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PROGRAMA DE SANT BOI EN COMÚ
Eleccions Municipals 2019

Sant Boi en Comú, el futur que volem
La nostra tradició municipalista es fonamenta en la construcció de les polítiques públiques per
a les persones des d'una visió local, forjant un país en comú poble a poble, ciutat a ciutat. Amb
aquest programa municipal que presentem per a les eleccions municipals del 26 de maig,
volem construir un futur per Sant Boi. Un futur que passa per la transformació de la
quotidianitat, amb l'Ajuntament com a patrimoni popular, amb les polítiques de proximitat
com a eines de construcció de llibertat, igualtat i fraternitat. Volem una ciutat pensada per a
les persones, on els carrers, les places i els barris són els espais on la força de la gent mostra
tota la seva capacitat creativa, on fa possible cada dia la vida i l'esperança. Volem un Sant Boi
que cuida de la seva gent, que vetlla per garantir els seus drets. Un Sant Boi que fa una aposta
valenta per defensar els seus veïns i veïnes davant d'interessos de les grans multinacionals,
una ciutat que amplia la seva mirada i actua localment per incidir globalment. Sant Boi és una
ciutat amb futur, un futur que passa per l'aprofitament del talent local i la generació de noves
oportunitats per aquelles persones que han decidit que aquesta ciutat és el seu lloc al món. Un
lloc privilegiat on l'entorn forestal, fluvial i agrari ens permet ser una de les ciutats amb millor
qualitat de l'aire de tot l'entorn, i el futur també passa per gaudir d'aquest entorn i respectarho. Volem que Sant Boi sigui punta de llança en els grans reptes globals i en la lluita contra el
canvi climàtic, volem oportunitats per a les generacions presents però també garantir la de les
generacions futures. Sant Boi és un gran lloc per viure, tenim les condicions per ser-ho i ho
volem ser.
Us presentem un programa aterrat a la realitat, honest i sincer, però alhora valent i que té una
forta base transformadora. Un programa treballat de forma participativa amb persones i
entitats de la nostra ciutat, que aporten el coneixement necessari per afrontar els grans reptes
de futur.
Som una força que ve de lluny amb una tradició política de lluita i justícia social, i a la qual ara,
sumem mirades i tradicions diverses per ampliar la base que és la força que ens permetrà
poder portar a terme tot allò que en aquest programa us presentem. Des de l'experiència, el
coneixement i la capacitat que representa el projecte de Sant Boi en Comú, i amb el vostre
suport, podrem fer avançar Sant Boi cap al futur que volem.
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I. Volem una Ciutat Cuidadora
Les polítiques d’austeritat i les retallades en recursos i eines de protecció social que s’han
aplicat en els darrers anys han obligat al món local a fer front a les emergències socials en
primera línia, gairebé en solitari, sense pràcticament suport d’altres administracions. Des del
carrer, les plataformes, moviments socials i un teixit associatiu compromès i actiu, han
propiciat una resposta col·lectiva i empoderadora a aquestes necessitats.
Des del món local sabem que, tot i que alguns donen per superada la crisi macroeconòmica, els
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 a l’accés als
subministraments bàsics i l’habitatge o els canvis demogràfics, han contribuït a fer més gran
l’escletxa de la desigualtat i han accentuat noves vulnerabilitats.
Per fer front al repte del benestar col·lectiu, les polítiques d’inclusió social han de superar
l'àmbit estrictament assistencial. Cal posar l’accent en la prevenció i en la vinculació de les
actuacions de rescat social amb la cultura, l’esport, l’educació, la salut o el dret a l’habitatge,
entre d’altres.
1. UN MODEL D’INCLUSIÓ SOCIAL TRANSVERSAL I PARTICIPATIU QUE TINGUI CURA DE LES
PERSONES, FOMENTI L’AUTONOMIA I LA SEVA EMANCIPACIÓ
Des de Sant Boi en Comú proposem un model d’inclusió social que ataqui les condicions de
vulnerabilitat i les desigualtats han posat en risc d’exclusió a moltes persones. Sense deixar de
donar resposta a les emergències socials, per assolir aquest objectiu caldrà que posem en
marxa un treball en xarxa entre entitats socials, serveis municipals, agents privats i concertats
per avançar cap a un model municipal d’atenció comunitària centrada en la persona.
1.1. DRET A L’ATENCIÓ SOCIAL, L’ALIMENTACIÓ I SUBMINISTRAMENTS
Volem avançar cap a uns serveis socials bàsics propers, centrats en les persones i d’orientació
comunitària i ajudar a fer efectius els drets a uns ingressos mínims, a una bona alimentació i
als subministraments.
-

Desplegarem el Pla Local de Serveis Socials 2018-2023 que contempla ampliar el
ventall de persones ateses, crear un circuit integral d’atenció a la dependència i
potenciar la participació activa de les persones ateses, entre altres mesures.
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-

Reforçarem l’atenció integral des dels serveis socials amb salut, educació, esport,
cultura, ocupació, habitatge i la perspectiva comunitària.

-

Continuarem atenent les situacions d’urgència social amb ajudes que prioritzin els
col·lectius més vulnerables.

-

Promourem la cooperació intermunicipal per aconseguir un sistema d’ajudes més
equitatiu i menys estigmatitzador i l’extensió de la tarifació social a tots els serveis
municipals.

-

Vetllarem perquè tota persona amb el dret a la Renda Garantida de Ciutadania o
qualsevol altra prestació econòmica tingui accés a aquesta.

-

Garantirem l’autonomia alimentària i el dret a una alimentació bàsica de totes les
persones.

-

Promocionarem l’empoderament energètic, acompanyant i defensant la ciutadania
davant els abusos del mercat elèctric i promovent que les famílies es puguin acollir al
bo social, en compliment de la llei 24/2015 de la lluita contra la pobresa energètica.

-

Exigirem al Govern de la Generalitat major implicació per fer complir la llei a les
empreses subministradores.

1.2. GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE
Sense una política d’Estat que aboqui recursos i adeqüi el limitat marc legal, els municipis
tenen enormes dificultats per abordar el tema de l’habitatge però el compromís és ferm i
posarem les nostres capacitats, competències i recursos per garantir el dret a l’habitatge com a
dret fonamental per assegurar una vida digna per a les persones.
-

Mantenir el suport jurídic a la intermediació i/o mediació, per aturar desnonaments,
prestant atenció, acompanyament i ajut a les persones que no poden fer front al
pagament dels seus habitatges i que estiguin en risc de ser desnonades, posant
especial atenció en els casos de famílies amb fills a càrrec, així com de persones amb
trastorns mentals o discapacitats.

-

En situacions de desnonaments on estiguin implicats els menors, s’ampliarà la
coordinació entre els serveis municipals per garantir el dret inherent de la infància a la
vida adequada i el seu desenvolupament.

-

Garantir el dret al reallotjament en cas de pèrdua d’habitatge.
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-

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.

-

Destinar una part del pressupost social per ajudes al lloguer, destinades a famílies i
especialment a la gent jove amb dificultats d’emancipació.

-

Impulsar sinergies entre les entitats socials i l’ajuntament.

-

Fomentar l’ajut a la rehabilitació d’edificis i habitatges.

-

Promourem pactes municipals per a garantir atenció i dispositius d’urgència a les
persones sense llar des de la cooperació i l’equilibri territorial.

1.3. DRET A LA CURA, L’AUTONOMIA DE LES PERSONES I L’ENVELLIMENT ACTIU
L’envelliment de la població juntament amb l’augment de l’esperança de vida està comportant
una major necessitat de cures. Des de Sant Boi en Comú treballarem 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 i assistència personal. Defensar els drets de la gent gran, és assegurar el
present i també el futur.
-

Exigir a les administracions competents una gestió ràpida i eficaç dels processos
vinculats a la Llei de Dependència.

-

Combatre la soledat de la gent gran a través de programes d’acompanyament i
voluntariat, i d’activitats per incentivar la seva participació social i comunitària.

-

Millorar i adequar els equipaments de gent gran, tenint en compte la diversitat
d’envelliments i vincular aquests espais amb l’activitat de la ciutat i, especialment amb
la del seu barri de referència.

-

Elaborar una web municipal de gent gran, on s’incloguin tots els centres, serveis i les
activitats disponibles de forma clara i accessible.

-

Elaborar un programa municipal comunitari per a la detecció de situacions de risc en
persones grans, a través de la implantació de xarxes de barri que involucrin a
comerços, farmàcies, veïns i veïnes, entre d’altres.

-

Reivindicar a la Generalitat de Catalunya la creació d’una residència per a la gent gran
al barri de Camps Blancs i al barri de Marianao.
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-

Treballar per a la creació d’un casal de gent gran per a l’activitat i oci al barri de
Marianao.

-

Garantirem un envelliment digne i autònom a les persones grans LGBTI+ al municipi en
general i als centres i residències en particular.

-

Desenvoluparem recursos i serveis de suport a les persones cuidadores no
professionals.

1.4. 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 prestant especial atenció als infants i
adolescents en situació de risc i desemparament.
-

Invertir els recursos necessaris per impulsar el Protocol Local d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència en situació de risc.

-

Participar activament de la Xarxa de Ciutats Amigues de la Infància promoguda des
d’UNICEF.

-

Aplicar una visió transversal i facilitadora de la coordinació entre els diferents serveis
que s’adrecen i basada en les figures de referent únic per aquells infants amb alguna
problemàtica sociofamiliar.

-

Incorporar la infància i l’adolescència en els processos d’elaboració de pressupostos
municipals i en la presa de decisions, a través dels Consells d’Infància i Adolescència.

-

Dotarem ajuts econòmics per garantir la participació de tots els infants que ho vulguin
en les activitats de lleure, culturals, educatives o esportives.

-

Atendrem la situació de joves migrants i extutelats en la seva transició a la vida adulta,
mentre exigim a l’Estat i la Generalitat que actuïn exercint les seves competències.

-

Seguirem reclamant a la Generalitat la concertació de polítiques d’infància i
adolescència i la dotació de noves places de Centre Obert per a infants i adolescents al
barri de Vinyets-Molí Vell.
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1.5. JOVENTUT
Les polítiques de joventut han d’impregnar de manera transversal la resta de polítiques
públiques municipals però alhora cal dotar d’un protagonisme diferenciat a aquest sector de la
població que pateix bona part dels efectes d’un sistema que no té en compte les seves
necessitats i anhels.
-

Treballar per a la creació d’un equipament municipal que sigui referent en activitat i
oci juvenil.

-

Activar i dinamitzar l’ús de l’espai públic de manera responsable per activitats juvenils
a l’aire lliure.

-

Crear vincles entre els i les joves dels instituts i els espais de cultura als barris per
col·laborar en la producció i participació d’activitats.

-

Desenvoluparem mesures de suport a la creació artística jove per impulsar talent jove
local.

-

Facilitar l’associacionisme, la participació i l’organització juvenil en espais informals de
relació fugint dels espais tradicionals de l’administració.

1.6. DIVERSITAT
Apostem per un model de polítiques 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·lectius.
-

Assegurarem que qualsevol obra, equipament o servei compleixi els requisits de la llei
d’integració social (LISMI).

-

Treballar per millorar l’accessibilitat en l’àmbit privat, habitatges i comerços,
mitjançant subvencions per a l’adaptació dels espais.

-

Destinarem pressupost per a la reserva de contractes amb Centres Especials de Treball.

-

Vetllarem per l’adaptació del transport públic a les necessitats de les persones en
situació de diversitat funcional.

-

Impulsarem l’accessibilitat a la comunicació en els continguts produïts per
l’Ajuntament (webs, documents, reunions, lectura fàcil..).
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-

Afavorir i promoure l’oci inclusiu i del temps lliure, la participació activa i la
normalització de les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant col·laboracions
amb entitats que treballen en aquest àmbit.

1.7. UN MODEL QUE FOMENTI LA PARTICIPACIÓ I COPRODUCCIÓ DE POLÍTIQUES
SOCIALS
Des de Sant Boi en Comú impulsarem un model de treball en xarxa i diàleg constant amb les
associacions, entitats, moviments socials i tercer sector social representatius del municipi per
promoure la inclusió social. Des de la producció conjunta de polítiques i solucions i posant la
prevenció en el centre. A la vegada, continuarem treballant per aconseguir un nou marc de
contractació pública dels serveis a les persones que ens permeti avançar en l’exigència de les
clàusules socials i que integri el valor afegit del tercer sector.
2. UNA COMUNITAT QUE GARANTEIXI EL DRET A LA CIUTAT EDUCADORA
Sant Boi té tots els elements necessaris per ser una gran ciutat educadora: agents conscients i
compromesos del seu potencial educador, escoles obertes al seu entorn, ofertes educatives
dels 0 als 99 anys i un potencial en formació professional que ens fa referents en el nostre
entorn. Cal multiplicar els esforços per tal que cada persona trobi oportunitats per al seu
creixement acadèmic i personal, i per fer de l’educació la millor eina d’emancipació i lluita
contra les desigualtats socials.
2.1. POSAR LA PETITA INFÀNCIA AL CENTRE DE LES NOSTRES POLÍTIQUES EDUCATIVES
Els municipis estem liderant l’aposta per l'educació en l’etapa 0-3. En els pròxims 4 anys s’ha
de fiançar el model en xarxa d’escoles bressol municipals innovador, proper a les famílies i de
qualitat.
-

Anirem un pas més enllà i millorarem l’actual sistema de bonificació per la tarifació
social en els preus públics.

-

Seguirem promovent una metodologia de treball a les escoles bressol municipals que
posa l’infant en el centre.

-

Atendrem les necessitats laborals i de formació de les treballadores d’aquest servei
municipal, tot reconeixent la valuosa tasca que fan amb els infants, i les seves famílies,
de la nostra ciutat.
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-

Vetllarem perquè l’oferta de places públiques d’educació per infants entre zero i tres
anys creixi de manera significativa.

-

Promourem i ampliarem la cobertura del servei d’espai familiar/espai nadó.

-

Seguirem exigint al Departament d’Ensenyament que faci efectiu el retorn dels deutes
de finançament de les escoles bressol municipal i defineixi el nou sistema de
finançament.

2.2. ABORDAR LES DESIGUALTATS EDUCATIVES
Tot i les limitacions competencials, els ajuntaments esdevenen administració educativa de
primer ordre i, com a tal, han de disposar dels instruments avaluadors necessaris que permetin
conèixer l’estat de l’educació al nostre municipi per assumir amb plenes garanties la lluita
contra les desigualtats educatives; aspecte imprescindible per avançar cap a la plena inclusió i
la igualtat d’oportunitats educatives.
-

Exigir al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que comparteixi les dades
necessàries per al correcte abordatge de temes com la promoció de l’èxit educatiu o la
prevenció de l’absentisme i l’abandonament escolar prematur.

-

Mantenir un nivell de coordinació i concertació constant entre Ajuntament i Serveis
Territorials del Departament d’Educació, a través de la Taula Mixta de Planificació, per
al correcte desenvolupament de les polítiques educatives.

-

Seguirem fent un ús estratègic del mapa escolar com a instrument per combatre la
segregació.

-

Avançarem en el disseny d’una política municipal integral de beques i ajuts.

-

Ens comprometem a desenvolupar les mesures d’àmbit municipal que recull el Pacte
contra la segregació escolar, promogut pel Síndic de Greuges de Catalunya, i al qual
l’Ajuntament de Sant Boi es va adherir. Al mateix temps, exigirem a la resta
d’administracions competents, el compliment de les serves obligacions recollides al
pacte.

-

Seguirem reclamant una reducció de ràtios que proporcioni una millor atenció de la
diversitat i eviti la política de tancament de línies de P3 a l’escola pública que ha viscut
Sant Boi en els darrers cursos.
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-

Seguirem reclamant al Departament d’Ensenyament el desenvolupament i dotació de
recursos i pressupost del Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el
marc d’un sistema educatiu inclusiu.

-

Seguirem reclamant al Departament d’Ensenyament la implantació a Sant Boi d’un
Itinerari Formatiu Específic (IFE) que cobreixi les necessitats de continuïtat d’alumnes
d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials. Mentrestant, estudiar la
possibilitat de donar resposta a aquesta necessitat amb recursos municipals.

2.3. ACOMPANYAR

LES

TRANSICIONS

I

GARANTIR

ITINERARIS

EN

L’OFERTA

POSTOBLIGATÒRIA
Amb les xifres d’abandonament escolar prematur més altes de la Unió Europea, caldrà millorar
les mesures de protecció de l'alumnat més vulnerable i promoure transicions d’èxit a la
postobligatòria que superin les mancances del propi sistema. L’acompanyament i l’orientació
esdevenen eines clau perquè les trajectòries educatives de molts alumnes no es vegin
truncades. A més, cal fer valdre la magnífica oferta postobligatòria de Sant Boi i connectar-la
amb el teixit empresarial de la nostra ciutat.
-

Garantirem l’orientació educativa i l’acompanyament acadèmic i professional de tota
la ciutadania prestant especial atenció a les transicions de la primària a la secundària i
de l’ESO a la postobligatòria o al món laboral.

-

Promocionarem, i coordinarem amb altres agents, els programes de formació i treball
en els seus diferents formats.

-

Formarem part de la Taula intermunicipal de municipis compromesos amb el model
d’Escoles de Noves Oportunitats i apostarem per generar serveis i recursos de segona
oportunitat a la ciutat.

-

Consolidarem i potenciarem una oferta pública de Formació Professional adequada i
ben vinculada amb les potencialitats de Sant Boi, els seus eixos estratègics i el seu
teixit empresarial.

-

Potenciarem la formació professional dual entre tots els centres de cicles formatius i
les empreses de la zona. Establirem plataformes d’innovació on els estudiants
resolguin problemes i reptes reals de les empreses i administracions.

-

Participarem activament de les diverses comissions de treball del Consell de Formació
Professional del Baix Llobregat i crearem un Consell de Formació Professional
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Municipal que ampliï el coneixement mutu dels diferents agents del territori i el
desenvolupament d’estratègies conjuntes.
-

Programarem i realitzarem una formació ocupacional diversificada i contínua tenint en
compte la incorporació al mercat de treball de joves i dones de totes les edats,
particularment aquelles amb baixa qualificació i edats amb major dificultats d’inserció
al mercat laboral.

2.4. EL DRET A L’EDUCACIÓ AL LLARG DE TOTA LA VIDA
Defensem l’educació al llarg de la vida com un factor de benestar col·lectiu i d'envelliment
actiu que contribueix a reduir les desigualtats en l'accés a la cultura i té un impacte positiu en
la vida educativa dels barris i municipis.
-

Treballarem, amb les administracions competents, per dotar Sant Boi d’una Escola
Oficial d’Idiomes (EOI).

-

Treballarem per ampliar l’abast de l’Escola de Formació a Persones Adultes de Sant
Boi.

-

Amb l’objectiu d’arribar a més persones, potenciarem el programa de la UNED Sènior.

-

Ampliarem i coordinarem els horaris de les Sales d’Estudi i Biblioteques per donar un
millor servei.

2.5. COMUNITATS EDUCATIVES ACTIVES I INTERCONNECTADES
Una ciutat educadora com Sant Boi ha d’aprofitar el gran potencial educador de les diferents
àrees i serveis municipals, de les entitats socials i veïnals, dels veïns i veïnes dels barris, dels
clubs esportius i, per suposat, de les famílies i els professionals de l’educació. És molt
important teixir una xarxa estable d’aliances per poder garantir una educació que va més enllà
de la formació reglada i que és garantia d’equitat i cohesió.
-

Enfortirem el nostre model de ciutat educadora, creant espais permanents de
coordinació per barris per impulsar, de manera coordinada i coherent, el projecte
educatiu de ciutat.

-

Desenvoluparem una estratègia local de desenvolupament de la Iniciativa d’Educació
360, impulsada des de la Fundació Jaume Bofill, la Federació de Moviments de
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Renovació Pedagògica i la Diputació de Barcelona, i que connecta temps, espais
d’aprenentatge i agents educatius presents a la ciutat.
-

Incorporarem l’educació en el lleure i les activitats extraescolars com una pota més de
l’educació de l’alumne i interconnectarem els recursos comunitaris amb els centres
educatius.

-

Transformarem el Consell Escolar Municipals en Consell Educatiu de Ciutat, i en farem
el màxim òrgan de participació en matèria educativa, on puguin intervenir tots els
agents educatius de la ciutat, tant en la denominada formació reglada com la no
reglada o informal.

-

Promourem la relació escola-famílies com a element fonamental per garantir l’èxit
educatiu i donarem suport a la tasca de les Associacions de Famílies (AMPAs i AFAs)
generant una xarxa estable d’intercanvi i treball col·laboratiu entre elles.

-

Acompanyarem els professionals de l‘educació en els processos de reflexió i innovació
educativa, en aspectes de convivència dins el centre i en la seva relació amb
l’administració municipal.

-

Promourem les xarxes d’intercanvi i coneixement mutu entre els diferents centres
educatius de la ciutat, dissenyant espais de formació i trobades al voltant de temes i
necessitats detectades pels mateixos professionals.

2.6. POSAR L’EDUCACIÓ AL SERVEI DE LA CIUTAT, I VICEVERSA
Defensem la incorporació dels valors de la igualtat, la diversitat, la defensa dels drets humans i
la democràcia en el dia a dia dels centres educatius i és per això que els diferents serveis
municipals i agents ciutadans s’han de posar al servei dels centres i els centres han de trobar
sinergies entre els seus projectes educatius i la vida de la ciutat.
-

Dissenyarem un pla d’actualització dels equipaments educatius, posant especial
atenció en aspectes d’eficiència energètica i transformació d’espais amb objectius
educatius: aules, mobiliari, patis, etc.

-

Promourem una “guia d’activitats municipals” per a centres educatius, més flexible
que pugui donar resposta més acurada a les necessitats de suport que hagin definit a
la seva Programació Anual.
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-

Disseny d’un nou model d’Escola Municipal de Música que enforteixi el seu paper
comunitari i ampliï els programes de promoció de la pràctica musical en escoles de
primària.

-

Avançarem, de la bonificació actual a la tarifació social, en els preus públics de l’Escola
Municipal de Música Blai Net.

-

Seguirem promovent centres educatius compromesos amb la coeducació, la
sostenibilitat i la promoció dels drets humans.

-

Oferirem recursos per a la millora de la convivència dins dels centres educatius amb
acompanyament en el desenvolupament dels Plans de Convivència i la prevenció i
l’abordatge de l’assetjament, i altres tipus de conflictes dins els centres.

-

Promourem l’educació afectivosexual, on s’abordi, entre altres aspectes, les violències
masclistes i la LGBTIfòbia, la promoció de relacions afectives sanes, els mètodes
anticonceptius, les malalties de transmissió sexual o els embarassos no desitjats, entre
d’altres.

3. DRET A UNA VIDA SALUDABLE
Defensem un concepte de la salut que supera la idea 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. Per això, si volem tenir un Sant Boi saludable, serà necessari atacar
determinants de tipus social, econòmic, ambiental i laboral, i saber en quina mesura aquests
condicionen la nostra vida i el nostre futur.
D’altra banda, 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 prevenció i
l’atenció integrada, i és per això que seguirem reclamant la millora d’alguns equipaments
d’atenció primària de la ciutat.
3.1. PER UNA POLÍTICA DE SALUT TRANSVERSAL, INTEGRADORA I PARTICIPADA
Farem de les polítiques de salut una política transversal. Cal que totes les regidories incorporin
la perspectiva de salut a les seves polítiques i avaluïn l’impacte en salut de les seves accions.
Tanmateix cal que actuem sobre els desequilibris socioeconòmics que se situen a la base dels
problemes de salut dels individus i la comunitat.
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-

Continuar reivindicant i defensant un sistema públic de salut de qualitat i accessible a
tota la ciutadania, que garanteixi l’equitat en l’accés als serveis sanitaris.

-

Avançar, amb la Generalitat de Catalunya, en el projecte i creació del nou CAP al barri
de Marianao i la millora i adequació del CAP Montclar.

-

Implementar el nou Pla Local de Salut, fruit d’una diagnosi i procés participatiu.

-

Promourem, en l'àmbit de les competències municipals, la prescripció social com a
fórmula que afavoreix una millora de les condicions de salut de la persona i una
disminució, en els casos en què sigui possible, de l’excés de medicalització.

-

Construirem, de la mà del teixit associatiu, estratègies d’abordatge comunitari del VIH
que tinguin en compte la intimitat i la llibertat de les persones.

-

Crearem i/o donarem suport a campanyes de prevenció i informació sobre el VIH i
altres infeccions de transmissió sexual (ITS), de promoció de la salut i dels drets sexuals
i reproductius, facilitant l’accés a la PrEp.

-

Garantir la perspectiva de gènere i la diversitat LGTBI+ en totes aquelles intervencions
municipals desenvolupades en l’àmbit de la salut. Durem a terme campanyes de
sensibilització per garantir el dret al consentiment informat i a la integritat física de les
persones intersexuals i l’autodeterminació de gènere de les persones joves trans.

-

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.

-

Promourem les actuacions de salut ambiental adreçades al control i la vigilància dels
agents físics, químics i biològics presents en el medi, en els equipaments i espais
públics i indrets habitats, que poden generar riscos per a la salut.
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4. ESPORT, VIDA SALUDABLE I COHESIÓ
Creiem en l’esport, com a tal, però també com a un gran motor socioeducatiu, cultural i de
benestar, producte de la seva transversalitat en molts aspectes de la vida de les persones i de
la mateixa ciutat. La importància del seu foment, així com de les entitats i equipaments
esportius existents i futurs a la ciutat, fan necessari posar a l’abast totes les eines possibles.
-

Fomentar l’esport a l’entorn natural i l’aire lliure com a pràctica saludable
mitjançant nous espais i circuits físics a la ciutat, combinats amb projectes de
dinamització d’aquests.

-

Fomentar l’envelliment actiu a través de l’esport, treballant en nous programes i
espais que obrin el ventall d’opcions a la gent gran.

-

Promocionar l’esport femení i la visibilització del paper de les dones en el món de
l’esport.

-

Estudiar l’ampliació de l’obertura i dinamització dels equipaments educatius
(“Patis oberts”), ampliant el ventall de possibilitats i el seu impacte sobre la
població.

-

Vetllar per l’acompliment dels valors ètics en l’esport, posant especial atenció en
les competicions municipals i entitats esportives subvencionades amb diners
públics.

-

Fomentar l’esport no competitiu en l’àmbit educatiu.

-

Promoure formacions a entitats esportives en temes vinculats a la salut (nutrició,
gestió de l’estrès, resolució alternativa de conflictes, etc.).

-

Facilitar espais de crowfounding per a la participació econòmica de privats i
ciutadania en projectes d’entitats esportives amb finalitats d’interès general.

-

Crear protocols en esdeveniments esportius de ciutat per a la participació
voluntària de la gent gran en l’organització d’aquests.

-

Substituir la gespa de l’estadi de rugbi Baldiri Aleu.

-

Recolzar l’UE Santboiana de Rugbi en la commemoració del seu centenari.

-

Treballar, a curt termini, per resoldre els problemes d’horaris d’entrenament del
C.N. Sant Boi i avançar en la construcció d’una nova piscina de competició com a
solució definitiva.
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-

Creació d’una “Taula d’Esports” que reuneixi a totes les entitats esportives de la
ciutat, on puguin compartir i proposar sobre objectius compartits d’interès
general.

5. LA CULTURA, DRET SOCIAL VERTEBRADOR DE CIUTADANIA LLIURE I CREATIVA
La cultura, juntament amb l’educació, és l’eina més potent de transformació social. Per això
mateix, l’augment d’inversió en aquesta política ens permet construir una ciutat més inclusiva i
cohesionada formada per una ciutadania activa, lliure i crítica.
Les qüestions artístiques, creatives i culturals no poden ser qüestionades, ens el contrari, la
cultura és un dret que no pot entrar en competició amb determinades urgències socials i
econòmiques.
-

Posar la política cultural, amb els corresponents recursos tècnics i humans, en la
centralitat de l’acció política.

-

Impulsar un punt d’assessoria i acompanyament sobre temes legals per a totes
aquelles persones que estan començant en la creació d’entitats, col·lectius o
companyies culturals

-

Treballarem el model de concertació, a partir d’objectius comuns, amb entitats i
teixit cultural.

-

Continuar fomentant la creativitat local facilitant i promovent la presència dels
artistes del municipi en la programació cultural i oferint oportunitats i la cessió
d’espais públics pel seu ús artístic i creatiu.

-

Apostarem per garantir la presència de les dones des de la creació, la direcció i fins
a la programació.

-

Realitzarem un seguiment del Nomenclàtor, per tal que hi hagi una perspectiva de
gènere.

-

Impulsarem programes transversals i actuacions coordinades amb altres serveis
municipals, prestant especial atenció a col·lectius en risc d'exclusió.
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5.1. EL PATRIMONI I ESPAIS DE CULTURA COM A BÉ COMÚ
La cultura és memòria dels llocs, creació, coneixement i arts però alhora també intersecciona
en l'educació, l’entorn natural, la salut comunitària, l’economia...
-

Activarem protocols per tal que el patrimoni arqueològic, industrial, arquitectònic,
natural i documental es preservi, s’investigui i es doni a conèixer tant en espais
físics com en l’espai virtual.

-

Avançar en l’execució del projecte del Nou Ateneu Santboià perquè esdevingui el
centre cultural de referència a la ciutat.

-

Avançar, amb la Diputació de Barcelona, en el projecte i creació de la nova
Biblioteca al barri de Marianao.

-

Definir un pla de renovació i millora d’escenaris i equips tècnics de llums i so dels
teatres de Cal Ninyo i Can Massallera.

-

Potenciarem el Museu de Sant Boi coma espai de socialització de la cultura i el
patrimoni cultural i històric.

-

Consolidar l’aposta per una gestió dels Cinemes Can Castellet oberta a la ciutat i
basada en la promoció de continguts diversos i activitats complementàries.

-

Consolidar el Can Castells Centre d’Art com a espai de referència on conflueixen
diverses pràctiques i mostres culturals, especialment destinades al públic familiar.

-

Adequarem els horaris d'ús públic dels equipaments a la noves necessitats i
realitats.

5.2. CULTURA COMUNITÀRIA, DES DE LA DIVERSITAT I LA INTERCULTURALITAT
Reivindiquem la democràcia cultural que ens ha de permetre descobrir les potencialitats de la
ciutadania implicant-la en la pràctica, la creació i el desenvolupament cultural. Treballarem des
del concepte de cultura comunitària, atenent la diversitat i interculturalitat.
-

Continuar apostant per la cultura de proximitat als barris com a element de
cohesió i creació de vincles comunitaris.

-

Impulsar la realització de projectes culturals a l’espai públic per apropar la cultura
als veïns i veïnes.
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-

Treballar en xarxa amb tots els agents culturals de la ciutat per crear el segell Sant
Boi Districte Cultural.

-

Promoure la programació d’equipaments municipals de barri per tal que
esdevinguin pols de cultura.

-

Introduirem la mirada intercultural en les programacions, activitats i tallers.

-

Farem accessible, per a les persones amb dèficits físics i sensorials, els elements
patrimonials, als equipaments i les programacions.

-

Articularem i tindrem present la cultura popular, defugint de la folclorització i que
adquireix un paper rellevant de dimensió social i d'integració.

-

Farem del títol “Sant Boi, ciutat gegantera 2020” un gran esdeveniment de ciutat.

-

Donarem suport al funcionament i les activitats del Centre d’Estudis Santboians
“La Rutlla”.

5.3. CULTURA I EDUCACIÓ, UNA INTERACCIÓ NECESSÀRIA
La cultura i l’educació han d’estar al centre de les polítiques públiques sabent que juntes
esdevenen eines de generació de comunitats cohesionades, connectades i resilients.
- Impulsarem un programa de ciutat que faci de la cultura un projecte educatiu: les persones al
centre de les pràctiques educatives, protagonistes actius de l’aprenentatge i creadors de
cultura.
- Fomentarem l’escriptura, el llibre i la lectura.
6. EL CATALÀ I L’OCCITÀ, PATRIMONI COMÚ I EINA D’INCLUSIÓ I COHESIÓ
El català, conjuntament amb l’occità (aranès a la Vall d’Aran), conformen les llengües pròpies
de Catalunya i, en aquest sentit, s’ha de vetllar perquè sigui la primera llengua en àmbits de
l’administració local com la comunicació interna, les comunicacions amb la ciutadania, els
mitjans de comunicació municipals i la toponímia.
-

Refermar el compromís del català com a llengua comuna de tots els ciutadans i
ciutadanes.

-

Potenciar el paper actiu i referencial del Consorci per a la Normalització Lingüística
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-

Demanarem garanties per a un ensenyament efectiu i de qualitat del català i en
català, en tots els àmbits educatius i defensarem el model d’immersió lingüística
com a model d’èxit i garantia de cohesió.

-

Durem a terme polítiques de suport a l'ensenyament del català a pares i mares, a
l'ús del català en les AMPA i en les activitats extraescolars.

7. SEGURETAT DE PROXIMITAT I PROTECCIÓ DE DRETS
Les ciutats han de ser espais segurs per a les persones, on els drets de tothom estiguin
garantits. El treball conjunt entre l'ajuntament i la ciutadania, des de la proximitat i amb una
visió comunitària és el camí per on avançar en la prevenció i el respecte a la convivència.
-

Enfortir el paper i presència de la policia comunitària arrelada als barris.

-

Treballar en el Pla Local de Seguretat

-

Oferir la formació especialitzada en violències masclistes i en LGTBIfòbia.

-

Instar al govern de la Generalitat a provar una nova Llei del sistema de policia de
Catalunya per afavorir els mecanismes de coordinació, uns elements de sistema
adreçats a les policies locals i la incorporació de mecanismes moderns d'actuació
com la mediació i la lluita contra la violència masclista.
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II. Volem una Ciutat Valenta
Des dels Ajuntaments i amb el municipalisme com a eina, podem incidir en la defensa dels
interessos de la gent comuna davant dels grans poders econòmics i multinacionals. La defensa
dels béns comuns ha de ser motor de transformació per millorar la vida de la gent i de les
seves necessitats bàsiques. L’aigua o l’energia esdevé quelcom necessari per tenir una vida
digna i no ha de suposar una mercaderia amb la que enriquir-se. La redistribució de la riquesa i
d’oportunitats ha de garantir la reducció de l’escletxa entre la població. Pensem en una
governança compartida on treballem tota la ciutat de manera local per incidir en els
problemes globals.
1. L'ENERGIA I L'AIGUA
L’aposta per una veritable transició energètica i per garantia de l’accés a l’aigua com un dret
humà universal, passa per impulsar canvis estructurals a mig/llarg termini i pel control públic
de les empreses de subministrament. Els governs locals hem d’impulsar aquests canvis en
connivència amb altres municipis veïns i afavorir mecanismes en l’àmbit municipal per avançar
cap aquest nou model.
-

Apostarem per la comercialització i distribució d’energia mitjançant un operador
públic metropolità potenciant l’autoconsum i l’energia 100% renovable.

-

Fomentar la promoció de comunitats energètiques ciutadanes i la innovació social
per a democratitzar el model energètic.

-

Demanar a la Generalitat que activi el fons econòmic previst en la Llei del Canvi
Climàtic.

-

Generalitzarem les certificacions energètiques dels edificis públics i els plans de
millora associats.

-

Apostarem per la remunicipalització dels serveis públics d’abastament d’aigua,
fent nostres els principis del Pacte Social i Institucional per l’Aigua promogut per
l’AMAP (Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública).

-

Impulsarem la creació d'espais de concertació social sobre l'aigua on col·laborar en
la implementació d'una nova cultura de l'aigua.
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2. CONSUM RESPONSABLE
Consum responsable significa ser crítics a l’hora de prendre les decisions en el consum. En
aquest sentit, les administracions locals poden jugar un paper fonamental en la contractació
pública de béns i serveis, així com en la conscienciació i acompanyament de la ciutadania cap a
hàbits de consum responsable. Les accions en l’àmbit local tenen un impacte en l’àmbit global i
de nosaltres depèn que aquest impacte sigui positiu.
-

Implementació de la instrucció de clausulat social, ambiental i d’innovació en la
compra pública de béns i serveis.

-

Promoure campanyes per conscienciar de la necessitat d’un consum responsable i
ètic en la defensa dels drets humans i ambientals a la ciutadania i comerços.

-

Realitzar auditories de consum a les empreses públiques.

-

Avançar en el treball amb banca ètica.

-

Treballar amb els centres educatius en el coneixement del consum responsable i
col·laboratiu.

-

Crear segells de distinció en consum responsable dels comerços locals.

3. FISCALITAT SOCIALMENT JUSTA
Els impostos, 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,
garantint la protecció dels béns comuns.
-

Avançar en la Tarifació Social en els serveis municipals.

-

Exigirem el retorn de l'IVA pagat pels Ajuntaments en les seves inversions.

-

Reclamarem, 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).

-

Mantenir les taxes per l’ús privatiu de domini públic en el transport d’energia, gas,
aigua i hidrocarburs.

-

Aplicació de l’IBI social.
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-

Aplicar recàrrecs del 50% de la quota liquida de l’IBI als bancs i grans tenidors que
mantinguin els pisos buits per afavorir el moviment de l’habitatge.

-

Bonificacions en les ordenances fiscals als propietaris que reformin els seus
habitatges buits i els destinin a la borsa de lloguer social.

-

Crear bonificacions en l'ús dels estacionaments regulats a la via pública als vehicles
"zero emissions" i "eco".

-

Definir bonificacions sobre l’IBI per aquelles llars que hagin instal·lat sistemes
d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar.

-

Crear bonificacions en les ordenances fiscals per afavorir projectes de generació
d'energia destinada a l'autoconsum.

-

Establir ajudes i bonificacions en les ordenances per a empreses i comerços per a
la contractació de persones a l’atur.

-

Impulsar bonificacions en les ordenances durant els primers dos anys d’inici
d’activitat per autoocupació i autònoms.

4. GOVERNANÇA I TRANSPARÈNCIA
El disseny organitzatiu ha de donar resposta a les noves demandes de la ciutadania, en aquest
sentit serà necessari desenvolupar organitzacions on s’incorporin els valors del bon govern,
ètics, d’exemplaritat, de transparència i de rendició de comptes.
-

Vetllar per l’acompliment del Codi Ètic i de bon govern.

-

El full de ruta del govern municipal, definit al Pla d’Actuació Municipal, serà el
pacte de ciutat públic entre el govern i la ciutadania i s’elaborarà de forma
conjunta.

-

Realitzar un plenari extraordinari anual sobre l’estat de la ciutat.

-

Creació de la figura del defensor de les futures generacions per vetllar per
l’acompliment dels compromisos en la defensa del planeta.

-

Garantir el compliment de la Llei de Transparència i del dret a l’accés a la
informació de l’administració local.
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-

Planificar els recursos humans a través de la relació i la valoració dels llocs de
treball, com a instrument d'ordenació estratègica dels treballadors i treballadores
públiques.

-

Impulsar nous mètodes de treball per projectes que permetin adequar
l'organització municipal i procediments per afavorir el treball interdisciplinari.

-

Promoure relacions laborals basades en els criteris de la OIT i en la negociació
col·lectiva, garantint unes condicions laborals justes i equitatives a l'administració i
empreses contractades.

-

Garantir la sostenibilitat pressupostària de l'Ajuntament i de les empreses
públiques municipals.

-

Promoure un ús del temps que faciliti la conciliació de la vida laboral, familiar i
ciutadana.

-

Definir mecanismes i accions per potenciar la figura de la Sindicatura de Greuges
Municipal i donar a conèixer aquest servei a la ciutadania.

-

Enfortir i millorar la coordinació entre la Sindicatura de Greuges i les àrees de
l'Ajuntament.

5. MITJANS PÚBLICS I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
Pensament crític és democràcia. Cal repensar les lògiques dels mitjans de comunicació perquè
responguin prioritàriament a l’objectiu de promoure el pensament crític i el debat. D’altra
banda les administracions públiques han d’apostar per un nou model digital basat en el
concepte de sobirania tecnològica.
-

Reorganitzar els mitjans de comunicació municipals per tal de coordinar-los i
guanyar en eficàcia i eficiència en aspectes comunicatius.

-

Cedir espais de producció pròpia a les entitats i creadores en els mitjans de
comunicació local, especialment a Ràdio Sant Boi.

-

Establir condicions equilibrades a Ràdio Sant Boi entre la programació elaborada
per voluntaris i els programes més professionalitzats.

-

Instal·lar mesures tècniques als estudis de Ràdio Sant Boi per poder retransmetre
els programes en directe per streaming mitjançant vídeo.
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-

Garantir que els mitjans de comunicació municipals se sustentin en els principis
d'ètica, equitat, pluralitat i independència.

-

Incloure al Viure Sant Boi apartats d’informacions de ciutat més enllà de les
actuacions pròpies de l’Ajuntament.

-

Consolidar l'administració local digital per a benefici de la transparència, la
informació i la tramitació administrativa.

-

Prioritzarem serveis de programari lliure i codi obert.

-

Millorar i fomentar el desplegament de les xarxes de wifi municipal en
equipaments i punts d'interès.

-

Combatre la fractura digital mitjançant accions que garanteixin l’accés amb
igualtat d’oportunitats.
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III. Volem una Ciutat Habitable
La garantia d’una vida digna per a tothom es configura i es construeix des de la reflexió,
planificació, la gestió i la cura dels espais compartits de la nostra ciutat, amb sentit comunitari,
de justícia, d’equitat, de sostenibilitat, d’autosuficiència i de preservació dels recursos naturals.
Volem transformar i fer realitat un Sant Boi de mesura humana, habitable, saludable,
acollidora i inclusiva que permeti viure garantint el dret a l’habitatge, treballar, intercanviar,
crear, gaudir i garantir noves oportunitats per a les generacions presents i futures.
1. URBANISME I ESPAI PÚBLIC
Les ciutats tenen un paper important en l’aposta per un urbanisme ecològic i la promoció de
l’espai públic com a valor comunitari pensat per a les persones, en aquest sentit la
transformació dels nostres carrers i places i el desenvolupament urbanístic han de garantir el
dret a la ciutat.
-

Mantenir el criteri de ciutat compacta en el desenvolupament urbanístic garantint
la preservació de l’entorn forestal, fluvial i agrari.

-

Incorporar els principis de l’urbanisme ecològic en els processos urbans.

-

Millorar progressivament i de forma participativa els carrers i places per guanyar
espai per a les persones.

-

Definir una ordenança d’ocupació de l’espai públic per part de les terrasses de bars
que garanteixi l’ocupació equilibrada entre l’ús privatiu i l’ús públic, així com el bon
manteniment i cura de l’espai.

-

Ampliar el nombre d’aparcaments de motos a la calçada per alliberar les voreres.

-

Estudiar la possibilitat de crear una illa ambiental (súper illa) en barris densificats.

-

Aplicar el criteri de gènere en el desenvolupament dels espais compartits.

-

Avançar en el pla de millora dels jocs infantils amb la participació del Consell
d’Infància.

-

Executar el projecte participatiu de millora de la Pl. Generalitat i carrer Joan Martí.

-

Reurbanització de la Pl. de la República i recuperació de l’aparcament del Montclar
com a espai d’ús públic per donar continuïtat a l’eix comercial.
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-

Treballar per la creació de la nova zona verda a la Riera de Can Soler, garantint la
seva recuperació i el desenvolupament sostenible del seu entorn com a tancament
del barri de Ciutat Cooperativa.

-

Desenvolupar la zona verda del carrer 1r de Maig com a parc d’ús públic.

-

Creació del nou parc ambiental del sector de Torrelavila i recuperació de la riera de
Can Gavarrot.

-

Treballar en la millora de la façana d’entrada a la ciutat per l’estació de FFGG.

-

Reurbanització del carrer Sant Pere.

-

Treballar en el desmantellament i recuperació dels terrenys de la caserna militar i
l’estació elèctrica.

-

Reurbanització dels carrers Jaume Balmes i Cristòfol Colom.

-

Garantir el desenvolupament urbanístic i sostenible de la façana fluvial i parc del
sector Llevant.

-

Avançar en la retirada de les torres elèctriques de la Ronda de Sant Ramon.

-

Potenciar i informar sobre l’existència de l’ordenança del soroll.

2. HABITATGE
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. El repte de l’habitatge requereix posar en
funcionament diversos instruments de planejament i legislatius.
-

Desenvolupar el Pla Local d’Habitatge que incloguin les necessitats d’habitatge
social i assequible al municipi.

-

Crear un registre municipal d’immobles desocupats per poder impulsar accions
que permetin col·locar al mercat aquests habitatges.

-

Sancionar i aplicar recàrrecs del 50% de la quota liquida de l’IBI als bancs i grans
tenidors que mantinguin els pisos buits per afavorir el moviment de l’habitatge.

-

Afavorir l’increment de la borsa de lloguer social informant els propietaris de pisos
buits i aplicant mecanismes d’estímul.
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-

Facilitar sòl públic a la promoció d’habitatge social en règim de lloguer i/o venda,
posant especial atenció al lloguer.

-

Dedicar més sòl per fer habitatge públic protegit en tots els processos de reforma i
regeneració urbana.

-

Estudiarem el dret de tempteig i retracte públic en favor de l’Ajuntament.

-

Incrementar el Fons Local d’Habitatge en les noves promocions recuperant les
plusvàlues que generen els processos de transformació urbanística com a
habitatges.

-

Traspassar el dret de superfície i els habitatges de titularitat d’empreses públiques
privatitzades, per incrementar el parc d’habitatge de lloguer assequible mitjançant
gestió pública o cooperativa.

-

Reivindicar al Congrés la reforma de la LAU per frenar la pujada dels preus dels
lloguers i per capacitar els Ajuntaments en la seva regulació.

-

Impulsar experiències pilot de CoHousing pel foment de l’habitatge col·laboratiu i
comunitari.

-

Impulsar la masoveria urbana.

-

Treballar de forma regular en la Taula d’Habitatge per guiar les polítiques
públiques en matèria d’habitatge.

3. MOBILITAT I TRANSPORT
L’aposta per una mobilitat pública, segura i sostenible és essencial per la millora de la qualitat
de l’aire de les ciutats. La mobilitat és un problema a resoldre i aquest passa per un canvi
polític i cultural que aposti pel foment de noves formes de desplaçar-se.
-

Vetllar per la finalització de les obres de la variant millorant així les entrades i
sortides de la ciutat.

-

Estudiar la possibilitat de crear aparcaments dissuasius i Park & Ride als perímetres
de la ciutat per reduir els cotxes a l’interior dels barris.

-

Realitzar estudi per quantificar l'oferta d'aparcament privat fora de la via pública i
difondre l’oferta d’aparcament públic actual a Sant Boi.
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-

Promocionar els programes d’ajudes a la bicicleta elèctrica de l’AMB.

-

Aprovar una ordenança reguladora dels desplaçaments efectuats amb nous tipus
de vehicles (rodes, plataformes i patinets elèctrics).

-

Ampliar el nombre de carrils bici en vies ràpides que connecti barris i facin possible
un desplaçament segur per tota la ciutat.

-

Difondre l’ordenança municipal que prioritza l’ús de la bicicleta en els carrers
pacificats (30 km/h).

-

Crear materials comunicatius d’itineraris segurs per anar en bicicleta per la ciutat i
connexions amb els municipis veïns.

-

Dotar-se de campanyes vinculades a fomentar el desplaçament a peu per la ciutat
(Metrominut o Pedibus).

-

Facilitar i promoure el desplaçament a peu i en bicicleta a les escoles mitjançant la
creació dels Camins Escolars facilitant l’autonomia dels nens i nenes i,
complementar, en alguns casos complexes amb el Kiss&Go.

-

Obrir línies de col·laboració amb organitzacions que treballen per una mobilitat
sostenible, la reducció del nombre de vehicles i la lluita contra el canvi climàtic.

-

Impulsar la mobilitat elèctrica compartida com a opció en els desplaçaments.

-

Fomentar l’ús del cotxe elèctric, instal·lant diferents punts de càrrega a la ciutat.

-

Activar com a experiència pilot les Zones de Baixes Emissions per reduir l’ús de
vehicles contaminants.

-

Millorar els recorreguts d’algunes línies de BUS per donar millor servei als barris
més aïllats.

-

Ampliar i millorar les connexions de transport públic amb el polígon industrial per
facilitar el desplaçament sostenible dels treballadors i treballadores.

-

Promoure l’adequació del pàrquing de FFGG de Molí Nou com a intercanviador
entre bus i ferrocarrils.

-

Estudiar alternatives al transport públic tradicional per implementar el transport
públic a demanda i flexible (Flexitransport).
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-

Treballar i vetllar per l’execució del projecte de carril segregat per a busos i bicis a
la C-245.

-

Promoure i assessorar empreses per l'elaboració de plans de mobilitat sostenible
per al personal treballador.

-

Avançar en la renovació de la flota de vehicles municipals incorporant vehicles
elèctrics.

4. ENTORN NATURAL I POLÍTICA AGRÀRIA
S’ha de reconèixer el patrimoni natural com un component essencial de la identitat de la
nostra ciutat, de la salut del territori i de la societat, i com una font de serveis i d’oportunitats i
amb aquesta lògica gaudir-hi i protegir-ho.
-

Continuar treballant en la gestió forestal a la muntanya de Sant Ramon mitjançant
el sistema de silvopastura com a element natural de neteja de franges i prevenció
d’incendis.

-

Desenvolupar les accions derivades del Pla Director de Muntanyes del Baix.

-

Vetllar per l’acompliment dels usos i activitats a l’entorn natural garantint la
convivència el desenvolupament respectuós de l’entorn.

-

Apostar per la recuperació de l’entorn del riu, per a la millora de les basses d’aigua
i la vegetació fluvial.

-

Vetllar per un medi aquàtic sense contaminants.

-

Millorar els camins de l’anella verda en el seu pas per l’entorn fluvial.

-

Creació de punts d’observació d’aus a la llera del riu.

-

Promoure el projecte de Via Blava de la Diputació de Barcelona per a la millora i
adequació dels camins de la llera del riu Llobregat que enllaçarà punts d’interès
natural i patrimonial des de Castellar de N’Hug fins al Prat de Llobregat.

-

Fomentarem la restauració i recuperació de les mines d’aigua existents a la ciutat.

-

Treballar el Pla Director de Política Agrària Sostenible conjuntament amb el sector
de la pagesia i ciutadania.
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-

Afavorir l’ús de les terres abandonades de terrenys agrícoles mitjançant
intermediació i ajuts per preservar el Parc Agrari i facilitar l’accés a nous
agricultors.

-

Continuar promocionant els productes de proximitat del parc agrari per a
l’afavoriment de la reactivació de l’activitat agrària a Sant Boi.

-

Incentivar la creació d’activitats econòmiques complementàries a l’agricultura.

-

Fomentar l’agricultura sostenible, inclusiva i ecològica.

-

Repensar el Mercat de Pagès per reactivar-ho.

-

Creació d’un equip de vigilància a tot l’entorn natural.

-

Crear un equip específic de manteniment dels camins i senders de l’entorn natural.

5. GESTIÓ DE RESIDUS
L’assoliment del residu zero és cabdal en la lluita contra el canvi climàtic. Des de les ciutats
hem de treballar per assolir els reptes en matèria de reciclatge i de generació de residus
marcats per la Unió Europea, i en aquest sentit hem de garantir l’impuls de polítiques
proactives en aquest àmbit.
-

Fer campanyes de conscienciació de la importància de reduir la generació de
residus, el reciclatge i la reutilització en la lluita contra el canvi climàtic.

-

Incorporar mecanismes innovadors en el sistema de recollida de residus per tal de
fomentar el bon ús a l'hora de reciclar.

-

Assolir el 50% de recollida selectiva al llarg dels pròxims anys.

-

Posar en marxa accions per a la prevenció de la generació de residus fomentant la
compra de productes a granel.

-

Seguir promovent polítiques educatives i de sensibilització en matèria de residus,
apostant per la figura dels i les agents ambientals a peu de carrer.

-

Establir mesures per afavorir la reducció del consum de plàstic a la ciutat.

-

Informar la ciutadania dels mecanismes existent per a la recollida d’oli usat i
promoure el seu ús.
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6. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I HÍDRICA
La preservació dels recursos naturals és un dels aspectes més importants per garantir la
igualtat d’oportunitats i la vida digna a les generacions presents i futures. No ens podem
permetre el luxe d'acabar amb el planeta en què vivim, no hi ha alternativa, ni hi ha planeta B.
-

Desenvolupar el nou Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i els seus
corresponents plans municipals de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

-

Creació d’una oficina d’assessorament local de transició energètica per a la
promoció de comunitats energètiques ciutadanes i per a l’eficiència energètica.

-

Actualitzar el Pla Director d’Eficiència Energètica adaptant-lo a la nova realitat i
ampliant els seus objectius a habitatges privats.

-

Obrir línies de subvencions per a la millora de l’eficiència energètica dels edificis
privats.

-

Treballar en el Pla de Millora d’Enllumenat Públic i Protecció del Medi Nocturn per
millorar l’eficiència i reduir la contaminació lumínica.

-

Continuar treballant en l’estalvi energètic d’equipaments municipals i enllumenat
públic fins a assolir el canvi d’enllumenat a LED en un 100%.

-

Continuar col·laborant amb els centres educatius amb l’objectiu de conscienciar en
la importància del consum responsable d’energia i aigua en la lluita contra el canvi
climàtic.

-

Executar la instal·lació d’una xarxa de calor amb biomassa al Sector Parellada per
assolir l’autonomia energètica en aquests equipaments municipals.

-

Treballar per assolir l’autonomia energètica dels equipaments municipals
mitjançant l’aprofitament de cobertes per a la instal·lació de plaques
fotovoltaiques.

-

Impulsar un projecte de construcció d’un pou per a ús d’aigua freàtica destinat al
manteniment de l’espai públic i rec de zones verdes, reduint així el consum d’aigua
de la xarxa corrent en un 26%.
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7. PROTECCIÓ I DEFENSA DELS DRETS DELS ANIMALS
Els animals són també habitants de les nostres ciutats i per tant també s’ha de garantir els seus
drets com a éssers dependents que són. Ens correspon a tots i totes garantir-ne el benestar i
fomentar la bona convivència amb tota la ciutadania.
-

Estudi per a la creació d’una nova zona d’esbarjo al barri de Marianao i al barri
Centre.

-

Adaptar les zones d’esbarjo per a gossos segons les seves necessitats, dividint-les
segons el tamany de la raça i la pertinença a una raça potencialment perillosa.

-

Aprofundir en les campanyes de conscienciació ciutadana per la protecció i la
tinença responsable d'animals.

-

Estudiar la possibilitat de municipalitzar el RMAC.

-

Seguir promovent l’adopció d’animals de companyia al municipi.

-

Mantenir i millorar els actuals programes de control de les colònies de gats de
carrer de la ciutat.

-

Desenvolupar campanyes de control poblacional de porcs senglars respectuoses
amb el benestar animal.

-

Mesures que permetin dur el gos deslligat respectant un espai públic per a
tothom.
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IV. Volem una Ciutat amb Futur
Reivindicar Sant Boi és reivindicar el seu comerç de proximitat, el seu patrimoni històric i
cultural, les persones que treballen i fan de la nostra ciutat una ciutat activa. Volem que Sant
Boi sigui un agent actiu en el desenvolupament local amb una política transversal d’ocupació,
indústria, comerç, formació i turisme. Cal fer una aposta per una nova organització del treball,
amb noves formes de gestió i d’empresa i que des de la col·laboració ajudin fer valdre les
persones i l’economia local.
1. FOMENT DE L'OCUPACIÓ
Davant el fracàs d’aquest model basat en la desregulació, la precarietat i els baixos costos
laborals i malgrat les limitacions derivades del marc competencial, apostem per crear treball
digne i de qualitat i els municipis hi juguen un paper clau.
-

Continuarem impulsant la tasca dels serveis locals de suport a nous emprenedors i
emprenedores i PIMES.

-

Establir ajudes amb microcrèdits per a la nova ocupació.

-

Potenciar el laboratori d’innovació social, COBOI, per garantir l’assoliment dels
seus objectius i l’impacte beneficiós les iniciatives al territori.

-

Consolidar i potenciar l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i el Comerç (OAE) per
garantir l’acompanyament i l’assessorament integral a autònoms i emprenedors.

-

Avançar en el desenvolupament de les ciutats com a Territoris Socialment
Responsables (TSR).

-

Col·laborar amb els agents locals que treballen en l’orientació, intermediació i
recerca de feina per a persones de llarga aturada.

-

Reclamar a la Generalitat la creació de més Aules Actives com a instruments
d’orientació, intermediació i recerca de feina.

-

Recuperar les polítiques actives d’ocupació, coordinant l’actuació del SOC amb els
ajuntaments.

-

Promoure el pacte local per l'ocupació juvenil.
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-

Treballar per posar fi a la discriminació laboral de les dones, estudiant fórmules de
creació de llocs de treball per als sectors femenins més desfavorits.

-

Incorporar indicadors de gènere als sistemes de seguiment i avaluació de formació
i ocupació.

-

Fomentar la inserció laboral de les persones que viuen amb el VIH per lluitar
contra la serofòbia en el món laboral.

2. PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA
Des del món local hem de liderar la transició de model productiu demostrant que és
compatible la creació d'ocupació de qualitat amb assolir unes ciutats més inclusives i
sostenibles.
-

Facilitar i promoure la transició cap a una economia basada en el bé comú situant
el focus d'acció en la cooperació i no en la competència, en el bé comú i no en
l'afany de lucre.

-

Afavorir les infraestructures que permetin acollir noves activitats productives i
generadores d’ocupació i noves professions, en especial al polígon industrial.

-

Prioritzar la inversió creadora de llocs de treball d’economia verda, apostant per
sectors d’activitats com les energies renovables, mobilitat o la indústria coeficient.

-

Impulsar el certificat d’empresa socialment responsable.

-

Apostar per una política comercial que protegeixi i difongui la indústria local.

-

Promoure pools de talent d’empreses d’un mateix sector que puguin generar un
planter amb una qualificació específica.

-

Promoure i difondre el programa Reempresa per donar segones oportunitats a
petites i mitjanes empreses.
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3. COMERÇ
El comerç de proximitat, fa vida, fa ciutat i crea ocupació. El treball per enfortir i potenciar el
comerç és una aposta pel foment de l'ocupació i per defensar uns barris actius. Mantenir
l'equilibri entre els diferents formats comercials protegint el comerç de proximitat ha de ser
l'objectiu.
-

Ampliar el Pla de Comerç 2020 amb l’objectiu de dinamitzar i acompanyar el
comerç local, tenint en compte la realitat de cada barri.

-

Afavorir la llei d’àrees de promoció econòmica i urbana (Apeus) per fomentar
l’associacionisme comercial i dinamitzar els eixos en col·laboració amb
l’ajuntament.

-

Promoure l’adequació dels mercats de barri per enfortir la seva activitat.

-

Promoure una normativa de retolació que afavoreixi la imatge dels comerços
locals.

-

Crear espais de cooperació i mentoria entre comerciants i nous emprenedors.

-

Impulsar millores en l’espai públic per afavorir la continuïtat de l’eix comercial en
la seva connexió entre barris.

-

Potenciar les fires artesanals i de productes de proximitat per dinamitzar les zones
comercials.

-

Crear el distintiu local de comerç de producte de proximitat.

-

Promoure les ajudes a la rehabilitació i adequació dels comerços per millorar la
seva imatge i adaptar-se a les noves necessitats i normatives.

-

Donar suport i difusió als comerços que portin a terme mesures de responsabilitat
social empresarial en l’exercici de la seva activitat.

-

Assegurar el compliment de les normatives existents, entre d’altres, en matèria
d’horaris comercials, fórmules i modalitats de venda.

-

Promoure uns horaris comercials que permetin conciliar la vida laboral, personal i
familiar dels treballadors i treballadores dels comerços santboians, partint de les
propostes del Pacte per a la Reforma Horària.
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4. TURISME
Davant els models basats en el parc temàtic i el turisme massiu, apostem pel turisme de
qualitat, familiar i responsable garantint la sostenibilitat social i ambiental. Volem un turisme
de proximitat que gaudeixi de l'entorn natural i del patrimoni cultural i històric de la nostra
ciutat.
-

Desplegar el Pla de Turisme Local.

-

Impulsar el turisme sostenible basat en el nostre patrimoni històric, cultural i
ambiental per fomentar l’activitat econòmica i l’ocupació.

-

Afavorir les sinergies entre el comerç i el turisme que permeti la promoció de
l’artesanat.

-

Revisar i millorar les senyalitzacions i les informacions dels indrets turístics,
establint itineraris de relat integrat i accessible.

-

Mancomunar recursos i itineraris patrimonials amb les poblacions veïnes.

-

Crear un punt d’informació turística senyalitzat on poder adreçar-te per rebre
informació sobre la ciutat.

-

Crear un apartat específic al web municipal sobre activitats de ciutat i punts
d’interès vinculats al turisme.

-

Promoure les fires i festes locals per incentivar l’atracció del turisme de proximitat
a la nostra ciutat.

-

Promoure esdeveniments esportius d’àmbit estatal o internacional per
promocionar la nostra ciutat.

-

Promocionar la cultura gastronòmica local amb producte de proximitat com a pol
d’atracció del turisme sostenible.
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V. Volem una Ciutat Democràtica
El municipi és l'espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants, i com a ciutats diverses
que som, això implica superar el paradigma de la integració, per passar als drets de ciutadania.
Els ciutadans i ciutadanes hem de poder viure plenament, sense discriminacions, sense
exclusions i sense renúncies. Per això defensem ciutats feministes, ciutats que treballen amb
els col·lectius LGTBI+ per avançar en els seus drets. Sant Boi és i serà ciutat refugi, també i
sobretot, per garantir el dret a una vida digne davant la gran crisi humanitària que estem vivint
a Europa. Els drets no tenen fronteres i volem continuar fent de Sant Boi una ciutat que
coopera amb altres pobles i on s'estableixen vincles de fraternitat i solidaritat.
1. FEMINISME I LGTBI+
La justícia de gènere i LGTBI+ ha de ser una prioritat transversal del conjunt de les polítiques
públiques. Per això cal implicar totes les àrees de l'Ajuntament i al conjunt de la ciutadania i
treballar per l'apoderament de les dones i dels col·lectius LGTBI+ com a element
imprescindible per a l'eliminació de les desigualtats.
-

Vetllar pel desplegament del nou Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament.

-

Impulsar les accions que es deriven del III Pla d'Igualtat de Gènere de
l'Ajuntament.

-

Treballar en l'objectiu d'erradicar la violència masclista i continuarem treballant en
programes per a la prevenció i educació, comptant amb les entitats del municipi.

-

Enfortir els protocols per a la prevenció i actuació en front de la violència masclista
i vetllar per l'avaluació i millores contínues. Incidint en la coordinació entre les
administracions, agents policials i professionals i els recursos d'atenció.

-

Treballar per garantir una participació ciutadana paritària en totes les esferes de
presa de decisions públiques.

-

Potenciar el consell de les dones com a òrgan consultiu i deliberatiu de les
polítiques públiques municipals en l'àmbit d'igualtat.

-

Establiment de punts liles a les festes majors i altres esdeveniments massius,
generant una campanya de corresponsabilització amb els espais d’oci permanents
del poble o ciutat a través de protocols sobre violència masclista i lgtbifòbiques.
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-

Oferir, en col·laboració amb entitats de la ciutat, formació sobre perspectiva de
gènere i diversitat LGTBI+.

-

Promoure eines de prevenció, detecció i protecció de situacions d'assetjament
masclista i assetjament del col·lectiu LGTBI+.

-

Implementar de manera efectiva la Llei contra la LGTBIfòbia.

-

Crear un manual de bones pràctiques comunicatives de l'Ajuntament, amb
col·laboració de les organitzacions feministes, LGTBI+ i mitjans de comunicació
locals.

-

Fomentar que espais com les biblioteques públiques comptin amb apartats o
espais de materials feministes i LGTBI+.

-

Impulsar mesures per a la recuperació de la memòria històrica de les dones i el
feminisme i del col·lectiu LGTBI+.

-

Facilitar el treball en xarxa i construir espais comuns de reflexió i intercanvi entre
col·lectius i associacions de dones, feministes i LGTBI+.

-

Impulsar la visibilització dels models de diversitat LGTBI+

2. COOPERACIÓ INTERNACIONAL, PAU I DRETS HUMANS
Malgrat el qüestionament que ha patit la Cooperació en els darrers anys, Sant Boi ha estat
sempre una ciutat referent en la defensa d'aquesta política pública. En el futur més immediat
haurem de 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 i la
coherència de polítiques pel desenvolupament (CPD).
-

Accelerar el compliment d’algunes de les línies estratègiques del Pla Director de
Cooperació al Desenvolupament de Sant Boi (2017-2020), tot mantenint una dotació
pressupostària entre el 0,85% i l’1% dels ingressos propis.

-

L’enfocament basat en drets humans i gènere, i la promoció de la sostenibilitat social,
econòmica i ambiental ha d’estar al centre de tots els projectes de cooperació que
promogui o recolzi l’ajuntament.

-

Tal com indica el mateix Pla Director, promourem la Coherència de Polítiques per al
Desenvolupament (CPD), incorporant altres àmbits municipals i desenvolupant un
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sistema d’indicadors per tenir en compte els impactes de les nostres accions i treballar
per un desenvolupament sostenible des d’un punt de vista global.
-

Avaluar, un cop finalitzat, el Pla Director de Cooperació vigent per poder extreure
aprenentatges i elaborar una nova estratègia que haurà d’aconseguir incardinar més
en l’ecosistema municipal, l’Agenda 2030 de Nacions Unides amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenibles i la coherència de polítiques pel desenvolupament.

-

Defensarem i promourem el suport al teixit associatiu de l’àmbit de la cooperació i la
justícia global, a través de l’instrument de la cooperació indirecta (via convocatòria de
subvenció per a entitats) per projectes de cooperació i de sensibilització i Educació per
al Desenvolupament.

-

Enfortirem la cooperació entre els nostres municipis i amb altres administracions com
la Diputació de Barcelona, el Fons Català de Cooperació o l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament.

3. 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 al nostre municipi i
promourem la interculturalitat com una eina de cohesió social i un valor per Sant Boi.
-

Elaborar un nou Pla d'Acollida a Persones Refugiades que consolidi el compromís de
Sant Boi amb el dret d'asil i refugi i construeixi una acció més eficient i coordinada de
l'organització municipal i els agents locals per atendre les persones refugiades.

-

Potenciar la regidoria vinculada a migracions i interculturalitat per afavorir la
coordinació i el treball conjunt entre Ajuntament i entitats que treballen amb persones
migrades.

-

Assessorar i acompanyar les persones migrades en aspectes vinculats a la Llei
d’Estrangeria.

-

Crear espais de participació per a entitats i persones que treballen en l’àmbit de
persones migrades.

-

Incorporar llibres i materials en diverses llengües a les biblioteques públiques.
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-

Defensar la diversitat i la interculturalitat com una riquesa i treballar-ho als centres
educatius.

-

Treballar per garantir el dret de representació i participació de les persones migrades i
minories ètniques.

-

Treballar la interculturalitat amb una visió àmplia que reconegui les persones migrades
com a subjectes polítics de ple dret.

-

Promoure el treball conjunt entre Ajuntament, entitats i representants del poble
gitano per realitzar accions de promoció de la inclusió, cohesió social, sensibilització i
coneixement de la cultura gitana des de la igualtat i la no discriminació.

4. PARTICIPACIÓ CIUTADANA, ASSOCIACIONISME I COMUNITAT
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. Apostem per una ciutadania activa, implicada i protagonista de
la política local.
-

Desplegar el nou Reglament de Participació Ciutadana fomentant l’aplicació i l’ús dels
instruments de participació que recull el reglament.

-

Seguir impulsant els Pressupostos Participatius com a eina de deliberació i decisió.

-

Reformular el Consell de Ciutat i reactivar-ho.

-

Garantir la participació ciutadana en aquells Plans Estratègics de Ciutat.

-

Reforçar els Plans de Desenvolupament Comunitari i obrir-ho a la participació de la
ciutadania no associada.

-

Generar nous espais de relació informals entre el teixit associatiu de la ciutat per
afavorir la col·laboració i l’impuls de projectes compartits.

-

Prioritzar l'assoliment d'objectius d'interès general en l'atorgament de subvencions a
les entitats i realitzar un seguiment i avaluació anual.

-

Potenciar els contractes de ciutat entre Ajuntament i teixit associatiu per treballar
conjuntament en aspectes de ciutat i fer un seguiment per garantir el compliment dels
objectius acordats.
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-

Revisar el funcionament dels casals de barri per afavorir que siguin espais més
dinàmics i actius on hi hagi una major interacció amb els veïns i veïnes dels barris.

-

Apropar els casals de barri als joves mitjançant jornades de portes obertes amb els
instituts per donar a conèixer els recursos i espais que el barri posa a disposició dels
veïns i veïnes.

5. MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
El treball per la memòria democràtica dels nostres pobles i ciutats són garantia per a la
dignificació de les persones que han tingut un paper actiu, de vegades invisibilitzat, en la lluita
per la millora de la societat en què vivim al llarg de la història. Cal desenvolupar programes de
memòria per fomentar la defensa dels principis del moviment obrer, del republicanisme, del
feminisme i de l'antifeixisme.
-

Consolidar, orgànicament i pressupostaria, la regidoria de Memòria Històrica t

-

Fomentar la relació amb el Departament de Cultura i l’àmbit de l’Arxiu i Museu
Municipals, per impulsar accions de coneixement i reconeixement del passat

-

Impulsarem la participació ciutadana i dels organismes culturals del municipi, per
actuar en les següents línies: establiment d’un calendari de memòria democràtica amb
reconeixement dels actes que actualment realitzen diverses entitats o partits polítics;
senyalització dels espais locals de la memòria; recuperació de la memòria de les dones,
moltes vegades invisibilitzades.

-

Promourem la recollida de testimonis orals dels fets històrics locals més destacats.

-

Donarem suport a les activitats d’entitats locals i a la tasca d’investigació i de difusió.

-

Incorporarem activament els centres educatius - Consolidar la relació de col·laboració,
via conveni, amb l’Amical de Mauthausen i fomentar el coneixement i l’adhesió dels
instituts a la seva “Xarxa Mai Més” de prevenció del feixisme.

6. CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ
Els conflictes són inherents a l'ésser humà, i és en les ciutats que han de conviure interessos
diversos, i de vegades contraposats, als que donar resposta. La gestió dels conflictes quotidians
s'han d'abordar des d'una lògica de respecte i enteniment a l'altre, i en aquest sentit és clau el
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treball de professionals en la creació de mecanismes de resolució de conflictes mitjançant la
mediació.
-

Consolidarem el Servei Municipal de Mediació Ciutadana amb més qualitat i seguretat
jurídica, més diversificació de serveis i més interacció comunitària.

-

Revisar les actuals ordenances municipals per detectar incoherències i modificar totes
aquelles que no incorporin el punt de vista educatiu de la sanció, la metodologia
restaurativa o que no contemplin les mesures alternatives.

-

El Servei Municipal de Mediació seguirà desenvolupant la doble tasca de suport als
centres educatius de la ciutat (prevenció i abordatge) en temes d’assetjament o altres
conflictes.

-

Desenvolupament i extensió de la metodologia restaurativa a diferents col·lectius i
recursos educatius i socials de la ciutat, com a fórmula per a resoldre conflictes en
àmbits com l’espai públic, les relacions intergeneracionals o els conflictes en el món de
l’esport.

-

Generar una xarxa local que promogui espais de diàleg i comunicació positiva i afectiva
que vagi fent taca d’oli per aconseguir una ciutat mediadora.

-

Continuar treballant per la tolerància zero a qualsevol forma de racisme i xenofòbia,
prioritzant la lluita contra els delictes d’odi i discriminació.

-

Impulsar campanyes de sensibilització, conjuntament amb els agents del municipi,
contra els rumors i els discursos d’odi, afavorint la bona convivència.

-

Treballar políticament per aïllar aquelles entitats o partits polítics que no respectin els
drets fonamentals de les persones.

7. LAÏCITAT
La laïcitat ha de ser el principi que regeixi la convivència ciutadana, que impulsi la construcció
d’un espai públic fonamentat en els drets humans, en els valors de la pluralitat, de la tolerància
activa i del respecte democràtic per a totes i cadascuna de les opcions filosòfiques i religioses
personals.
-

Garantirem la independència i neutralitat simbòlica dels ajuntaments de qualsevol
confessió religiosa.
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-

Promoure un viari laic i aconfessional.

-

Elaborar un cens públic de les propietats de qualsevol confessió religiosa que estiguin
exemptes de pagar l’IBI.

-

Garantirem que en els cementiris públics i en tots els tanatoris es puguin celebrar tota
mena de cerimònies, sense cap exclusió per motius de religió o de conviccions.

-

Seguirem les recomanacions que la Llei de Culte de Catalunya sobre la previsió de sòls,
en els plans urbanístics, on s'admetin els usos de caràcter religiós de nova implantació
segons les necessitats i les disponibilitats dels municipis.
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