PROGRAMA NACIONAL
ELECCIONS MUNICIPALS 2023

CONVERGENTS

Convergents és una força sobiranista que aglutina idees de centre ampli i defensa el
dret a decidir d’una manera ferma i sense fissures. Som un partit humanista, que centra
les seves polítiques en les persones i en el lliure exercici dels drets individuals i
col·lectius.
El nostre projecte té com a principal objectiu tornar a situar la nació catalana en el lloc
que li correspon en el mapa internacional, potenciant la marca Catalunya, per recuperar
inversions, impulsar la innovació en tots els camps i ser referent mundial en els grans
esdeveniments, actuant també de motor de creixement de tots els municipis del país.
Apostem per la gestió d'un govern eficaç, transparent i participatiu, que s'allunyi de la
situació de paràlisi actual, però també d'aquelles altres opcions que minven els drets i
les llibertats individuals i col·lectives.
Posarem l'accent en les persones, escoltant les necessitats de la ciutadania i
treballarem, en col·laboració amb les entitats del Tercer Sector, perquè no es vulneri
cap dels seus drets i llibertats fonamentals.
La transversalitat de les polítiques d’igualtat efectiva serà un dels eixos centrals de la
nostra gestió, garantint al mateix temps la màxima protecció de les dones en tots els
àmbits.
Catalunya ha de dotar-se d’una organització territorial pròpia, amb la màxima
participació i consens territorial i polític possible, i d’acord amb els criteris següents:






Cal que l’organització territorial de Catalunya es basi en les previsions del nostre
Estatut, per la qual cosa hem de superar la divisió provincial.
Cal que l’organització territorial garanteixi l’eficaç prestació dels serveis als
ciutadans, sota els principis de subsidiarietat i proximitat i d’equilibri territorial.
Cal que la nova organització territorial sigui més eficient i comporti una reducció
de costos directes i indirectes per al ciutadà.
Cal evitar la proliferació d’ens i institucions i aprofitar estructures administratives
per tal que assumeixin serveis necessaris.
Cal coordinar l’estructura administrativa per tal d’evitar duplicitats i estalviar
recursos.

Aquest programa electoral és fruit de les propostes i de la feina de molts ciutadans i
ciutadanes de diversos indrets del país. Algunes provenen dels militants i simpatitzants
de Convergents, però també n’hi ha de ciutadans sense adscripció política que ens han
fet arribar les seves inquietuds. Qui encapçala la llista de Convergents a l’alcaldia, en
qualsevol dels municipis, el caracteritza el convenciment que una ciutat o un poble es
construeix amb les aportacions de tothom. I això, esdevé possible per la seva voluntat
de treballar amb els altres i d’escoltar la seva opinió. Per tant, el programa de
Convergents per la legislatura 2023-2027 només pot ser fruit del consens i d’una suma
d’idees.
L’hem elaborat a base de parlar i fer propostes en reunions on hi havien els candidats a
Alcalde/ssa, regidor/a i membres del seu equip, juntament amb persones expertes en
els diversos àmbits.

El resultat ha estat aquests eixos.

EIXOS D’ACTUACIÓ (ÍNDEX)

EIX 1. UN POBLE/CIUTAT PER A LES PERSONES.
1.1. Primer les persones.
1.2. La gent gran, el valor de l’expertesa.
1.3. El jovent, el nostre futur.
1.4. Família i infància, eix vertebrador de les polítiques municipals.
1.5. Dependència. Gestió municipal i ajuts.
1.6. Cap discriminació.
1.7. Un municipi pioner en l’àmbit de la salut.
1.8. Els hàbits saludables i l’activitat físic-esportiva, com a elements de benestar.
1.9. Prevenció, ajuts, i accions que afavoreixin el control de les addiccions en la
ciutadania.
1.10. Un municipi solidari i inclusiu.
1.11. Cohesió i convivència.
1.12. Municipi respectuós amb els drets dels animals.

EIX 2. UN MUNICIPI PRÒSPER I COMPETITIU, D’ECONOMIA CIRCULAR I
COMPROMÉS AMB LA SOSTENIBILITAT
2.1. Un comerç competitiu, Mercats Municipals i de Marxants.
2.2. Autònoms i PIMES.
2.3. L’empresa i l’emprenedoria, els grans actius del municipi.
2.4. Promoció d’un consum útil, sostenible i de proximitat, beneficiós per el municipi.
2.5. Suport, ajuts i col·laboració amb el Primer Sector del municipi, potenciant el
producte de proximitat.
2.6. La formació professional, una elecció de futur.
2.7. Fomentar l’ocupació, la captació d’empreses importants pel municipi i la preservació
de les pròpies.
2.8. Fer projectes “Next Generation” al municipi.
2.9. La necessària re-industrialització.
2.10. Un model turístic eficaç, responsable i sostenible.
2.11. Un municipi que aposta per la sostenibilitat.

EIX 3. UN MUNICIPI SEGUR I CÍVIC.
3.1. Seguretat, més recursos humans i equipaments adequats.
3.2. Gestió i control de carreteres d’àmbit municipal i comarcal.
3.3. Prevenció d’accidents, controls viaris i anàlisi i solucions per punts negres viaris.
3.4. Policia local i coordinació amb altres cossos.
3.5. Cos de Bombers i/o ADF.
3.6. Seguretat, en clau de gènere.
3.7. Millorem la mobilitat.

EIX 4. CAP A UNA EDUCACIÓ D’ÈXIT, EQUITATIVA I INCLUSIVA.
4.1. Promoure un model educatiu català en un marc plurilingüe.
4.2. Dret de les famílies a triar escola i equitat escolar.
4.3. L’educació 0-3 anys, un espai educatiu.
4.4. Èxit educatiu des de la inclusió, l’equitat i l’excel·lència.
4.5. El compromís social dels nostres joves.
4.6. Uns centres educatius lliures de violència.
4.7. Igualtat d’oportunitats educatives més enllà de l’escola.
4.8. Municipi educador i orientador.
4.9. L’esport dins de l’escola.

EIX 5. UN MUNICIPI ACCESSIBLE AMB INFRAESTRUCTURES DE QUALITAT PER
MILLORAR LES CONNEXIONS I CONTRIBUIR AL PROGRÈS.
5.1. Infraestructures de qualitat per estar ben connectats amb la resta de la comarca i
Catalunya.
5.2. Obres municipals i Via pública.
5.3. Urbanisme i habitatge.

EIX 6, UN PAÍS QUE APOSTA PER LA CULTURA, EL TEIXIT ASSOCIATIU,
L’ESPORT, EL CONEIXEMENT, LA INNOVACIÓ I LA DIGITALITZACIÓ COM A
CLAU DE FUTUR.
6.1. Defensem la llengua catalana, com el nostre bé més preuat.
6.2. La cultura és un bé comú. Preservacions del Patrimoni, les tradicions (Festes,,,,),
equipaments Culturals, etc...
6.3. Producció cultural a l’abast de tothom (Museus, Arts,...)
6.4. Defensarem i cuidarem el nostre teixit associatiu i promourem que sigui més fort per
fer-lo créixer.
6.5. Promoció i col·laboració amb les entitats i clubs esportius del municipi, per potenciar
l’accés als nostres esportistes a l’esport amateur i professional.
6.6. Captarem el talent en innovació per recuperar-lo al municipi.
6.7. Les noves tecnologies, la millor aposta municipal.

EIX 7. UN MUNICIPI QUE APOSTA PER LA IGUALTAT EFECTIVA DONA-HOME I
LLUITA CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA.
7.1. Un Ajuntament amb perspectiva de gènere
7,2. Accions per la prevenció de la violència masclista .
7.3. Mesures de suport a les dones
7.4. Plans urbanístics amb perspectiva de dona.

EIX 8. MEDI AMBIENT, NETEJA I SERVEIS MUNICIPALS.
8.1. Gestió del medi ambient dins del municipi.
8.2. Coordinació entre Bombers i ADF en la prevenció i resolució d’emergències.
8.3. Foment del Sector Primari
8.4. Neteja dels espais naturals (platges, rius, boscos, parcs naturals,...).
8.5. Accions a realitzar en la prevenció de desastres naturals (incendis, riuades,
inundacions, allaus, despreniments muntanyes, ...)
8.6. Gestió dels vedats de Caça i Pesca en els territoris d’àmbit i gestió municipal..
8.7. Control ambiental per a un municipi més saludable
8.8 Control mediambiental de la gestió empresarial i industrial al municipi.
8.9. Gestió de la energia, del seu aprofitament, així com la promoció i implantació de les
energies renovables, preservant el paisatge i compatibilitzant-ho amb la convivència
ciutadana.
8.10. Servei de neteja i servei d’escombraries del municipi.
8.11. Clavegueram.
8.12. Gestió de l’aigua.
8.13. Parcs i jardins.

EIX 9, UNA ADMINISTRACIÓ TRANSPARENT I VINCULADA ALS CIUTADANS.
9.1. Organització municipal, hisenda i fiscalitat.
9.2. Servei d’atenció al ciutadà.
9.3. Transparència, control i el seguiment de les polítiques públiques.
9,4. Participació Ciutadana.

EIXOS D’ACTUACIÓ.

EIX 1. UN POBLE/CIUTAT PER A LES PERSONES.
Els municipis són els ens més propers als ciutadà, els que conviuen i comparteixen el
dia a dia d'aquest, i per tant, han de ser entitats properes i empàtiques amb el ciutadà,
així com solucionadores i eficients dels problemes d'aquest.
Tenim el deure d'assolir un país econòmicament equilibrat, on l'accés a l'habitatge, la
conciliació familiar, la capacitat de construir una família auto-suficientment i l'accés a
una vida laboral digna, siguin una realitat que ens facin ser millors i ser referents.
El ciutadà ha de sentir que en cas d'una necessitat important, l'ens municipal li dóna
solucions ràpides i adients.

1.1. Primer les persones.


Treballarem perquè els drets individuals i col·lectius siguin el marc en que s'han
de basar les accions de tota institució governamental, perquè el primer és i serà
sempre el benestar de les persones, la seva independència econòmica, personal
i ideològica, així com el seu desenvolupament vital, educatiu i cultural.

1.2. La gent gran, el valor de l’expertesa.




Promourem polítiques que millorin el benestar de la gent gran, i que ajudin a
millorar les seves necessitats bàsiques, amb ple respecte i dignitat.
Incorporarem en les nostres polítiques tota la herència i memòria històrica i de
tradicions que ens aporta la gent gran.
Aprofitarem la seva expertesa, saviesa i coneixements per enriquir la nostra
societat. Una societat que renuncia als seu orígens, és una societat sense
memòria.

1.3. El jovent, el nostre futur.




Vetllarem perquè el jovent disposi de les eines necessàries per adquirir
coneixements que els facin créixer com a persones i que alhora facin créixer al
país.
Instarem al Govern perquè implementi polítiques per retenir el talent i la
excel·lència del nostre jovent.

1.4. Família i infància, eix vertebrador de les polítiques municipals.






Implementarem mesures per a què la conciliació de la vida personal, familiar i
laboral sigui una realitat. La conciliació no és un tema de dones sinó de famílies.
La família, és el primer esglaó de socialització en la comunitat, la unitat bàsica
de la nostra societat,.
Garantirem la igualtat de drets de les persones . L’administració ha de vetllar pel
seu compliment i garantir els drets de tothom, tenint en compte el consentiment
de tots els seus integrants, tant pel que fa al matrimoni o a les parelles de fet,
com a les llars monoparentals o com les unitats d’ajuda mútua.
Treballarem per impulsar polítiques transversals que tinguin el benestar i la
defensa del nucli familiar com objectiu. Farem una ciutat per viure-hi en família.
Els àmbits de les polítiques de família seran: Infància , Joventut, Dona i Gent
Gran.

1.5. Dependència. Gestió municipal i ajuts.






Promourem la contractació de persones amb discapacitats per tal que puguin
assolir la independència econòmica. El nostre objectiu serà que totes les
persones assoleixin l’autonomia personal.
Facilitarem recursos a les persones amb discapacitats o en situació de
dependència per tal que puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats i
autonomia.
Garantirem que en els casos de familiars cuidadors de persones dependents que
necessitin atenció continuada, tinguin cobertes les seves necessitats, tant
bàsiques, com laborals, de manera que aquestes feines siguin remunerades i
comptabilitzin com a cotització laboral.

1.6. Cap discriminació.







Assegurarem la cobertura de les necessitats bàsiques a les famílies més
desafavorides.
Implementarem una estratègia de gestió eficient de les polítiques de prestació
de serveis, sota criteris d’eficiència i eficàcia.
Perseguirem totes les actituds d’odi i discriminació i tindrem tolerància zero
davant la persecució de col·lectius, especialment aquells més vulnerables.
Promourem polítiques que afavoreixin la incorporació al mercat laboral de les
persones amb diversitat funcional vinculada a una discapacitat i implantarem
mesures que contribueixin a aconseguir l’autonomia d’aquest col·lectiu en tots
els àmbits de la seva vida privada, social i laboral.
Implementarem mesures per pal·liar l’exclusió social i evitar la cronicitat de les
desigualtats, dotant al sistema assistencial d’eines per flexibilitzar-lo i adequarlo, de manera ràpida i efectiva, a la realitat de les necessitats existents en cada
moment.

1.7. Un municipi pioner en l’àmbit de la salut.


Recolzarem tots els punts de sanitat que són essencials per a una bona atenció
a la població per tal de:
a) Treballar per la defensa i el foment de la salut de la població, duent a
terme activitats de protecció i promoció de la salut, que fomentin estils
de vida saludables.
b) Exigir al Govern que els hospitals de referència de cada vegueria
siguin hospitals complerts.
c) Disposar d’equips mèdics punters que es quedin al país.
d) Dotar l’assistència primària de més personal mèdic
e) Reorganitzar els serveis d’ambulàncies amb una logística adient per
tenir més eficàcia en el temps d’espera i la eficiència del servei.

1.8. Els hàbits saludables i l’activitat físic-esportiva, com a elements de benestar



Continuarem fomentant l'esport com a element de salut, cohesió social i
d'educació en valors.
Farem campanyes informatives, per trams d'edat, perquè sigui més fàcil per la
ciutadania tenir accés a pràctiques esportives i hàbits saludables.

1.9. Prevenció, ajuts, i accions que afavoreixin el control de les addiccions en la
ciutadania.


Promourem programes de conscienciació de la ciutadania com a eina de
prevenció de les addiccions i establirem espais municipals que gestionin l'ajuda
al ciutadà i el seu procés de superació de l’addicció.

1.10. Un municipi solidari i inclusiu.



Crearem eines que potenciïn la relació consistori-ciutadà i la relació entre veïns
que ajudin a detectar els problemes d'inclusió.
Aplicarem l’ajuda solidària allà on és més necessària. La proximitat que atorga
el municipi, fa que l'ajuda sigui més ràpida i eficient.

1.11. Cohesió i convivència.




Vetllarem per garantir la cohesió social a la ciutat partint del treball en xarxa entre
tots els serveis, els diferents actors de la societat i la participació ciutadana.
Aquesta convivència comprèn tant l’àmbit públic (espais públics, parcs, places o
carrers) com el privat (amb les comunitats veïnals com un espai fonamental de
relacions) i es tracta de fomentar el bon veïnatge, la cohesió i el compromís amb
la ciutat per part de tots.
Potenciarem l’accés a la mediació de conflictes veïnals.

1.12. Municipi respectuós amb els drets dels animals.


Impulsarem l’elaboració d’un Pla d'acció on els Drets i les necessitats dels
animals siguin respectats, alhora que millori la relació amb l'espai públic i amb la
ciutadania.

EIX 2. UN MUNICIPI PRÒSPER I COMPETITIU, D’ECONOMIA CIRCULAR I
COMPROMÉS AMB LA SOSTENIBILITAT
Des del municipalisme s'ha d'activar i promocionar l’economia de proximitat i la
autosuficiència econòmica amb els propis recursos, seguint els paràmetres de
sostenibilitat adients i recomanables en la societat actual.

2.1. Un comerç competitiu, Mercats Municipals i de Marxants.





Potenciarem els eixos comercials fent una reforma integral de la via pública i
establint bonificacions econòmiques i impuls al petit comerç.
Activarem infraestructures culturals als centres urbans per potenciar l’economia.
Crearem un servei d’anàlisi de la activitat econòmica per municipis i potenciarem
la col·laboració amb la Cambra de Comerç corresponent.
Promocionarem les activitats adreçades a l’educació en el consum responsable.

2.2. Autònoms i PIMES.



Promourem una aplicació justa i equitativa dels ’impostos municipals que afectin
directament als autònoms i/o PIMES en funció del seu rendiment econòmic.
Instarem al govern a establir una línia de subvencions per a les PYME destinada
a la seva adaptació a les Noves Tecnologies.

2.3. L’empresa i emprenedoria, els grans actius del municipi.








Lluitarem contra l’atur, especialment el juvenil i els dels majors de 50 anys. Cal
potenciar més la relació entre la formació i les pràctiques a les empreses. La
formació dual. Cal facilitar la formació tecnològica de les persones majors de 50
anys i adoptar mesures per facilitar la seva incorporació al mercat laboral.
Potenciarem la millora del perfil ocupacional d’aquelles persones que s’han
especialitzat en sectors que ja no són viables i vetllar per la seva reinserció
laboral i social. Oferta de programes de formació i professionalització al llarg de
tota la vida.
Bonificarem les empreses que s’estableixin a la ciutat i contractin persones a
l’atur, així com a aquelles empreses que potenciïn entre els seus treballadors la
formació adaptada a les noves realitats socials i tecnològiques.
Impulsarem el funcionament de l’oficina per l’assessorament en la creació de
negocis i micro-empresa.





Facilitarem mitjans per als emprenedors: més recursos d’assessorament pels
joves emprenedors (guiatge bàsic per facilitar la constitució de l’empesa o
l’obertura del negoci, vivers d’empreses, etc), amb beneficis fiscals específics
per a iniciatives empresarials joves.
Treballarem conjuntament amb els empresaris per poder adaptar el teletreball a
les empreses, en aquelles professions que sigui viable compaginar-lo amb el
treball presencial, i per a la conciliació familiar dins l’àmbit de l’empresa.

2.4. Promoció d’un consum útil, sostenible i de proximitat, beneficiós pel municipi.


Potenciarem el consum i els recursos de proximitat dins del municipi. Que el
poble es nodreixi de tot allò que es genera al municipi comporta un abaratiment
del preu del producte, i contribueix a la eficiència energètica i medio-ambiental.

2.5. Suport, ajuts i col·laboració amb el Primer Sector del municipi, potenciant el
producte de proximitat.


Col·laborarem estretament amb el Primer Sector per afavorir la continuïtat de les
seves activitats i crearem subvencions i ajuts per la viabilitat del Sector. Un país
autosuficient en les necessitats bàsiques d'alimentació cobertes, és un país
pròsper, actiu i econòmicament vital.

2.6. La formació professional, una elecció de futur.






Apostarem per l’impuls de la formació professional per tal d’incrementar el seu
prestigi social i el nombre de graduats en cicles formatius de grau mitjà i també
de grau superior. Cal posar en valor i prestigiar aquests estudis.
Incentivarem les trobades de l’administració local, el món empresarial i el món
educatiu, per tal d’avançar cap a una educació que doni resposta a les
necessitats socials i econòmiques del nostre país, amb una Formació
professional de qualitat i connectada amb el teixit empresarial.
Impulsarem la modalitat dual de la Formació Professional per a què es
converteixi en una sòlida opció formativa per als joves i que, alhora, constitueixi
una alternativa a l’abandonament escolar i a l’atur juvenil, i a la marginació que
se’n deriva.

2.7. Fomentar la ocupació, la captació d’empreses importants pel municipi i preservació
de les pròpies.






Fomentarem la col·laboració publico-privada.
Apostarem per la societat del coneixement. La captació de talent i recursos
econòmics son els pilars per fer créixer el nostre País en la línia dels països més
avançats del món.
Vetllarem perquè les polítiques fiscals siguin atractives per a la captació
d’inversions que generin llocs de treball i siguin de qualitat.
Treballarem per a l’estabilitat pressupostària.



Incentivarem les trobades de l’administració local, el món empresarial i el món
educatiu.

2.8. impuls de projectes “Next Generation” al municipi.


Estudiarem les necessitats de cada municipi i crearem projectes viables que es
nodreixin del programa europeu "Next Generation" per millorar els recursos i
necessitats del municipi.

2.9. La necessària re-industrialització.







Potenciarem el sector de les TIC i de les energies renovables.
Farem els estudis pertinent per poder oferir naus i solars conjuntament amb un
pla de mobilitat per facilitar la implantació de nous projectes en els nostres
polígons.
Fomentarem la reversió de la deslocalització de la indústria.
Incentivarem la re-industrialització de l'economia del país.
Impulsarem un Pla sectorial per posicionar la nostra indústria puntera de
l’automòbil en l’àmbit de la mobilitat elèctrica.

2.10. Un model turístic eficaç, responsable i sostenible.







Analitzarem quin és el model turístic més adequat per a cada municipi, que
vinculi els aspectes culturals i gastronòmics per tal que esdevingui un nou
sistema de creació de llocs de treball i de promoció econòmica.
Potenciarem els municipis com a espai turístic, amb la senyalització de camins i
l’existència de punts de restauració, segons el model francès.
Apostarem per un turisme cultural, responsable que respecti les tradicions i els
valors.
Treballarem pel turisme de qualitat.
Potenciarem el turisme rural especialment en aquelles comarques que pateixen
una gran crisi econòmica o son considerades zones desafavorides.

EIX 3. UN MUNICIPI SEGUR I CÍVIC.
Les polítiques de seguretat solament tenen sentit pel fet que preserven i garanteixen la
llibertat i la integritat de les persones i els béns; per tant aquest és el seu valor màxim.
La Seguretat Ciutadana s’ha de dirigir a garantir la convivència ciutadana com a
expressió del nostre model de cohesió social i constituir i un instrument al servei de la
llibertat de tos els conciutadans.

3.1. Seguretat, més recursos humans i equipaments adequats.


Posarem en valor, la professionalitat dels nostres cossos policials dotant-los dels
mitjans i recursos adients pel seu bon funcionament.

3.2. Gestió i control de carreteres d’àmbit municipal i comarcal.


Adequarem les vies a les necessitats del moment actual. Especial atenció a les
corbes que presenten un elevat risc d'accident.

3.3. Prevenció d’accidents, controls viaris i anàlisi i solucions per punts negres viaris.


Millorarem el servei policial sobretot en aquells municipis on no es disposa de
policia local.

3.4. Policia local i coordinació amb altres cossos.




Establirem una bona coordinació entre els diferents cossos policials de
Catalunya, entre els Ajuntaments i la Generalitat, per fer un salt qualitatiu en
referencia a la Seguretat Publica al nostre país, que repercuteix directament en
el benestar de tots els ciutadans.
Estudiarem la possibilitat de mancomunar policia local entre municipis.

3.5. Cos de Bombers i/o ADF.


Dotarem el cos de Bombers i les ADF d'uns equips que permetin la màxima
seguretat en les diverses actuacions que els correspongui participar.

3.6. Seguretat, en clau de gènere.


Millorarem l’enllumenat dels carrers del municipi per augmentar la seguretat,
especialment en aquelles zones poc transitades.



Reforçarem el transport públic nocturn i instal·larem els sistema d’aturades entre
parades a sol·licitud de les dones per evitar els possibles riscos d’assetjament i
d’inseguretat en els seus desplaçaments.



Fomentarem un disseny de les ciutats que garanteixi la seguretat de les dones
incorporant la perspectiva de gènere en les diferents actuacions urbanístiques.

3.7. Millorem la mobilitat.



Apostarem per millora de la mobilitat i l’optimització del funcionament del
transport públic..





Potenciarem el transport públic net i eficient i adequarem la prestació del servei
a la demanda.
Fomentarem la renovació del parc de vehicles amb criteris de baixes emissions.
Reordenarem el trànsit per tal d’aconseguir una convivència pacífica i racional
entre els vianants i els diferents modes de transport (vehicles privats, transport
públic, bicicletes, patinets, etc.).

EIX 4. CAP A UNA EDUCACIÓ D’ÈXIT, EQUITATIVA I INCLUSIVA.
L’educació ha de ser concebuda com un bé comú que reverteix en el conjunt de la
societat, capaç de superar les desigualtats i fer aflorar tots els talents. En un país
immers en una economia basada en el coneixement, on el capital humà determinarà el
nivell de prosperitat dels països, l’èxit educatiu és garantia de progrés. Catalunya té una
llarga tradició d’iniciativa social i privada que juntament amb els centres educatius de
titularitat pública configura el Servei d’Educació de Catalunya. Cal refermar aquest
model i cercar, des d’una mirada més global, una acció conjunta, orientada a l’èxit
educatiu i l’equitat.
Cal un sistema educatiu flexible i d’alta qualitat; que identifiqui i atengui les necessitats
personals però també les demandes dels diferents sectors, específicament dels
emergents; Hem de fer una aposta ferma per la innovació, l’emprenedoria i
l’excel·lència. Cal recordar però, que si educar és formar ciutadans altament qualificats,
també ho és formar ciutadans altament compromesos, amb capacitat d’analitzar de
forma crítica la societat i d’implicar-se en la seva millora.

D'altra banda, en un moment en que les competències s’adquireixen en els diferents
espais educatius per on transiten els infants, facilitar l’accés a l'educació no formal a tot
l'alumnat s'ha convertit en una necessitat per garantir la igualtat d’oportunitats i l'èxit
educatiu.

4.1. Promoure un model educatiu català en un marc plurilingüe.






Preservarem el model d’immersió lingüística que ha definit l’educació del nostre
país en les darreres dècades. Entenent la llengua catalana com a eina d’igualtat
d’oportunitats i de cohesió social, assegurarem l’ús intensiu del català als
centres educatius, com a llengua vehicular d’ensenyament, d’aprenentatge i de
vida escolar.
Garantirem l’òptim coneixement de les llengües anglesa i castellana, i el caràcter
com a mínim trilingüe de la ciutadania.
Promourem l'accés, fora de l’horari lectiu, a l'aprenentatge de l'anglès i altres
llengües estrangeres a tots els infants i joves.
Facilitarem l'aprenentatge de les llengües familiars dels infants, a fi de fer present
la riquesa cultural de la nostra societat i augmentar-ne la competitivitat.

4.2. Dret de les famílies a triar escola i equitat escolar.


Potenciarem les oficines municipals d’escolarització i les taules locals de
participació educativa com a òrgans que vetllin per l’adopció de mesures
especifiques que fomentin el dret a les famílies de triar escola, tot facilitant
l’equitat escolar, l’escolarització equilibrada de l’alumnat a tots els centres
educatius finançats amb fons públics i la cohesió social

4.3. L’educació 0-3 anys, un espai educatiu.



Cobrirem les demandes d’escoles bressol existents al municipi i revisarem
l’actual sistema de tarifació.
Impulsarem la creació d’un espai familiar 0 a 3 anys que acompanyin les famílies
en la seva tasca educadora, alhora que afavoreixen els processos d’estimulació
i socialització dels infants i la detecció precoç de les seves necessitats
educatives.

4.4. Èxit educatiu des de la inclusió, l’equitat i l’excel·lència.


Fomentarem la creació de programes de segones oportunitats com un element
clau en la prevenció de l’abandonament prematur. En aquest sentit, també
Incrementarem les places d’escola-tallers i cases d’oficis, en col·laboració amb
gremis i associacions professionals.

4.5. El compromís social dels nostres joves.


Col·laborarem amb els centres educatius de secundaria en el desenvolupament
de projectes de servei comunitari, en el marc del currículum obligatori, en l’etapa
de 3r i 4t d’ESO.

4.6. Uns centres educatius lliures de violència.


Col·laborarem amb els centres educatius en el desenvolupament de programes
de prevenció d’assetjament i resolució positiva de conflictes.

4.7. Igualtat d’oportunitats educatives més enllà de l’escola.




Facilitarem l’accés de tots els infants i joves a un mínim d’activitats de qualitat
fora de l’horari escolar, a través de l’orientació en els centres educatius, de
beques i preus bonificats, durant el curs i les vacances escolars.
Garantirem que les beques per als menjadors donin resposta a les necessitats
existents i avançarem en la creació de beques per esmorzars.

4.8. Municipi educador i orientador.




Impulsarem la creació de Plans educatius d’entorn, per tal de donar una resposta
comunitària als reptes educatius, amb la col·laboració dels diferents agents
educatius implicats del territori (centres, entitats de lleure..).
Potenciarem, amb la finalitat de lluitar contra l'abandonament prematur, un
Servei d’Orientació Comunitari que garanteixi l’acompanyament i
l’assessorament de tots els infants i joves, especialment aquells més
vulnerables, al llarg de la seva trajectòria escolar, fins assolir l’èxit educatiu postobligatori o la seva inserció laboral.

4.9. L’esport dins de l’escola.


Continuarem fomentant la promoció de l’esport com element de lleure actiu i
educatiu amb el màxim suport a l’esport de base i l’esport escolar.

EIX 5. UN MUNICIPI ACCESSIBLE AMB INFRAESTRUCTURES DE QUALITAT PER
MILLORAR LES CONNEXIONS I CONTRIBUIR AL PROGRÈS.
Les infraestructures són bàsiques per al desenvolupament de la ciutat. Disposar d’unes
infraestructures de qualitat al servei de la ciutadania, pensades per aconseguir una ciutat
més accessible, més humana, més moderna i amb millors serveis.
Ens plantegem la política d’infraestructures des de la seva contribució neta al
desenvolupament, però no només en termes d’eficiència econòmica i de servei sinó que
també en termes d’eficiència social i de sostenibilitat ambiental. El nostre objectiu és
que les infraestructures estiguin al servei del conjunt dels interessos dels nostres
municipis.
Elaborarem un model territorial equilibrat d’ infraestructures amb
criteris de sostenibilitat econòmica i ambiental.

5.1. Infraestructures de qualitat per estar ben connectats amb la resta de la comarca i
Catalunya.





Treballarem per que s’elabori i executi un Pla Estratègic del Corredor Mediterrani
consensuat amb totes les formacions polítiques de Catalunya i amb la complicitat
dels territoris que en formen part- amb la finalitat d’incrementar les exportacions,
atreure noves inversions, millorar la connectivitat amb el centre i nord d’Europa i
potenciar el sector turístic de l'Arc Mediterrani.
Vetllarem perquè es potenciïn les inversions en les infraestructures ferroviàries i
que s’unifiqui la gestió de tota la xarxa ferroviària de Catalunya, mitjançant un
model propi.
Lluitarem perquè el Port de Barcelona continuï sent el primer port europeu de
creuers, i es consolidi com el primer hub logístic i de transport euro-mediterrani,
i que també es potencií el port de Tarragona en el mateix sentit. Crearem una
xarxa de connectivitat que sigui un referent en la gestió sostenible de la mobilitat
i la reducció d’emissions.






Potenciarem la finalització del desplegament d’una infraestructura pública
basada en una xarxa neutra de fibra òptica que connecti inicialment totes les
capitals de comarca i tots els municipis de Catalunya, i que també es millori
l’eficiència de totes les infraestructures digitals.
Apostarem perquè es desenvolupi la xarxa de telecomunicacions fent esment
especial al servei als espais productius.
Reutilitzarem les infraestructures necessàries per tal que no manqui l’aigua d’ús
de boca en cap dels municipis de Catalunya.

5.2. Obres municipals i Via pública.





Promourem una ordenació de la via pública coherent i adient a les necessitats
de la ciutadania i de l’entorn de cada poble o ciutat.
Farem més accessible la via pública a les persones de mobilitat reduïda.
Crearem plans de manteniment de la via pública per tal que estigui en òptimes
condicions d’utilització.
Reordenarem els carrils bici i els adequarem al trànsit rodat.

5.3. Urbanisme i habitatge.










Apostarem per promoure un urbanisme humà, sostenible i viable com a eina de
creació i foment de l’activitat econòmica, per evitar el creixement excessiu i
perifèric i per preservar el patrimoni natural dels pobles i ciutats.
Supervisarem que tots els habitatges de nova creació siguin totalment
accessibles per a persones de qualsevol tipus de diversitat funcional.
Facilitarem l’accés dels joves a habitatges de lloguer social.
Activarem programes de col·laboració públic-privada perquè les persones en
situació de precarietat econòmica no visquin al carrer, i establirem mecanismes
que permetin agilitzar i flexibilitzar l’accés al parc d’habitatges públics davant de
situacions d’emergència social.
Apostarem per la promoció d’habitatge públic de lloguer, finançant les noves
promocions públiques i privades d’habitatge de lloguer a preus raonables i a
disposició dels ciutadans segons la seva capacitat econòmica.
Desenvoluparem polítiques per aconseguir un planejament urbanístic adequat a
la realitat dels municipis i les seves capacitats amb entorn inclusius i saludables
i que a la vegada permetin aprofitar millor les oportunitats i desenvolupar
adequadament els projectes estratègics per la prosperitat del país.
Promourem la creació d’un Pla Nacional per l’Habitatge amb la participació de
les administracions públiques, col·legis professionals, i agents econòmics
socials, per establir les directrius i objectius de les polítiques d’habitatge al nostre
país.

EIX 6. UN PAÍS QUE APOSTA PER LA CULTURA, EL TEIXIT ASSOCIATIU,
L’ESPORT, EL CONEIXEMENT, LA INNOVACIÓ I LA DIGITALITZACIÓ COM A
CLAU DE FUTUR.
La cultura també és un element integrador en la nostra societat que fomenta la cohesió
social. Invertir en cultura és imprescindible en una societat avançada i té un resultat de
gran transcendència.

La cultura ha de ser un dels pilars de l’acció de govern, i com a tal, una prioritat de la
política municipal. És per això que treballarem per formar ciutadans crítics i autònoms
amb valors cívics que esdevinguin els fonaments d’una societat millor, més justa, amb
oportunitats per a tots els ciutadans, que afavoreixin el progrés personal i col·lectiu.

6.1. Defensem la llengua catalana, com el nostre bé més preuat.









Donarem força, projecció i protecció a la llengua i la cultura catalanes i, molt
especialment, destinarem recursos per atendre les necessitats dels nous
catalans.
Impulsarem el projecte de parelles lingüístiques perquè els nous catalans
aprenguin a parlar en català.
Farem una aposta per realitzar cursos per ensenyar el català als nouvinguts i
de perfeccionament per a qui vulgui millorar l’expressió parlada i escrita.
Promourem que es consideri la llengua catalana, com a element d’identitat
col·lectiva i inclusiva, i com a vehicle d’expressió d’una cultura alhora mil·lenària
i moderna amb vocació de futur Continuarem apostant per la xarxa de
biblioteques com a principal agent d’accés a la cultura i el coneixement, així com
per la seva important funció cohesionadora.
Durem a terme un pla de suport, per protegir i impulsar les entitats de cultura
tradicional i popular catalana.
Incentivarem l'ús del català en els mitjans audiovisuals, premsa i noves
tecnologies.

6.2. La cultura és un bé comú. Preservacions del Patrimoni, les tradicions (Festes,,,,),
equipaments Culturals, etc...










Potenciarem i ajudarem a estendre entre la ciutadania el coneixement de les
tradicions i catalanes el seus orígens, incloent-hi també la cultura i costums
gastronòmiques.
Impulsarem una política al servei de la difusió i preservació del patrimoni.
Posarem en valor el ric i variat patrimoni dels nostres pobles i ciutats, fent-lo més
proper i accessible al conjunt de la ciutadania.
Revisarem el corresponent pla d’usos dels equipaments culturals així com del
seu estat de conservació, accessibilitat i capacitat de donar resposta a les
exigències del moment.
Promocionarem el desenvolupament econòmic amb la cultura com eix
vertebrador.
Incentivarem el turisme cultural i la indústria creativa a fi de posar en valor el
patrimoni i el conjunt de l’oferta cultural.
Difondrem tot el potencial patrimonial, creatiu i cultural amb que comptem.

6.3. Producció cultural a l’abast de tothom (Museus, Arts,...)




Potenciarem la creativitat en els diferents àmbits de les arts (escèniques,
visuals, plàstiques) de la nostra ciutat. El nostre potencial en creativitat és un
valor que tenim i que cal ajudar i cuidar des de l’acció municipal.
Defensarem el fons museístics i les col·leccions locals com a valor patrimonial i
eix identitari.

6.4. Defensarem i cuidarem el nostre teixit associatiu i promourem que sigui més fort per
fer-lo créixer.


Donarem suport a les entitats per impulsar la seva aportació cultural i recreativa
al municipi.. El primer agent cultural de la ciutat és la seva societat civil, les seves
associacions i entitats.

6.5. Promoció i col·laboració amb les entitats i clubs esportius del municipi, per potenciar
l’accés als nostres esportistes a l’esport amateur i professional.



Impulsarem l’esport municipal enfortint la iniciativa social de la xarxa de clubs i
entitats.
Potenciarem la col·laboració municipi-entitats perquè siguin més properes a la
ciutadania i més exitoses cap a l’exterior.

6.6. Captarem el talent per recuperar-lo per al municipi.







Potenciarem la innovació, entesa en un sentit ampli, la qual ha de ser la
plataforma de llançament transversal des de la qual cada municipi s’enlairi per
sortir de la crisi econòmica, política i social actual i per progressar.
Orientarem decididament la funció pública cap a noves formes de creació de
valor per als ciutadans, a través de solucions creatives, innovadores, que ajudin
a assegurar un desenvolupament econòmic sòlid i sostenible.
Apostarem per la innovació com motor de la riques del territori.
Facilitarem la retenció i captació de talent, assegurant la igualtat d’oportunitats
fomentant l’estabilització contractual, basada en el mèrit professional i en les
necessitat reals del sistema.

6.7. Les noves tecnologies, la millor aposta municipal.




Farem arribar la fibra òptica a tots els pobles de Catalunya.
Ajudarem a la informatització de totes les empreses i de tots els ciutadans,
perquè la seva adaptació als nous temps sigui adequada i eficient.
Promourem l’elaboració d’un Pla estratègic del sistema de recerca i innovació
amb visió integral i de país, que introdueixi millores que garanteixin la
sostenibilitat del sistema, eliminin obstacles burocràtics, afavoreixin la
incorporació de nous recursos i impulsin incentius fiscals per l’R+D+I en activitats
de cooperació ciència-empresa.














Treballarem per a que tota la ciutadania tingui accés al servei universal de
telecomunicacions i tothom tingui cobertes les seves necessitats bàsiques en
aquest àmbit.
Establirem un Pla de Formació de continguts digitals amb l’objectiu de dotar a la
ciutadania d'una bona competència, no només en coneixements tecnològics
bàsics, sinó també de les oportunitats que aquestes tecnologies possibiliten i els
riscos del seus abusos.
Fomentarem l’ús de les noves tecnologies com a eina d’inclusió davant la
diversitat funcional i impulsarem programes de sensibilització ciutadana per
fomentar l’actuació responsable davant d’aquest col·lectiu.
Apostarem per una xarxa d’Internet segura i amb facilitat d’accés, en la que la
recopilació de dades per part de les grans empreses i el seu ús estigui regulat
amb una nova legislació per garantir la llibertat dels ciutadans alhora de negociar
i cedir les seves dades de navegació, preferències i tota la informació relativa a
el que s’anomena BIG DATA i el seu tractament.
Potenciarem l’organització de congressos i esdeveniments internacionals, per
fer de Catalunya referent de innovació en aplicacions i serveis de les TIC.
Oferirem tot el suport a les empreses TIC per esdevenir referents en el sector.
Liderarem un revisió del marc normatiu del comerç electrònic amb l’objectiu de
guanyar competitivitat i fer-la més atractiva per als consumidors d’altres països.
Promourem un gran debat de país per estudiar i regular tot allò relacionat amb
les noves tecnologies que incorporin intel·ligència artificial, amb l’objectiu que
esdevingui un eina al servei de la ciutadania i del País.

EIX 7. UN MUNICIPI QUE APOSTA PER LA IGUALTAT EFECTIVA DONA-HOME I
LLUITA CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA.
El municipi, per la seva proximitat al ciutadà, ha de ser el lloc on s’iniciïn les polítiques
contra la violència masclista i en favor de la igualtat efectiva home-dona.

7.1. Un ajuntament amb perspectiva de gènere


Formarem i conscienciarem l’àmbit polític i professional del govern municipal
per abordar les polítiques amb perspectiva de gènere i incorporant criteris de
paritat.



Aplicarem el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament amb l’objectiu de combatre les
desigualtats de gènere a tots els nivells municipals.



Establirem mecanismes ferms pel compliment del Protocol d'Assetjament sexual
de l'Ajuntament.



Adaptarem les condicions laborals de l’Ajuntament a la conciliació i al millor ús
del temps.



Establirem una comunicació institucional amb perspectiva de gènere amb la
utilització d’un llenguatge no sexista, no estereotipat, respectuós i inclusiu.



Incorporarem criteris de contractació municipal afavoridors per a les empreses
igualitàries i que compleixin la llei d’igualtat.

7.2. Accions per a la prevenció de la violència masclista .


Lluitarem per l’eradicació de la violència masclista a través de tasques de
prevenció i sensibilització a la població, especialment mitjançant campanyes de
caràcter municipal.



Establirem i reforçarem els punts d’atenció psicològica i jurídica gratuïta de per
acompanyar i assessorar a les dones víctimes de violència masclista.



Incrementarem els recursos humans i materials per l’atenció a dones i infants
víctimes de la violència masclista .

7.3. Mesures de suport a les dones


Potenciarem programes locals d’incorporació o reincorporació de les dones al
mercat de treball.



Impulsarem tallers de formació i reciclatge professional per a les dones.



Donarem visibilitat a iniciatives empresarials promogudes per dones i atraure i
promocionar el talent femení.



Reforçarem l’esport femení en l’àmbit municipal i en la programació cultural.



Fomentarem la difusió d'activitats polítiques, socials i culturals promogudes i
dirigides per dones.



Millorarem la conciliació laboral , personal i familiar amb accions com la
implementació dels espais de cures i guarda d’infants per als treballadors i
treballadores.



Col·laborarem amb les entitats de dones del territori , especialment amb les de
diversitat funcional perquè pateixen una doble discriminació en tots els àmbits.

7.4. Plans urbanístics amb perspectiva de dona


Impulsarem els plans urbanístics i de mobilitat amb perspectiva de dona amb un
paquet de mesures per integrar la mirada de gènere i aconseguir ciutats i pobles
més igualitaris i segurs.

EIX 8. MEDI AMBIENT, NETEJA I SERVEIS MUNICIPALS.
El medi ambient, la neteja i els serveis municipals són eines essencials per tal de tenir
un municipi sostenible, equilibrat i on el ciutadà s'hi trobi a gust

8.1. Gestió del medi ambient dins del municipi.


Dissenyarem i construirem uns pobles i ciutats que siguin competitius, que siguin
sostenibles i que garanteixin la cohesió social. Prestarem especial atenció al
patrimoni natural, i la manera com aquest és gestionat, són també part
indissociable de la identitat de Catalunya. Són una carta de presentació cap a
l’exterior, i una font d’oportunitats en l’àmbit econòmic, territorial i social.

8.2. Coordinació entre Bombers i ADF en la prevenció i resolució d’emergències.





Establirem una bona coordinació entre Bombers i ADF en grans incendis.
Impulsarem un Pla de treball conjunt (Bombers/ADF), en que quedni
especificades les accions i les atribucions de cada cos, per tal de ser més
efectius quan es produeixi una emergència.
Proposarem incrementar, en la mesura del possible, els mitjans aeris
disponibles i mantenir una bona coordinació en moments de grans emergències
amb la UME i els mitjans aeris de l'Estat espanyol.

8.3. Foment del Sector Primari.












Potenciarem l’agricultura i la ramaderia, defensant el món rural, donat que
malauradament està patint una gran davallada.
Fomentarem el retorn dels joves a l’agricultura i potenciarem l’activitat de les
dones pageses i empresàries dintre del món agrari i ramader, evitant totes les
desigualtats existents en aquest sector.
Impulsarem la compra i la utilització dels productes de proximitat.
Promocionarem la destil·lació obligatòria en el món del vi i el cava en el moment
que es produeixin excedents.
Defensarem davant d’Europa que l’agricultura a Catalunya sigui tractada com a
la resta dels països comunitaris del Nord d’Europa
Reduirem la burocràcia i agilitzarem els tràmits de documents en matèria
d’agricultura i ramaderia.
Crearem una comissió d’experts en matèria d’agricultura i ramaderia per tal de
facilitar als professionals les noves tecnologies en el seu sector.
Proposarem una línia d’ajuts per tal de cuidar el parc de maquinària agrícola,
tractors i altres tipus de maquinària, per tal de procedir a la eliminació de
maquinària antiga, i garantir, així, la màxima seguretat de les persones.
Crearem plantes a nivell comarcal per recollir restes de poda per fabricar
combustible vegetal per calefacció.

8.4. Neteja dels espais naturals (platges, rius, boscos, parcs naturals,...).






Desenvoluparem una gestió forestal sostenible a les masses forestals que
poden ser susceptibles de patir grans incendis, parcs naturals, PEINS i Natura
2000.
Incrementarem les franges de protecció de les urbanitzacions a 200 metres i
crearem franges de protecció, a les vies i carreteres que creuen per les masses
forestals a 100 metres a banda i banda de la carretera.
Farem una gestió adequada de rius, rieres i torrents de Catalunya per tal de
facilitar el pas de l'aigua en les grans avingudes, així com una bona gestió del
manteniment de les platges de Catalunya

8.5. Accions a realitzar en la prevenció de desastres naturals (incendis, riuades,
inundacions, allaus, despreniments muntanyes, ...).



Lluitarem contra els incendis forestals, i la gestió eficaç de la massa forestal de
Catalunya.
Establirem un manteniment de les rieres i torrents de Catalunya per tal de
preservar i garantir un bon funcionament quan es produeixen les gran riuades
d’aigua.

8.6. Gestió dels vedats de Caça i Pesca en els territoris d’àmbit i gestió municipal.



Proposarem elaborar una normativa que faciliti als caçadors i pescadors poder
actuar d’acord amb una llei, tot respectant les espècies cinegètiques i marines.
Revisarem la regulació sobre la caça d’aquelles espècies perjudicials per
l’agricultura, com el porc senglar, els conills, cabirols, tudons, etc., per tal de
adequar-la a les necessitats de cada territori i de cada situació.

8.7. Control ambiental per a un municipi més saludable.


Establirem els mecanismes suficients per tal que es pugui controlar , quan sigui
necessari , la qualitat de l'aire i de l'aigua.

8.8 Control mediambiental de la gestió empresarial i industrial al municipi.


Vetllarem per tal que les indústries gestionin de manera responsable els
abocaments a l’exterior.

8.9. Gestió de la energia, del seu aprofitament, així com la promoció i implantació de les
energies renovables, preservant el paisatge i compatibilitzant-ho amb la convivència
ciutadana.



Impulsarem la implantació de de les energies renovables i/o verdes, per tal de
poder assolir la independència energètica al nostre país.
Establirem un pla municipal per racionalitzar l'ús i aprofitament de l'energia.



Fomentarem l'ús d'energies netes alternatives i la investigació de noves fonts
energètiques.

8.10. Servei de neteja i servei d’escombraries del municipi.


Potenciarem el reciclatge a tots els municipis. Hem de disposar d'uns bons
serveis de neteja i una bona gestió dels residus.

8.11. Clavegueram.


Establirem una bona xarxa de clavegueram als municipis , amb les seves
respectives depuradores.

8.12. Gestió de l’aigua.





Promourem un ús racional de l'aigua potable. Apostarem molt seriosament pel
tractament i la reutilització de les aigües residuals per tal que puguin ser
utilitzades pel rec de diversos cultius.
Implementarem polítiques de conscienciació en la utilització de l'aigua.
Utilitzarem sistemes i tecnologies que permetin la reutilització de l’aigua

8.13. Parcs i jardins.


Desenvoluparem una bona gestió i manteniment dels parcs i jardins del municipi.

EIX 9, UNA ADMINISTRACIÓ TRANSPARENT I VINCULADA ALS CIUTADANS.
Des de Convergents volem un municipi transparent, proper, que interactuï amb el
ciutadà. És molt important crear vincles Ajuntament-ciutadania, on les gestions i les
relacions siguin més àgils i més resolutives.

9.1. Organització municipal, hisenda i fiscalitat





Reduirem la càrrega financera de l'Ajuntament per poder alliberar recursos i
destinar-los als serveis Municipals, Inversió i ajut a la ciutadania.
Impulsarem una fiscalitat justa i proporcionada, amb bonificacions per fer front
als impostos municipals (impost sobre béns immobles, la taxa d’escombraries i
aigua).
Apostarem per aconseguir l'estabilització econòmica i de tresoreria.
Defensarem la creació d’ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió
en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de les persones
treballadores autònomes empadronades en el municipis de la Comunitat de
Catalunya.



Estudiarem la reducció del preu de les llicències d'apertura sobre activitats
econòmiques als nous emprenedors com a persones físiques.

9.2. Servei d’atenció al ciutadà.


Millorarem l’atenció al ciutadà ens els municipis, especialment en aquells
municipis que per les seves dimensions tinguin més complicat oferir un servei
en horari de 24h.

9.3. Transparència, control i el seguiment de les polítiques públiques.



Perseguirem l’excel·lència en la gestió de les administracions locals, governar
amb tots i per a tothom. Rendirem comptes a la finalització del mandat dels
càrrecs públics.
Impulsarem la participació de la ciutadania. La gestió de la ciutat, de manera que
tinguin accés a la informació de manera clara, entenedora i ordenada.

9.4. Participació Ciutadana.




Redefinirem un marc estable de col·laboració entre les entitats, les associacions
i l’Ajuntament, preservant la independència del teixit associatiu i posant en valor
el reconeixement del moviment associatiu, per part de l’Administració com un
actor determinant en la construcció de ciutadania.
Instituirem la consulta ciutadana com a mecanisme per conèixer l’opinió del
ciutadà respecte dels grans temes de la ciutat i decidir sobre aquells altres
temes més importants que afecten el futur dels nostres pobles i ciutats.

