.
48. Millorar la informació sobre la deixalleria mòbil als barris, i ampliar el seu horari i
recorregut.
49. Eliminar la recollida de voluminosos amb el sistema de triturat i barreja que dificulta el seu
reciclatge posterior.
50. Neteja dels punts d’abocament il∙legals escampats pel terme municipal, i sanció als
infractors que aboquen incontroladament al medi natural.

Parcs i jardins
51. Planificar el verd urbà amb plantes autòctones i de baix manteniment.
52. Ampliar progressivament els espais verds i arbrats a tots els barris, amb espècies de baix
manteniment i reduïts inconvenients per als veïns.
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53. Reduir les actuacions de tala i esporgament d’arbrat urbà únicament als moments que
siguin imprescindibles.
Qualitat ambiental
54. Estudiar mesures de limitació del trànsit rodat pel nucli urbà en èpoques d’alta
contaminació ambiental.
55. Traslladar l’estació de control de la qualitat de l’aire del Parc del Mil∙leni al polígon
industrial La Post, i demanar‐ne una altra al sector de Gavà‐Mar.
56. Reclamar les mampares contra la contaminació acústica al C. Salamanca i a l’autovia de
Castelldefels.
Aigua
57. Remunicipalització del servei d’abastament d’aigua potable. Establiment de tarifes amb
forta progressivitat que penalitzin els grans consums (corregides segons integrants de la
unitat familiar).
58. Pla de millora dels cursos fluvials i de les aigües de bany costaneres
59. Actuacions de millora de l’eficiència i l’estalvi d’aigua municipal.
60. Planificar dipòsits per a la retenció d’aigües de pluja i el seu posterior aprofitament
61. Fer gestions per tal que es revisin les concessions d’aprofitaments d’aigües freàtiques.
62. Control de la qualitat de l’aigua freàtica amb diferents punts piezomètrics de mostreig

Animals de companyia
63. Crear un servei municipal d’Animals de Companyia, recuperant la figura del veterinari
municipal
64. Afavorir la implantació d’una associació protectora d’animals al municipi i conveniar‐hi la
recollida d’animals abandonats. Cap animal sacrificat!
65. Campanyes d’esterilització dels gats del carrer
66. Ordenança que sancioni qui maltracti, faci mal o enverini els animals domèstics
67. Formar la Policia Local per a fer complir la Llei de Protecció dels Animals

Medi natural: Garraf, Delta, zona marítima, cursos fluvials, boscos, flora i fauna
68. Pla d’Acció local per la Biodiversitat
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69. Aprovar el Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Natural
70. Ampliació del Parc del Garraf amb els terrenys de La Sentiu 2, conjuntament amb la
Diputació de Barcelona.
71. Impuls a la declaració del Garraf com a Parc Natural
72. Impuls amb la Diputació de la senyalització perimetral i informativa del Parc del Garraf
73. Pressió per a que l’AMB i l’ARC finalitzin la restauració de l’Abocador del Garraf, i la seva
reintegració al Parc del Garraf.
74. Seguiment estricte de la restauració de les pedreres.
75. Declaració de les dunes com espais naturals protegits
76. Senyalització i campanyes informatives sobre el valor de les dunes
77. Crear una partida pressupostària de suport a la gestió dels Parc Agrari, dels Espais Naturals
del Delta i del Parc del Garraf
78. Demanar la declaració del Parc Natural del Delta del Llobregat, que inclogui tots els espais
Natura 2000 i els àmbits de connexió ecològica.
79. Reclamar l’aprovació dels Plans Especials dels Espais Naturals del Delta i del Pla de Gestió
de les Costes del Garraf
80. Reclamar la declaració de l’Àrea Marina Protegida de Costes del Garraf, i la seva gestió
coordinada amb el Parc del Garraf.
81. Acordar amb l’AMB i l’ACA la neteja regular de les corredores, així com l’eliminació
d’espècies al∙lòctones i controlar abocaments il∙legals.
82. Pla d’eliminació d’espècies exòtiques, d’acord amb associacions conservacionistes i amb la
participació de voluntariat
83. Projecte de renaturalització de la riera dels Canyars, recuperant el bosc de ribera autòcton
a tot el trajecte
84. Creació de basses tant a la zona delta com al Garraf com a hàbitats d’amfibis.
85. Gestió municipal de parcel∙les de cereal com a punts suplementaris per a ocells granívors
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86. Control als centres de jardineria i botigues d’animals de companyia per al compliment de
la normativa d’espècies exòtiques, en coordinació amb els Agents Rurals.
87. Programa de millora i senyalització dels camins rurals, reforçament de la xarxa de senders
de Gran Recorregut (GR), Petit Recorregut (PR) i Senders Locals (SL), en coordinació amb la
UME.
88. Reclamar l’aprovació amb urgència del Pla Especial del Delta del Llobregat, que inclogui
tots els espais avui dins la Xarxa Natura 2000, així com els espais agrícoles i forestals
propers necessaris per a garantir la integritat ecològica del conjunt, i els connectors
ecològics cap a altres espais naturals contigus (ZEPA marina de costes del Garraf, Parc del
Garraf, Vall baixa del Llobregat, etc.).
89. Promoure la descatalogació de les Àrees Privades de Caça existents a Gavà, d’acord amb
els seus propietaris.
90. Vigilar i denunciar la caça furtiva, amb els Agents Rurals i els Mossos d’Esquadra.
91. Donar suport municipal a les actuacions a les zones agrícoles per evitar els impactes dels
ocells sense provocar danys a aquestes espècies.

Espai públic
92. Ambientalització dels equipaments municipals
93. Incloure en totes les reformes de carrers i places, o en les de nova construcció, un
percentatge elevat de verd urbà

Educació ambiental
94. Impuls al programa d’Escoles Verdes a Gavà
95. Restauració de la masia de Can Horta com a centre d’activitats ambientals.
96. Ampliar l’oferta d’activitats educatives ambientals complementàries als centres de
primària i secundària
97. Creació de recursos educatius per a totes les edats per a ressaltar el valor del patrimoni
natural local.
98. Programar un cicle anual de pel∙lícules o documentals de temàtica ambiental, intentant
recuperar el FICMA.
99. Millora en l’entorn de l’estany de la Murtra per tal de potenciar el seu paper com a zona
humida i condicionar l’entorn per a l’observació dels ocells com a punt d’educació
ambiental.
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Mobilitat sostenible
100. Planificar i executar progressivament una xarxa de camins pedestres i per a mitjans no
motoritzats, que connecti el nucli de Gavà amb tots els barris perifèrics, i les ciutats veïnes,
creant una xarxa comarcal.
101. Impulsar el carril‐bus a la C‐245, de forma coordinada amb Castelldefels, Viladecans,
Sant Boi i Cornellà i la Generalitat de Catalunya.
102.

Reclamar el servei de tren nocturn de rodalies

103. Vigilància i control de la qualitat i puntualitat del servei de Rodalies de RENFE,
reclamant major freqüència, si cal, a través de la construcció d’una tercera via.
104. Reclamar que s’estudiï la creació d’una línia de rodalies que connecti el Baix Llobregat
sud amb el Vallès, sense passar per Barcelona.
105.

Crear carrers de vianants o de prioritat invertida als diferents barris

106.

Negociar amb ROCA i RENFE l’ampliació de pàrquing de l’estació

107.

Estudiar la creació d’un Bicing del Baix Llobregat sud

108. Instal∙lar aparcaments per a bicicletes a tots els barris, tot vigilant especialment els
robatoris d’aquests vehicles.
109.

Ampliar la xarxa de carrils‐bici, amb un correcte manteniment.

Habitatge social
110.

Creació del Parc d’habitatge social de Gavà

111. Pla anual de compra d’habitatges de segona mà per a incloure’l al Parc d’habitatge
social.
112. Programació de la construcció de nou habitatge social de lloguer en les parcel∙les de
propietat municipal, en funció de les disponibilitats pressupostàries.
113.

Comissió contra els desnonaments, amb els agents socials com la PAH

114.

Estudi sobre els habitatges desocupats a Gavà

115.

Impuls al lloguer d’habitatges, amb la intermediació de l’Oficina local d’Habitatge.

116.

Mantenir i millorar les mesures fiscals i de suport a la rehabilitació d’habitatges.
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117. Ajuts per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques, prioritzant els edificis
d’habitatges, i incloent la instal∙lació d’ascensors en aquells edificis que encara no en
disposen.

Equipaments
118. Restauració de la Casa Torres‐Clavé (actual Comissaria de Policia Local) com a Casal de
Cultura Popular.
119.

Restauració de la Masia de Can Horta com a Centre d’Activitats Ambientals.

120. Adequació de l’antic edifici de la Formo a la Rambla per adequar‐lo com a Casal de
barri.
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ANNEX: CODI ÈTIC
Amb la finalitat d’assegurar una gestió política propera, compromesa amb la ciutadania i que
ofereixi mecanismes eficaços i populars de transparència i rendició de comptes, els
representants polítics es comprometran a respectar els principies consensuats en el Codi ètic:
1. s’han d’articular mecanismes que permetin la revocació de l’alcalde o alcaldessa i també
dels regidors de cada barri per part dels veïns en cas d’incompliment dels compromisos
presos amb la ciutadania,
2. garantir la participació ciutadana en les grans decisions, projectes o inversions
pressupostàries,
3. eliminar els càrrecs de confiança,
4. limitar el seu mandat a dues legislatures consecutives,
5. renunciar als regals i privilegis que se`ls puguin oferir per la seva condició i que puguin
significar un tracte de favor,
6. no duplicar càrrecs a les institucions,
7. no cobrar extres per assistir a reunions,
8. limitació de sou a un màxim de 3’5 vegades el SMI (incloent‐hi dietes) i declaració del
patrimoni de tots els regidors i càrrecs directius a l’inici i final de cada legislatura,
9. no es podrà accedir durant un període mínim de 5 anys a càrrecs de responsabilitat en
empreses creades, regulades, supervisades, o que hagin estat beneficiàries d’un contracte
municipal durant la legislatura i en cap cas als consells d’administració,
10. els càrrecs electes renunciaran de manera immediata un cop siguin imputats per
corrupció, prevaricació amb ànim de lucre, tràfic d’influències, enriquiment injust amb
recursos públics o privats, suborn, malversació i apropiació de fons públics ja sigui per
benefici propi o de tercers. També estan inclosos els casos d’acusació judicial per delictes
de racisme, xenofòbia, violència de gènere, homofòbia o altres delictes contra els drets
humans o els drets de les persones treballadores,
11. sancions administratives i penals en cas de finançament il∙legal a tots els partits polítics,
12. tots els partits polítics han de ser transparents a la seva gestió en quant ingressos,
despeses i donacions privades i els electes gestionarà en comptes d’entitats d’economia
social i solidària,
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13. s’apostarà per una limitació de la despesa en campanya electoral,
14. tots els representants polítics seran escollits per primàries on els candidats faran públic el
seu currículum,
15. fer públiques les agendes i despeses associades a la seva funció dels representants polítics,
16. ampliar els mecanismes de transparència a les empreses municipals i als organismes en
què l’Ajuntament hi és present,
17. establir un sistema de denúncia anònima dels treballadors públics de l’Ajuntament davant
d’actuacions corruptes en l’àmbit de decisions polítiques, concessió de subvencions o
procediments de contractació pública
18. és necessari formar i recordar a tots els professionals que treballen a l’Ajuntament que la
seva màxima funció és assessorar i ajudar al ciutadà,
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