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Bon govern
prioritzant la inversió en ac1 Continuarem
cions que generin valor afegit, ocupació,

rehabilitació, increment del patrimoni, millora de l’espai públic i de la qualitat de
vida de la ciutadania.
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4

Garantirem el bon govern i l’optimització
dels recursos disponibles, i la transparència de l’actuació de l’administració, fent
públics els comptes i tots els acords municipals, fent les dades el més accessibles
possible. Ampliarem el web de Transparència de l’Ajuntament.
No incrementarem la pressió fiscal. Mantindrem la distribució actual justa i equitativa de la càrrega fiscal. Aprofundirem en les
mesures de tarificació social. Continuarem
fent una gestió pressupostària rigorosa i de
contenció de la despesa. Treballarem amb
la banca ètica cooperativa i farem difusió
dels valors que representa.
Finalitzarem el projecte iniciat d’apropar
l’administració a la ciutadania i les empreses a través de mitjans electrònics. Assolirem el repte d’un nou model de gestió de
l’Ajuntament adequant els serveis i els
procediments administratius al servei de
la ciutadania.

el Pla Director de Participa5 Elaborarem
ció Ciutadana, d’acord amb la Llei de Go-

verns Locals de la Generalitat de Catalunya, i els canvis que es puguin introduir en el
Reglament Orgànic Municipal (ROM), amb
l’objectiu de cercar una major implicació
i participació de la ciutadania en els afers
públics de Santa Perpètua.

Promoció de l’activitat productiva i la creació d’ocupació
nous projectes de futur per
la contractació laboral de
6 Potenciarem
12 Promourem
enfortir i mantenir el nostre teixit industrial.
persones amb discapacitat en l’àmbit priDesenvoluparem accions innovadores
a través de la concertació públic-privada per a la millora dels polígons per fer
créixer l’activitat econòmica i la creació
d’ocupació.
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Continuarem desenvolupant plans d’Ocupació per oferir oportunitats de treball a
persones aturades i millorar espais públics,
equipaments i la rehabilitació del patrimoni
arquitectònic, prioritzant El Vapor.

el desenvolupament del Pla
8 Garantirem
i de l’Agenda Estratègica. Impulsarem

l’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera
de Caldes com a instrument necessari per
fer d’aquest àmbit territorial una referència a Catalunya de la indústria i el treball.

el nou centre de formació, incrementa9 Amb
rem l’oferta formativa i desenvolupament

professional per tal de millorar les oportunitats de treball de les persones que busquen
feina, incorporant noves especialitats.

vat, amb col·laboració d’entitats del tercer
sector.

desenvolupant el Pla de
13 Continuarem
Dinamització Comercial i ho volem fer

amb plena col·laboració amb l’Associació
de Comerciants. Posarem en marxa un
nou programa d’ajuts per a la millora
d’establiments.

els programes de suport als
14 Potenciarem
emprenedors i reforçarem la cooperació

amb les empreses per continuar facilitant
el treball en pràctiques a les persones que
participen en els cursos de formació ocupacional.

la implantació d’un nou mo15 Estudiarem
del de mobilitat sostenible per afavorir la

connexió entre la nova estació de la Granja Soldevila i els polígons industrials. També
afavorirem l’arribada de la fibra òptica als
polígons industrials.

la nova terminal intermodal
fent del CREVE un centre de
16 Defensarem
10 Continuarem
de mercaderies de l’Eix del Mediterrani
referència a Catalunya de les potencialitats del vehicle elèctric en el camp de les
noves tecnologies. Oferirem formació i coneixement a persones aturades i professionals del sector.

com a plataforma estratègica per tal que les
empreses del territori optin pel transport ferroviari, millorant així els processos logístics
i disminuint l’impacte ambiental del trànsit a
motor per carretera.

els recursos municipals
11 Incrementarem
a l’AMERC la creació d’una
per a la millora de l’ocupabilitat i posarem
17 Proposarem
oficina de captació d’inversions empreen funcionament un dispositiu permanent
d’orientació i inserció laboral per als joves.
També reclamarem a la Generalitat la
creació d’una aula de recerca intensiva de
feina.

sarials a l’Eix de la Riera de Caldes, amb
l’objectiu de promoure els actius territorials i atreure inversions per a la instal·lació
d’activitats productives sostenibles.

amb la Generalitat el nou pla de
18 Acordarem
Formació Professional de la Riera de Caldes, ampliant les especialitats formatives i
implantant la formació DUAL per adaptarla a les necessitats professionals de les empreses.

Crearem la finestra única per a les activi19 tats
productives i econòmiques del muni-

cipi per tal de simplificar els tràmits administratius i escurçar els terminis de gestió.

activament en els projectes
20 Participarem
de cooperació territorial de la B-30, del

Pacte Industrial Metropolità i altres àmbits
de cooperació que reforcin els objectius de
l’Agenda Estratègica de Santa Perpètua.

desenvolupant la marca co21 Continuarem
mercial de Santa Perpètua per projectar

l’atractiu comercial de la ciutat i reforçar
la compra de proximitat de la ciutadania
en el comerç local, destacant els avantatges
sobre l’economia local.
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L’atenció a les persones garantint les necessitats bàsiques
el “Punt de Suport Associatiu”,
Crearem l’Escola Municipal de les Arts,
a la Generalitat la construcció de
22 Exigirem
30 Reforçarem
ampliant els serveis a les entitats amb for- 37 que inclourà les arts plàstiques i les arts esl’Escola Els Aigüerols a l’avinguda de Santiga. I en la ubicació actual hi traslladarem
l’Escola d’Adults.

mació adaptada a la nova fiscalitat per tal de
facilitar la seva tasca social.

de les escoles bressols municipals, gaReforçarem els programes de joventut i fa23 Des
rantirem l’etapa educativa de 0-3 anys i
31
rem del CAM Bernades un centre d’oci i
les aules de lactants amb l’objectiu de colleure per als joves de referència al territori.

brir la demanda.
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Ampliarem els recursos pressupostaris
perquè cap persona no es quedi sense
menjar i garantirem a totes les famílies amb
rendes baixes l’accés als ajuts de menjador, tant en les escoles de primària com a
les escoles bressol.

l’accés universal als serveis
25 Garantirem
públics d’atenció domiciliària i teleassis-

tència. Promourem mesures domiciliàries
per garantir la seguretat i qualitat de vida
de la gent gran i reforçarem els programes
d’atenció i dinamització, contribuint així a
millorar la seva qualitat de vida.

32

Exigirem a la Generalitat que incrementi la
qualitat dels serveis sanitaris d’atenció primària al nostre municipi i que restitueixi el
servei d’urgències nocturnes. Ens oposarem a totes les retallades que afectin als
serveis de sanitat, educació i atenció a les
persones.

cèniques que es desenvolupen als diferents
equipaments municipals, així com la ja consolidada Escola Municipal de Música i Dansa. Promourem el projecte “La Fàbrica de
Creació” com a espai de creació artística
multidisciplinar.

el “Projecte de Ciutat Educa38 Impulsarem
dora”, incloent el Pla municipal de foment
de la lectura.

amb caràcter anual una jornada
39 Realitzarem
dedicada a l’educació.

Impulsarem conjuntament amb les direcla construcció i la instal·lació
33 Impulsarem
de les activitats esportives de pàdel i 40 cions i claustres de les escoles i i nstituts una
Taula de Renovació i Innovació Educativa
cable-esquí ja concessionades, continuant
d’aquesta manera amb l’objectiu d’ampliar
l’oferta esportiva al municipi.

que agrupi als directors/es amb l’objectiu
de facilitar formació en metodologies
d’èxit educatiu.

la creació del Consell MuniciElaborarem plans anuals d’execució de
26 Impulsarem
pal de la Gent Gran, com a òrgan que perReclamarem a la Generalitat de Catalunya
34
millores als equipaments esportius, nous
41
meti conèixer i treballar millor les necessitats
que mantingui el seus compromisos en maespais a la piscina coberta, vestidors, sales
d’aquest col· lectiu.

un fons de prevenció contra la
27 Constituirem
pobresa energètica i reforçarem els programes d’ajuts per a persones afectades per
desnonaments i talls en els subministraments bàsics.
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Millorarem els programes de suport a les
famílies i persones en situació de precarietat
o risc d’exclusió social, tot garantint la igualtat d’oportunitats.
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Potenciarem el projecte pioner de “Dinamització del Medi Obert” per al jovent, amb
professionals que atenguin i facin seguiment
de les necessitats dels joves. Consolidarem
els espais joves, descentralitzats als diferents barris, com a espais de referència.

per a activitats complementàries. Cobrirem
la pista de patinatge i ampliarem graderies i
marquesina als camps de futbol.
accions dirigides al foment de la
35 Impulsarem
pràctica esportiva per a persones amb discapacitat o persones dependents.

esdeveniments culturals que
36 Fomentarem
projectin el nostre municipi més enllà de
les nostres fronteres, incentivant el patrimoni local, sumant esforços i complicitats
entre administració, entitats i agents de
l’àmbit de la cultura. Impulsarem la “Mostra de Teatre al Carrer” de Santa Perpètua.

tèria d’habitatge a Can Filuà, i la prestació
social d’ajut al lloguer.

per la igualtat de debò entre do42 Lluitarem
nes i homes per tal d’eradicar en la nostra
societat la discriminació laboral i salarial, i la
feminització de la pobresa, trencant amb els
tòpics de gènere.
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Millora de la qualitat de vida de les persones i del medi ambient
desenvolupant el pla de recuContinuarem treballant en el desenvolupaAconseguirem que el Ministeri de Foment
43 Continuarem
peració de rieres. Garantirem la protecció de 45 ment i execució del pla d’accessibilitat local 48 atengui les reivindicacions dels afectats
l’ecosistema de la bassa del parc Central i el
sòl no urbanitzable de Santiga, de Mogoda i
de la Plana del Molí. Promourem l’activitat
agrícola i la millora i el desenvolupament
natural del espais periurbans.

per a la supressió de les barreres arquitectòniques.

la neteja de la ciutat i reforça46 Millorarem
rem l’empresa Mogoda Serveis amb noves
competències i eficiència financera.

44

Continuarem el programa d’eliminació de
barreres arquitectòniques als espais públics, especialment el soterrament de línies
de subministrament elèctric i de telefonia a la
Florida dels espais periurbans.

per la R3 i accepti la proposta de traçat
alternatiu per enllaçar amb la R8. I que
construeixi la nova estació de Santa Perpètua i es creï un servei intermodal de transport
de rodalies.

47

Impulsarem la substitució de la flota de
vehicles públics per altres ecològicament sostenibles i farem un seguiment
de la qualitat ambiental al municipi,
oferint la màxima informació a la ciutadania.
L’Ajuntament contractarà part del consum
energètic dels equipaments municipals amb
cooperatives que distribueixin energia verda,
i farà difusió dels avantatges de les energies
renovables.

les tasques de manteniment
49 Reforçarem
de vies públiques i parcs, i ampliarem
l’espai de jocs infantils al parc d’Europa.
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