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INTRODUCCIÓ
Aquest document és el PROGRAMA ELECTORAL que MOVEM
CASTELLDEFELS presenta per a les eleccions municipals del 24 de maig de
2015. És el nostre compromís amb la ciutadania de Castelldefels.
La ciutat que volem es pot concretar en uns paradigmes que desenvoluparem
en aquest programa electoral i que són el resum de la nostra proposta política i
del model de ciutat a què aspirem:
-

Ciutat cohesionada / Ciutat igualitària

-

Ciutat educadora / Ciutat amb valors

-

Ciutat per treballar / Ciutat treballadora

-

Ciutat per viure / Ciutat sostenible

-

Ciutat per conviure / Ciutat per a tothom

Efectivament, volem que Castelldefels sigui una ciutat moderna, dinàmica,
connectada amb el seu entorn metropolità, però també una ciutat on puguem
passejar i relacionar-nos- hi, on els joves tinguin oportunitats d'ocupació i
habitatge, una ciutat que millori pensant en les persones, sense
discriminacions, on tothom tingui els mateixos drets i els mateixos deures. Els
valors de progrés que defensem són la igualtat, l'educació, la salut, la cultura,
l'ocupació, la protecció del medi ambient, la justícia social, la solidaritat amb els
més febles, l'atenció a la gent gran, el civisme, la convivència i, sempre, el
diàleg com a forma d'entesa entre les persones.
L’any 2008 s’inicià una crisi econòmica que, per la seva duresa, ja és coneguda
com la "gran recessió". Aquesta crisi econòmica va ser i és la crisi del
capitalisme desregulat, d’aquest capitalisme que la dreta europea i el PP
defensen com a model a seguir.
Per a fer front a la crisi, a la gran recessió, el PP ha carregat sobre les espatlles
dels treballadors i les classes mitjanes tot el pes de les retallades. Ha seguit la
via de l’austeritat, de les retallades socials i d'una reforma laboral que ha tingut
com a conseqüència una reducció dràstica dels salaris, l’empitjorament de les
condicions laborals i l’agreujament dels índexs de l’atur.
D’aquesta crisi, en surt una societat més desigual, més empobrida, que veu
reduït l’estat del benestar social, un benestar que el PP posa permanentment
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en perill, fent dels pobres més pobres i els rics més rics. Al mateix temps també
estem vivint una crisi política i institucional. Els grans partits estan immersos en
escàndols de corrupció que van més enllà de ser elements puntuals per
esdevenir factors estructurals, enquistats en les seves organitzacions. Han
perdut bona part del suport del ciutadans i ha quedat obsolet el model polític
del bipartidisme.
Castelldefels no és aliena a aquesta difícil situació. Al contrari: hem patit
directament les falses polítiques d’austeritat del PP que no ha mogut les xifres
de l’atur i que no ha invertit en serveis públics de qualitat.
Això ha provocat que en aquest moment les preocupacions majoritàries de la
ciutadania se centren en la crisi econòmica i l'atur. La durada i intensitat de la
crisi que estem patint incideix en la vida quotidiana i en les aspiracions de
moltes famílies de la nostra comunitat. Avui, la prioritat de l'administració
pública ha de ser lluitar contra les conseqüències socials de la crisi i
incrementar les oportunitats d'ocupació de la ciutadania.
Els ajuntaments i el conjunt de les administracions públiques han de
destinar recursos per afrontar els problemes socials derivats de la crisi
econòmica i també han de procurar incrementar les oportunitats d'ocupació. En
aquest context, els temes relacionats amb els serveis essencials per les
persones, però també els relacionats amb l'ocupació, l'educació, la formació
professional, l'assessorament a emprenedors i la facilitat per a la ubicació de
noves activitats econòmiques han de ser els temes prioritaris en els programes
d’actuació municipal en els propers anys.
Malgrat la persistència de la crisi o per les conseqüències que comporta, la
societat canvia i evoluciona, es generen noves necessitats socials a les quals
l'administració també ha de donar resposta. Això implica treballar en un model
concret d’acció pública des de l’administració municipal i que aquest model
sigui entès per la ciutadania que ha de donar-li suport de manera majoritària.
I amb aquesta finalitat i en aquest context, s’han aplegat forces ja existents
amb altres de noves que representen nous aires i una altra manera d’entendre
la política. Aquesta forma diferent de fer les coses és també la que hem estat
defensant en diferents àmbits tots els que ens hem aplegat a
MOVEMCASTELLDEFELS.
MOVEMCASTELLDEFELS és la confluència de diverses forces polítiques (ICVEUiA- EQUO- MES-ENTESA) i activistes socials, que s’uneixen per evitar la
dispersió del vot del progrés i poder constituir un govern municipal fort i estable,
per implantar un programa d’acció de govern que lluiti contra l’exclusió social,
que defensi la igualtat d’oportunitats, que incrementi les oportunitats d’ocupació
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i que preservi el medi ambient. Volem una ciutat més habitable, amb entorns
sostenibles i barris amb convivència en la diversitat.
Presentem un projecte municipal. En formem part persones compromeses amb
la vida quotidiana de Castelldefels. Entenem la ciutat com un espai de
transformació social i les polítiques de proximitat com a eines de
construcció i defensa de la dignitat, els drets i la democràcia. Des de
l’Ajuntament, des dels barris i les entitats podem fer una aportació molt
important al procés de millora de les condicions de vida de les persones, del
conjunt de la ciutadania.
De les dificultats hem d’extraure les oportunitats. Per això ens comprometem a
ser constructius.

Venim de lluny i volem anar encara més lluny!
“Volem sumar i imaginem el futur com una època esperançadora
i de canvi. Volem TRANSPARÈNCIA, ÈTICA, PARTICIPACIÓ,
INVERSIÓ SOCIAL, CULTURAL I MEDIAMBIENTAL!”
Treballarem perquè CASTELLDEFELS sigui un referent tant al
carrer, com a la institució.
Ens MOVEM per CASTELLDEFELS!
T’HI SUMES?
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1. Castelldefels, una ciutat per viure amb dignitat, justícia
social i autonomia personal
Volem una ciutat ètica sense pobresa ni exclusió social, que defensi l’habitatge
digne i estigui lliure de desnonaments, amb transports públics assequibles, amb
programes de garantia social, de mínims vitals, de seguretat vital, com a dret
humà.
Cal recuperar els drets perduts, perquè invertir en la garantia de drets socials
enforteix la cohesió social i l’economia. Castelldefels ha de continuar
compromesa amb la igualtat entre dones i homes, l’emancipació de la gent
jove, la vida independent de les persones amb diversitat funcional i la dignitat
de les persones grans. L’educació pública de qualitat, l’educació al llarg de la
vida, la democratització cultural i la creativitat com a eines de ciutadania lliure i
la salut com a indicador inqüestionable de la qualitat d’una societat.
La persona és el centre de l’acció municipal. El moment que vivim és d’una
greu emergència social. Cal donar la volta amb urgència a la inseguretat
alimentària. Prioritzar l’alimentació infantil, l’atenció a les famílies en situació de
risc social o monoparentals, les víctimes de la violència de gènere, les
persones amb discapacitats, les majors de 65 anys amb situacions precàries o
persones amb malalties que precisen de major atenció.
1.1.

PLA SOCIAL 6%

-

Proposem desenvolupar un Pla que concreti i faci realitat el mínim vital
garantit, que freni l’increment de la vulnerabilitat, que eviti que més
ciutadanes i ciutadans quedin en situació d’exclusió, que garanteixi
l’autonomia alimentària i el dret a l’alimentació bàsica de totes les
persones. Inclourà una planificació per garantir els subministraments bàsics
i l’eradicació de la pobresa energètica. En aquest pla s’hi inclouran els
serveis socials en general i haurà de tendir a aconseguir dedicar el 6% del
pressupost a aquestes partides, tenint en compte que actualment s’hi
dedica el 4,1 %. Caldrà també augmentar la plantilla d’educadors i
treballadors socials en 5 persones més per completar les necessitats de
ràtio per població segons la legislació vigent i fer un imprescindible treball
de pedagogia i prevenció.

-

Millorarem els actuals plans i programes municipals per donar resposta
urgent a totes les situacions de pobresa infantil, de feminització de la
pobresa, així com programes específics adreçats a famílies monoparentals,
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amb fills i filles a càrrec en situació d’atur o precarietat laboral o amb risc
d’exclusió social.
-

Posarem com a puntal de les noves polítiques socials el treball transversal i
la promoció econòmica per garantir el dret a l’ocupació i la lluita contra
l’atur.

Impulsarem:
-

Plans d’emergència contra l’atur amb recursos municipals i
supramunicipals, lluitant de veritat contra l’atur juvenil, una necessitat que
ens empeny...

-

Farem polítiques actives d’inserció i itineraris de suport integral a persones i
col•lectius amb clares dificultats d’inclusió laboral.

-

Impulsarem nous models de desenvolupament i creació d’ocupació de
qualitat, amb la millora urbana i la rehabilitació de barris i edificis com a
espais de creació d’ocupació, de cooperació social, de suma d’esforços
públics i privats, sempre des de la participació veïnal.

Prioritzarem les accions a favor de:
-

Les unitats familiars amb ingressos menors de 700 €.

-

La millora del programa de menjadors socials, fent possible que les
persones puguin fer els àpats a casa seva per respectar la seva autonomia.

-

Les beques per llibres, activitats lúdiques en horari lectiu i extraescolars i
menjador.

-

La formació per la convivència i la pedagogia per canviar dinàmiques
socials viciades.

-

L’estudi de possibilitats d‘habilitar o construir un centre de dia per la gent
gran i nous espais de convivència per ampliar les activitats que ja es
desenvolupen.

-

El treball en xarxa des del Consell municipal de Treball Social.
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I també:
-

Farem un treball transversal en promoció econòmica i ocupació i
reservarem places dels plans d’ocupació locals per a persones receptores
de renda mínima d’inserció. Crearem grups de suport portats per
professionals per a treballar dificultats familiars, d’inserció, etc.

-

Millorarem els serveis municipals de promoció de l’autonomia personal i de
suport a la vida quotidiana de les persones amb discapacitat, garantint el
dret a viure i envellir dignament a casa i a viure autònomament, i prioritzant
el desenvolupament de la figura de l’assistent personal.

2. Castelldefels, ciutat lliure de desnonaments, per la
defensa de la funció social de l’habitatge
-

Reivindiquem que el dret fonamental de l’habitatge s’ha d’assolir de manera
universal i, mentre no s’assoleixi, s’ha de considerar com un bé de consum
de necessitat bàsica.

-

Incrementarem el suport jurídic i la intermediació hipotecària. Ampliarem els
recursos municipals adreçats al suport i l’orientació jurídica de les famílies
que pateixen processos de desnonaments i incrementarem la intermediació
municipal en els processos d’execució hipotecària.

-

Elaborarem un Pla de mobilització urgent d’habitatge públic mitjançant els
plans locals d’habitatge, amb especial atenció a les persones i famílies que
han patit desnonaments o viuen en infrahabitatge, la gent jove amb
dificultats d’emancipació i la gent gran amb manca d’autonomia.

-

Treballarem des de serveis socials, per tal de garantir el dret a l’habitatge,
l’especial seguiment dels casos en què les famílies s’hagin vist obligades
per les circumstàncies a fer una ocupació urgent.

-

Ampliarem el parc de lloguer social amb els habitatges públics existents, en
primer lloc pressionant les entitats financeres i la Sociedad de Gestión de
Activos Procedentes de Reestructuración Bancaria (Sareb) per posar els
seus habitatges buits a disposició del municipi i, en segon lloc, adquirint
habitatges a propietaris o propietàries que vulguin vendre el seu immoble a
preu d’habitatge de protecció social i que, un cop rehabilitat, s’ofereixi com
a instrument de foment d’accés a l’habitatge.
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-

Sancionarem els bancs que mantinguin pisos buits, per tal d’estimular la
seva sortida al mercat. (Fer aflorar pisos buits en mans d’entitats financeres
o grans immobiliàries per crear un parc d’habitatges).

-

Promourem programes de mobilització de parcs d’habitatges buits, establint
un sistema d’estímuls, treballant amb l’economia social.

-

Planificarem un sistema de recàrrecs ajustat a les situacions concretes de
la quota líquida de l’impost de béns immobles d’ús residencial als immobles
que després d’una execució hipotecària es trobin desocupats
permanentment, i bonificacions del IBI sobre els pisos que es posin a
disposició de lloguer de famílies necessitades, d’acord amb l’amplitud de
marge que permeti la llei.

-

Seguirem, des de la Taula pel dret a l’Habitatge tot el que li correspon i en
especial els pisos de caràcter social. La Taula es convocarà de manera
regular, amb un calendari anual i informarà de les gestions que puguin ferse públiques. També en aquest àmbit es treballaran les propostes entorn de
casos especials d’ocupació d’habitatges.

-

Promourem i donarem suport a les iniciatives que treballin en pro de
modificar les lleis i els reglaments en matèria d’habitatge i subministres
bàsics perquè vagin en la línia d’una política social més justa, com per
exemple fent seguiment de la ILP sobre la pobresa energètica.

-

Aplicarem a l’Habitatge la partida pressupostària específica dins el pla
social 6%, que correspon al desplegament de la llei de serveis socials i
una altra dedicada al programa d’habitatge social, plusvàlues o d’altres que
puguin sorgir, i que s’avaluarà en funció dels informes anuals de serveis
socials.

-

Ens comprometem a presentar un informe anual sobre els pisos municipals
de protecció oficial.

-

Vetllarem perquè tots els habitatges construïts al municipi (especialment els
de promoció pública), garanteixin l'accessibilitat i tinguin la possibilitat de
comptar amb instal·lació domòtica.

-

Seguirem avançant en la millora de l’accessibilitat del parc d’habitatges i en
l’estratègia de regeneració dels barris, per tal de promoure l' instal·lació
d’ascensors i l’eliminació de barreres arquitectòniques i de comunicació.
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3. Lluita contra l’atur i l’impuls de l’economia local
La situació de crisi econòmica, l’atur i la precarietat laboral que vivim ha de fer
de l’ajuntament un agent actiu per a reactivar l’economia local amb una política
transversal en ocupació, desenvolupament local, industria, turisme, comerç,
hoteleria, formació, cultura i esport.
Apostem per un nou municipalisme que impulsi economies locals equitatives,
cooperatives i sostenibles. Ciutats i pobles que lluitin contra la crisi amb accions
locals pel canvi de model productiu, amb acords socials i territorials per
l’ocupació de qualitat. Polítiques de fiscalitat local justa i ecològica, amb
pressupostos participatius i tarifació social.
3.1.

FOMENTAREM L’OCUPACIÓ DE QUALITAT

-

Plans d’ocupació més adequats a les característiques de la ciutat i que
contribueixin a la posterior inserció laboral.

-

Partides pressupostàries pròpies per finançar polítiques actives de treball i
formació.

-

Ajudes i bonificacions en les ordenances fiscals per a empreses i comerços
per la contractació de persones en atur.

-

Prioritzarem les compres públiques a empreses socialment responsables
(salaris i condicions laborals dignes).

-

Impuls a la utilització de clàusules socials i ambientals en les licitacions
públiques, respectant convenis i igualtat de gènere No col·laborarem amb
les ETT.

-

Potenciació de la coordinació en les polítiques d’ocupació (altres
administracions, empreses i sindicats, altres municipis...).

-

Promoció de la integració laboral de les persones aturades de llarga durada
i mesures per afavorir la contractació juvenil i de persones amb
discapacitats.

-

Quan torni a ser possible, fer un estudi de les places estructurals no
cobertes a l’ajuntament per reposar-les d’acord a les negociacions
sindicals.
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3.2.

MÉS MÓN EMPRESARIAL

-

Impulsarem l’ús de l’audiovisual a la ciutat (Castell, mar, platja, muntanya,
patrimoni cultural...).

-

Contribuirem a l’activitat de les empreses de la ciutat: millorarem el
manteniment de l’espai públic, l’enllumenat, la neteja, el mobiliari urbà, la
seguretat...

-

Atraurem noves empreses i potenciarem l’ús de la zona industrial.
Facilitarem l’arribada d’empreses amb ocupació de qualitat, que
desenvolupin una política industrial sostenible i practiquin l’economia
social.

-

Fomentarem el servei d’informació empresarial. Oferirem un cens públic
d’empreses i un cens d’espais per atraure empreses a la ciutat (zona
industrial).

-

Contribuirem a facilitar noves possibilitats empresarials en funció de la
UPC.
3.3.

TURISME DE QUALITAT, RESPONSABLE
HOTELERIA I COMERÇ LOCAL

I

SOSTENIBLE,

- Destinarem la taxa turística prioritàriament a la inversió en els diferents
àmbits del patrimoni i en plans de qualitat dels serveis i del turisme.
- Desenvoluparem el concepte de “capacitat de càrrega social” o capacitat
d’acollida turística i introduirem mesures que facilitin la convivència entre
turistes i residents, aplicant els principis del turisme responsable en la
sostenibilitat social i ambiental i el respecte pels valors del territori i de l’espai
públic.

4. Invertim en cultura, millorem Castelldefels
Tornarem a millorar la programació cultural i les estratègies necessàries perquè
la cultura i l’art siguin a l’abast de tothom. Volem facilitar l’accés a la cultura
impulsant programes diversos, continuats i de qualitat. Per això volem potenciar
les diferents disciplines des de la base.
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4.1.

BIBLIOTECA

-

Retornarem el nom de Ramon Fernàndez Jurado a la Biblioteca de la
Ciutat.

-

En la societat del coneixement i la informació i en les polítiques de defensa
de la igualtat d’oportunitats, la Biblioteca, com a porta d’accés a la cultura,
és un servei estratègic Una biblioteca excel·lent és aquella que disposa
d’un fons documental exhaustiu i actualitzat. Ens comprometem a fer una
inversió anual de 18.000€ en renovació d’aquest fons.

-

Amb la finalitat d’alliberar de treball mecànic al personal de la biblioteca,
per tal que incrementin la seva dedicació a la dinamització de la lectura i als
programes d’activitats, proposem la instal·lació del sistema de ràdio
freqüència.

-

La secció infantil és una de les més importants de la biblioteca per la seva
capacitat de creació de nous lectors i de foment de l’hàbit lector. Proposem
realitzar una actuació a fons per convertir aquest espai en un espai més
acollidor i agradable per la població infantil.

-

Proposarem un pla de foment de les biblioteques escolars per aquells
centres educatius que disposin de programes de foment de la lectura.
4.2.

-

ESCOLA DE DANSA

L’escola de dansa ha estat el gran referent de la formació artística de
Castelldefels. En l’actualitat més de 500 alumnes es formen en l’Escola
Municipal de Dansa. És hora de fer un pas endavant en aquest servei:
proposem la creació de la Companyia jove de dansa clàssica,
contemporània i Hip hop i incorporar-la a la programació estable del teatre
Plaza.
4.3.

TEATRE

-

Farem del Teatre Plaza un teatre mes assequible per les entitats, amb
preus més raonables.

-

Reprendrem les negociacions per recuperar el Teatre Plaza per la ciutat, de
manera que sigui totalment públic.
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4.4.
-

CASTELL

Finalitzarem la restauració del Castell i instal·larem el Centre d’Interpretació
d’Història de la Ciutat, de manera que esdevingui un element de cohesió
per als ciutadans de Castelldefels i d’atracció com a element dinamitzador
del lleure , la cultura i el turisme de Castelldefels.
4.5.

TORRES DE DEFENSA

-

Elaborarem un pla de restauració i rehabilitació de les Torres de defensa i
de la Masia Can Roca de Baix, (antiga comissaria de policia), amb ajuda de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació i la implicació de la
ciutadania.

-

Reinstal·larem el pont de la corredora i revisarem el catàleg del pla especial
del patrimoni arquitectònic.
4.6.

CONSELLS DE PARTICIPACIÓ

-

Activarem el Consell de Cultura i de les Arts, com a òrgan per al debat i les
decisions sobre estratègies culturals, amb la participació activa de les
entitats i associacions culturals ciutadanes que les practiquen.

-

Facilitarem ponts de relació i diàleg entre la cultura i l’esport.

-

Millorarem el circuit d’autoritzacions per a fer activitats escèniques en
directe en locals privats que reuneixin les condicions tècniques, i
propiciarem espais de coordinació entre associacions, grups de joves i
associacions de veïns per tal de fer un calendari comú d’activitats i
propostes, fent difusió al mateix temps, de l’oferta cultural.
4.7.

CASTELLDEFELS I LA MEMÒRIA HISTÒRICA

-

Reivindiquem la importància de mantenir viva la memòria de la lluita per la
democràcia i els drets socials i nacionals, com a referents ètics
fonamentals.

-

Impulsarem una política global de recuperació de la memòria democràtica
per actuar en la identificació, catalogació i senyalització dels espais locals
de la memòria (especialment de les fosses comunes de la Guerra Civil,
espais relacionats amb la lluita antifranquista, antigues cooperatives
pageses i obreres, antigues presons…).
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5. Ciutat educadora: dret a l’educació al llarg de la vida i per
a tothom, una inversió imprescindible
El nostre somni és que Castelldefels sigui una ciutat educadora on totes les
persones, els espais, el serveis... tinguin una funció educadora. Tant els infants
com el adults poden aprendre i reaprendre hàbits cívics, saludables, d’acollida
si tota la comunitat, les infraestructures i la via pública, estan al servei de la
igualtat i el bé comú.

5.1.

EDUCACIÓ DE QUALITAT I PER TOTHOM

Promourem sempre l’equitat en l’accés a l’ensenyament, la qualitat dels
serveis, la protecció de la immersió lingüística i el dret a la participació en la
comunitat educativa. Defensem el sistema educatiu públic contra les retallades,
ens oposem al tancament de centres educatius, a l’augment de ràtios i als
convenis amb escoles d’elit. Castelldefels ha millorat molt el mapa escolar però
encara té mancances que hem de resoldre , invertint en el futur, mitjançant
propostes com aquestes:
-

Renegociarem el conveni signat entre la Generalitat i l’Ajuntament per la
construcció del quart Institut, exigint a la Generalitat el retorn dels diners
avançats. Mantindrem la comissió de seguiment de les obres. Exigirem que
la construcció es faci sota criteris de sostenibilitat. Donat que encara no
està fet l’acord sobre si l’Ajuntament haurà de sufragar consums i
manteniment, exigirem en la comissió de seguiment que es vigili l’eficiència
energètica.

-

Promourem i acompanyarem les reformes pendents que ha de realitzar la
Generalitat als Instituts les Marines, Sert i Mediterrània.

-

Defensarem les escoles públiques, perquè no hi hagi cap tancament.

-

Crearem el programa “Patis Oberts” als centres escolars, per fer-ne ús fora
dels horaris lectius, optimitzant-los, amb un programa i calendari coordinat
amb famílies, AMPA, equips directius, i per activitats culturals, esports o
reunions d’entitats.

-

Ampliarem la proposta que hi hagi més escoles verdes, per fomentar els
valors mediambientals i la gestió sostenible d’aquestes escoles, per
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exemple, fent estudis climàtics de l’escola i de la qualitat de l’aire o sobre
quin tipus d’energia utilitza.
-

Dotarem el programa “Escoles Verdes” de recursos per tal de fer tallers i
activitats.

-

Impulsarem la “Xarxa d’Escoles Bressol Verdes”.

-

Defensarem i mantindrem la xarxa de les Cases dels Infants municipals,
com a centres d’educació integral de qualitat, amb la perspectiva de
valorar la possibilitat d’ampliar la xarxa a una cinquena escola, a mig/llarg
termini.

-

Reforçarem la tasca del Consell Escolar Municipal recuperant un major
protagonisme, així com la del Pla Educatiu Entorn com a espai per la
millora de la convivència i la cohesió social i cultural.

-

Implementarem els “Camins Escolars”, treballats prèviament amb tots els
centres.

-

Impulsarem cicles formatius en relació a les disciplines de la UPC:
telecomunicacions, electrònica, aeronàutica, sistemes aeroespacials,
vehicles no tripulats (drons), agricultura, alimentació, fotònica i aplicació de
les TIC en qualsevol àmbit social o econòmic.

-

Continuarem proposant que hi hagi un batxillerat artístic a Castelldefels.

-

Potenciarem l’educació sobre diversitat sexual i sobre igualtat de gènere
per fomentar la no discriminació i combatre l’assetjament (bullying) i la
marginació a les escoles.

-

Treballarem amb el Departament d’Ensenyament l’ampliació de l’Escola
d’Adults, tant pel que fa a espais com a oferta educativa.

-

Reforçarem els convenis amb el Departament d’Ensenyament per tal de
millorar l’èxit acadèmic, l’acompanyament i la orientació als estudiants de
secundària i proporcionarem suport tècnic i incentivarem els centres que
realitzin itineraris i projectes curriculars en aquest sentit.

-

Oferirem els recursos adequats per garantir una veritable inclusió de tot
l’alumnat: vetlladors i personal de suport per l’escolaritat obligatòria,
assistents personals que puguin entrar a l'aula per la post-obligatòria;
13
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assistència tecnològica i materials pedagògics adaptats, adaptació
curricular...
-

Vetllarem per tal que tots els centres educatius estiguin al dia en quan a
accessibilitat, tant exterior, com interior, com a les instal·lacions esportives.

-

Impulsarem la creació de grups de famílies d’alumnes amb necessitats
educatives especials per fomentar el suport entre iguals.
5.2.

UNA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL CONEIXEMENT
INCLUSIVA I OBERTA

Una societat de la informació i del coneixement inclusiva i oberta és clau per
garantir els drets fonamentals de la ciutadania a la informació, el coneixement i
l’aprenentatge.
Cibercast
- Potenciarem el servei amb més programes i activitats per l’accés dels joves
a les noves tecnologies de la informació, a la seva aplicació i a l’estudi.
-

Crearem canals de You Tube que ensenyin diferents cursos d’utilització de
la tecnologia i impulsarem projectes solidaris a canvi que You Tube cedeixi
recursos per la utilització d’aquests canals.

UPC
- Una universitat integrada a Castelldefels i al Baix Llobregat
-

Impulsarem el funcionament de la Comissió de seguiment entre la
Universitat i l’Ajuntament per intensificar la col·laboració i cooperació entre
ambdues institucions.

-

Potenciarem les aliances UPC-Ciutat, en el desenvolupament d'estratègies
compartides (per exemple: projecte d’Smart cities, horts urbans,
formació...).

-

Vetllarem perquè es consolidin els estudis que ofereix el Campus UPC
Castelldefels.

-

Contribuirem a facilitar noves possibilitats empresarials en funció de la
UPC.

-

Promourem una estratègia comarcal per l’impuls de la Universitat.
14
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6. Ciutat de l’esport per a tothom
-

Prioritzarem el foment de l’esport per a tothom, el suport a
l’associacionisme esportiu i el manteniment i la gestió de les instal·lacions
esportives, amb un pla de xoc, per recuperar el que s’ha perdut amb les
retallades.

-

Garantirem l’ús dels equipaments esportius i els espais públics dels centres
educatius per a la pràctica de les activitats de lleure i de l’esport d’oci.

-

Reforçarem la cohesió i la vida saludable amb l’esport.

-

Crearem un Consell de participació de l’Esport per prioritzar-lo com a eina
educativa i per potenciar la col·laboració entre els clubs esportius federats i
els grups escolars. Farem més visibles les activitats esportives de les
escoles i de la gent gran, fent-ne difusió, i un treball transversal amb
educació pel programa de patis oberts.

-

Vincularem molt més l’esport amb la salut física i mental i amb la cohesió
social, fomentant així valors com la tolerància i el respecte.

-

Reprendrem les accions per tal que el Canal Olímpic sigui part de la ciutat i
l’accés sigui obert i universal per als residents a Castelldefels, encara que
mantingui la titularitat de la Generalitat.

-

Recuperarem la cursa de la “Pujada al Castell”, tornant-la a fer accessible
per a tothom.

-

Revisarem el pla d’usos de la platja en relació a la democratització i
diversificació de l’esport. Promourem esports aquàtics d’una manera més
socialitzadora i vinculats a l’educació.

-

Donarem suport a la formació i l’activitat d’entrenadors i monitors i de
gestors d’entitats en la pràctica esportiva. Farem un pla per donar sortida a
les necessitats dels clubs esportius.

-

Programarem xerrades sobre salut i esport.
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7. Governs ètics, oberts i amb rendició de comptes
7.1.

UNA NOVA MANERA D’ORGANITZAR ELS AJUNTAMENTS I LES
POLÍTIQUES PÚBLIQUES

El disseny organitzatiu departamental, orgànic i funcional dels governs locals és
insuficient per abordar demandes i situacions d'emergència social que
desborden els actuals marcs administratius. Els models de polítiques públiques
universalistes, amb formats i programes homogenis, queden superats per les
necessitats que afloren en la quotidianitat.
La solució passarà necessàriament pel desenvolupament de programes
conjunts i transversals que es desenvolupin coordinadament, de forma integral i
en xarxa, amb flexibilitat i capacitat d'adaptació al canviant ecosistema local.
-

Elaborarem un Pla d’actuació municipal coherent que permeti conèixer la
concreció i temporalització dels compromisos electorals, l'agenda i el
programa estratègic del govern, garantint la transparència, el procés
participatiu i la rendició de comptes.

-

Reforçarem en tota l’administració la cultura del servei a la ciutadania,
concretada a partir de les Cartes de Serveis, que contemplaran els deures,
drets i responsabilitats de la ciutadania.

-

Avançarem en la municipalització o remunicipalització dels serveis públics,
com a pas endavant en l’equitat i la universalitat. La gestió directa de
determinats serveis, com el del subministrament d’aigua i del clavegueram,
dota l’ajuntament d’un major control i és garantia de qualitat del servei, i
del correcte manteniment i renovació de les infraestructures. En els casos
de concessions a llarg termini on no sigui possible la reversió,
incrementarem el control públic i la fiscalització de la gestió i inclourem
clàusules ambientals i socials.

-

Donarem a conèixer els sous o assignacions dels regidors i les regidores a
través d’un portal de transparència.

-

Crearem una comissió cívica de control i seguiment dels comptes
municipals.

-

No contractarem empreses ni particulars condemnats per corrupció o els
qui operin a través de paradisos fiscals.
16
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-

Elaborarem un codi ètic dels nostres representants.

-

Promourem la celebració de consultes populars per aquelles decisions
d’especial rellevància per la ciutat, tot tenint en compte la legislació vigent.

-

Promourem dinàmiques de cooperació entre l’acció institucional i les
pràctiques d’autoorganització comunitària. La funció comunitària dels
serveis municipals contribuirà a dotar les persones i les comunitats d’eines
en la millora dels barris.

-

Revisarem i posarem a l’abast de la ciutadania el ROM (Reglament Orgànic
Municipal) i l’organigrama municipal, en la mesura dels marcs legals, per tal
que millorin la democràcia participativa i la qualitat del servei públic. En
aquest sentit treballarem perquè el ciutadà conegui el funcionament de
l’administració, els seus drets i deures i els organismes que hi estan
relacionats.
7.2.

ASSOCIACIONISME, PARTICIPACIÓ I DEMOCRÀCIA

Creiem que fomentar de nou l’associacionisme afavorirà la implicació dels
Ciutadans vers el municipi i potenciarà la creació de xarxes de relació i
cohesionarà la població a l’entorn de l’ajuntament.
Està comprovat que l’impuls de polítiques de participació des de l’ajuntament
millora l’activitat del teixit associatiu i recull la diversitat de tot el municipi.
Cal fer una revisió de totes les associacions, per saber quines encara funcionen
i quines no.
Cal que les associacions de veïns realment facin la funció per la qual van ser
creades: recollir i tractar els problemes dels barris, sigui quina sigui la seva
condició social, econòmica, de pertinença a un partir polític o a un col·lectiu
determinat. En reforçarem l‘autonomia i les capacitats d’actuació.
Cal fer un esforç per dotar els pressupostos de les associacions. Recuperar
l’associacionisme depèn, en bona part, de la capacitat de les entitats de fer-se
presents i actuar en determinats problemes que afecten els veïns, els joves,
els col·lectius amb risc d’exclusió social, la gent gran...
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Per tot això:
-

Revisarem i posarem a debat el Reglament de Participació Ciutadana
mitjançant un procés participatiu ampli, perquè sigui més senzill accedir als
espais de participació i manifestar opinions. Revisarem en conjunt els drets
individuals i col·lectius, com per exemple el de les intervencions en els
plens.

-

Crearem l’equip de barri (polític i tècnic) que amb la col·laboració del
representant de les associacions es faci responsable dels problemes
veïnals i faciliti a les associacions les eines municipals necessàries per
tramitar les demandes dels barris. El regidor, que serà un dels membres de
l’equip , només donarà eines i facilitarà actuacions, però en cap moment
decidirà o organitzarà.

-

Dignificarem els consells municipals i tornarem a implantar els consells
territorials tal com estiguin previstos al reglament de participació ciutadana.
Cal posar en funcionament els consells ja aprovats pel ple, i que ja havien
funcionat, com el de Cultura, el d’Esports o el de Comunicació.

-

Revisarem la distribució dels barris dins els consells territorials.

-

Realitzarem plens socials que permetin una major participació, més enllà
dels obligats per llei.

-

Crearem un Consell de Participació real de totes les entitats i associacions
de Castelldefels.

-

Procurarem reduir els terminis de resposta de l’administració a les peticions
i/o propostes realitzades per ciutadans individuals, entitats o col·lectius.

-

Farem un pla de comunicació perquè tots els barris rebin la informació en
igualtat de condicions. Estudiarem tots els mitjans a l’abast perquè siguin
mètodes ràpids, econòmics i respectuosos amb el medi ambient, buscant
l’equilibri entres els mitjans clàssics i les noves tecnologies.

-

Recuperarem la tradicional Fira d’Entitats de Castelldefels.
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8. Ciutat saludable i consum responsable
Estem compromesos amb la defensa del sistema públic de salut, amb equitat
en l'accés i de qualitat.
8.1.

SISTEMA PÚBLIC DE SALUT

-

Defensarem el sistema públic de salut, la seva qualitat i l’accés equitatiu
per a tothom... Ens oposarem a la privatització i lluitarem per eliminar les
greus retallades que hem patit.

-

Vetllarem per la participació ciutadana en la millora de la salut, mitjançant la
posta en marxa del Consell de Participació Ciutadana de Salut, per
impulsar el desenvolupament de polítiques de salut pública i plantejar i
denunciar les mancances en la sanitat, com per exemple el fet que no es
cobreixin les places dels Centres de Salut i de la resta de serveis sanitaris
de la ciutat, les llistes d' espera, els dèficits d'equipaments...

-

Impulsarem la construcció del tercer Centre de Salut de la ciutat, amb
consultes d'especialitats hospitalàries, que agrupi tots els dispositius en
Salut Mental , que disposi d’un espai suficient per la Rehabilitació i d’altres
serveis que es considerin necessaris per l’actual nombre d’habitants.

-

Consensuarem l'accessibilitat i la idoneïtat de les possibles propostes
d’ubicació, a partir d’un estudi i del diàleg amb les autoritats sanitàries de la
ciutat i de l’hospital de referència.

-

Lluitarem per l'ampliació de l'Hospital de Sant Llorenç (Viladecans), de
referència a Castelldefels, i absolutament insuficient per cobrir les
necessitats actuals. Continuarem col·laborant amb la plataforma ciutadana
impulsora del projecte. Vigilarem que sigui contemplada la necessària
partida pressupostària en els pressupostos de la Generalitat.

-

Treballarem i liderarem la Salut pública de la ciutat, conjuntament amb
l'Agència de Salut Pública i els Centres de Salut de la ciutat.

-

Promourem campanyes per reduir el tabaquisme, per la prevenció de
malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats, així com per
informar sobre el dret a l’avortament, que creiem que ha de ser lliure i
gratuït. Inclourem la perspectiva de l’orientació sexual en aquestes
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campanyes, promourem estratègies contra l’obesitat infantil i fomentarem
la practica de l'exercici físic.
-

Promourem programes de suport i prevenció de malalties relacionades amb
models socials erronis, com l'anorèxia i la bulímia. Les campanyes tindran
especial incidència en les escoles.

-

Participarem activament en la gestió del Consorci públic que gestiona l’ICS,
Can Bou i el Centre d’Urgències ( CUAP ) del Castell.

-

Treballarem per una millor coordinació dels serveis socials i els serveis
sanitaris per donar resposta conjunta a les necessitats dels ciutadans més
fràgils i oferir una atenció social i sanitària integral.

-

Posarem èmfasi en la lluita contra les desigualtats en salut per raó de
renda, nivell educatiu, sexe, edat.

-

Millorarem la informació sobre els serveis sanitaris de la ciutat per a
potenciar-ne un millor ús.
8.2.

CONSUM RESPONSABLE

-

Promourem el consum responsable i mantindrem compromisos ètics cap al
desenvolupament sostenible.

-

Potenciarem els mercats estables, els estacionals, les fires artesanals i de
productes ecològics i de proximitat, així com els mercats col·laboradors
d’intercanvis i mercats de venda d'objectes de segona mà.

-

Potenciarem les cooperatives de consum energètic i alimentari.

-

Potenciarem les diferents formes de consum responsable i ecològic.

-

Promourem les cooperatives de consum, l’educació en el consum
responsable als centres docents i associacions, el consum de productes
ecològics i les diferents formes d’economia solidària.

-

Fomentarem la compra pública sostenible, amb la introducció de clàusules
socials i criteris mediambientals a les adquisicions i plecs de contractació
pública, com a manera de promoure, des de l'Administració local,
comportaments més responsables.
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9. Una ciutat per viure i conviure
9.1.

MODEL DE CIUTAT SOSTENIBLE

Castelldefels necessita
urbana.

un urbanisme sostenible, que garanteixi la justícia

Els nostres pobles i ciutats són actors indispensables en la configuració d’una
justícia urbana. Tot allò que configuren els nostres municipis, les geografies, els
espais, les decisions sobre l’hàbitat, poden reduir les vulnerabilitats i millorar les
condicions de vida.
Volem dissenyar ciutats i pobles humans, amb complexitat urbana i barreja
d’usos, que evitin la segregació espacial de les àrees urbanes i que reforcin
una estructura nodal del territori. Volem pobles i ciutats saludables,
confortables, acollidores i inclusives que facin de l’eficiència, la prevenció i
l’autosuficiència, una identitat.
-

Planificarem nous complexos residencials i activitats econòmiques que es
basin, sempre que sigui possible, en la no-colonització de nous sòls,
aprofitant buits urbans existents i rehabilitant espais ja edificats.

-

Planificarem la ciutat amb criteris socials i ecològics, adaptant l’urbanisme a
les condicions climàtiques locals.

-

Fomentarem la multi funcionalitat d’espais existents.

-

Promourem la redistribució dels serveis per fomentar la mobilitat sostenible.
Generarem nous usos adaptats a necessitats actuals, a la ciutat
consolidada.

-

Afavorirem la cohesió entre barris i prioritzarem projectes i obres als barris
més desafavorits per qualitat o quantitat de serveis o per la seva estructura.

-

Caminarem cap a una ciutat “zero emissions”, amb plans específics
transversals en totes les actuacions urbanes: transport, serveis,
residència… per reduir la petjada de carboni i generar energia de fonts
renovables.

-

Implementarem auditories energètiques als edificis municipals amb
mesures de millora.
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-

Farem una auditoria de la flota municipal i la renovarem d’acord amb la
política de sostenibilitat i compra verda.

-

Renovarem les instal·lacions apostant per les energies renovables: tèrmica,
fotovoltaica i biomassa, a dependències de responsabilitat municipal.

-

Contractarem cooperatives d’energies renovables.

-

Acabarem la remodelació del Parc del Castell a Manuel Girona amb la
dotació de l’ AMB i promourem aquest espai com a pulmó verd.

-

Treballarem amb les altres parts implicades, la millora de l’entorn del
Campus de la UPC, especialment els terrenys propers a la C32, a totes
dues bandes, el Passeig Pi Tort i les parcel·les als costats de la passarel·la
que porta al Campus.

-

Incorporarem l'objectiu de reducció de l'efecte "illa de calor" en la
planificació urbanística i implantarem mesures per fer-lo efectiu en els
espais on calgui, aprofitant obres de remodelació.

-

Elaborarem un Pla Integral d'Accessibilitat del Municipi que garanteixi la
participació de la ciutadania en igualtat d’oportunitats i la veritable inclusió
de les persones en tots els àmbits (des de l’habitatge i els carrers a
l’entorn laboral i educatiu) i en les diferents etapes vitals, per tal de
executar paulatinament obres d'acondicionament que millorin l'accés als
diferents edificis d'ús públic.

-

Assegurarem que les obres i serveis als quals s'atorguen llicències
municipals, acompleixen els criteris i la normativa legal d'accessibilitat i no
discriminació. I n’assegurarem també l'accessibilitat per a tota la ciutadania
mitjançant revisions periòdiques.

-

Durem a terme campanyes d'adaptació de petits i mitjans comerços per tal
de garantir l'accessibilitat i afavorir així el teixit comercial de proximitat.

-

Incorporarem a les Ordenances d'Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)
requisits d'accessibilitat, de manera que tots els edificis que hagin de
reformar-se en virtut d'una ITE incloguin l'obligació d'accessibilitat.
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-

Garantirem l'accessibilitat universal de l'Administració Electrònica de la
Corporació Local per tal que totes les persones puguin relacionar-s’hi
sense exclusió per vies o mitjans digitals.

-

Ens comprometem a no adquirir nou material rodant destinat al transport
públic de viatgers que no sigui accessible.

-

Vetllarem per tal que la policia municipal incideixi en el control de l'ús de les
places d'aparcament reservades i en sancioni el mal ús per part de
conductors que no disposen de la targeta d'aparcament. La policia vetllarà
també per evitar l'ús indegut de la targeta d'aparcament.
9.2.

CASTELLDEFELS, 100% MEDI AMBIENT

-

Dotarem de recursos la Regidoria de Medi Ambient i la figura del Gestor
Energètic Municipal: ha de ser una regidoria forta, amb capacitat de
treballar de manera transversal i ha d’incloure àmbits com “territori”,
“residus”, “gestió de l’energia i de l’aigua”; ha d’estar dotada d’un cos tècnic
amb el personal necessari per poder desenvolupar una feina eficient.

-

Els serveis de manteniment de la ciutat, especialment, els diferents serveis
de neteja de l’espai urbà (residus, via pública, ...) han de garantir el màxim
grau d’eficiència. Desenvoluparem el nou plec de condicions amb garanties
de qualitat, sostenibilitat i garantint les condicions laborals dels treballadors
i treballadores de l’àmbit.

-

Estendrem la figura del gestor energètic a particulars i empreses, com a
figura d’orientació i informació en energies renovables i consum sostenible.

-

Recuperarem la comissió energètica municipal per donar compliment als
compromisos en matèria d’estalvi energètic.

-

Vetllarem pel compliment del Pacte dels Alcaldes. i el Pla d'Adaptació al
Canvi Climàtic; revisarem i implementarem el Pla d’Acció per l’Energia
Sostenible.

-

Introduirem clàusules socials i criteris mediambientals a les compres i plecs
de contractació pública, com a manera de fomentar, des de l’administració
local, comportaments més responsables.

-

Desenvoluparem un programa de conservació d’espais naturals i
promocionarem les espècies autòctones.
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-

Instal·larem cartells per sensibilitzar la població sobre les espècies
protegides i per informar dels noms i característiques de la fauna i flora
habituals de l’entorn.

-

Estudiarem el canvi d’ubicació de la deixalleria municipal, per convertir-la
en un espai accessible i en un eix fonamental per a la sensibilització en
temes de reciclatge i reutilització. Es proposaran petits tallers de reparació
d’electrodomèstics, cursos de formació ocupacional enfocats a la reparació
i tractament de residus, o crear un espai, on electrodomèstics que encara
tinguin ús, puguin ser reutilitzats.

-

Desencallarem la redacció del Pla de Mobilitat i l’implementarem, estudiant
la possibilitat de crear una zona de vianants amb carril bici que comuniqui
el poble i la platja.

-

Millorarem la mobilitat al centre del poble, afavorint les zones de vianants.

-

Millorarem el transport públic urbà: el recorregut de la línia CF1 i l’estudi de
la creació d’una segona línia CF2.

-

Millorarem la mobilitat dins del Baix Llobregat i les connexions amb BCN,
com la L12, projecte desenvolupat al 2009 però actualment aturat.

-

Promocionarem l’ús de l’aparcament a la UPC en època d’estiu, per evitar
el col·lapse de la zona de la platja.

-

Reactivarem i completarem una xarxa digna de carril bici, connectant els
diferents trams existents, de manera que sigui possible el trajecte circular
centre-platja-centre.

-

Promourem el turisme no estacional i noves activitats lúdiques i esportives
no limitades a la platja, per exemple amb la creació d’espais per a gossos i
amb el foment d’establiments on acceptin animals de companyia (hotels,
bars, etc.).

-

Implementarem l’ús d’horts urbans gestionats de manera participativa pels
veïns i amb criteris de sostenibilitat. Donarem prioritat d’ús a les persones
en risc d’exclusió social.

-

Treballarem conjuntament amb l’Escola Superior d’Agricultura.
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-

Promourem la Redacció del Pla del Verd urbà. Actualitzarem i portarem a
aprovació del Ple el catàleg d’arbres de valor singular de la ciutat, que es
va elaborar fa anys, i n’aprovarem també un compromís de respecte i
protecció.

-

Crearem un grup de treball vinculant i responsable de benestar animal i
convivència, mitjançant un equip transversal de medi ambient, sanitat i
policia municipal que redactarà un protocol de gestió de fauna i
biodiversitat.

-

Educarem en el civisme, amb tolerància zero als propietaris de gossos que
tinguin un comportament incívic i no recullin les defecacions i aplicarem
sancions a qui no respecti la normativa, per tal de compatibilitzar la
convivència de gossos amb la higiene.

-

Informarem i gestionarem les denúncies en casos de maltractament animal.

-

Promocionarem l’adopció i l’acollida d’animals abandonats.

-

Revisarem i controlarem l’estat de les botigues de venda d’animals de
companyia.

-

Informarem i sensibilitzarem la policia municipal sobre la venda il·legal
d’animals.

-

Proposarem un pla de recollida d'olis usats. Organitzarem tallers educatius
per fomentar la reutilització i el reciclatge.

-

Donarem a conèixer el Massís del Garraf, els seus itineraris i els noms
autèntics de les vies d’accés.
9.3.

APARCAMENT A LA CIUTAT

-

Desenvoluparem des de l’empresa municipals d’aparcament (SAC) un pla
d’aparcament per tota la ciutat, valorant la viabilitat tècnica i econòmica.

-

Treballarem les possibilitats per retornar a la gestió pública de l’aparcament
de zona verda i blava de la platja, dintre de les possibilitats legals existents
davant l’existència actual d’una concessió pública a una empresa privada.

-

Avaluarem horaris, zones, temporades i la necessitat d’establir espais
lliures ben distribuïts, amb la finalitat de desenvolupar una proposta
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treballada i consensuada amb els veïns i veïnes, les associacions
afectades i els responsables de l’activitat econòmica de la zona, per establir
una proposta que s’adapti a la realitat i que doni resposta a les necessitats.
9.4.

AIGUA, BÉ COMÚ PER UNA VIDA DIGNA

-

Treballarem per garantir la disponibilitat d’aigua per a una vida digna,
assegurant el consum necessari per dia per a totes les famílies, reivindicant
mesures com la tarifació social, els ajuts, l’ajornament de pagaments i les
bonificacions, a les administracions competents.

-

Proposarem redefinir les taxes pel subministrament d’aigua establint tarifes
creixents en relació al consum per càpita. Avançarem en l’eficiència de l’ús
de l’aigua i n’afavorirem la reutilització.

-

Introduirem sistemes de reg més eficients i intel·ligents als parcs i jardins
públics que no en disposin.
9.5.

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

-

Posarem en marxa polítiques contra la contaminació acústica.

-

Elaborarem el mapa de capacitat acústica i un pla d’acció contra la
contaminació acústica.

-

Treballarem el tema del soroll amb les associacions de veïns, l’hoteleria, el
comerç, per tal d’avançar-nos als conflictes i trobar equilibris entre les
necessitats de descans , lleure i activitat econòmica de la ciutat.
9.6.

PLA CASTELLDEFELS PLATJA

“Castelldefels Platja” com a projecte estratègic pel Castelldefels dels propers
anys.
“Castelldefels Platja” és una proposta per a redefinir la ciutat des de les
possibilitats i oportunitats econòmiques, d’ocupació, culturals, esportives, de
lleure, de mobilitat, ambientals... d’aquesta àmplia i fonamental zona de la
ciutat. Una proposta d’implicació de les entitats, els sectors econòmics, el
moviment veïnal, les altres administracions... per millorar, donar un nou impuls
a Castelldefels i millorar els barris de la platja.
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-

Vetllarem, en el marc de la Taula de Seguiment de les obres del Passeig
Marítim, per garantir el bon desenvolupament del projecte i de les obres,
amb els nivells de qualitat requerides, així com el compliment dels terminis
establerts i les propostes de convivència davant les repercussions
d’aquesta obra, en el que correspon a seguretat, mobilitat i accessibilitat.
Un cop finalitzada l’obra garantirem l’espai de participació adient per
continuar treballant les propostes de desenvolupament i convivència de la
platja.

-

Proposarem iniciatives de col·laboració al Club Nàutic de Castelldefels i al
Club Marítim de Castelldefels (per als barris, escoles, esport-vela...).

-

Revisarem el pla d'usos de la platja per donar cabuda a diferents activitats
que afavoreixin la participació.

-

Revitalitzarem un espai de participació sobre el turisme amb el gremi
d’hostaleria, les associacions de comerciants, les AA.VV i les
administracions...

-

Promourem activitats turístiques de descoberta de la ciutat, del patrimoni,
d’activitats nàutiques, de restauració.
Impulsarem les possibilitats d’hostaleria, culturals, l’esport, l’oci, el comerç,
per acollir diferents activitats: congressos, festivals, esdeveniments.

-

-

Vetllarem pels
treballadors/es.

drets

dels

turistes,

dels

consumidors/es

i

dels

-

Fomentarem l’agilització administrativa i la regularització del comerç local.

-

Protegirem el comerç de proximitat.

-

Activarem la promoció del comerç just i dels productes ecològics.

-

Promourem mesures per una promoció i distribució del petit comerç pels
barris.

-

Reactivarem els carrers comercials i posarem mesures per recuperar
l’activitat a locals buits.

-

Col·laborarem amb empresaris i sindicats del sector perquè l’ocupació a
l’hostaleria, el turisme i el comerç sigui de qualitat, respectant els drets
laborals i fent que s’apliquin els convenis.
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10.

Una ciutat per tothom

10.1. GENT GRAN
-

Pressionarem la Generalitat per tal que es desenvolupi la prestació
econòmica addicional d’assistència personal, que es troba actualment
aturada.

-

Reconvertirem els serveis d’atenció domiciliària municipals que s’escaigui
en serveis d’assistència personal, per promoure la vida independent.

-

Promourem els grups d’iguals per fomentar l’autonomia personal i la vida
independent:

Ens preocuparem que la Gent Gran tingui els espais adequats per
poder realitzar les seves activitats amb amplitud i comoditat, adaptats a
les seves necessitats i a les noves realitats socials.

Dissenyarem un projecte perquè la gent gran pugui gaudir
d’avantatges als comerços i altres serveis, en funció d’un informe previ
dels treballadors socials i a partir del diàleg amb les entitats d’associació
de comerciants i les pròpies entitats de gent gran.
10.2. EMANCIPACIÓ I PARTICIPACIÓ JUVENIL, CIUTAT AMB FUTUR

La gent jove és un col·lectiu especialment afectat per la crisi, reflectit en el
retrocés de la taxa d’emancipació juvenil i en la impossibilitat de dur a terme un
projecte vital digne a causa d’unes condicions laborals, educatives i socials que
han obligat un gran nombre de joves a exiliar-se.
-

Establirem borses d’habitatge jove, com a instrument d’acompanyament i
de suport a l’accés a l’habitatge de lloguer.

-

Crearem un centre cívic a partir del diàleg amb els joves i d’acord a un pla
fet amb la seva participació, Tenint en compte que la seva demanda és
“habilitar un espai, allunyat del centre, polifacètic, autogestionat, el qual es
pugui gestionar des de la joventut, sense necessitat d'adequació a les
necessitats administratives”.

-

Recuperarem el programa Joci Jove per desenvolupar les activitats
extraescolars de secundària.
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-

Algunes propostes dels joves que cal treballar en l’elaboració del Pla Jove
tenint en compte les partides pressupostàries que hi estarien implicades:

-

Establir horaris, espais d’estudi i punts de connexió a la xarxa elèctrica de
la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado.

-

Obrir la participació juvenil més enllà de les entitats juvenils, perquè les
persones a títol individual també tinguin possibilitat de participar en el
municipi.

-

Habilitar un espai gran, realment útil per a l'expressió de la cultura urbana
(Mur de l'Skate Park més gran, per exemple).

-

Incloure tertúlies entorn les addiccions, la sexualitat, la violència i els
assetjaments de qualsevol tipus.

-

Emfatitzar la vida de la ciutadania a Castelldefels com un actiu amb valor
tot l'any.

-

Promocionar les activitats intergeneracionals i culturals.

-

Instaurar a la Guaita una borsa jove de treball, intentant col·laborar amb les
empreses locals i valorar la creació d’un programa específic d'ocupació
juvenil.

-

Actualitzar l'agenda de joventut centralitzada amb totes les activitats de les
diferents entitats juvenils, i tenir un directori actualitzat de les entitats per
incentivar i fomentar l’esperit associacionista en la joventut.

-

Donar protagonisme als treballs de recerca dels joves de batxillerat, més
enllà de la jornada de presentació, amb exposicions, xerrades etc.

11.
Defensa de la llengua, la identitat i la defensa del
dret a decidir
11.1. EL CATALÀ, PATRIMONI COMÚ, EINA D’INCLUSIÓ I COHESIÓ
-

Reconeixem el català com a llengua de tots i totes. Estem a favor de la
plena normalitat del català en tots els àmbits i en la implicació de
l’administració en el foment i les garanties lingüístiques. El català és la
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llengua pròpia de l’administració local, com a instrument de promoció i
cohesió social.
-

Garantirem un ensenyament efectiu i de qualitat del català i en català en
tots els àmbits educatius. 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. Afavorirem la formació i el suport suficients per
a l´ús del català a les escoles bressol municipals.

-

Dotarem de recursos el Pla Educatiu d’Entorn.

-

Col·laborarem estretament i constant amb el Servei Local de Català.
11.2. DRET A DECIDIR

Movem Castelldefels és un espai plural en el qual, des de la defensa dels drets
humans i la democràcia, coincidim en una proposta municipalista persones que
volem més i millor autogovern per Catalunya. Persones que pensem diferent
sobre l’autonomia, el federalisme i la independència. Un punt de trobada local
en el qual hi tenen cabuda autonomistes, sobiranistes, federalistes i
independentistes.
Movem Castelldefels defensa el dret a decidir dels catalans i les catalanes, un
dret que defensa també la majoria del poble de Catalunya i de les forces
polítiques del Parlament. La defensa dels drets socials i nacionals incentiva el
progrés de les persones i eleva el nivell de vida dels pobles.
El grup municipal movem Castelldefels:
-

Es compromet a informar i debatre l’exercici del dret a l’autodeterminació.

-

Promourà la defensa de la normalitat de l’ús de la llengua catalana en els
territoris de parla catalana.

-

Donarà suport a les propostes del Parlament resultant de les eleccions
previstes pel 27 de setembre en favor del dret a l’autodeterminació de
Catalunya.

-

Defensarà i promourà, si així es proposa, que es consulti a la ciutadania de
Castelldefels si vol exercir o no el seu dret a l'autodeterminació.
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-

En el cas que l’Estat Espanyol decidís anul·lar, suspendre o intervenir
l’autogovern, defensarà i actuarà d’acord amb els òrgans d’autogovern
catalans elegits democràticament.

Els membres del GM de Movem Castelldefels tindran llibertat de vot respecte
del posicionament de l’Ajuntament sobre com hauria de concretar-se el dret a
l’autodeterminació.

12.

Garantia de drets, garantia d’igualtats

12.1. CASTELLDEFELS, CIUTAT SOLIDÀRIA PER LA PAU I ELS
DRETS HUMANS
-

Reprendrem les polítiques de pau i solidaritat que havien fet de
Castelldefels una ciutat de referència en la cooperació i la solidaritat
internacionals.

-

Tornarem a col·laborar
Desenvolupament.

-

Retornarem al Programa d’Educació per la Pau a les escoles els recursos
necessaris per dotar-les d’eines útils i actives per treballar els valors de la
solidaritat i la pau i el coneixement i la defensa dels drets humans.
12.2.

amb

el

Fons

Català

de

Cooperació

al

CASTELLDEFELS ANTIFEIXISTA I ANTIRACISTA, ACOLLIDORA
I INCLUSIVA. CASTELLDEFELS, AMB LLIBERTATS PER VIURE I
IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES

-

Garantirem els drets civils, les llibertats sexuals i l’espai urbà com a lloc de
reivindicació i creativitat col•lectiva.

-

Impulsarem processos d’empoderament comunitari, xarxes d’intercanvi,
bancs del temps, cooperatives de consum.

-

Vetllarem pel respecte i la defensa de la identitat de gènere i la orientació
sexual i afectiva.

-

Apostem per la diversitat i la convivència.
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-

Volem que les polítiques públiques que es desenvolupin es basin en la
identitat de gènere i l’orientació sexual, social i cultural i el laïcisme,
afavorint la creació d’expressions culturals compartides entre persones
d’orígens diversos.

-

Volem una política municipal que combati l’homofòbia, la xenofòbia i els
discursos feixistes i que fomenti el respecte a la diversitat de tot tipus, tant
sexual i afectiva, com ètnica i cultural.

-

Desplegarem, a nivell local, la llei contra la LGTBIfòbia i donarem suport
jurídic als casos d’agressions i discriminacions homo/transfòbiques.

-

Elaborarem un protocol d’identificació, atenció i gestió de les situacions
d’assetjament als centres educatius per motiu d’orientació sexual o identitat
de gènere.

-

Treballarem per aïllar els grups populistes que basen el seu discurs en l'odi
vers els col•lectius més vulnerables, com les persones migrades, ja sigui al
carrer o a les institucions.

-

Aïllarem els grups d'ultradreta de les institucions.

-

Promourem la creació d’un observatori contra l’odi la discriminació
antiracista i/o de xarxes antiracistes, antihomòfob i antimasclista que reculli
denúncies de discriminació o opressió.

-

Continuarem donant impuls al pla de convivència intercultural per tal que
tots els habitants de Castelldefels gaudeixin dels mateixos drets i siguin
responsables dels mateixos deures.

-

Mantindrem el servei d’atenció als treballadors i treballadores estrangers
que decideixen viure a Castelldefels.

-

Mantindrem programes d’acollida per formar en drets i deures de
ciutadania.

-

Impulsarem el Pacte de Gènere i realitzarem un pla d’igualtat transversal
per fomentar l’equitat de gènere al municipi.

-

Farem una auditoria de gènere a l’ajuntament per conèixer el nivell de
representació i decisió que tenen les dones en la gestió.
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-

Persistirem en l’objectiu d’eradicar la violència masclista i n’impulsarem els
protocols de prevenció i actuació.

-

Reforçarem l’acompanyament a les dones víctimes de violència i el paper
de l’ajuntament en relació als serveis d’informació i assessorament a les
dones (SIAD). Promourem una xarxa local o mancomunada d’equipaments
i serveis per a dones que pateixen o han patit violència masclista,
especialment pel que fa als allotjaments d’urgència i cases.

-

Impulsarem un Pla d'Inclusió de les Persones amb Discapacitat, que articuli
tota la política de la Corporació Local en aquesta matèria i en garanteixi
l'accés universal.

-

Oferirem activitats d’oci inclusiu que garanteixin la igualtat d’oportunitats i
d’accessibilitat per a tots els ciutadans en aquest àmbit.

-

Garantirem monitors de suport per tal que nens i nenes amb discapacitat
puguin participar en les activitats de lleure inclusives.

-

Posarem en marxa campanyes de sensibilització i educatives de forma
periòdica i sistemàtica, dirigides a tots els grups de població del municipi
sobre la realitat de les persones amb discapacitat.
12.3.

DEL DRET A LA SEGURETAT A LA SEGURETAT DELS DRETS.
SEGURETAT PÚBLICA DES DE LA PROXIMITAT

-

Elaborarem plans locals de seguretat, amb especial atenció a la violència
masclista, la seguretat viària i la seguretat ciutadana.

-

Donarem rellevància al paper de la policia de proximitat en diferents plans
de ciutat com ara el pla d’entorn, el pla de joventut, el pla d’igualtat, el pla
de convivència.
12.4. JUSTÍCIA DE PROXIMITAT: UN SISTEMA DE SOLUCIÓ DE
CONFLICTES FORA DE L’ESTRUCTURA JUDICIAL

-

Volem enfortir la justícia de proximitat i també la justícia de pau actual, que
el PP vol fer desaparèixer. Volem reforçar el seu vessant social, per tal que
sigui garantia dels drets de la ciutadania més desafavorida i que sigui un
instrument d’igualtat, accessible per a tothom per tal de compensar les
desigualtats socials.
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-

Promourem la mediació i la conciliació com a instrument de resolució de
conflictes, en particular en l’àmbit familiar, laboral i de consum.

-

Promourem la creació del Síndic municipal de la ciutadania, com a figura
no remunerada, independent de la institució.

13.
Per una fiscalitat justa, verda i transparent. Un nou
model
de
finançament
municipal.
Pressupostos
participatius
13.1. UNES LLEIS JUSTES
-

Exigirem el compliment de l’Estatut en l’elaboració de la Llei de finances
locals abans de finalitzar l’actual legislatura del Parlament de Catalunya,
perquè es comprometi amb els principis de suficiència de recursos, equitat,
autonomia i responsabilitat fiscal i reguli l’existència d’un fons autonòmic
de cooperació local, de caràcter incondicionat, que es doti amb els
ingressos tributaris de la Generalitat.

-

Exigirem la derogació de la Ley 27/2013 de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) que preveu la
privatització dels serveis municipals; la regulació de la despesa que limita el
creixement pressupostari dels ajuntaments i la modificació de l’article 135
de la Constitució, que obliga els ajuntaments al pagament del deute
financer per davant de la cobertura dels serveis públics i de les inversions
municipals.

-

Impulsarem una auditoria del deute per rebutjar el que hagi estat generat
per actuacions injustes contra els ajuntaments o imposades des d’altres
administracions.
13.2. UNA FISCALITAT SOCIALMENT JUSTA I EQUITATIVA.

-

Continuarem la implantació de la tarifació social, la progressivitat en
qualsevol contribució ciutadana al finançament dels serveis municipals que
s’ajusti a la renda individual o familiar.

-

Estudiarem possibles bonificacions per a la instal•lació de sistemes
d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar o per a les obres que els
incorporin.
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-

Estudiarem subvencions municipals en l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres (ICIO) per a aquelles obres destinades a millores en
l’accessibilitat, especialment en els edificis més antics.

-

Aprovarem un Pla Local de Promoció de la Formació i l'Ocupació de les
Persones amb Discapacitat.

-

Vigilarem que en tots els plecs de contractació administrativa de clàusules
socials que valorin les empreses licitadores, es facin esforços de
responsabilitat legal i social contractant persones amb discapacitat, entre
elles, la no acceptació als procediments de licitació pública d'empreses que
estant-ne obligades, no acreditin, prioritàriament, el compliment de la quota
legal de reserva del 2% de persones amb discapacitat o bé, l’acolliment de
mesures alternatives.

-

Procurarem treballar els pressupostos de forma participativa en tots aquells
àmbits en què sigui possible.
13.3. LLEI DE GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA. INCOMPLIMENT
ESTATUTARI I DESAPODERAMENT LOCAL

Els governs locals incideixen en un dels aspectes més importants de la
construcció social i nacional: el disseny de l’estructura institucional, política i
administrativa. Per tant, cal ambició, valentia, diàleg i acord sobre l’abast de la
reforma a fi de dissenyar un sistema local més accessible, innovador i
sostenible, palanca bàsica d’una etapa municipal constituent.
Per això:
- Exigirem una Llei de governs locals pròpia, que resolgui els problemes
històrics dels ajuntaments des de la mirada pròpia de l’Estatut de Catalunya i
que s’articuli des del municipi i les vegueries, com a úniques estructures
bàsiques del país, i a la comarca com a espai institucional mancomunat i
complementari per incrementar l'eficàcia i qualitat dels serveis públics
municipals.
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En el decurs de la campanya electoral ens trobarem amb
diferents entitats i col•lectius d’àmbits diversos.
Sorgiran, segur, noves propostes per treballar amb
posterioritat.
Recollirem les noves aportacions perquè tinguin el seu espai
i moment de debat.
Entenem que molta més gent es sumarà a la proposta de
Movem i entre tots i totes completarem les línies
programàtiques de Movem Castelldefels.
T’hi apuntes?

Castelldefels, maig de 2015
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