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Feminista i Emprenedora
Un municipalisme compromès amb la transformació de la vida quotidiana.
Som una força municipalista, amb les polítiques de proximitat com a eines de
construcció de llibertat, igualtat i fraternitat. Sabem que la gent comuna té més poder del
que ens han fet creure. I que els carrers, les places i els barris són els espais on aquesta
força mostra tota la seva capacitat creativa, on fa possible cada dia la vida i l’esperança,
enfront les injustícies i les pors,on el talent i la intel·ligència ciutadana bateguin amb
força; on ningú pugui destruir la natura.
El programa municipal d’Olot en Comú Podem és una proposta articulada en cinc eixos.
- Cuidem la nostra gent, que no l’abandonem mai; on res no passa per davant de
combatre les desigualtats. Un municipalisme que reconeix les cures i les posa al
centre de la vida, per a que siguin compartides; que sap que només hi ha dret a la
ciutat si ho és per a totes les edats. Un municipalisme apassionat per l’educació i la
cultura.
- Olot, una ciutat valenta i radicalment democràtica que planta cara als privilegis. Que
recuperen la sobirania de la gent sobre l’energia, l’aigua i els aliments; sobre les finances
i la tecnologia. On la ciutadania exerceix de forma activa el poder i coprodueix les
polítiques. On la política és honesta, i la gestió és austera i transparent.
- Olot, una ciutat habitable i segura, amb carrers i places per trobar-nos persones diferents,
passejar, jugar i exercir ciutadania en comú. Un municipalisme per la vida, que prioritza
la transició ecològica enfront el canvi climàtic; que lluita pel dret a l’habitatge i al barri
enfront l’especulació; i que aposta amb fets per la mobilitat saludable contra la
contaminació.
- Olot, una ciutat amb talent, pròspera i dinàmica, que produeix coneixement per viure
millor, amb una economia al servei del bé comú, ecològica i cooperativa. Barris actius,
amb comerç de proximitat. Un municipalisme que no es resigna enfront la precarietat,
que impulsa polítiques actives per treballs amb drets i salaris dignes.
- Olot, una ciutat que sap què el futur no serà masclista, ni homòfob, ni racista. Perquè
construira, quotidianament, igualtat amb diversitat. Un municipalisme
feminista, LGTBI i compromès amb l’acollida i la justícia global.
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I.

OLOT UNA CIUTAT QUE CUIDA A LA SEVA GENT, COMBATEN LES
DESIGUALTATS I FOMENTANT LA COHESIÓ SOCIAL

M O D EL

D ’IN CLU SIÓ

SO CIA L,

D RETS

A

L’A LIM EN TA CIÓ

I

ELS

SUBMINISTRAMENTS BÀSICS, DRET A L’HABITATGE, L’AUTONOMIA PERSO N A L,
D RETS D E LA IN FÀ N CIA , ED U CA CIÓ , D RET A U N A V ID A SA LU D A BLE, ESPO RT I
CO H ESIÓ , LA CU LTU RA , D RET SO CIA L

Els darrers anys, les polítiques d’austeritat i les retallades en recursos i eines de protecció social
han obligat al món local a fer front a les emergències socials en primera línia, gairebé en solitari,
sense pràcticament suport de les altres administracions de l’Estat.
Avui, alguns donen per superada la crisi macroeconòmica però els seus efectes es mantenen
i han empitjorat les condicions de vida de la gent i han contribuït a fer més gran l’escletxa de
la desigualtat i accentuar noves vulnerabilitats.
Si el gènere , l’origen, la discapacitat, la situació econòmica... són els factors de risc, aquests
s’expressen en formes diverses al llarg del cicle de vida, en forma de fracàs escolar, problemes
de salut, solitud, pobresa cultural, infrahabitatge... Calen compromisos ferms per reduir l’impacte
d’aquests factors d’exclusió i superar les desigualtats.
Cal una ciutat compromesa amb la igualtat entre dones i homes, amb l’emancipació de la gent
jove, la vida independent de les persones amb diversitat funcional i per la dignitat de les persones
grans, que acabin amb la pobresa infantil i que situïn les cures al centre, enteses com una qüestió
social i no individual.
Un Olot que mitjançant polítiques de cohesió social, i de forma transversal vinculin les
actuacions de rescat social amb la cultura, l’educació, la salut , el dret a l’habitatge;

1.

UN MODEL D’INCLUSIÓ SOCIAL TRANSVERSAL I PARTICIPATIU QUE TINGUI
CURA

DE

LES

PERSONES,

FOMENTI

L’AUTONOMIA

I

LA

SEVA

EM A N CIPA CIÓ
La vulnerabilitat i les desigualtats han posat en risc d’exclusió a moltes persones, especialment
gent gran que viu sola, dones soles amb infants a càrrec, persones amb diversitat funcional ,
persones migrades amb feines precàries,..
1.

Garantir uns ingressos mínims per a tothom, el dret a l’alimentació i els
5

subministraments bàsics
2.

Garantir l’atenció a les persones sense llar, el dret a la cura i a l’autonomia
personal

3.

Promovent polítiques per a un envelliment actiu i en comunitat

4.

Garantint els drets de la infància, l’adolescència i de les persones amb diversitat
funcional

5.

1.1.

Recolzant la tasca de les cuidadores familiars i dels i les nostres professionals

G A RA TIREM U N S SERV EIS SO CIA LS

Volem uns serveis socials bàsics propers, centrats en les persones i d’orientació comunitària.
El Sistema de Serveis Socials té el gran repte d’integrar les necessitats socials derivades de
l’envelliment de la població, les econòmiques, conseqüència de la desigualtat i les socials
nascudes arrel de l’aparició de les noves xarxes de relacions i d’integrar a la seva missió
l’acompanyament a la ciutadania en la seva vida autònoma i integrada a la seva comunitat.
-

Dotarem al CASG, conjuntament amb els altres municipis de la Garrotxa, d’un
pressupost i de professionals suficients per a fer front als reptes socials.

-

Reforçarem l’atenció integral des dels serveis socials amb salut, educació,
cultura, ocupació, habitatge.

-

Treballarem per un model de desenvolupament professional als centres de
serveis socials amb reconeixement social i que faciliti la seva relació amb la
comunitat.

-

Potenciarem la participació activa de les persones usuàries dels serveis socials
en la definició i seguiment del seu propi pla de treball i promovent la seva
vinculació amb les xarxes formals i informals de l’entorn.

-

Continuarà la perspectiva comunitària en els diferents nivells d’atenció
(individual- familiar, grupal, i comunitària)

-

Continuarem reivindicant una major implicació de totes les administracions amb
competències en els serveis socials municipals.

-

1.2.

Reforçarem la recerca i la gestió del coneixement en els serveis socials.

G A RA N TIREM U N S IN G RESSO S M ÍN IM S PER A TO TH O M

Hem de contribuir a fer que la ciutadania tingui uns ingressos mínims. L’accés als programes
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de garantia d’ingressos necessiten la corresponsabilització de totes les administracions, conèixer
a totes les persones que els necessiten i acompanyar-les en fer efectius els seus drets. I, de forma
simultània, impulsar com han fet altres ajuntaments del canvi, programes propis d’ajust
focalitzats en els col·lectius més vulnerables, per això:
-

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

-

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

-

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

-

Combatrem la feminització de la pobresa amb programes que atenguin les
situacions de risc social des d’una perspectiva de prevenció i emancipació.

1.3.

GARANTIREM ELS DRETS A L’ALIMENTACIÓ I ELS SUBMINISTRAMENTS
BÀ SICS

Aquests darrers anys la falta de treball i la precarització del mateix han fet que, tot i poder
accedir a tenir una feina, l’encariment dels aliments, la insuficiència del salari per a cobrir les
necessitats bàsiques de la llar impedeixen l’accés a una bona alimentació i als
subministraments . El dret a una alimentació adequada en totes les etapes de la vida i el dret a
l’electricitat, l’aigua i el gas són bàsics per viure una vida saludable i digna. Per aquest motiu:
-

Reforçarem tots els programes de recuperació d’excedents alimentaris que
tinguin com a objectiu un accés universal als mateixos.

-

Donarem suport a les iniciatives comunitàries de producció d’aliments adreçades
a la població més vulnerable.

-

Aplicarem la llei 24/2015 i promocionant la cultura i l’empoderament energètic
als nostres pobles i ciutats, acompanyarem i defensarem a la ciutadania davant
els abusos del mercat elèctric, exigint a les companyies subministradores la seva
responsabilitat en les situacions de pobresa energètica.

-

Assessorarem la ciutadania per acollir-se al bo social a fi d’evitar l’increment del
deute de famílies en situació de vulnerabilitat

-

Impulsarem l’assessorament energètic i lluita contra la pobresa energètica, com
a servei de prevenció, informació i comprensió sobre les factures de llum, aigua
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i gas, i promoure l’ús racional de l’energia.
-

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

-

Reivindicarem un canvi normatiu per a un accés a la protecció prevista a la llei
que no necessiti l’expedició de certificats per part dels serveis socials
municipals.

1.4.

D RET A L’H A BITA TG E. LLA R PER A TO TH O M

Per poder garantir una vida digna a tothom cal garantir, entre d’altres, un habitatge.
-

Anualment dedicarem el 5 % dels ingressos de l’IBI a la construcció d’habitatge
públic per anar construint un parc d’Habitatge Públic per: facilitar habitatge a
preus assequibles i poder influir en els preus de lloguer privats. (2.000.000 € pel
mandat)

-

Reforçarem les oficines municipals de mediació, per aturar desnonaments ,
prestant atenció, acompanyament i ajut a les persones que no poden fer front al
pagament dels seus habitatges.

-

Reivindicarem al Congrés la reforma de la LAU per frenar la pujada dels preus
dels lloguers i per capacitar als Ajuntaments en la seva regulació

-

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

-

Instrumentarem mesures d’ajudes econòmiques i excepcions fiscals per a
rehabilitar un parc d’habitatge envellit com el que tenim a Olot

1.5.

G A RA N TIREM EL D RET A LA CU RA I A L’A U TO N O M IA PERSO N A L

Les cures són essencials en el desenvolupament de la vida quotidiana i acostumen a recaure
en les famílies i sobretot en les dones. L’envelliment de la població juntament amb l’augment
de l’esperança de vida comportarà una major necessitat de cures. A més a més les
preferències de la ciutadania per a envellir a casa seva farà necessari afrontar que una part de la
població necessitarà atencions especialitzades a domicili a causa del deteriorament de les
seves condicions físiques i mentals. Per poder garantir aquests drets:
-

Apostarem per un model de cura que permeti que la persona visqui el major
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temps possible a la seva llar reforçant els programes d’ajuda a domicili,
l’assistència personal i les tecnologies de la cura.
-

Vetllarem per un sistema d’atenció a la cura equitatiu territorialment i amb
serveis suficients en cada àmbit comunitari.

-

Treballarem amb els serveis de salut per a una atenció integrada.

-

Exigirem una gestió ràpida i eficaç dels processos vinculats a la Llei de
Dependència.

1.6.

D O N A REM SU PO RT A LA TA SCA D E LES CU ID A D O RES FA M ILIA RS I
PRO FESSIO N A LS.

Les cures han estat sempre majoritàriament en mans de les dones. Aquest fet suposa que sigui
una feina gens reconeguda i mal pagada. Olot en Comú Podem volem contribuir a posar fi a la
inexistència de reconeixement, a la precarització i a la vulnerabilitat de les persones cuidadores i
apostem per coresponsabilitzar-nos d’aquestes tasques, amb recursos municipals i també donant
suport a iniciatives ciutadanes i cooperatives que milloren la pràctica de les cures, per fer-ho:
-

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

-

Crearem serveis que donin suport a les necessitats de les cuidadores
professionals en el camp d’assessorament laboral, assistencial, sanitari,
residencial i legal.

-

1.7.

Impulsarem projectes cooperatius de persones treballadores de les cures.

PRO M O V EN T POLÍTIQUES PER A U N ENVELLIMENT

A CTIU I EN

CO M U N ITA T
Quant a l’edat, la principal característica de la població es manifesta en unes taxes
d’envelliment superiors a les del seu entorn. Aquestes taxes es manifesten en una elevada
proporció de persones majors de 65 anys i, encara més destacable, en una significativa taxa de
sobreenvelliment, calculada com la proporció de persones majors de 85 anys.
L’afebliment de les xarxes familiars i socials fan que moltes d’elles es sentin soles. La soledat
té una repercussió clara en la salut de les persones i de la seva qualitat de vida.
-

Incrementarem la participació social activant l’associacionisme de la gent gran
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i les xarxes socials informals.
-

Lluitarem contra la solitud no volguda de les persones grans, oferint un conjunt
de serveis i promovent la participació comunitària.

-

Fomentarem els habitatges tutelats de caràcter públic i afavorirem la creació de
projectes d’habitatge comunitaris.

-

Promourem una ciutat amigable amb l’objectiu d’adequar els espais per a les
persones grans a les seves necessitats per desenvolupar una vida autònoma i
independent.

-

Garantirem un envelliment digne i autònom a les persones grans LGBTI+ al
municipi en general i als centres i residències en particular. Incloure en els plecs
de clàusules per a la contractació de la gestió de residències de persones grans
de titularitat municipal, l’obligatorietat que tot el personal estigui format en la
diversitat LGBTI+ per a la seva sensibilització i per garantir els drets de les
persones LGBTI+.

1.8.

GARANTINT ELS DRETS DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

Volem que els serveis municipals siguin amb i per la infància i l’adolescència. Tractant a la
infància com a ciutadania amb drets i deures. I també, davant el deteriorament de les condicions
socioeconòmiques de les famílies, que han fet incrementar el nombre de situacions de risc que
afecten a la infància, atendre als infants i adolescents en situació de risc i desemparament. Des
d’aquesta perspectiva:
-

Impulsarem Plans municipals de drets i oportunitats de la infància. Apostem per
una visió transversal, facilitadora de la coordinació entre els diferents serveis que
s’hi adrecen i basada en les figures de referent únic per aquells infants amb
alguna problemàtica sociofamiliar. Cal elaborar Plans Integrals d’Infància,
d’actuació intensiva i sostinguda que no estigmatitzin als infants en risc.

-

Atendrem totes les necessitats del cicle 0-3: Impulsarem equipaments i
programes de suport suficients. Volem que la titularitat, el finançament i la
gestió

d’aquests

equipaments

i

programes

sigui

pública,

i

amb

corresponsabilitats local i supralocal, com garantia de qualitat, equitat i accés
lliure i gratuït per totes les famílies que ho demandin.
-

Difondrem els drets dels infants i incorporarem la seva mirada en l’elaboració de
pressupostos municipals i per donar-hi el màxim reconeixement polític possible
en els organigrames municipals.
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-

Farem revisió del sistema de protecció a la infància en casos de violència
masclista.

-

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

-

Acompanyarem els joves sense xarxa familiar

-

Atendrem la situació de joves migrants i extutelats que es troben en situació de
carrer promovent recursos per la seva transició a la vida adulta

-

Exigirem a l’Estat i la Generalitat que actuïn exercint les competències que tenen
encomanades i la corresponsabilització en l’abordatge de la situació.

1.9.

OLOT UNA CIUTAT QUE GARANTEIXIN ELS DRETS DE LES PERSO N ES
D IV ERSES.

Volem superar l’assistencialisme i paternalisme, per un model de polítiques que facin possible
l’autonomia i la vida independent de les persones amb discapacitats de manera que puguin
desenvolupar de forma plena els seus projectes vitals i col·lectiu, amb accés a la formació i una
ocupació digna com a millor via per a la inclusió a la societat. La Llei 13/2014 de 30 d’octubre
d’accessibilitat de Catalunya preveu que els municipis hauran d’elaborar, aprovar i executar un
pla municipal d’accessibilitat, Olot en Comú Podem aposta per una ciutat 100% accessible. Amb
aquest fi:
-

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

-

Destinarem pressupost la reserva de contractes amb Centres Especials de
Treball, tenint en compte els centres especials que promouen l’ocupació de
treballadores i treballadors amb discapacitat amb especials dificultats, però
amb la garantia que cap col·lectiu surt perjudicat.

-

Promourem l’accés de persones en situació de diversitat funcional a l’ocupació ,
via plans d’ocupació i potenciant l’educació i la formació inclusiva.

-

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

-

Impulsarem l’accessibilitat a la comunicació en els continguts produïts per
l’Ajuntament (webs, documents, reunions, lectura fàcil) i reservarem una partida
pressupostària per tal de garantir l’accessibilitat a la comunicació d’actes públics
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i esdeveniments als municipis.
-

Promourem l’oci inclusiu i del temps lliure, tant pel que fa al seu gaudi com a la
seva participació, amb projectes que promoguin activitats de lleure inclusives en
equipaments socioculturals i de lleure i projectes de mediació en el lleure per
promoure l’acompanyament i els suports perquè persones amb diversitat
funcional puguin participar en la comunitat.

1.10. LES CURES AL CENTRE
Promourem polítiques familiars orientades a garantir una redistribució equitativa de la cura en
les famílies. La relació entre els temps dedicats al treball assalariat i els temps per a les cures i la
realització personal, el gaudir o l’afectivitat continuen produint i reproduint les desigualtats de
gènere, derivada dels usos desiguals de dones i homes en els temps dedicats als treballs. Cal
reorganitzar els temps de cures i del treball assalariat per assolir la corresponsabilitat i justícia de
gènere i situar la sostenibilitat de la vida al centre.
-

Reconeixerem i visibilitzarem la diversitat de models familiars, en totes les
esferes: des de l’acció diària fins a la inclusió en els tràmits administratius del
municipi i l’Administració vinculada.

-

Impulsarem estratègies de visibilització de la importància d’assolir la
corresponsabilitat vers les cures i la sostenibilitat de la vida per part dels agents
socials i econòmics.

-

Impulsarem actuacions socioeducatives i comunitàries dirigides a fomentar la
corresponsabilitat dels homes en les cures.

-

Garantirem la qualitat dels serveis de cura externalitzats, donant prioritat a
les clàusules tècniques i socials per damunt de les clàusules econòmiques.

1.11. AVANÇANT EN LA PARTICIPACIÓ I LA COPRODUCCIÓ DE LES POLÍTIQUES
SOCIALS.
Olot en Comú Podem impulsarem un nou model de governança democràtica i de treball en
xarxa establint un diàleg transparent i un marc de coordinació, assessorament i col·laboració
estable amb les associacions, entitats, moviments socials i tercer sector social representatius del
municipi per promoure la inclusió social, ho farem a través de:
-

Promourem polítiques coproduïdes conjuntament dirigides, no només a
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pal·liar les problemàtiques socials, sinó a prevenir-les abans que aquestes
sorgeixin i es cronifiquin.
-

Emplaçarem la ciutadania i als diferents moviments socials en clau d’agent que
han de poder decidir sobre tots aquells projectes que repercuteixin al municipi

-

Promourem i millorarem els canals de participació, per tal de fer-los més
accessibles, oberts i transparents. I seguir fomentant la utilització dels mitjans
presencials i digitals que permetin augmentar la participació i que facilitin la
màxima diversitat dels participants.

-

Potenciarem la visibilitat d’aquelles persones que tenen més dificultat per
accedir a la vida pública municipal, tot adequant els canals de participació
aquesta pluralitat i complexitat de ciutadans i ciutadanes que viuen als nostres
municipis.

-

Promocionarem l’associacionisme i la iniciativa social com a forma clau de
participació ciutadana i de reforç de la cohesió social.

-

Continuarem treballant per aconseguir un nou marc de contractació pública dels
serveis a les persones que ens permeti avançar en l’exigència de les clàusules
socials, que integri el valor afegit del tercer sector i la priorització de la qualitat,
condicions laborals i la consideració de les necessitats específiques de les
persones usuàries, sobretot els més vulnerables, per sobre de consideracions
econòmiques.

-

Defensarem uns serveis públics també amb drets laborals garantits per als
treballadors i treballadores del tercer sector que redundin en benefici de les
persones usuàries, però també en el dels professionals.

2.

UNA COMUNITAT QUE GARANTEIXI EL DRET A LA CIUTAT EDUCADORA

Volem un Olot on tots els seus membres siguin conscients del seu potencial educador, i
treballin conjuntament per portar fins al límit les potencialitats de cada veïna o veí.
La ciutat educadora reposa sobre l’escola, però va més enllà. Les escoles de la ciutat educadora
són obertes al seu entorn, inclusives, i totes les persones, grans i petits, hi aprenen a partir de
l’acció. Les escoles de la ciutat educadora fomenten l’educació comunitària.
I més enllà d’aquestes ens trobem amb l’educació al llarg de la vida. La ciutat educadora
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reconeix l’educació infantil com plenament educativa, i fa de la formació professional i de la
formació de les persones adultes espais de desenvolupament.
La ciutat educadora procura que cada ciutadana i cada ciutadà trobi oportunitats per a
l’aprenentatge i per al creixement, i promou un projecte educatiu gestionat democràticament.
S’organitza en comissions i grups que proposen, realitzen i revisen la feina feta.
Farem de l’educació una prioritat de les nostres polítiques municipals, perquè sabem que
l’educació és la porta d’entrada a molt d’altres drets, i que enfront d’una onada neoliberal i
conservadora, hem de defensar-la com un bé públic i comú, al servei de la llibertat i la justícia
social.

2.1. POSAR LA PETITA INFÀNCIA AL CENTRE DE LES NOSTRES POLÍTIQUES
ED U CA TIV ES
Apostarem per l’educació de tots els infants de 0-3 anys a les nostres ciutats i pobles, fent ús
d’escoles bressol públiques i d’espais familiars, des d’un model municipal proper a les famílies,
més equitatiu i de major qualitat.
- Generalitzarem la tarifació social en els preus públics de les bressol.
- Promourem sistemes de treball de caire innovador per fomentar la creativitat de les
educadores, així com millorarem l’atenció primerenca als infants.
- Vetllarem perquè l’oferta de places públiques d’educació per infants entre zero i tres
anys cobreixi les necessitats del nostre municipi.
- Exigir al Departament d’Ensenyament el retorn dels deutes del finançament de les
escoles bressol municipal.

2.2.

DESENVOLUPAR LES EINES NECESSÀRIES PER CONÈIXER AMB DETALL L’ESTAT
DE L’EDUCACIÓ A OLOT I PRENENT LES D ECISIO N S PER M ILLO RA R-LA .

Cal disposar dels instruments avaluadors necessaris que ens han de permetre conèixer l’estat
de l’educació a la ciutat en el sentit més ampli, i que també ens ha de permetre analitzar els
impactes de les decisions adoptades.
- Implementarem Observatoris Educatius Municipals, la composició dels quals comptarà
amb la participació de tots els agents educatius que composen l’ecosistema educatiu
del municipi. Analitzarem l’educació des de totes les vessants per tal de transformarho en un bé comú i compartit entre els ciutadans.
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- Vetllarem perquè l’educació, la cultura, els serveis a les persones esdevinguin promotors
de l’observatori educatiu municipal per tal d’aconseguir una visió global de la ciutadania
com aprenent actiu.
- Proposarem solucions compartides per tal d’aconseguir l’èxit educatiu mitjançant
programes innovadors contra l’absentisme i l’abandonament escolar prematur.
- Garantirem l’orientació educativa de tota la ciutadania mitjançant propostes conjuntes
fetes pels diferents agents educatius en clau d’equitat. (mestres, educadors, EAP’s,
serveis socials...)

2.3.

CORREGIR LES DESIGUALTATS EDUCATIVES DE PARTIDA QUE AFECTEN LES
VEÏNES I ELS VEÏNS EN SITUACIONS SOCIALS MÉS VULNERABLES.

Lluitarem contra les desigualtats educatives, com a pas imprescindible per avançar cap a una
igualtat d’oportunitats educatives amb independència de l’estatus social d’origen de les
persones que participen en projectes educatius.
- Farem un ús estratègic del mapa escolar com a instrument per combatre la segregació.
- Dissenyarem una política municipal integral de beques i ajuts.
- Reforçarem les polítiques i actuacions municipals que tenen un impacte directe en la
millora de les condicions d’educabilitat.

2.4.

ED U CA CIÓ CO M U N ITÀ RIA A RREU

Posarem l’energia educadora dels veïns i les veïnes al servei de projectes que van més enllà
de l’escola, i teixirem vincles i aliances perquè tothom se senti participant actiu del projecte
educatiu de la seva ciutat.
- Farem arribar l’educació en el lleure de base comunitària als barris on no existeix, i
col·laborarem a enfortir els caus i esplais que ja funcionen.
- Implementarem plans d’educació comunitària als barris, perquè tots els agents
educatius i culturals articulin les seves propostes i multipliquin els seus vincles.

2.5.

CONSOLIDAR UN MODEL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE QUALITAT

Serem capaces de fer un tomb a l’oferta postobligatòria de la nostra ciutat, de proximitat i
pública, capaç de combatre l’abandonament educatiu dels i les nostres joves, i afavorirem que
s’engresquin en una perspectiva d’educació al llarg de la vida.
- Consolidarem una oferta pública adequada i suficient com a vies de noves oportunitats.
- Configurarem una xarxa integrada d’orientació i acompanyament acadèmic i
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professional.
- Reforçarem i ampliarem la Formació Professional Dual.
- Crearem, conjuntament amb altres entitats, l’Escola de Segona Oportunitat per ajudar
els joves que ni estudien ni treballen a tornar a cursar estudis reglats.

2.6.

RECUPERAR EL PODER DE L’EDUCACIÓ I RETORN A LA CIUTADANIA

Acabarem amb la devaluació del paper dels consells escolars i els reconeixerem com òrgans
màxims de gestió de les comunitats educatives, enfortint la participació activa i com a motor
de propostes i projectes de ciutat educadora mitjançant els Consells Educatius de Ciutat.
- Transformarem els Consells Escolars Municipals en Consells Educatius de Ciutat, i en
farem el màxim òrgan propositiu de la ciutadania on intervenen tots els agents educatius
de la ciutat tant en la denominada formació reglada com la no reglada.
- Farem projectes sobre les propostes dels Consells d’Infància com a municipis
especialment sensibles a aquesta part de la ciutadania.
- Fomentarem els processos de participació democràtica per tal de treballar les
propostes de la ciutadania com aprenent actiu.

2.7.

ENFORTIR

LES COMPETÈNCIES

I

EL PRESTIGI

SOCIAL

DE

LES

PRO FESSIO N A LS D E L’ED U CA CIÓ
Les nostres educadores i els nostres educadors seran més reconeguts i protagonistes a les
nostres ciutats i pobles, com a part del reconeixement institucional que mereixen. Són el motor
dels projectes educatius dels nostres territoris, i cal acompanyar-los per tota la comunitat
educativa.
- Dissenyarem un pla estratègic municipal de suport professional que doni resposta a les
necessitats d’acompanyament que implica l’ofici d’educar, vinculat, especialment, a
processos d’innovació i recerca educativa.
- Establirem un model de suport per facilitar als equips directius dels centres educatius
totes aquelles tasques de relació amb l’administració municipal.
- Farem una jornada d’acollida anual a les noves educadores i els nous educadors que
s’incorporen als centres educatius de la nostra ciutat.

2.8.

POSAR L’EDUCACIÓ AL SERVEI D’UN PROJECTE DE CIUTAT FEMINISTA,
ECO LO G ISTA I IN TERCU LTU RA L.

Defugirem la mirada falsament neutra de l’educació, i basarem els projectes educatius en els
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valors subjacents als drets humans i la democràcia, posant el reconeixement de la diversitat i la
sostenibilitat al cor de la vida educativa de les ciutats
- Promourem xarxes d’escoles feministes, compromeses amb la coeducació i actives en
la lluita contra la desigualtat i la violència de gènere.
- Transformarem els equipaments educatius en edificis amb eficiència energètica i
consumidors d’energia neta.
- Fomentarem una educació laica, i respectuosa amb la diversitat cultural.
- Promourem el joc no sexista. Es realitzaran diagnosis en els espais de lleure per tal
d’aconseguir: patis dels centres docents que no segreguin per sexe, menjadors escolars
amb monitoratge amb formació feminista, activitats extraescolars que no
reprodueixen estereotips masclistes; les entitats de lleure seran avaluades d’acord
amb uns criteris fonamentats amb valors feministes.
- Es promouran les joguines no sexistes mitjançant cursos a les famílies i campanyes amb
la participació dels comerciants de joguines del municipi.
- Oferirem als centres recursos en educació afectivosexual, on s’abordi, entre altres
aspectes, la prevenció de l’assetjament i de les violències masclistes i la LGBTIfòbia, la
promoció de relacions afectives sanes, els mètodes anticonceptius, les malalties de
transmissió sexual, els embarassos no desitjats... de manera que es recullin les
recomanacions de l’ONU i l’OMS.
- Oferirem eines per tal que l’assessorament acadèmic i professional i el suport a les
expectatives individuals perquè l’alumnat esculli el seu futur lliure de biaixos sexistes i
androcèntrics.
- Promourem protocols per tractar els casos d’assetjament escolar, sexual, masclista i
LGTBIfóbic.

2.9.

FER D E LES NOSTRES CIUTATS I PO BLES EN TO RN S

PLENAMENT

IN CLU SIU S
Des de l’administració municipal defensarem la inclusió social i educativa de tota la ciutadania,
en especial d’infants i joves. Per assolir aquest objectiu, cal que l’Administració local vetlli per
l’alumnat amb més dificultats socials, econòmiques, culturals i personals.
- Impedirem la segregació en els nostres centre.
- Acabarem amb totes les discriminacions existents per motius econòmics
- Reclamarem més places públiques per l’ensenyament obligatori i tots els recursos
necessaris per atendre la diversitat de forma inclusiva
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2.10. IMPLEMENTAR EL DRET A L’EDUCACIÓ AL LLARG DE TOTA LA VIDA .
Farem de l’educació al llarg de la vida un factor de benestar col·lectiu i d’envelliment actiu,
que contribueixi a reduir les desigualtats en l’accés a la cultura i tingui un impacte positiu en la
vida educativa dels barris.
Per això:

- Donarem suport a les escoles de formació de persones adultes per ampliar el seu abast
i fomentar la seva coordinació territorial amb altres institucions i agents educadors.
- Reforçarem el component formatiu de l’oferta d’activitats dels centres de les AA.VV.
- Fomentarem experiències d’aules d’extensió universitària i programes de formació de
persones grans.

3.

D RET A U N A V ID A SA LU D A BLE

Defensem un concepte de la salut que supera el marc biomèdic d’absència de malaltia, entenem la
salut com una forma de vida autònoma, solidària i joiosa i ho considerem un dret fonamental per a
totes les persones.
La salut individual i col·lectiva depèn sobretot de determinants de tipus social, econòmic, ambiental i laboral,
i com aquests condicionen la nostra vida i el nostre futur, la qual cosa es tradueix en un pitjor estat de salut
entre els col·lectius socialment menys afavorits.

Entenem la salut pública i l’atenció primària i comunitària com els pilars fonamentals per al
desenvolupament d’un sistema sanitari sostenible, enfocat a la promoció i la prevenció i l’atenció
integrada, longitudinal i continuada, centrada i propera a les persones.
Per poder desenvolupar les competències pròpies de l’administració local en salut pública
(prevenció, promoció i protecció de la salut) i modificar el paradigma actual, basat en el sistema
sanitari, i passar a un de nou basat en la salut proposem :

3.1

IM PULSAR POLÍTIQUES DE SALUT A TOTES LES POLÍTIQUES
M UNICIPALS
Impulsant polítiques de salut a totes les polítiques municipals. Farem de les polítiques de salut

una política transversal. Cal que totes les regidories incorporin la perspectiva salut a les seves
polítiques i avaluïn l’impacte en salut de les seves accions i també que incorporin accions
destinades a actuar sobre els desequilibris socioeconòmics que es situen a la base dels problemes
de salut dels individus i la comunitat.
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- Avaluarem l’estat de salut de la població i del sistema sanitari del territori, identificant
els principals problemes i amb perspectiva de gènere i LGTBI+ a través de generar
indicadors que permetin la recerca i l’observació de l’evolució, i alhora puguin servir de
base per generar polítiques municipals per pal·liar i frenar d’arrel els problemes de salut
que s’observin.
- Identificarem els objectius de millora i les mesures/accions per a aconseguir-los
implicant als serveis necessaris més enllà de la regidoria de salut: salubritat de l’aigua,
control de plagues, inspecció aliments i begudes, habitatge.
- Impulsarem polítiques destinades a actuar sobre els desequilibris socioeconòmics que es
situen a la base dels problemes de salut dels individus i la comunitat.
- Treballarem contra uns models de cos sexistes i poc saludables, iniciant campanyes de
sensibilització des de l’ajuntament en espais de consum, oci i salut.
- Durem a terme campanyes de sensibilització per garantir el dret al consentiment
informat i a la integritat física de les persones intersexuals, per garantir
l’autodeterminació de gènere de les persones joves trans.
- Promovem la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa com a institució
consultora a la nostra comarca, projecte pioner a Catalunya.

3.2

VETLLAR PER ’ACCÉS UNIVERSAL, LA QUALITAT I LA
PARTICIPACIÓ
La salut pública, l’atenció comunitària i l’atenció primària de salut per ser completa requereix

de la implicació i participació de la ciutadania, És responsabilitat de tothom esdevenir agents
actius de la salut i per aconseguir aquest objectiu, en primer terme, cal garantir l’accés de tothom
ala informació, la formació i al conjunt de serveis de salut.
- Garantirem l’accessibilitat al sistema sanitari a tota la ciutadania, assegurant
l’empadronament i l’accés a la targeta sanitària sense exclusions.
- Promourem en l’àmbit de les competències municipals serveis de salut en els que les
persones puguin formar-se decisions sobre la seva salut i on els i les professionals
afavoreixin l´escolta i les diferents alternatives possibles, evitant la sobreutilització de
medicaments i de tecnologies per damunt de la promoció de la salut i la prevenció de
malalties.
- Garantirem la transparència i la participació de ciutadans i professionals en la gestió del
sistema. Vetllant per la participació de les persones i grups en la millora de la salut
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mitjançant els Consells Municipals de Salut.
- Promourem les actuacions de salut ambiental adreçades al control i la vigilància dels
agents físics, químics i biològics presents en el medi, en els equipaments i espais públics
i indrets habitats, que poden generar riscos per a la salut, així com també activitats per a
la gestió dels riscos derivats de l’entorn biològic (aus urbanes, insalubritat en habitatges,
legionel·losi, plagues urbanes, piscines d’ús públic i poliesportius o qualitat de l’aigua
potable)
- Construirem estratègies d’abordatge comunitari del VIH que tinguin en compte la
intimitat i la llibertat de totes des d’una dimensió positiva per tal de preservar unes
condicions necessàries de vida que permetin viure lliurement i tinguin en compte totes
les realitats.
- Crearem campanyes de prevenció i informació sobre el VIH i altres infeccions de
transmissió sexual (ITS), de promoció de la salut i dels drets sexuals i reproductius.

3.4. PROM OURE LA SALUT DELS NENS I JOVES D’OLOT
- Una Infermera a tots els instituts i escoles que ofereixen ESO a la ciutat.
Degut als excel·lents resultats del projecte pilot portat a terme a la nostra ciutat, promovem
la presencia d’una infermera de referència a les escoles. Fent tasques de assessorament pel
professorat. Com a persona de contacte confidencial dels adolescents en temes mèdics, salut
reproductiva i problemes psicosocials. Per molts adolescents es converteix en la principal
porta d’entrada als serveis de salut. La infermera està integrada en el Servei Territorial
Pediàtric de la Garrotxa.

- Un espai per una atenció primària de salut adequat per als nens de la ciutat
d’Olot.
L’actual ambulatori del Passeig de Barcelona, és una estructura molt envellida i l’àrea de
pediatria no permet als pediatres desenvolupar la seva tasca de manera adequada. A més a
més per l’atenció als adults el ABS Olot precisa de mes espai.
Farem una cerca d’un espai adequat conjuntament amb el ICS amb suficients despatxos que
permetin treballar correctament als equips Infermera /pediatra i on es pugi desenvolupar
tasques educatives, grups de mares e infants per diferents àmbits relacionats amb la salut.
(Una possibilitat és instal·lar aquest servei en l’antic hospital d’Olot de propietat municipal)
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3.5. PROMOURE PROGRAMES D’EDUCACIÓ EN LA SALUT
SEXUAL I REPRO DUCTIVA DES D’UNA PERSPECTIVA DE
CO NEIXEM ENT DEL PRO PI CO S I PER UNA SEXUALITAT LLIURE,
RESPO NSABLE, PLAENT I LLIURE DE VIOLÈNCIES.
No n’hi ha prou amb parlar d’igualtat i presència de les dones en l’àmbit de la salut. Les
diferències biològiques, psicològiques, socials i culturals entre homes, dones i LGTBi fan
necessari incorporar la perspectiva de gènere i la diversitat tant en els programes preventius
com en els assistencials i de tractament que porten a terme els serveis públics de salut.
- Incorporarem la perspectiva de gènere i la diversitat LGTBI+ en les polítiques de salut
municipals.
- Promourem polítiques de sensibilització i de formació dels i les professionals (educació,
salut, mitjans de comunicació, política, empresariat, medi ambient, etc.) sobre les
diferències i desigualtats de gènere i diversitat LGTBI, i les seves repercussions en la
salut.
- Sensibilitzarem i formarem els professionals de la salut en aspectes/matèries LGBTI+,
per tal de garantir una atenció adequada, respectuosa i lliure de discriminació. I formació
sobre diversitat familiar, sexual i de gènere al personal sanitari.
- Fomentarem la creació de centres d’atenció a la salut sexual per a les persones joves
- Impulsarem programes que defensin els drets sexuals i reproductius i l’accés a mètodes
anticonceptius.
- Defensarem el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs i l’avortament lliure i gratuït
i promourem l’accés a l’assessorament professional davant situacions d’embarassos no
desitjats.
-

4.

Impulsarem serveis amb persones formades en atenció a les dones migrades

ESPO RT, V ID A SA LU D A BLE I CO H ESIÓ

Prioritzarem les responsabilitats referents a l’esport en edat escolar, el foment de l’esport per
a tothom, el suport de l’associacionisme esportiu i la construcció, el manteniment i la gestió de
les instal·lacions esportives.
La construcció de la Piscina Municipal Coberta.

4.1.

FO M EN TA R L’ESPO RT CO M A PRÀ CTICA SA LU D A BLE
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- Establirem procediments de lliure concurrència, transparència, objectivitat i publicitat,
per portar a terme programes amb un interès social mesurable i prioritzant l’esport de
base.
- Atendrem l’esport professional donant-li el caràcter plenament mercantil i, per tant,
autònom i no preferent en les subvencions.
- Establirem la tarifació social en els programes d’activitat física i esportiva, en els
equipaments esportius i en les estades i activitats d’estiu com a model de garanties
d’equitat i accessibilitat.

4.2.

FORMAR ALS PROFESSIONALS I GESTORS EN L’ESPORT SALUDABLE I
CO M U N ITA RI.

- Elaborarem un programa continuat en la formació dels gestors i professionals del
sistema esportiu.
- Vetllarem per la perfecta capacitació del personal tècnic responsable de les activitats.

4.3.

IM PU LSA R L’EQ U ITA T I L’A CCÉS EN L’ESPO RT

- Promourem l’esport femení. Potenciarem l’ús de les instal·lacions municipals per part
de les dones, mitjançant la priorització d’horaris i distribució equitativa d’espais per a
les activitats més feminitzades.
- Elaborarem un pla de promoció de l’activitat física i esportiva en dones, potenciant
l’activitat esportiva i física que practiquen les dones i vetllant per la potenciació i
valorització de l’esport base femení.
- Desenvoluparem actuacions i protocols que promoguin la visibilitat del col·lectiu
LGBTI+, i l’eradicació de les actituds i insults LGBTIfòbics en les competicions esportives
així com insult i actituds masclistes contra les dones
- Aprofundirem en el coneixement sobre la LGBTIfòbia i masclisme en l’àmbit esportiu i
les pràctiques masclistes agressives i excloents, i posar a la disposició dels clubs i
gimnasos cursos de formació de sensibilització, prevenció i acció.
- Garantirem l’ús dels equipaments i espais públics, especialment dels equipaments
esportius dels centres educatius, per a la pràctica de les activitats de lleure i de l’esport
d’oci.
- Millorarem l’accés de les persones trans i altre col·lectius de risc d’exclusió als centres
esportius municipals i equipament municipals. Estudiarem adaptar lavabos i vestidors
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de tipus individuals en zones intermèdies que actuïn com a espais polivalents per a tot
tipus de persones.

4.4.

FO M EN TA R L’ÈTICA EN L’ESPO RT
- Impulsarem els valors ètics i ens comprometem a denunciar i prendre mesures contra
la violència a l’esport.
- Treballarem per tal que a totes les competicions esportives municipals hi hagi
penalitzacions i si cal expulsions per aquells equips/persones que facin ús de
qualsevol tipus de violència o actituds vexatòries cap a qualsevol col·lectiu.
- Vetllarem pels drets dels i les esportistes professionals, l’honestedat de la competició, la
lluita contra les pràctiques irregulars, el dopatge, la violència, etc.

5.

LA CULTURA, DRET SOCIAL VERTEBRADOR DE CIUTADANIA LLIURE I
CREA TIV A

Volem manifestar un principi: la cultura ens permet impulsar, garantir i generar condicions de
transformació social, de generació d’imaginari compartit, de centralitat en la política social
d’inclusió, de llibertat individual i col·lectiva, de generar ciutadania activa, lliure i crítica, de
crear el discurs entre el nosaltres i el jo. En definitiva, de construir poble i ciutat. En aquest sentit
reafirmem que la cultura és una inversió i no una despesa.
Cultura de baix a dalt. Més enllà d’aquells valors reconeguts a la cultura, com la
rofessionalització i la consolidació de les arts i la seva aportació al desenvolupament econòmic i
l’ocupació, ens cal incidir en la funció de la millora de la qualitat de vida de les persones, en els
beneficis generats al conjunt de la ciutadania i, sobretot, la contribució al desenvolupament de
societats inclusives i sostenibles.
En definitiva, la cultura és un bé comú vertebrador de la vida social; la participació, la
convivència, la identitat i la pertinença comunitària.
Per això, des del món local proposem actuacions que ens permetin:

5.1.

POSAR EN LA CENTRALITAT DE LA POLÍTICA MUNICIPAL LES QÜESTIONS
CULTURALS

Dir que les qüestions artístiques, creatives i culturals són qüestions secundàries davant de
determinades urgències socials i econòmiques significa donar a aquestes urgències una solució
unilateral que compromet la política i la cultura de forma determinant per al futur. Contraposar
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la cultura amb les urgències socials, és un error, la cultura és un dret social.
- Proposarem uns pressupostos dignes, per a una cultura en la centralitat de l’acció pública
- Lluitarem contra la precarització en la cultura i els seus diferents sectors.
- Impulsarem el concurs públic, la transparència i l’anàlisi rigorós dels resultats
avaluables.
- Elaborarem i aprovarem del Pla d’Acció Cultural Local (participatiu, tenint en compte
la perspectiva de gènere, que concreti les línies estratègiques, les mesures, els recursos,
la planificació i els impactes quantitatius i qualitatius, avaluable).
- Regularem el suport a les entitats i els equipaments amb convenis i contractes programa.
La subvenció serà l’excepció. Volem treballar des de la concertació i els objectius
compartits. Amb la generació d’indicadors associats al projecte avaluat i la transferència
de l’experiència a la resta del sector.
- Fomentarem la cultura als mitjans de comunicació local i en la xarxa, garantint la
presència dels sectors culturals locals i disposant els mateixos de la seva pròpia
programació.
- Fomentarem i desenvoluparem polítiques que afavoreixin feminitzar les organitzacions.
- Garantirem la paritat en els organismes, consells de participació i en jurats.
- Incorporarem en la programació el pensament i diàleg de les humanitats i la ciència.
També per promocionar un espai d’innovació del coneixement frontera amb les accions
cientificoartístiques.
- Apostarem per garantir la presència de les dones des de la creació, la direcció i fins a la
programació. Promourem la creació i difusió de les obres culturals d’autoria femenina.
- Realitzarem un seguiment del Nomenclàtor, per tal que hi hagi una perspectiva de
gènere, per també visibles les dones i les diversitats en el nomenclàtor local (carrers,
places, equipaments), així com poder aplicar plaques o reconeixements a espais
feministes.
- Impulsarem programes transversals i actuacions coordinades amb altres serveis
municipals. Especial incidència en la ciutadania amb risc d’exclusió.
- Fomentarem la internacionalització i la relació amb d’altres territoris dels Països
Catalans, amb altres municipis d’Europa i de la ribera mediterrània que ens ajudaran a
projectar i enfortir les diverses realitats culturals.

5.2.

ENFORTIR LA CULTURA COM A BÉ COMÚ VERTEBRADOR DE LA VIDA
SO CIA L
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La cultura és memòria dels llocs, creació, coneixement i arts però alhora també intersecciona
en l’educació (increment de competències transferibles en la vida laboral i professional,
apropament de l’escola i la comunitat, millor capacitació,…), en el medi ambient (increment de
la connexió de les persones a l’entorn natural, conservació i preservació del patrimoni
arquitectònic, industrial i natural, promoció de productes i serveis,…), en la salut (les arts com a
instrument terapèutic, increment de l’autonomia en les discapacitats, millora dels entorns de la
salut pública,…), en l’economia (empreses culturals i ocupació, lleure i turisme,
professionals,…).
- Activarem protocols per tal que el patrimoni arqueològic, industrial, arquitectònic,
natural i documental es preservi, s’investigui i es doni a conèixer tant en espais físics
com en l’espai virtual.
- Impulsarem carnets de fidelització per a públics vinculats a l’ús d’altres serveis
(deixalleria, esports,…).
- Impulsarem uns museus al servei de la societat, espais de socialització de la cultura i el
patrimoni cultural i històric.
- Disposarem d’espai de cures en les grans manifestacions culturals
- Impulsaren i facilitarem els usos d’espais per a tallers per a la creació, incorporant
cessió d’espais en desús.
- Farem partícip la ciutadania del patrimoni local: publicacions, memòria oral, memòria
democràtica,… polítiques de significació social que posin el patrimoni al servei del
conjunt de la comunitat.

5.3.

COMPROMÍS EN LA CULTURA COMUNITÀRIA, ATENENT LA DIVERSITAT I LA
INTERCULTURALITAT

Una nova mirada, un nou accent social i sostenible de la cultura. Aquesta democràcia cultural
ens ha de permetre garantir i desvetllar les potencialitats de la ciutadania implicant-la en el
desenvolupament cultural; una cultura comunitària que ens ha de situar la cultura en el vell mig
de l’acció social inclusiva i, alhora, garantir l’ampliació de públics, nous públics i nous agents
actius.
Treballarem des del concepte de cultura comunitària, atenent la diversitat i interculturalitat;
des de la transversalitat del conjunt de polítiques. La creació, les iniciatives i expressions
populars diverses han construït el nostre passat i construeixen el nostre present i futur.
- Impulsarem l’acció comunitària i el treball dels creadors i creadores en la gestió dels
equipaments, un projecte que ha de ser cultural i educatiu.
25

- Introduirem la mirada intercultural en les programacions, activitats i tallers.
- Farem accessible per a les persones amb dèficits físics i sensorials als elements
patrimonials (per exemple models Braille), als equipaments (per exemple, llibres de
lletra gran o sonors a les biblioteques) i en les programacions (per exemple, subtítols en
el teatre o acompanyament als invidents) als dèficits sensorials
- Articularem i tindrem present la cultura popular, defugint de la folclorització i que
adquireix un paper rellevant de dimensió social i d’integració.
- Preservarem la Festa i inclourem les noves expressions culturals i la diversitat cultural.
- Establiment de punts liles a la Festa Major i altres esdeveniments massius, generant una
campanya de corresponsabilització amb els espais d’oci permanents de la ciutat a través
de protocols sobre violència masclista i lgtbifobiques.
- Tindrem en consideració en les activitats culturals on hi hagi premis o ajuts les
propostes que contribueixen a combatre el masclisme i la LGTBIfòbia

5.4.

CU LTU RA I ED U CA CIÓ A L CEN TRE D E LES PO LÍTIQ U ES

Cultura real per transformar la realitat. La cultura i l’educació han d’estar al centre de les
polítiques públiques sabent que l’educació és emancipació i les arts i la cultura són els nostres
espais de llibertat. L’educació garanteix l’accés al coneixement universal i la igualtat de la
ciutadania, el seu èxit però resideix en l’aposta cultural. Apropar la cultura a la ciutadania
comença amb el foment des de l’escola en la doble perspectiva de coneixement i
d’aprenentatge; i també d’educació en el gust, la crítica i la reflexió, i la interpretació de
llenguatges, el que ha de donar més capacitat crítica.
- Impulsarem un programa de ciutat que faci de la cultura un projecte educatiu (les
persones al centre de les pràctiques educatives, protagonistes actius de
l’aprenentatge i creadors de cultura) i de l’educació un projecte cultural (les propostes
culturals són una experiència educativa per a totes les edats, dins i fora del centre
educatiu), amb la participació i implicació en la seva elaboració de tots els agents,
entitats, comunitat educativa i ciutadania.
- Aplicarem la tarifació social als serveis culturals i educatius en les arts que garanteixi i
afavoreixi el dret a la cultura per a tothom
- Garantirem la formació de les persones que treballen en equipaments i serveis culturals.
- Fomentarem l’escriptura, el llibre i la lectura. Tindrem present en els suports,
programacions i formació de la biblioteca la presència dels diferents orígens culturals
de la població.
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- Impulsarem un Centre de les Arts que garanteixi una oferta d’aprenentatge artístic
(música, teatre, dansa, plàstica, i arts visuals en el seu conjunt) vinculat amb els centres
educatius.

6.

EL CATALÀ PATRIMONI COMÚ I EINA D’INCLUSIÓ I COHESIÓ.

El català, conjuntament amb l’occità (aranès a la Vall d’Aran), conformen les llengües pròpies
de Catalunya, en aquest sentit seran la primera llengua com a mínim en els àmbits de
l’administració local: com a llengua de treball de les comunicacions internes i amb la ciutadania,
en l’ensenyament, en els mitjans de comunicació i en la toponímia.
-

Defensarem l’impuls a la llei de normalització lingüística.

-

Refermarem el compromís amb el català com a llengua de tots i totes. Plena normalitat
del català en tots els àmbits i implicació de l’administració en el foment i les garanties
lingüístiques.

-

Garantirem la presència de la llengua catalana en totes les actuacions i mitjans de
comunicació municipals, ràdios i televisions locals.

-

Demanarem garanties per a 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’ensenyament en
català a les escoles bressol municipals i, en general, entre tot el personal que tracti
amb els infants. Potenciarem el paper actiu i referencial del Consorci per a la
Normalització Lingüística (CNL). Reforçarem la implicació dels centres de
normalització lingüística en els plans municipals d’acollida, d’immigració, d’entorn,
etc.; en garantirem la suficiència de recursos humans i econòmics; i reforçarem la
col·laboració dels diversos agents de l’àmbit socioeconòmic.

-

Proposarem una revisió dels estatuts del CNL i els mecanismes de finançament des del
principi que el coneixement, l’aprenentatge, la protecció i la difusió correspon al govern
de Catalunya amb col·laboració amb els ajuntaments.

-

Potenciarem la normalització lingüística en el món laboral, amb els agents socials i
econòmics, com a sector preferent d’actuació i primordial en la recuperació plena de la
llengua. Promourem un ensenyament efectiu i de qualitat del català en la formació
continuada i en la formació ocupacional.
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II. POBLES I CIUTATS VALENTES
LLUITA CONTRA L’ESPECULACIÓ I PROMOCIÓ DELS BÉNS CO M U N S EN BEN EFICI
D E TO TH O M . EN ERG IA , A IG U A , CO N SU M

RESPONSABLE, INFORMACIÓ I

CONEIXEMENT. CATALÀ, BÉNS COMUNS AL SERVEI DE TOTHOM. ADMINISTRACIÓ
EFICIENT EN LA GESTIÓ, FISCALITAT JUSTA I REDISTRIBUTIVA, GOVERNANÇA,
DEMOCRÀCIA I TRA N SPA RÈN CIA .

Els Ajuntaments del canvi hem demostrat que el municipalisme pot ser un instrument efectiu
contra els interessos especulatius dels grans poders econòmics, si hi ha valentia política per
fer front a la seva voluntat de controlar el desenvolupament econòmic i territorial i els béns
comuns en benefici exclusiu de la seva activitat empresarial.
A Barcelona, per exemple, hem estat capaços de limitar l’acció especulativa dels grans
operadors de pisos turístics i del sector hoteler, que expulsava al veïnat dels seus barris, hem
defensat el servei públic del taxi enfront de les plataformes que volen degradar el transport de
viatgers precaritzant als seus empleats i imposant el preu del servei a la seva conveniència, i hem
aconseguit, amb l’impuls i complicitat dels moviments socials, obligar a les noves promocions
d’habitatge a reservar el 30% per habitatge social.
Respecte de béns comuns com l’aigua, malgrat les campanyes mediàtiques dels lobbies, i les
pressions econòmiques, judicials, i polítiques amb les quals ataquen les grans multinacionals
de serveis, el municipalisme transformador té oberta la batalla per recuperar la gestió pública
de l’aigua a tota l’àrea metropolitana, s’ha recuperat la mateixa en diferents municipis, com a
Terrassa o Montornès del Vallès, o no s’ha privatitzat mai com a l’Ajuntament del Prat de
Llobregat.
Si parlem d’energia, la posada en funcionament d’un operador energètic metropolità obre la
porta a la sobirania energètica de Barcelona, a part de poder abastir equipaments i llars a
preus assequibles i amb energia neta al conjunt de municipis que integren l’àrea
metropolitana de Barcelona.
La regulació dels mercats, el lideratge públic de grans iniciatives de transformació urbanística,
la defensa dels béns comuns, i la lluita contra l’especulació no aturen pobles ni ciutats, ni són
obstacles al dinamisme econòmic i les inversions. Ben al contrari, per exemple, Barcelona ha
reduït amb la seva política el diferencial de renda entre els barris més rics i els barris més pobres,
i alhora, continua sent una ciutat líder en la captació d’inversions privades d’àmbit mundial, i ha
rebut en aquest període un important finançament de la Unió Europea per desenvolupar polítiques
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socials.
Podríem posar molts més exemples de pobles i ciutats governats per majories de progrés que
han demostrat que sí que es pot, que amb valentia política i suport popular és possible plantar
cara als grans interessos econòmics, i alhora, liderar el desenvolupament econòmic i la prosperitat
de pobles i ciutats, amb unes normes de joc que redistribueixin la riquesa i les oportunitats, que
no expulsin al veïnat dels seus barris de tota la vida, i que contribueixin a una economia
sostenible, social, i solidària.

1.

CAP A UNA ENERGIA NETA, RENOVABLE, DEMOCRÀTICA I A CCESSIBLE

Olot en Comú Podem ens comprometem a impulsar una transició energètica amb els necessaris
canvis estructurals a mig/llarg termini des d’un sistema energètic dominat per l’energia d’origen
fòssil, cap a un sistema que utilitzi majoritàriament fonts d’energia netes i renovables. Aquesta
reestructuració ha de canviar significativament els patrons de generació i consum d’energia, i
promoure el desenvolupament sostenible sobre bases d’equitat i justícia social. Tot plegat amb
l’objectiu d’aconseguir un model econòmic i energètic no dependent dels combustibles fòssils ni
nuclears el 2050.
El món local té un paper rellevant en aspectes clau per la transició energètica com l’accés a
l’energia (la generació d’energia a escala local, compra i subministrament), l’estalvi mitjançant la
gestió de la demanda i l’eficiència energètica, a més de poder incidir en el coneixement, la
conscienciació, i l’extensió de la cultura energètica de la seva població.
Podríem definir 3 grans reptes de futur en l’àmbit energètic:
1. La transició energètica cap a fonts d’energies renovables i l’evolució cap a patrons de
consum més equilibrats i eficients
2. La sobirania energètica, democratitzant la seva producció, fugint dels monopolis,
acostant al màxim els espais de producció als espais de consum, optant per fórmules
de producció més planeres (autoproducció, producció cooperativa, comunitats de
producció/consum) amb una participació pública important
3. L’equitat en l’accés a l’energia, garantint que tothom pugui tenir un accés a les fonts
energètiques per garantir una confortabilitat i unes condicions objectives d’habitabilitat.
La lluita contra la pobresa energètica ha de ser una prioritat
Per això, des del món local:

- Promourem el nou Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia i donarem suport
a l’aplicació dels nous objectius generals pel Clima i l’Energia a l’escenari 2030 amb la
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reducció de les emissions de CO2 del 40% com a mínim mitjançant la millora de
l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia renovables.
- Elaborarem el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic que avaluï els riscos i la
vulnerabilitat del municipi, analitzi l’evolució d’aquests riscos potencials i augmenti la
resiliència mitjançant la capacitat d’adaptació.
- Incorporarem com a criteri de compra pública d’energia la condició d’assegurar una
procedència 100% renovable de l’energia subministrada, alhora que es garanteixi la
qualitat i la fiabilitat del servei, a preus adequats.
- Elaborarem un Pla de Rehabilitació Energètica d’Edificis i Habitatges, prioritzant
l’accessibilitat i l’eficiència energètica amb aprofitament d’energia renovable.
- Continuarem reclamant des del municipi la implantació d’un calendari de tancament
de les centrals nuclears que tenen quaranta anys, garantint el subministrament
energètic amb fonts renovables, preveient la solució a l’emmagatzematge i la gestió dels
residus
- Impulsarem la creació municipal o mancomunada d’empreses públiques que tinguin
entre els seus àmbits d’actuació la generació, distribució i comercialització d’energia,
i com eixos transversals la recerca i la sostenibilitat.
- Democratitzarem el model energètic local mitjançant la promoció de comunitats
energètiques ciutadanes i la innovació social per a accelerar la participació de la societat
civil en la transició energètica. Creació de l’oficina local de transició energètica.
- Establirem taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.
- Facilitarem els projectes de generació d’energia destinada a l’autoconsum, establint un
sistema d’ordenances municipals que incloguin canvis urbanístics i bonificacions fiscals
per la generalització d’aquestes instal·lacions en l’àmbit privat (tant d’habitatges com
teixit productiu), reduint l’índex de dependència energètica exterior municipal.
- Garantirem una transició ecològica justa a través de punts d’assessorament per la
reducció del consum domèstic, amb especial atenció a garantir la protecció necessària
de les persones vulnerables, perquè els drets, proteccions i descomptes reconeguts en
la normativa vigent, siguin efectius.
- Demanarem a la Generalitat que activi el fons econòmic previst en la Llei del Canvi
Climàtic i que es destini amb caràcter finalista a les polítiques energètiques i
d’adaptació/mitigació del canvi climàtic, transferint els recursos necessaris als
ajuntaments per la seva implementació.
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- Generalitzarem les certificacions energètiques dels edificis públics i els plans de millora
associats.

2.

L’AIGUA: UN BÉ COMÚ, UN DRET HUMÀ, UN SERVEI BÀSIC I PÚBLIC I N O
U N A M ERCA D ERIA

Considerem l’accés a l’aigua com un dret humà universal inalienable, i per tant els poders
públics han de garantir la seva accessibilitat, assequibilitat, qualitat i disponibilitat.
La gestió de l’aigua ha de ser pública, ha d’estar fora de les lleis del mercat, dels interessos
privats o de mans privades amb interessos comercials i ànim de lucre.
Gestionar públicament el servei d’aigua passa per disposar del quadre de comandament de
l’obtenció de l’aigua del medi, d’una manera sostenible. Catalunya no pot tenir privatitzada la
gestió de l’aigua ni del medi. Ni per raons ambientals, ni socials, ni polítiques.
Els serveis públics de l’aigua s’han de regir per paràmetres d’eficàcia social, ambiental i
econòmica, alhora que han de promoure la participació, el control ciutadà, i una gestió
transparent.
Els governs locals hem d’afrontar la responsabilitat del subministrament domiciliari de l’aigua,
el clavegueram i la depuració. Som titulars d’aquest servei, amb una sèrie de competències
bàsiques que ens atorga la llei: aprovar les taxes, les inversions, les obres, els talls de
subministrament i el sistema de gestió.
- Ens adherirem al Pacte Social i Institucional per l’Aigua impulsat per l’Associació de
Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) i Aigua és Vida, reafirmant el seu
compromís per una gestió pública, integrada i participativa del cicle integral de l’aigua,
així com a associar-se com Ajuntament a l’AMAP.
- Promourem la remunicipalització dels serveis públics d’abastament d’aigua, de
clavegueram i de depuració (part del cicle de l’aigua que és de competència municipal).
En els casos de concessions a llarg termini, com és el cas d’Olot, on no sigui possible la
reversió a curt termini, proposem incrementar el control públic de decisió, i de seguiment
de la gestió.
- Impulsarem des del món local la creació d’espais de concertació social sobre l’aigua,
des d’on la ciutadania, les forces polítiques, el teixit social, el món acadèmic, i les
administracions juguin un paper actiu per a col·laborar en la implementació d’una nova
cultura de l’aigua.
- Garantirem la disponibilitat d’aigua bàsica per a una vida en condicions dignes,
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assegurant el consum mínim de 100 litres/persona/dia, amb mesures com tarifació
social, ajuts, ajornament de pagaments i bonificacions.

3.

PER UN CONSUM RESPONSABLE I UNS COMPROMISOS ÈTICS CAP AL
D ESEN V O LU PA M EN T SO STEN IBLE I LA SO LID A RITA T.

Consum responsable significa ser crítics a l’hora de prendre les decisions de consum i alhora
ser conscients dels nostres drets i els nostres compromisos i ser capaços de defensar-los. Des dels
governs locals hem de garantir els drets dels consumidors, potenciar les bones pràctiques,
informar sobre consum i denunciar les pràctiques abusives respecte els consumidors.
-

Formalitzarem els serveis de consum, fixant els reglaments de funcionament i la seva
carta de serveis.

-

Crearem el Consell Municipal de Consum: l’òrgan consultiu on participen les
organitzacions veïnals i de consumidors i consumidores i les organitzacions
empresarials, amb la finalitat d’analitzar situacions, fer propostes i servir de punt de
trobada per tal de superar els conflictes de consum de manera participada i democràtica.
Condicionarem l’aprovació de les ordenances municipals al dictamen i l’informe previ
del Consell Municipal de Consum.

-

Donarem a conèixer amb caràcter previ a l’atorgament de llicències els requisits
exigibles en la seva activitat pel que fa a la informació i els drets dels consumidors i
consumidores.

-

Realitzarem ecoauditories i auditories de consum a les empreses públiques o
concessionàries de serveis municipals

-

Fomentarem que les organitzacions veïnals actuïn també com a organitzacions de
consumidors i consumidores.

- Oferirem activitats formatives i educatives a la ciutadania sobre consum responsable,
banca ètica, cooperatives de consum...
- Col·laborarem per tal que el consum responsable s’inclogui en els programes
educatius com a matèria transversal
- Crearem segells de distinció en consum responsables dels comerços locals.

4.

INFORMACIÓ I CONEIXEMENT BASES D’UNA SOCIETAT DEMOCRÀTICA,
LLIU RE I CRÍTICA
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4.1.

M ITJA N S PÚ BLICS D E PRO X IM ITA T I D E Q U A LITA T.

Pensament crític és democràcia. Cal capgirar les dinàmiques dels mitjans de comunicació,
partint dels públics de proximitat, veient a la ciutadania com a copropietària i no com a client,
perquè responguin prioritàriament a l’objectiu de promoure el pensament crític i el debat lliure i
plural d’idees.

-

Vetllarem perquè els mitjans de comunicació local incorporin l’equitat de gènere en els
seus continguts i promoguin la paritat i la presència equilibrada d’homes i dones.
Rebutjarem el sexisme i estendrem el compromís per eradicar les pràctiques degradants,
cosificadores i reproductores de les desigualtats.

-

Fomentarem els mitjans socials i comunitaris i els dels col·lectius que vulguin constituir
i gestionar mitjans de comunicació propis per qualsevol de les plataformes existents.

4.2.

LA SO CIETA T D E LA IN FO RM A CIÓ I EL BIG D A TA M U N ICIPA L: U N BÉ
CO M Ú A L SERV EI D ELS N O STRES PO BLES I CIU TA TS.

Les ciutats i els seus serveis i activitats de tots tipus generen dades que ens permeten conèixer
molt millor el seu metabolisme social i de gestió. Són també un recurs d’alt valor econòmic en
unes societats cada cop més dependents de les tecnologies digitals i de la informació, dades
que en gran mesura, administren grans empreses pel seu benefici, malgrat que elles no les
han generat.
Apostem per un nou model digital basat en el concepte de sobirania tecnològica, on les ciutats
i la ciutadania, no pas les grans empreses tecnològiques, han de ser les propietàries de les dades
produïdes als municipis, que han de poder-les utilitzar per millorar els serveis públics i posar en
pràctica les seves polítiques, el qual seria un retorn social d’un valor que la mateixa comunitat ha
generat.
Cal democratitzar la propietat de les dades i la intel·ligència artificial, i passar del model
extractivista, de benefici privat exclusiu per part de les empreses, a un model de dades comunes
o data commons, un model jurídic i econòmic diferent del que ofereixen les grans empreses
tecnològiques privades, que generaria resultats beneficiosos per la ciutadania i el teixit econòmic
local.
Les administracions públiques han de vetllar per reduir els impactes ambientals i evitar el frau,
els costos abusius, l’opacitat o l’engany que genera el sector de les telecomunicacions.
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-

Invertirem en serveis de programari lliure i de codi obert, a més d’introduir clàusules de
“sobirania de dades” en els contractes d’adquisició pública que defineixin els estàndards
ètics digitals que han de seguir els funcionaris públics en el procés de digitalització. Tots
els continguts creats des de les administracions o finançats amb fons públics han de
passar al domini públic i ser publicats en llicències lliures (copyleft).

-

Consolidarem l’administració local digital que entre altres beneficis comporta major
transparència i accés 24 hores al dia de la ciutadania a la informació i la tramitació
administrativa.

-

Combatrem la fractura digital i impulsarem iniciatives orientades a l’accés amb igualtat
d’oportunitats des de tots els indrets del territori i per a totes les persones. Entenem que
disposar-ne i tenir garantit l’accés contribueix al bé comú i al progrés social i econòmic.

-

Assegurarem que la ciutadania disposi dels recursos formatius i de les oportunitats per
participar de la Societat de la Informació i Coneixement.

-

Garantirem que en l’ús de les TIC es protegeixi el dret a la intimitat i el dret a saber qui
té les nostres dades personals, com s’hi ha accedit, per a què s’estan utilitzant i la
possibilitat de control i de la seva cancel·lació.

-

Potenciarem les xarxes cíviques i socials independents i la generació de pensament crític
en els nous suports de comunicació.

-

Fomentarem el desplegament de les xarxes de wifi municipal en els equipaments i amb
punts d’accés situats a la via pública, amb l’acord i el suport de les xarxes de wifi lliure.

-

Lluitarem contra el frau, els costos abusius, l’opacitat de les facturacions, i l’engany
mitjançant els serveis de l’oficina d’atenció al consum.

-

Fomentarem iniciatives cooperatives orientades a un consum responsable, a la
satisfacció d’un preu just i a l’intercanvi de serveis, i també ens comprometrem a lluitar
contra l’obsolescència programada de productes tecnològics i a favor de la reducció dels
residus i l’aprofitament d’estris, materials i tecnologies.

-

Atendrem i reduirem els impactes ambientals i socials que genera el sector de les
telecomunicacions.

-

Tindrem present l’impuls a projectes cooperatius i oberts en el terreny de les
comunicacions, com és el cas de Guifi.net, orientades a un consum responsable, a la
satisfacció d’un preu just i a l’intercanvi de serveis.
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5.

TRANSPARÈNCIA

EN

L’ELABORACIÓ

D ELS

PRESSUPOSTOS,

PA RTICIPA CIÓ I REN D ICIÓ D E CO M PTES.
Apostem fermament per la participació ciutadana. Cal aprofitar la proximitat a la ciutadania
per detectar totes les necessitats i establir prioritats. En presentar el pressupost explicarem allò
que ens permetrà fer a cada àmbit, i en tancar-lo, el què hem fet i el què no hem fet i perquè.
- Realitzarem una planificació de Pressupostos plurianuals, revisables i actualitzables.
- Elaborarem uns pressupostos amb perspectiva de gènere. Dissenyarem, executarem i
avaluarem els pressupost municipal de manera que l’impacte de la distribució de la
despesa pública municipal vetlli per ser equitativa i per atendre els interessos i
necessitats que tenen les dones a tots els àmbits i àrees.
- Promourem els pressupostos participatius que mitjançant processos de deliberació i
debat ciutadà decideixin actuacions públiques més enllà de les inversions.
- Facilitarem informació comprensible i actualitzada de l’execució dels pressupostos al
portal de transparència

6.

U N A FISCA LITA T SO CIA LM EN T JU STA I EQ U ITA TIV A

Els impostos, la fiscalitat local, són l’instrument que tenim per garantir el benestar, la qualitat
de vida i els drets per a tothom.
L’objectiu general d’una fiscalitat progressiva i sostenible ambientalment és el de poder
disposar de suficients recursos per fer polítiques redistributives en els ingressos i en la despesa,
garantir la prestació dels serveis municipals bàsics a uns nivells adequats, continuar donant
resposta a les necessitats bàsiques de les persones i disposar d’un marge addicional per poder
atendre les polítiques públiques relacionats amb els àmbits d’actuació prioritaris

que es

determinin en el procés d’elaboració del pressupost.
Les ordenances fiscals, les bonificacions i les subvencions i els preus i taxes, posen la política
fiscal del poble o ciutat al servei de la protecció dels béns comuns (salut, habitatge, educació,
cultura), el medi ambient, l’ocupació estable i de qualitat, el comerç de proximitat i les petites i
mitjanes empreses.
- Farem una consulta pública prèvia, amb audiència i informació pública, en el
procediment d’elaboració i modificació de les ordenances i reglaments.
- Realitzarem un informe anual d’impacte de gènere de les Ordenances fiscals. La
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política fiscal no ha de ser percebuda com a sistema d’obtenció d’ingressos sinó com a
eina de política que pot contribuir a la justícia de gènere..
- Impulsarem la lluita municipal contra el frau en la fiscalitat municipal, dotant-nos dels
recursos humans necessaris i efectuant les inspeccions especialment en les grans
empreses i centres comercials.
- Aplicarem la Tarifació Social, que vol dir progressivitat en qualsevol contribució
ciutadana al finançament d’un servei públic municipal. La tarifació social ajusta el que
paga el ciutadà o ciutadana pel servei prestat a la seva renda individual o familiar, així
com a d’altres circumstàncies personal i/o familiars.
- Establirem un Reglament d’Ajuts econòmics, subvencions de caràcter compensatori,
que garanteixi que tothom pot fer front a les seves obligacions tributaries vers
l’ajuntament.
- Vetllarem i farem seguiment pel compliment del contracte i el compte d’explotació dels
serveis prestats per concessions.
- Reclamem un cop més la compensació per part dels pressupostos generals de l’Estat de
la reducció d’ingressos produïda per la modificació de l’impost sobre terrenys de
naturalesa urbana (IVTTNU)
- Demanem que es reformi l’IBI. Cal una reforma en profunditat de manera que se’n pugui
modular el seu impacte sobre les famílies, en funció de les seves capacitats reals.
Pel que fa als diferents àmbits i sectors afectats i per avançar en una fiscalitat que incideixi en
la millora de la sostenibilitat, lluiti contra el canvi climàtic, afavoreixi l’ocupació i sigui
socialment justa proposarem, entre d’altres, les següents mesures en els diferents tributs locals:
- Establirem la taxa per utilització privativa del Domini Públic Local als sectors regulats:
electricitat, gas, hidrocarburs, autopistes peatge, telefonia mòbil o aigua
- Introduirem criteris d’ingressos de la unitat familiar en les bonificacions de l’impost de
béns immobles (IBI) a les famílies nombroses.
- Subvencionarem fins el 50% de la quota líquida de l’impost de béns immobles (IBI) per
a les persones vídues de 65 anys o més propietàries o llogateres, amb una renda bruta
inferior a 1,5 vegades el IRSC, que siguin propietàries, o llogateres del seu habitatge
habitual.
- Vetllarem perquè els canvis legislatius que comportin variacions en la valoració
cadastral en els àmbits rústics no suposin un perjudici per les explotacions agràries i
ramaderes

que

compten

amb

construccions

auxiliars

necessàries

pel

desenvolupament de la seva activitat i el model petit i mitjà d’agricultura familiar.
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Establirem un sistema de bonificacions en atenció als seus usos reals en l’explotació i
al seu interès patrimonial i cultural i vetllarem per evitar situacions de doble tributació
com podria passar en elements immobles vinculats a la producció energètica o les
infraestructures de reg.
- Implementarem la Taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i
d’altres residus urbans i avançarem cap a la individualització dels costos.
- Generalitzarem les taxes per utilitzacions de la deixalleria.
- Aplicarem una Taxa de residus en l’àmbit comercial i industrial en funció de les
fraccions que generen i del cost de la seva recollida i tractament.
- Establirem ajudes pel compliment del tribut de vehicles mitjançant una subvenció per
les persones en atur que utilitzen el vehicle com a mitjà de treball
- Bonificarem aquelles infraestructures associades a l’entorn agrari com les de reg i
construccions històriques (de més de 100 anys) o d’interès patrimonial (pedra seca i
arquitectura tradicional)
Per garantir accés als béns comuns:
- Subvencionarem el 80% de l’impost de béns immobles (IBI) per aquells propietaris que
reformin habitatges buits i els destinin al mercat de lloguer amb un preu de mercat no
superior a l’índex de referència de preus de lloguer de Catalunya.
- Aplicarem un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost de béns immobles (IBI)
d’ús residencial als immobles que després d’una execució hipotecària es trobin
desocupats permanentment.
- Establirem subvencions municipals en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres (ICIO) i la Taxa per Llicències Urbanístiques per aquelles comunitats de
propietaris que no disposin d’ascensor col·lectiu i acordin posar-ne, així com les obres
destinades a millores en l’accessibilitat, especialment en els edificis més antics.
- Bonificarem fins el 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per circumstàncies socials, culturals,
històrico-artístiques o de foment d’ocupació que justifiquin la declaració.
- Redefinirem les taxes per subministrament d’aigua establint tarifes marginalment
creixents en relació al consum per càpita (seguint la Directiva 2000/60/CE del
Parlament Europeu).
- Eximirem les persones en situacions de vulnerabilitat econòmica i social previ els
informes i acreditacions corresponents
- Eximirem les persones en situació de pobresa energètica de pagar la taxa de clavegueram
37

si la porta incorporada en el rebut de l’aigua així com la taxa de residus

Impulsarem la sostenibilitat i la mobilitat
- Establirem bonificacions sobre l’impost de béns immobles (IBI), mitjançant una
bonificació que pot arribar al 50%, on s’hi hagin instal·lat sistemes d’aprofitament
tèrmic o elèctric d’energia solar.
- Bonificarem l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) fins el 95% per
a les obres que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric o d’energia solar.
- Bonificarem en el 80% en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO per
obres d’instal·lació infraestructures de càrrega de vehicles elèctrics
- Bonificarem fins un 50% de la quota de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) a
les empreses que utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a
l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració.
- Bonificarem l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) per aplicació de mesures
ambientals o accessibilitat per mobilitat reduïda
- Bonificarem el 10% de la quota corresponent a l’Impost sobre Activitats Econòmiques
(IAE) per a les empreses que estableixen un Pla de Transport i Mobilitat per als seus
treballadors.
- Revisarem l’Impost de vehicules de tracció motora (IVTM) per gravar més en funció de
la combustió de més contaminants. Proposem aplicar el coeficient màxim als vehicles
amb emissions de CO2 superiors a 130grs/km i a partir d’aquí anar fent bonificacions
graduals per nivells d’emissions inferiors (fins a 120, fins a 100, etc...).
- Subvencionarem a titulars de vehicles privats adaptats per al transport de persones amb
discapacitat, i subjectes a l’impost de vehicles de tracció mecànica.
- Establirem pels vehicles “zero emissions” un 100% de bonificació en estacionament
regulat a la via pública i en els “eco” un 50%.
- Establirem l’exempció als vehicles “zero emissions” o “eco” que ocupin una plaça amb
un punt de recàrrega.
Per afavorir la generació d’ocupació i el comerç de proximitat
- Bonificarem l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) fins el 50% durant els 5 anys
per creació de llocs de treball de contracte indefinit en percentatge equivalent a
l’increment de plantilla.
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- Bonificarem fins el 75% en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
per els comerços que tinguin una superfície màxima de 150 m2 i que iniciïn activitat o
siguin canvi d’ubicació, sempre que mantingui els contractes laborals anterior al canvi.
- Bonificarem l’ Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) fins el 50% per inici activitat
empresarial durant els 5 primers anys afegits als 2 d’exempció sempre i quan els
beneficis siguin superiors a la bonificació durant dos anys.
- Exempcionarem en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) en el 50% els primers
2 anys d’inici activitat per autoocupació i autònoms
- Subvencionarem el 70% de l’impost de béns immobles (IBI) als comerços emblemàtics
- Subvencionarem de la taxa corresponent tant del comerç fix com de parades de mercat
no sedentari de venda de producte de proximitat i de producte ecològic.

7. GOVERNANT LA COMPLEXITAT: UNA NOVA MANERA D’ORGANITZAR ELS
A JU N TA M EN TS I LES PO LÍTIQ U ES PÚ BLIQ U ES
El disseny organitzatiu orgànic i funcional dels governs locals és insuficient per abordar les
noves demandes de la ciutadania que desborden els marcs administratius clàssics heretats dels
primers governs democràtics. El model de polítiques públiques universalista, amb formats i
programes homogenis queden superats per les necessitats que afloren en la quotidianitat.
Cal redissenyar els sistemes estàtics i transformar-los en estructures més adaptables i
dinàmiques.
La solució passarà necessàriament pel desenvolupament de programes conjunts i integrats que
es desenvolupin coordinadament, de forma transversal i en xarxa, amb flexibilitat i capacitat
d’adaptabilitat al canviant ecosistema local. A partir d’aquesta premissa construirem el nou
paradigma de gestió pública. Aquesta construcció requereix com a mínim de sis principis:
1. La governança ètica, és a dir impregnar l’acció de govern d’exemplaritat, transparència
i rendició de comptes.
2. Una acció integral contra la corrupció. La corrupció no és inevitable i ens comprometem
a implementar totes les accions possibles a l’abast dels pobles i ciutats per impedir els
casos de corrupció.
3. La construcció d’identitat democràtica col·lectiva a partir de l’aprofundiment
democràtic, la proximitat i a través d’un exercici de responsabilitat compartida
4. L’articulació en una nova síntesi d’actuació pública conjunta dels governs locals i
l’autogestió comunitària ciutadana. Una associació dels serveis públics i de les noves
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energies comunitàries en la defensa i la protecció del béns comuns. El repte serà la
construcció d’un espai públic col·lectiu de confluència i reconeixement mutu d’allò
institucional i d’allò comunitari que reforçarà la cohesió i la sostenibilitat social.
5. La garantia d’uns mínims vitals bàsics i essencials per a tota la ciutadania.
6. Tota la documentació municipal és propietat de la ciutadania i, com a tal, ha de ser
pública i publicada.
- Continuar elaborant codis de conducta dels càrrecs públics locals allà on governem així
com codis de bon govern, i exigirem que els processos, procediments i polítiques
públiques dels ajuntaments es desenvolupin seguint principis de governança ètica.
- El Pla d’Actuació Municipal (PAM) serà el “pacte de poble o ciutat” públic entre els
nostres governs locals i la ciutadania. Un dels instruments per compartir el projecte
col·lectiu de vila o ciutat és l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal que doni
coherència i permeti conèixer la concreció i temporalització dels compromisos electorals
i l’agenda i 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 contemplarà els deures, drets i responsabilitats de la
ciutadania, recollint-se els estàndards mínims de qualitat del servei, els indicadors i
instruments per a mesurar-la i el règim economicofinancer aplicable i la forma
d’avaluació permanent.
- Ens comprometem a no contractar empreses i particulars que operin o tinguin sucursals
en paradisos fiscals
- Regularem i garantirem el dret d’accés a la informació de l’administració local i a la
reutilització d’aquesta per a totes les persones.
- Complirem amb els estàndards establerts per Transparència Internacional, entenent que
són només un mínim imprescindible.
- Establirem procediments accessibles i àgils de denúncia per a casos de vulneració de
drets per part de l’Administració, protegint el denunciant.
- Realitzarem, almenys una vegada a l’any, un procés de rendició de comptes sobre
l’activitat desenvolupada en l’ajuntament, independentment de ser govern o oposició.
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8.

RECURSOS HUMANS MUNICIPALS PER LA QUALITAT OCUPACIONAL,
L’EQ U ITA T I L’EFICÀ CIA

Les administracions locals s’han d’adaptar als nous temps, als nous models organitzatius i als nous

perfils professionals. Mitjançant la planificació dels recursos humans a través de la relació de
llocs de treball, com a instrument d’ordenació estratègica dels treballadors i treballadores
públiques, apostant per la consolidació de plantilles i la seva estabilitat i donant valor a la
negociació col·lectiva amb les organitzacions sindicals per dur a terme acords i pactes podrem
concretar aquestes noves necessitats.
- Elaborarem el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de
situacions d’assetjament laboral, psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual
i altres discriminacions a la feina.
- Desenvoluparem els plans d’igualtat interns, que garanteixin la igualtat real de gènere
en les organitzacions, promovent la presència de dones en els llocs de responsabilitat i
que dotin a les administracions locals d’un rol exemplificador en relació a la resta
d’agents socials.
- Revisarem i aprovarem el Pla de formació que permeti l’adaptació als nous serveis
públics i a la millora de la carrera professional
- Facilitarem el pas del treball a temps complet a mitja jornada i a la inversa en
l’ajuntament i les empreses contractades.
- Promourem polítiques de conciliació i nous usos del temps.
- Impulsarem formació i ens dotarem del suport tècnic necessari per avançar en què el
personal dels Ajuntaments tinguin més eines i competències en matèria intercultural.
- Articularem sistemes de treball per programes i indicadors d’avaluació qualitativa i
quantitativa.
- Comprometrem l’administració local com a referent de Responsabilitat Social, tant pel
que fa a les activitats de gestió directa com la indirecta.
- No col·laborarem amb les ETT, ni empreses de serveis integrals, ni agències de
col·locació amb ànim de lucre en les contractacions municipals.

III.

POBLES I CIUTATS HABITABLES

PLANIFICACIÓ

URBANÍSTICA,

HABITATGE,

PROTECCIÓ

DEL

PATRIMONI

ARQUITECTÒNIC, NATURAL, ESPAIS AGRARIS, MOBILITAT I LLUITA CONTRA LA
CONTAMINACIÓ, RESIDU ZERO, CO N V IV ÈN CIA RESPO N SA BLE A M B ELS A N IM A LS
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Les nostres geografies esdevenen el medi on fer realitat els projectes de vida personal i
col·lectiva. La garantia d’una vida digna per a tothom es configura i es construeix des de la
reflexió, la planificació, la gestió i la cura dels espais compartits dels nostres pobles i ciutats, amb
sentit comunitari, de justícia, d’equitat, de sostenibilitat, d’autosuficiència i de preservació dels
recursos naturals.
Volem transformar i fer realitat una ciutat de mesura humana, habitable, saludable, acollidores
i inclusiva que permeti viure, treballar, intercanviar, crear, gaudir i garantir noves oportunitats per
a les generacions futures.
Les polítiques que posin a disposició de la ciutadania habitatge digne i assequible són un dels
pilars de la nostra política per fer ciutats habitables, però també ho són aquelles que intervenen
sobre habitatges que requereixen de millores d’accessibilitat, energètiques o de millora de les
condicions objectives d’habitabilitat. El repte de l’habitatge assequible de lloguer requereix posar
en funcionament diversos instruments de planejament, legislatius, de gestió econòmica financera
i altres més associats a la gestió de les situacions personals.
Les nostra ciutat ha de començar la transició justa cap un nou model de viure, treballar,
consumir, moure’ns i relacionar-nos que aturi el canvi climàtic, preservi la biodiversitat, el sòl
fèrtil i el cicle de l’aigua per garantir a tothom una vida digna, incloses les generacions futures.
Defensem un nou model energètic 100% renovable, territoris agroecològics que integrin ciutats
sostenibles amb un món rural viu a través d’aliments sans i altres que redueixi i recicli els residus
en nous parcs eco-industrials, i una mobilitat basada en el transport públic col·lectiu i la bicicleta,
que posin la cura de la vida en el centre.

1.

LA

PLANIFICACIÓ

URBANÍSTICA,

ELEMENT

ESSENCIAL

DE

LA

CO N FIG U RA CIÓ D ELS N O STRES PO BLES I CIU TA TS
Des dels ajuntaments impulsarem un urbanisme ecològic i de justícia urbana i una gestió
d’espais urbans que promogui l’espai públic com a valor comunitari, redistributiu i generador
d’igualtat d’oportunitats.

1.1.

UN PLANEJAMENT URBANÍSTIC AMB FUNCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA

- Augmentarem el benefici públic en les operacions urbanístiques, amb l’objectiu de
recuperar la plusvàlua que generen els processos de transformació urbanística,
ampliant les cessions de sòl i sostre, les reserves d’equipaments i d’habitatge protegit, per
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sobre del mínim exigit a la legislació vigent.
- Promourem, ampliarem i diversificarem els processos participatius. Crearem el Consell
Municipal d’Urbanisme i Política Territorial per a la participació dels actors implicats.
Promourem la informació i la divulgació de tots els processos urbanístics. Impulsarem
processos participatius previs, que serveixin per definir els projectes i els seus objectius
i en farem el retorn i la seva avaluació posterior. Ampliarem els períodes d’exposició al
públic.
- Crearem un observatori sobre urbanisme, gènere i no discriminació que informi sobre
els plans urbanístics i que sigui un òrgan permanent d’avaluació de l’impacte de gènere
i de no discriminació social de les polítiques urbanes.
- Elaborarem una diagnosi de gènere, amb participació de les ciutadanes i basat en
treball de camp, per determinar els usos del municipi que realitzen la diversitat de
col·lectius de dones i així adequar el planejament urbanístic a les necessitats
detectades

1.2.

ESPA IS U RBA N S PER A TO TH O M

- Incorporarem des de l’inici de totes les transformacions urbanes els criteris de gènere
i accessibilitat universal.
- Diversificarem els usos dels diferents espais públics per adequar-los als diferents
col·lectius que en fan ús. Crearem sistemes d’espais públics de proximitat.
- Ens posicionarem en defensa del model comercial de proximitat i contra la
mercantilització turística de les ciutats i pobles.
- Promourem espais municipals que puguin esdevenir zones de cures comunes per a
persones grans, dissenyant àrees adaptades a les seves necessitats, interessos i realitats
comunes (p.e. parcs, biblioteques, sales d’oci, carrers i places, ....)
- Impulsarem la consolidació de la infraestructura verda del municipi, entesa com a xarxa
d’espais naturals i zones verdes, per garantir la connectivitat ecològica i paisatgística, i
per oferir espais alternatius per al lleure en el medi natural

1.3.

U N A CIU TA T CO M PA CTA I D IV ERSA

- Incorporarem els principis de l’urbanisme ecològic des de l’inici de tots els processos
urbans.
- Apostarem per la rehabilitació i la regeneració de sòl i teixits urbans, promovent un ús
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racional i sostenible del territori.
- Consolidarem el sòl urbà, teixir, recosir la trama urbana, optar per la rehabilitació i
reciclatge intern, evitant nous desenvolupaments.

1.4.

EL DRET A L’HABITATGE DIGNE

- Impulsarem Plans Locals d’Habitatge que incloguin les necessitats d’habitatge social i
assequible en el municipi, en especial 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, així com les famílies joves amb baixos ingressos.
- Ampliarem del parc de lloguer social a partir dels habitatges públics existents i amb
programes de mobilització del parc d’habitatges buits privat, mitjançant un programa
d’estímuls i sancions.
- Ampliarem el parc d’habitatge social amb l’ inversió del 3% dels ingressos anuals de
l’IBI.
- Dedicarem més sòl per fer habitatge públic: Reserves en el sòl urbà consolidat per
habitatge protegit en tots els processos de reforma i regeneració urbana i substitució
d’edificis i no només en els nous desenvolupaments. En aquest sentit, fixarem la norma
d’un percentatge destinat a habitatge assequible que serà el mínim del 30% en grans
rehabilitacions i el 50% en sectors de nova creació.
- Aplicarem el dret de tempteig i retracte públic en favor de l’Ajuntament en qualsevol
transmissió patrimonial que permeti incrementar el parc d’habitatges social, per a
facilitar la conservació i rehabilitació d’edificis i per a evitar l’expulsió d’ocupants o
altres processos especulatius.
- Sol.licitar el dret de superfície i els habitatges de titularitat d’empreses públiques
privatitzades i, molt especialment de la SAREB, als ajuntaments, amb l’objectiu
d’incrementar el parc d’habitatges de lloguer assequible mitjançant la gestió pública o
cooperativa.
- Exigirem al govern de l’Estat les mesures relatives a la limitació dels preus dels lloguers
i què doti d’autonomia i capacitat als ajuntaments per vincular la pujada del preu dels
lloguers amb el nivell de rendes de la població i les característiques de l’habitatge i del
barri poder intervenir els preus del mercat de lloguers, com a ciutat especialment
tensionada.
- Exigirem al Govern de l’Estat que derogui les modificacions de la llei d’arrendaments
urbans del PP per revertir la situació de vulnerabilitat a la qual actualment estan
exposades les persones arrendatàries, especialment pel que fa a la temporalitat mínima
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dels contractes.
- Suspendrem els cobraments de les liquidacions de l’Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana en casos de transmissió de l’habitatge
habitual fets per raó de dació en pagament de deute hipotecari o de subhasta per
execució hipotecària.
- Crearem el Registre municipal d’immobles desocupats amb la finalitat d’incentivar i
col·locar al mercat aquests habitatges.
- Aplicarem un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost de béns immobles d’ús
residencial als immobles desocupats
- Impulsarem de la masoveria urbana (cessió de l’ús d’habitatges buits per part dels
propietaris als inquilins amb l’incentiu de que aquests garanteixin el seu manteniment i
millora).
- Actualitzarem el Pla Local d’Habitatge que fa 3 anys que el tenim caducat.
- Crearem un Observatori de l’Habitatge per tenir actualitzat de manera continuada
l’evolució del sector així com els preus del lloguer.
- En les noves promocions d’habitatge que tinguin més de 600 m2 el 50% tindran la
consideració d’habitatge accessible de lloguer i en les rehabilitacions integrals serà del
30%.

1.5.

EL D RET A U N PO BLE I CIU TA T A M B M EM Ò RIA

- Exigirem una nova Llei de Barris com a projecte integral de regeneració urbana i com a
instrument per a la cohesió social, la inserció laboral i la millora de l’habitabilitat.
- Dotarem de més recursos econòmics els PIAMs del Nucli Antic i del Barri de Sant
Miquel.
- Crearem una borsa d’ajuts per a la rehabilitació, la millora de l’habitabilitat i
l’eficiència energètica de l’habitatge per unitats familiars vulnerables o de rendes
baixes.
- Protegirem i preservarem els teixits històrics, el patrimoni arqueològic, arquitectònic
i industrial, el paisatge, les trames urbanes, i els referents urbans que mantenen el vincles
emocionals amb el territori.

2.

MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE I CONTRA LES CONTAMINACIONS
Mantenir entorns saludables, habitables i generadors de benestar ha de ser una prioritat de la
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nostra proposta política. Les alteracions de les condicions de l’entorn, generalment per causes
antròpiques, pot propiciar la creació de diverses circumstàncies sobre les que cal desenvolupar
polítiques actives.
Des d’un punt de vista de les condicions de l’entorn podem distingir diversos tipus de
contaminació: electromagnètica, odorífera, atmosfèrica, acústica, lumínica i hídrica, entre
d’altres. Totes elles requereixen de polítiques específiques que detallem a continuació.

Contaminació electromagnètica
Existeix una preocupació creixent per l’emissió d’ones electromagnètiques de les diferents
infraestructures que conviuen amb nosaltres: telefonia, línies elèctriques i d’altres que
requereix de polítiques de planificació i seguiment de les principals fonts generadores.
Per això, des del món local:
- Adoptarem totes les mesures possibles per a reduir l’exposició als camps
electromagnètics i especialment a adoptar les recomanacions que l’Assemblea
Parlamentària fa als Estats membres del Consell d’Europa, Resolució 1815 de 27 maig
2011 (Perills potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes en el medi
ambient).
- Redactarem plans d’ordenació i emplaçament de les instal·lacions de telefonia mòbil
compatibilitzin la funcionalitat dels elements i equips, garantint la salut i la seguretat a
la ciutadania (recollint a aquest efecte les Recomanacions de la Unió Europea i de
l’Organització Mundial de la Salut basades en el principi de prevenció i cautela), amb
els nivells de qualitat exigits de preservació del paisatge urbà i natural, i la minimització
de l’ocupació i l’impacte que la seva instal·lació pugui produir.

Les olors són una part essencial de la qualitat i el confort dels espais als nostres pobles i ciutats,
malgrat és un paràmetre difícil d’avaluar. Les substàncies, fonts i causes que poden afectar a la
qualitat odorífera són molt diverses i inclouen des d'activitats

productives fins a

infraestructures.
És una aspiració del nostre model de municipis generar entorns amables i per tant cal
desenvolupar mesures contra les males olors i la contaminació odorífera en general.
- Redactarem una ordenança municipal sobre contaminació odorífera amb la finalitat
de regular totes les activitats susceptibles de produir l’alliberament de substàncies
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oloroses a l’atmosfera, especialment les instal·lacions industrials, ramaderes i de
tractament de residus
- Propiciarem accions de reducció de les emissions en matèria d’olors (filtres,
emplaçaments convenients, ...) i mesures de prevenció de les olors en l’atorgament de
la llicència d’activitat, etc.
- Elaborarem mapes d’olors del municipi
Contaminació atmosfèrica
Les evidències científiques fan palès que la contaminació atmosfèrica té greus efectes sobre
el medi ambient i la salut humana. D’acord amb l’informe de la qualitat de l’aire del
Departament de Territori i Sostenibilitat de l’any 2015, els principals problemes de
contaminació de l’aire a les zones més poblades deriven, des de fa anys, de les emissions de
diòxid de nitrogen (NO2) i partícules menors de 10 micres (PM10). Combatre aquest problema
és una prioritat per a les Administracions públiques i l’Administració municipal ha de vetllar
per la protecció del medi atmosfèric en les zones urbanes.
Proposem diferents accions encaminades a la millora de la qualitat de l’aire a realitzar des de
l’àmbit municipal i en consonància amb els compromisos generals de l’Acord, i per això des
del món local:
- Reduirem el trànsit i pacificarem les zones escolars
- Establirem programes de conversió en zona vianants de camins escolars
- Introduirem criteris de millora de la qualitat de l’aire en polítiques com
l’ambientalització dels serveis, la recollida de residus, els espais naturals i el verd urbà,
la logística
- Impulsarem mesures de reducció d’emissió d’altres fonts de partícules: obres
públiques, serveis municipals
- Incentivarem que l’ajuntament, empreses públiques i les empreses privades del
municipi a fer plans de desplaçaments d’empresa.
- Modificarem les ordenances municipals per sancionar els conductors incomplidors de
les restriccions de la circulació dins l’espai urbà
Contaminació acústica
L’exposició prolongada a condicions de so elevades no associades al medi ambient tenen forts
efectes a la salut de les persones i són un dels principals reptes a abordar des dels pobles i ciutats
d’arreu del territori.
Per això, des del món local:
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- Aprovarem els mapes estratègics de soroll i els corresponents plans d’acció, amb
especial interès en la zonificació per capacitat acústica
- Implantarem mesures estructurals com la construcció de barreres acústiques, la
correcta gestió del trànsit rodat, utilització de paviments sonoreductors, mesures
arquitectòniques que assegurin un bon aïllament acústic dels edificis, així com mesures
estructurals des del planejament urbanístic.

Contaminació lumínica
Entenem la contaminació acústica com l’excessiva presència de llum provinent de fonts
artificials nocturnes amb intensitats, direccions i rangs d’espectre inadequats per la seva finalitat
i que tenen efectes negatius en les condicions ambientals, l’entorn natural i la dinàmica social.
- Continuarem les actuacions en l’enllumenat públic, amb la instal·lació de sistemes
d’estalvi de consum d’energia (llums de sodi, leds, reductors de flux, rellotges, etc.)
permetent una execució per fases que, a més, contribuirà a reduir el nivell de
contaminació lumínica i els costos econòmics
- Mantindrem al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en
benefici de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general.
- Respectarem les mesures del Mapa de Protecció Envers la Contaminació Lumínica que
estableix 4 zones de protecció
- Previndrem i corregirem els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel.

Contaminació hídrica
El principal problema per a la reutilització de l’aigua és la seva contaminació. Aquesta és
especialment greu en el cas de les indústries, però aquest sector no és l’única font de
contaminació. Cal que el sector primari eviti l’ús massiu d’herbicides i pesticides, tractar els
purins.
- Vetllarem per una eliminació adequada de les aigües residuals procedents
d’assentaments humans i dels fertilitzant produïts per una ramaderia intensiva.
- Evitarem l’abocament de purins a l’aigua per tal d’impedir infiltracions que poden
provocar la contaminació de les aigües subterrànies.

3.

PER UNA MOBILITAT PÚBLICA, SEGURA, SOSTENIBLE.
L’aposta per una mobilitat pública, segura i sostenible és essencial per la millora de la qualitat
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de l’aire als nostres pobles i ciutats, però també és un pas endavant en la línia de l’equitat i la
cohesió social. La mobilitat és un problema a resoldre, però és també un dret que cal que estigui
suficientment protegit i estimulat des de les polítiques públiques.
Per això, des del món local:
- Garantirem plans i la gestió d’una mobilitat pública i sostenible, pel transport públic i
el desplaçaments a peu i en bicicleta, reduint substancialment l’espai dels cotxes.
- Avançarem en l’electrificació de les flotes de vehicles municipals, l’establiment de
bonificacions pels vehicles amb etiquetes “0” o “ECO” en diferents conceptes com
l’impost de vehicles, el foment de projectes de cotxes compartits i la previsió de reserva
d’espais per facilitar el Park & Ride.
- Fomentarem de la gratuïtat de les zones d’aparcament per als vehicles que utilitzen
energies renovables fins que aquests no siguin el 80% del total del parc mòbil.
- Establirem plans de gestió sostenible de les mercaderies, a partir de l’articulació amb
gestió amb noves tecnologies del trànsit ,distribució, càrrega i descàrrega de les
mercaderies, per minimitzar l’impacte ambiental i el CO2

4.

CO N V IV ÈN CIA RESPO N SA BLE A M B ELS A N IM A LS

Els animals són també habitants de les nostres ciutats i pobles i tenen també drets i com a
éssers dependents que són. Ens correspon a tots i totes garantir-ne el benestar i fomentar una
bona convivència amb tota la ciutadania. En aquest sentit, la convivència, la defensa i la
protecció dels animals és un element important a la nostra proposta política.
- Implementarem mesures per a la protecció de la biodiversitat animal.
- Dotarem de més recursos a les xarxes de voluntariat
- Vetllarem pel compliment de les lleis de protecció de benestar animal i la formació dels
treballadors i treballadores públics
- Controlarem, estabilitzarem i treballarem pel benestar de les colònies de felins en els
entorns urbans dotant dels recursos necessaris els projectes per la seva correcta gestió
atenent el benestar animal i reclamant la corresponsabilitat de les administracions
supralocals en el correcte finançament de les accions.
- Creació d’una Àrea d’Esbarjo per a gossos amb una dimensió aproximada de 400
m2 envoltada d’una tanca de fusta de 80 cm. d’alçada, amb serveis adequats que
permetin el manteniment i bon estat de l’espai.

5.

CA P A L RESID U ZERO I CA P A U N A ECO N O M IA CIRCU LA R
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Avançar cap a una economia circular, baixa en carboni i basada en la sostenibilitat, la producció
neta, la responsabilitat ampliada del productor i el residu zero ha esdevingut una prioritat en les
polítiques de residus arreu. El quadrienni 2019-2023 és estratègic pel canvi
definitiu de la tendència, i cal que les ciutats estableixin polítiques proactives en els següents
àmbits:
-

Implementarem models que permetin assolir els percentatges de recollida selectiva i
reciclatge imposats per la Unió Europea (50% el 2020 i 60% el 2030)
o Prioritzarem la recollida de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM),
amb un tractament diferenciat per als grans generadors (sectors de la restauració,
el comerç alimentari, les escoles, les residències, etc.)
o Implantarem sistemes que promoguin la individualització i descartin l’anonimat.
Aquest model s’ha de basar en les mesures següents:
▪

Generalitzarem el sistema de recollida de porta a porta

▪

Estudiarem altres vies d’individualització, com ara contenidors tancats
amb sistema d’obertura per targeta o xip.

- Establirem una estructura que fiscal sigui capaç de visualitzar amb transparència el cost
de la recollida i el tractament, i que faciliti l’estímul de la recollida selectiva a través de
bonificacions en la taxa en funció del comportament individual (pagament per
generació) i dels resultats globals del municipi.
- Promourem polítiques per la prevenció de residus amb capacitat de ser
implementades a nivell local: lluita contra el malbaratament alimentari, extensió dels
compostadors domèstics allà on sigui possible, campanyes educatives per fomentar
compra de productes a granel o sense packaging addicional, etc..
- Potenciarem les polítiques educatives i de sensibilització en matèria de residus. Apostar
per la figura dels i les agents mediambientals a peu de carrer.

6.

PA TRIM O N I N A TU RA L
S’ha de reconèixer el patrimoni natural com un component essencial de la identitat de la nostra ciutat,

de la salut del territori i de la societat, i com una font de serveis (ecosistèmics) i d’oportunitats, de llocs
de treball i d’activitat econòmica. La nostra ciutat està immersa en el Parc Natural de La Zona volcànica
de la Garrotxa.

- Preservarem de manera efectiva els espais protegits.
- Prioritzarem la utilització de la biomassa forestal per a la producció de calor.
- Promourem una gestió forestal que augmenti la resistència i resiliència de les masses
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forestals als impactes del canvi climàtic
- Complimentarem de manera efectiva els principis del Conveni d’Aarhus d’accés a la
informació, participació del públic i accés a la justícia en matèria de medi ambient
- Preservarem el Paisatge com a element amb valor propi, de qualitat de vida, generador
de riquesa i identitat del territori. (Afloraments geològics a l’entorn del Fluvià, connexió
espais naturals, la transició natural entre la ciutat i el seu entorn vegetal)

IV.

POBLES I CIUTATS AM B FUTUR I TALENT

OCUPACIÓ DE QUALITAT, COORDINACIÓ POLÍTIQUES OCUPACIÓ, COL·LECTIUS
VULNERABLES, TREBALL AUTÒNOM, FORMACIÓ PER L’OCUPACIÓ, INDÚSTRIA, TURISME,
DESENVOLUPAMENT LOCAL, ECO N O M IA V ERD A , CO M ERÇ
La globalització neoliberal ha utilitzat com a eina per obtenir guanys il·limitats la falta de regles
de joc al món del treball, i ha destruït gran part de les regulacions laborals anteriorment
conquistades.
Cal apostar, per l’experimentació amb l’organització del treball, amb noves fórmules
d’habitatge, amb rendes mínimes compatibles amb l’ocupació, amb noves formes de gestió i
d’empresa, amb salaris de ciutat i amb models de governança diferents que, des de la
col·laboració, ajudin a posar en valor les persones i l’economia local.
Volem que Olot sigui activa en el desenvolupament local amb una política transversal en
ocupació, desenvolupament local, indústria, formació i turisme.
Les accions de formació hauran d’anar especialment encaminades a fer front a les persones en
situació d’atur de llarga durada i a formar les persones que volen millorar la seva qualificació al
llarg de la vida.
Liderarem la transició de model productiu i energètic demostrant que és compatible la creació
d’ocupació de qualitat amb assolir unes ciutats més inclusives i sostenibles.
Olot, una ciutat amb un pes industrial molt important, amb el seu ajuntament al capdavant ha
de transitar cap a un model productiu més eficient, més competitiu i equitatiu.

1.

PO LÍTIQ U ES D E D ESEN V O LU PA M EN T LO CA L

Cal transitar de les polítiques d’ocupació a la dinamització i el desenvolupament
socioeconòmic local del territori, posant l’accent, també, en la promoció econòmica, en la creació
i consolidació d’empreses, en la responsabilitat social, en polítiques de conciliació i nous usos
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del temps, en la millora i revalorització de polígons d’activitat econòmica, en el suport a noves
iniciatives.
Per tot això:
- Continuarem impulsant la tasca dels serveis locals de suport a nous emprenedors i
emprenedores i les PIMES, en especial a l’emprenedoria tecnològica, a la vinculada a la
transició energètica, la innovació social i a totes les formes d’economia social i solidària,
que generen llocs de treball més estables i satisfactoris.
- Reorientarem l’espai de coworking i en farem un espai especialitzat en una activitat
econòmica. incubadores i acceleradores d’empreses, fomentant el creixement de les
noves indústries, en especial les de base tecnològica i les que necessiten espais de
compartició d’infraestructures específiques com els fab- labs, facilitant la conversió
d’edificis i locals infrautilitzats la qual cosa els permet compartir recursos i estalvis en
despeses (energia, comunicacions, atenció, etc.).

2.

CONSOLIDAR UNA ECONOMIA VERDA I SOCIAL. L’ACTIVITAT CREA
CIU TA T I O CU PA CIÓ .

El món local ha de liderar la transició de model productiu i energètic demostrant que és
compatible la creació d’ocupació de qualitat amb assolir unes ciutats més inclusives i sostenibles.
No podem oblidar la importància de la producció sostenible com a motor de creixement econòmic
i d’ocupació. Cal promoure projectes integrals de millora i rehabilitació de barris, habitatges i
edificis.
Per tot això, des del món local:
-

Afavorirem aquelles infraestructures que permetin acollir noves activitats productives,
amb alta rendibilitat social, generadores d’ocupació i noves professions.

- Impulsarem Plans de millora dels polígons industrials, amb una visió integradora en
l’entorn urbà, incorporant els valors de l’ecoinnovació i la sostenibilitat. per millorar els
accessos, la mobilitat interna, la gestió de residus, serveis tecnològics, servei a les
empreses i als treballadors/es, amb l’objectiu de dinamitzar el teixit empresarial, i ser atractiu
per ubicar empreses de valor afegit i crei ocupació de qualitat.
-

Prioritzarem la inversió creadora de llocs de treball d’economia verda, apostant per
sectors d’activitat com les energies renovables, mobilitat o la indústria ecoeficient.

-

Impulsarem el Certificat d’empresa socialment responsable.
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-

Estudiarem la possibilitat d’impulsar projectes d’ecologia industrial aplicats als
polígons industrials ja consolidats per incrementar els resultats ambientals i econòmics
a través de la col·laboració en la gestió del medi ambient i dels recursos (aigua, energia
i materials); és a dir, potenciant l’aprofitament i la reutilització (residus industrials,
aigües residuals) o la transferència dels mateixos.

-

Fomentarem el reciclatge, el lloguer, l’intercanvi i l’ús compartit com alternativa a la
venda i per promoure l’ampliació de la vida útil dels productes i la maquinària.

3.

PER LA CREA CIÓ I EL FO M EN T D ’O CU PA CIÓ D E Q U A LITA T

Davant del fracàs d’aquest model basat en la desregulació, la precarietat i els baixos costos
laborals i malgrat les limitacions derivades del marc competencial i les dificultats de finançament;
apostem per crear treball digne, estable, segur, de qualitat i amb drets i els municipis hi poden
jugar un paper clau.
Per això, des del món local:
- Fomentarem l’ocupació, amb uns pressupostos i administració municipal que
prioritzin crear ocupació de qualitat, ajustant la despesa per afavorir la promoció
econòmica.
- Aprovarem partides pressupostàries pròpies per finançar polítiques actives de treball,
formació i poder garantir el manteniment dels serveis.
- Establirem ajudes amb microcrèdits per a la nova ocupació
- Afavorirem les compres públiques a les empreses socialment responsables (amb límits
salarials mínims i màxims, amb condicions laborals dignes, etc..)
- Desenvoluparem accions per tal de fer aflorar l’economia submergida.
- No col·laborarem amb les ETT, ni empreses de serveis integrals, ni agències de
col·locació amb ànim de lucre en les contractacions municipals.
- Garantirem el compliment de la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals, tant al sector privat com a les administracions públiques.
o Considerarem com a requisit imprescindible per demanar ajuts o subvencions
públiques, així com per accedir a l’adjudicació de contractes públics, tenir
aprovat prèviament el Pla de Prevenció de Riscos Laborals d’Empresa i no
superar la taxa de sinistralitat mitjana del sector productiu corresponent.
o Desenvoluparem polítiques educatives en matèria de PRL, associades a la
formació i capacitació professional.
o Garantirem la perspectiva de gènere en totes les accions que es plantegin en
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matèria de PRL.
o Aplicarem al 100% la legislació de salut pública en els apartats concrets de salut
laboral i desenvolupament dels apartats sobre tractament preventiu de malalties
professionals a l’Administració Local.
- Recuperarem la capacitat adquisitiva dels salaris per reactivar l’economia local.
o Introduirem un salari mínim local que consideri el nivell de vida a la localitat
com a eina de millora de la capacitat adquisitiva i de consum de les persones que
treballen a la localitat, ajuda a reduir la pobresa i l’exclusió, així com la
desigualtat (i també els costos d’alguns ajuts socials). Aquest salari, com a índex
de referència, haurà de ser part dels criteris en relació amb les peticions
d’empreses que gestionin i publiquin ofertes d’ocupació a través dels serveis
municipals.
- Introduirem un sistema de compra pública que potenciï les conductes socialment
responsables en l’ocupació. La capacitat de compra del món local ha de ser utilitzada
no tan sols per satisfer les necessitats finalistes de les polítiques públiques, sinó també
per assolir objectius generals entroncats directament en el bé comú.
o Introduirem mecanismes per garantir que de manera sistemàtica s’introdueixen
clàusules socials i ambientals en totes les licitacions públiques de les
Administracions Locals, amb el principi que cal justificar la seva no introducció.
o Introduirem les clàusules socials i ambientals en subvencions, convenis, preus
públics i taxes. I n’avaluarem el grau d’execució. Introduir unitats de control de
l’execució dels contractes que supervisin de manera independent i avaluïn els
resultats de les clàusules socials i ambientals.
o Impulsarem programes d’unificació de metodologies i clàusules de tipus socials
i ambientals per a la seva implementació en l’administració local. Regularem els
plecs de condicions i garantirem la participació sindical a l’elaboració dels
mateixos
- Impulsarem escenaris de repartiment del treball: treballar menys per a treballar
tothom.
o Promourem l’experimentació de fórmules de reducció de jornada laboral i de
llocs de treball compartits i avaluar-ne els resultats, en la línia dels estudis que
indiquen major productivitat i cohesió social en jornades compactades i en
fórmules innovadores de co-lideratge.
- Avançarem en el desenvolupament de les ciutats com a Territoris Socialment
Responsables (TSR) amb el que implica d’organitzacions híbrides, coparticipació
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d’agents socials, econòmics, tercer sector i administració i co-producció de polítiques
públiques per tal de resoldre els problemes socials.

4.

MILLORAR

L’EFICÀCIA

I LA COORDINACIÓ

D E LES POLÍTIQUES

D ’O CU PA CIÓ
- Impulsarem el funcionament dels Serveis Locals d’Ocupació com una agència de
col·locació, per tal de fer front a les agències de col·locació privades i garantir així el
caràcter públic dels serveis d’ocupació.
- Reclamarem a la Generalitat la creació de més Aules Actives com a instruments
d’orientació, intermediació i recerca de feina.
- Recuperarem les polítiques actives d’ocupació (PAO), coordinant l’actuació del SOC
amb els ajuntaments; configurant una única xarxa de serveis per l’ocupació sense
duplicitats i aprofitant els recursos; vinculant la seva activitat a les necessitats i
perspectives d’ocupació als sectors productius el territori; assumint les funcions del
SEPE i, en les poblacions que disposen d’agències de promoció local, creant consorcis
per a la gestió unificada de les polítiques actives i passives.
- Treballarem des dels municipis per a aconseguir modificar el marc competencial i
finançament en la generació de polítiques d’ocupació, per ser més efectius des del
mon local. Amb aquesta finalitat sol·licitarem a la Generalitat la descentralització i el
traspàs de les polítiques actives de mercat de treball i dels recursos necessaris al món
local.
- Superarem

les

limitacions

competencials

mitjançant

treball

coordinat

transversalment, de manera interna entre totes les administracions que tracten temes
laborals, i externament amb les diverses administracions que sectorialment influeixen
sobre l’ocupació pública.
- Treballarem la dimensió metropolitana en les polítiques de promoció econòmica i
ocupació, connectant-se en xarxa i promovent la connexió i col·laboració entre els
pobles i les ciutats. Cercar el suport mutu, la suma de forces, la coordinació des de
l’autonomia local per incidir en la política supramunicipal.

5.

PRIMER, LES PERSONES. ACCIÓ ESPECÍFICA PER A COL·LECTIUS AMB
M A JO RS D IFICU LTA TS.

Cal posar en el centre els drets de les persones i la justícia social. Treball, habitatge, equitat,
drets socials, educació, bé comú, en definitiva, la vida, han d’estar al centre de les polítiques
municipals.
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Això és especialment important pel que fa a l’ocupació. Dones, famílies monomarentals amb
fills i filles a càrrec, joves, persones migrades, majors de 50 anys, també treballadores
autònomes són expulsades d’un mercat laboral hipercompetitiu. L’Administració Local
experimenta directament les conseqüències de la falta de cohesió social originada per aquesta
situació i ha d’adquirir un compromís social en la millora de l’ocupació d’aquells col·lectius
amb més dificultats d‘ocupació.
Per tot això, des del món local:
- Promourem Pactes locals per l’ocupació i per la igualtat d’oportunitats, amb atenció
especial a dones i joves en situació d’atur i de risc d’exclusió, posant l’accent en
l’acompanyament a la gent en la seva formació i inserció al mercat de treball, més enllà
d’una ocupació puntual.
- Garantirem que cada persona aturada tingui un seguiment personalitzat dels serveis
d’ocupació, la qual cosa comportarà un reforç de la plantilla dels serveis locals
d’ocupació.
- Aprovarem partides pressupostàries pròpies per finançar polítiques actives de treball,
formació i poder garantir el manteniment dels serveis de foment ocupació, formació i
inserció.
- Establirem ajudes amb microcrèdits per a la nova ocupació
- Establirem ajudes i bonificacions en les ordenances fiscals per a les empreses i comerços
per a la contractació de persones a l’atur.
- Donarem suport a l’emprenedoria femenina, i en especial la que s’articula per via de
l’economia social, solidària i feminista elaborant un pla de suport als projectes
cooperatius que compleixin amb els principis d’igualtat, sostenibilitat i innovació
- Pla de xoc contra la precarietat laboral de les dones i contra l’atur femení. La pobresa té
cara de dona. Per aquest motiu es tindrà en compte la perspectiva de gènere en qualsevol
acció per l’equitat i la justícia social en cada poble i ciutat.
- Durem a terme prospeccions per analitzar els motius de la segregació de gènere dins
dels sectors productius més masculinitzats. Impulsarem mesures per potenciar la
presència de dones.
- Reconeixerem amb un distintiu municipal de qualitat a les empreses que apliquin
mesures per la igualtat salarial entre homes i dones, eliminant la precarietat sobre els
models de contractació, revisant els drets de conciliació i els abusos en les jornades
laborals flexibles; lluitant contra la segregació horitzontal i vertical, i contra l’abús i
l’explotació laboral en sectors d’alta feminització, com el de neteja; i amb mesures
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efectives i portades a la pràctica en la lluita contra l’assetjament sexual al treball.
- Fomentarem les polítiques de formació i els itineraris formatius a dones en tots els
sectors, i garantint les condicions laborals i els salaris dignes a totes les que treballen
directament o indirectament en el sector públic municipal.
- Impulsarem polítiques actives d’ocupació per a dones en situacions i àmbits
particulars, des de les que han estat víctimes de violències masclistes fins a les que
viuen en l’àmbit rural, estant especialment atents a potenciar nous sectors emergents
d’ocupació i l’economia verda.
- Impulsarem mesures en l’àmbit municipal per garantir que no siguin vulnerats els drets
laborals de les persones trans i el seu accés al mercat de treball pel fet d’haver realitzat
una transició en el gènere.
- Desenvoluparem polítiques que facin possible treballar en igualtat sense discriminació
per raó de gènere:
o Lluitarem per acabar amb la discriminació laboral de les dones. Impulsar
polítiques d’igualtat que evitin qualsevol discriminació de gènere i en especial
la discriminació salarial.
o Augmentarem la dotació pressupostària dels plans d’ocupació destinats a dones.
Estudiar i potenciar fórmules de creació de llocs de treball per als sectors
femenins més desfavorits, especialment per a dones víctimes de la violència
masclista, en situació d’atur de llarga durada, immigrants i per a dones en situació
d’exclusió social.
o Incorporarem indicadors de gènere als sistemes de seguiment i avaluació de
formació i ocupació, de manera que permetin valorar els resultats obtinguts i els
seu impacte en termes de gènere i, si s’escau, el disseny i la incorporació de
mesures correctores.
o Lluitarem contra la serofòbia. Fomentarem la inserció laboral de les persones
que viuen amb el VIH i protegirem els grups de persones més vulnerables amb
suport material i programes psicosocials.

6.

SU PO RT I PROTECCIÓ

PER A TREBALLADORS

I TREBALLADORES

A U TÒ N O M S
A Catalunya, cal millorar la situació normativa i les condicions de desenvolupament de la seva
activitat dels treballadors autònoms i de totes les persones que treballen per compte propi,
amb especial atenció a les males pràctiques habituals que abusen dels “falsos autònoms” o
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autònoms dependents.
Per fer-ho possible, des del món local:
- Contribuirem a generar mecanismes d’organització, representació i defensa de les
persones treballadores per compte propi.
- Crearem línies específiques d’assessorament I suport tècnic per a persones
autònomes, tant per a noves activitats com per a la seva consolidació i continuïtat.
- Treballarem des dels Ajuntaments per a que s’impulsin, a través de l’Institut Català de
Finances (ICF), línies especials de finançament per a persones autònomes i microcrèdits,
especialment per a projectes industrials en sectors mediambientals i energètics, de noves
tecnologies i d’innovacions aplicades als serveis socials.
- Estudiarem fórmules de crèdit municipal que ajudin a finançar iniciatives empresarials
que generin ocupació estable.
- Establirem un pla específic per detectar falsos autònoms i el reconeixement de la
condició de treballadors/es assalariats amb els drets inherents.

7.

A CCIÓ IN TEG RA L PER A LA FO RM A CIÓ I O CU PA CIÓ

La formació professional ha de ser el pilar fonamental per millorar la qualificació de la
població activa, amb l’objectiu de garantir el principi d’igualtat d’oportunitats. Les polítiques
formatives han de garantir l’accés a la formació professional al llarg de la vida i han de
permetre també el nostre enriquiment i creixement com a persones. Aquest objectiu requereix
un disseny i una execució amb la participació dels agents socials, orientats a una acció integral
per a la formació i l’ocupació, cuidant la relació ocupació – educació i la transició entre escola i
treball.
Per tal de fer-ho possible, des del món local:
- Desenvoluparem programes de suport a les transicions formatives (de l’ESO a la
postobligatòria, o al món laboral)
- Aprofundirem en els Plans Locals de Formació Permanent.
- Impulsarem Plans formatius amb perspectiva de gènere. Programarem i realitzarem
la formació ocupacional diversificada i contínua tenint en compte la incorporació al
mercat de treball de dones de totes les edats, particularment aquelles amb baixa
qualificació i edats amb major dificultats d’inserció al mercat laboral.
- Promocionarem els programes de formació i treball (escoles tallers, tallers
ocupacionals, cases d’ofici).
- Potenciarem la formació professional dual entre tots els centres de cicles formatius i les
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empreses de la zona. Establir plataformes d’innovació a on els estudiants resolguin
problemes i reptes reals de les empreses i administracions.
- Crearem l’Escola de segona oportunitat com a resposta a l’abandonament escolar

8.

LA IN D Ú STRIA CO M A M O TO R D E L’ECO N O M IA LO CA L

L’articulació de baix a dalt de l’activitat econòmica, partint de la comunitat (barri, poble),
continuant pel municipi i l’entorn supramunicipal (comarca, comarques gironines) i arribant a
l’escala nacional ha de ser fruit d’una planificació coherent amb l’ordenament territorial i d’acord
amb les capacitats i aspiracions de cada territori, així com del treball coordinat de
desenvolupament en cada escala territorial.
La indústria ha de tornar a ser un motor de l’economia olotina i ha de ser capaç de generar
nous llocs de treball. En aquest sentit, la transició a una economia més ecològica, començant per
la transició energètica a un model 100% renovable que ha de marcar un nou cicle
d’inversions.
Per això des del món local:
- Treballarem per desenvolupar i dur a terme una política industrial i productiva pròpia
amb dimensió local, centrada en les capacitats de la població, les oportunitats en el
context econòmic local i global, i les característiques del territori.
- Apostarem per una política comercial que protegeixi i difongui la indústria local.
- Fomentarem pactes locals entre representants del món empresarial i de les persones
treballadores per a la transformació del teixit industrial i garantir una transició justa
cap a un nou model.
- Apostarem per una indústria local innovadora, sostenible i renovada, basada en la
qualitat de l’ocupació, orientada cap a la producció de béns i serveis amb més valor
afegit, més valor social i menys petjada ecològica.
- Afavorirem aquelles infraestructures que permetin acollir noves activitats
productives, amb alta rendibilitat social, generadores d’ocupació i noves professions.
- Promourem empreses innovadores no exclusivament de contingut tecnològic. La
innovació en fórmules de gestió participatives i si s’escau de copropietat. En especial,
les empreses de l’economia social com les cooperatives i les societats laborals, les
empreses d’inserció, els Centres Especials de Treball i altres fórmules d’economia
social, que estan arrelades al territori i poden contribuir al seu desenvolupament..
- Promourem pools de talent d’empreses d’un mateix sector, que, malgrat la
competència, puguin generar un planter amb una qualificació específica.
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- Impulsarem Plans de millora dels polígons d’activitat econòmica, amb una visió
integradora en l’entorn urbà, millorar els accessos, la mobilitat interna, la gestió de
residus, serveis tecnològics, servei a les empreses i als treballadors i treballadores, per
a dinamitzar el teixit empresarial, i ser atractiu per ubicar empreses de valor afegit amb
creació d’ocupació de qualitat.
- Garantirem la millora d’un transport públic de qualitat, garantint la connectivitat
entre l’oferta i la demanda d’ocupació i facilitar la tria del transport públic en detriment
del vehicle privat, especialment pel que fa a l’accés als polígons industrials.
- Treballarem per capgirar el sector de la construcció. Cal revertir l’esquema de
funcionament del sector, dominat per un grapat de grans empreses multiactivitat
altament vinculades al sector financer que acaparen les grans obres públiques i de les
quals depenen un dens teixit productiu de petites empreses locals.
- Incrementarem els ajuts a la rehabilitació d’edificis, activitat que requereix de mà
d’obra molt formada, davant del repte de complir amb la normativa europea sobre
eficiència energètica.
- Impulsarem polítiques de rehabilitació del nucli antic
- Crearem llocs de treball associats a aquestes polítiques, atès el caràcter intensiu en mà
d’obra de l’activitat rehabilitadora, amb especial esforç per formar i donar ocupació als
col·lectius amb risc d’exclusió.

9.

EL CO M ERÇ FA V ID A , FA CIU TA T I CREA O CU PA CIÓ .

Mantenir l’equilibri entre els diferents formats comercials, vetllar pels drets dels treballadors i
les treballadores del sector i el dels consumidors i les consumidores, protegint el comerç de
proximitat han de ser objectius dels propers anys.

-

Rebutjarem la instal·lació de grans superfícies comercials fora de la trama urbana o
que, trobant-se dins d’aquesta, no representin una integració real amb el teixit
comercial i l’espai públic existent.

-

Impulsarem un Pla de protecció del comerç urbà davant la normativa actual dels
arrendaments urbans; que entre d’altres propostes tingui una dotació de foment i ajuda
al comerç de proximitat, estableixi mesures econòmiques i fiscals.

-

Establirem mesures econòmiques i fiscals per recuperar l’activitat comercial dels locals
buits situats en eixos comercials.

-

Farem dels mercats municipals impulsors del producte de Km0 i ecològic i promotors
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dels bons hàbits alimentaris.
-

Potenciarem les fires artesanals i els mercats d’intercanvis.

-

Estimularem una major presència de productes de proximitat, locals, ecològics i de
comerç just en l’oferta comercial, tant en els establiments permanents com en els
temporals (mercats ambulants, fires, etc.)

-

Establirem reduccions en les taxes dels mercats setmanals i en els comerços on la venda
sigui exclusivament de producte de proximitat (20%) o ecològic (40%)

-

Crearem el distintiu local de comerç de producte de proximitat.

-

Reconeixerem amb distintius els establiments comercials amb una llarga trajectòria com
a defensa de la diversitat i la personalitat comercial dels nostres centres urbans.

-

Continuarem amb les iniciatives comercials mediambientals en els hàbits de compra,
com per exemple les campanyes de sensibilització per un consum responsable o per
eliminar l’ús de bosses de plàstic.

-

Establirem aliances, preferentment mitjançant associacions locals, amb aquells
comerços que estiguin disposats a contribuir a la millora de la qualitat de l’espai públic
i a la dinamització de la vida social i cultural del municipi o barri en el que es troben.

-

Vetllarem pels drets dels consumidors i consumidores, i promoure mesures informatives
i de conscienciació dels drets dels treballadors i treballadores del comerç, especialment
en el petit comerç i els establiments de proximitat del barri.

-

Donarem suport i difusió als comerços que portin a terme mesures de responsabilitat
social empresarial en l’exercici de la seva activitat, sigui tant a nivell intern (política de
recursos humans, per exemple) com de cara al seu entorn (col·laboració amb el teixit
associatiu local).

-

Assegurarem el compliment de les normatives existents, entre d’altres, en matèria
d’horaris comercials, fórmules i modalitats de venda, seguretat i drets dels consumidors
i les consumidores i recollida i tractament de residus.

10.

PER UN TURISME LOCAL DE QUALITAT, RESPONSABLE I SOSTENIBLE I A M B
U N A M ILLO R Q U A LITA T LA BO RA L

Proposem el turisme de qualitat i responsable que al factor de desenvolupament local n’ha
d’assegurar també la sostenibilitat social i ambiental. Per fer-ho possible ens cal incentivar
models que promouen turisme familiar i allotjaments de qualitat; activitats de turisme actiu i de
descoberta del territori (senderisme, cicloturisme, educació ambiental,...); valoritzar els
productes agroalimentaris, l’artesania i la creativitat artística, el patrimoni, el producte i la cuina
local.
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Les premisses amb què treballarem es basen en la participació de la comunitat en la definició
del model turístic, el respecte pels valors i les formes de viure i la defensa del patrimoni (natural,
paisatgístic, històric, arquitectònic, industrial, etnològic,...).
La creixent presència de fórmules empresarials mal anomenades “d’economia
col·laborativa” ha suposat, a més d’una enorme destrucció de treball, l’emergència de noves
formes d’economia submergida, sense garanties bàsiques per als treballadors/es.
L’aposta per un turisme sostenible i responsable no es pot sostenir amb un treball que, de
manera generalitzada, s’està precaritzant. Necessitem fer front a la precarietat i defensar un
treball digne en el turisme.
-

Establirem juntament amb el sector acords en matèria de formació i l’ocupació
mitjançant els Serveis d’Ocupació Local.

-

Destinarem la taxa turística a la inversió en els diferents àmbits del patrimoni abans que
destinar-lo al consum turístic i la promoció.

-

Aplicarem els principis del turisme responsable tant en l’àmbit de la sostenibilitat
econòmica com social de l’activitat turística, i especialment, en el de la responsabilitat
social de les empreses en el respecte pels valors del territori on estan ubicades i les
condicions laborals que ha d’oferir un sector líder en l’economia

-

Desenvoluparem en l’àmbit de la sostenibilitat social, el concepte de “capacitat de
càrrega social” o capacitat d’acollida turística i introduirem les mesures que ajudin a
facilitar la convivència entre turistes i residents.

-

Lluitarem contra les ofertes turístiques que actuen fora de la legalitat, especialment
pel que fa als apartaments turístics.

-

Crearem l’observatori del turisme amb dades qualitatives i quantitatives integrat en la
base de dades de l’observatori de desenvolupament local.

-

Potenciarem els productes locals del territori en l’oferta turística per evitar-ne la seva
banalització.

-

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

-

Modernitzarem les oficines de turisme locals: millorar la gestió, debatre la ubicació,
ampliar horaris i sistemes d’atenció, creació de punts d’informació 2.0, promoció del
lloc web.

-

Revisarem i millorarem les senyalitzacions i les informacions dels indrets turístics,
establint itineraris de relat integrat i accessible a les persones amb dèficits visuals.

-

Mancomunarem recursos i itineraris patrimonials amb les poblacions veïnes.

- Impulsarem una política de promoció turística vinculada al respecte de drets laborals i
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millora de la qualitat laboral, impulsant i donant a conèixer la creació d’un segell de
qualitat social per als establiments respectuosos amb els drets laborals.
- Acordar amb el sector que les cases rurals, hotels, apartaments etc. puguin oferir als seus clients
una mobilitat en bicicleta.

- Desenvoluparem campanyes d’informació de drets bàsics, detecció de situacions d’abús
i explotació laboral.
- Desenvoluparem campanyes específiques contra les externalitzacions fraudulentes i
contra l’ús de falsos autònoms.
- Desenvoluparem campanyes específiques per a detectar activitats de falsa economia
col·laborativa vinculades a vulneració dels drets laborals.
- Enfortirem i millorar la col·laboració amb la Inspecció del Treball.
-

Impulsarem una regulació de les activitats vinculades a l’economia col·laborativa en relació
amb el treball.

1.2.1 FEM IN ISM ES

I

LG TBI+,

INTERCULTURALITAT,

CIU TA D A N IA

LAÏCITAT,

IN CLU SIV A ,

SEGURETAT

I

M IG RA CIO N S

PROTECCIÓ

DE

I

DRETS,

PARTICIPACIÓ CIUTADANA, COOPERACIÓ INTERNACIONAL, PAU I D RETS
H U M A N S, M EM Ò RIA D EM O CRÀ TICA
El municipi és l’espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants que tenen el dret a trobarhi les condicions per la seva realització política, social, econòmica, cultural i ecològica, el que
comporta assumir també deures de solidaritat.
Som unes ciutats i uns pobles diversos i això implica superar el paradigma de la integració, per
passar als drets de ciutadania. Els ciutadans i les ciutadanes hem de poder viure plenament a la
ciutat o el pobles, sense discriminacions, sense exclusions i sense renúncies. Reconèixer els drets
de ciutadania vol dir reconèixer les persones com iguals, reconèixer que poden participar en
espais de decisió, apoderar-les.
Els nostres municipis formen part de la xarxa de ciutats refugi per a poder incidir davant la
crisi humanitària que estem vivint a Europa i dotar les nostres ciutats i pobles dels recursos
necessaris per acollir els contingents de població refugiada compromesos pel govern espanyol i
que aquest continua incomplint.
Aquesta diversitat cultural que enriqueix els nostres pobles i ciutats pot generar conflictes i és
per això que les institucions hem d’actuar sempre tenint en compte les diferents opcions de
creença partint des d’una posició de neutralitat. En un moment d’enfortiment del
fonamentalisme religiós i dels moviments racistes, xenòfobs i de la dreta extrema és necessari
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establir el compromís amb la llibertat de consciència i la independència de les institucions
municipals cap a qualsevol confessió religiosa. En aquest sentit, la laïcitat no noms consisteix
en el respecte i reconeixement a les diferents creences sinó que suposa una postura activa
per construir una convivència pacífica entre iguals.
Un municipi de drets és també un poble o ciutat més cohesionada amb un model de seguretat
basada en la protecció de drets de la ciutadania a través la cooperació comunitària, la prevenció
i la resolució de problemes.
La participació ciutadana és un dret de ciutadania. Després de dues dècades assajant
metodologies i processos innovadors per a la millora de les decisions públiques, ara hem
d’avançar en la codecisió activa en la conformació i definició d’aquestes polítiques, contribuint a
una governança local de més qualitat.
Els drets no tenen fronteres i després de quasi tres dècades de polítiques públiques de
cooperació al desenvolupament, assistim a una nova generació d’accions de solidaritat a partir
dels Plans Directors de Cooperació, Justícia Global, Pau i Drets Humans que ens ressituen en la
nova conjuntura internacional, amb l’Agenda de Desenvolupament 2030 i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible com a marc general.
Alhora, volem fer compatible aquests municipis de drets amb el reconeixement dels valors
progressistes, populars i republicans que han caracteritzat els nostres pobles i ciutats. És per
aquest motiu que desenvoluparem programes de memòria històrica que es fonamentin en la
contribució del municipi a la defensa dels principis del moviment obrer, del republicanisme, del
feminisme i de l’antifeixisme que ens connecten amb la lluita global per construir un món més
just, més humà i més fratern.
Uns pobles i ciutats de drets vol dir promoure la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere
i l’eliminació de les desigualtats i violències que es deriven de l’orientació sexual, la identitat de
gènere i les diferències en el desenvolupament sexual.
Les polítiques feministes són imprescindibles en el camí que cal recórrer per assolir uns pobles
i ciutats de drets. Són un dels motors per avançar cap a un nou model socioeconòmic i cap a la
construcció d’un municipi més just.

1.

FEM IN ISM ES I LG BTI+

1.1.

O RG A N ITZA CIÓ D E L’A JU N TA M EN T
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La justícia de gènere i LGTBI+ ha de ser una prioritat transversal del conjunt de les polítiques
públiques. Per aconseguir aquesta transversalitat és imprescindible, que l’estructura organitzativa
de les polítiques de gènere sigui reforçada i més enllà de gestionar determinats serveis específics
sigui un àmbit efectiu de dinamització, seguiment i suport al conjunt dels departaments per
incorporar la perspectiva de gènere: formant al personal de l’Ajuntament, establint referents en
totes les àrees, avaluant sistemàticament l’impacte de gènere de les intervencions, fent
pressupostos feministes, adaptant els sistemes d’informació, incloent clàusules d’igualtat en
contractes, convenis i subvencions entre altres mesures, fent-ne seguiment i establint mecanismes
de sanció en cas d’incompliment.
- Integrarem la regidoria de feminismes i LGBTI+ a l’alcaldia la qual garantirà la
transversalitat a totes les regidories de l’Ajuntament i organismes i empreses
dependents. Cal situar aquestes polítiques a Alcaldia per tal que tinguin suficient suport
polític, una visió general de les actuacions municipals i la capacitat per coordinar el
treball intersectorial i transversal.
- Impulsarem l’elaboració d’una auditoria amb perspectiva de gènere a tota l’estructura
municipal, incloses les externalitzacions i altres empreses proveïdores. també, fomentar
l’ús d’indicadors per a una presa de decisions més responsable.
- Impulsarem una participació ciutadana paritària en totes les esferes de presa de
decisions públiques, a través de les noves tecnologies i a l’abast de tothom que trenqui
amb les dinàmiques presencialistes de burocratització, professionalització i
mercantilització de la participació. Cal garantir una representació i participació
paritària de les dones a totes les esferes formals i informals de gestió de
l’Administració municipal.
- Incorporarem clàusules socials que promoguin la equitat de gènere en les contractacions
públiques i vetllarem per la equiparació salarial i per salaris dignes en
sectors feminitzats. Eventualment, estudiarem la municipalització de les concessions
més feminitzades si s’hi detecta precarització. Fomentarem que la contractació i les
concessions de l’Ajuntament garanteixin la no-discriminació per raó d’orientació sexual i
identitat de gènere i promoguin l’ocupació de les persones amb més dificultats del
col·lectiu LGBTI+ així com l’ocupació de dones racialitzades i/o llegides en clau religiosa.
- Elaborarem un pla estratègic d’actuació integral local per la justícia de gènere actualitzat
i amb propostes transformadores. Establint les línies i prioritats que es promouran a
partir d’una metodologia participativa amb col·lectius feministes i ciutadania, que
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realitzi una diagnosi, situï les línies estratègiques i mesures, les implementi i coordini i
es realitzi una avaluació continuada. En línies estratègiques per a la prevenció primària
(visibilització i comunicació; informació i treball en xarxa; conscienciació i implicació),
línies estratègiques per eixos d’intervenció (educació/coeducació; salut; serveis socials;
urbanisme i transport; seguretat i justícia; laboral; esport, oci i cultura) i línies
estratègiques

transversals

(formació

a

professionals;

investigació;

avaluació

continuada).
- Crearem, des del municipi o des del Consell Comarcal un Pla local LGBTI+ a través d’un
procés participatiu i obert a la ciutadania així com el desplegament de la llei contra la
LGBTIfòbia. Per fomentar la visibilització (commemoracions, tot tipus de
documentació), formació a professionals, persecució de la discriminació, promoció de
la salut (campanyes de prevenció, no-discriminació i despatologització), inclusió de la
perspectiva LGBTI+ en els plans municipals (infància, gent gran, salut, etc) i el suport a
la creació d’entitats.
- Revisarem la situació laboral del personal de l’Administració local per tal de garantir la
igualtat d’oportunitats, revertir situacions de bretxa laboral dona-home, eliminar la
precarietat sobre els models de contractació, revisar les polítiques de conciliació i els
abusos en les jornades laborals flexibles, i enfortir les polítiques per evitar l’assetjament
sexual.
- Oferirem formació sobre perspectiva de gènere i diversitat LGTBI+ al personal
municipal i al personal d’empreses o entitats que realitzen tasques per a l’Ajuntament,
amb mesures de seguiment de l’impacte d’aquesta formació.
- Adequarem l’Administració a la diversitat actual de models familiars flexibilitzant els
requisits i integrant definicions de família més amplis i diversos. Garantir que la
normativa municipal relativa als drets humans i els plans i programes estratègics
incorporin la perspectiva de gènere i la diversitat LGTBI+.
- Oferirem eines de prevenció, detecció i protecció de situacions d’assetjament masclista
i assetjament del col·lectiu LGTBI+ i posar a disposició una persona de referència a
cada àrea.
- Crearem un manual de bones pràctiques comunicatives de l’Ajuntament, amb
col·laboració de les organitzacions feministes, LGBTI+ i mitjans de comunicació locals.
Per incloure la perspectiva de gènere i la diversitat LGTBI+ en la comunicació interna i
externa de l’Ajuntament. Utilitzar el llenguatge de manera inclusiva i tenir en compte
les persones trans i no binàries i la diversitat de models de família en formularis i
documents. Vetllar per un ús inclusiu i respectuós del llenguatge i les imatges als
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mitjans de comunicació públics i a internet que eviti el sexisme, els estereotips,
l’estigma, el binarisme de gènere i les expressions LGBTIfòbiques.

1.2.

PRESSUPOSTOS

Es realitzaran pressupostos amb perspectiva de gènere com a eina política-econòmica no
només en termes d’equitat i eficiència pressupostària, sinó també en l’assoliment de millors
nivells de vida per a tota la ciutadania. Analitzar i definir els pressupostos posant en primer
terme el seu impacte en la vida de les persones i establint la relació entre els recursos i les
mesures que es volen dur a terme és un pas fonamental per fer més transparent la pràctica
governamental i afavorir/promoure la participació directa de la ciutadania en la gestió a les
institucions.
- Garantirem la distribució de la despesa pública de forma equitativa que implica recollir
els indicadors pressupostaris d’ingressos i despeses desagregats per sexe; visibilitzar les
persones a les quals va destinada la despesa pública i incorporar el criteri de gènere en
l’assignació dels recursos públics; comptabilitzar el treball no remunerat a l’hora de
planificar la política econòmica; incorporar el treball reproductiu a les estadístiques
oficials; garantir la segregació de les dades per sexe, així com d’altres indicadors que
puguin ser necessaris, garantir la participació dels col·lectius de dones i feministes en
l’elaboració dels pressupostos, i garantir la transparència i la rendició de comptes.
Caldrà establir les ràtios d’inversió directe i indirecte que es volen assolir al llarg de la
legislatura.
- Incrementar el pressupost per a les polítiques de justícia de gènere i LGTBI+ recuperant
la inversió pública, per revertir les retallades que les polítiques d’austeritat i deute han
tingut sobre les diferents àrees públiques relatives a la sostenibilitat de la vida com serien
serveis socials, sanitat, educació i atenció a la infància; i a més, aquelles que tenen un
impacte directe en el desenvolupament de la vida com la llibertat de moviments i la
seguretat, amb un vincle directe amb l’organització de l’espai públic, la proliferació de
zones verdes, la il·luminació dels carrers i places, etc. Així com promoure l’esport i la
cultura produïda per dones i del col·lectiu LGTBI+ per via de la contractació preferent
o per via subvenció.

1.3.

RECONEIXEMENT I VISIBILITAT

L’apoderament de les dones i dels col·lectius LGBTI+ és imprescindible per a l’eliminació de
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les desigualtats. Cal produir canvis en la manera de relacionar-nos amb el poder i exercir el
lideratge en tots els àmbits, social, polític i econòmic, per transformar la societat i erradicar el
patriarcat.
- El Consell de Dones, amb la participació dels moviments de dones i feministes del
municipi, ha d’esdevenir l’òrgan consultiu de les polítiques públiques municipals amb
mecanismes participatius que facilitin la participació: optimitzant reunions i horaris, amb
espais de cures infantils i facilitant la participació per via de les noves tecnologies.
- S’establirà un Consell LGBTI+ d’àmbit municipal o comarcal, accessible, participatiu,
convertint-lo en l’espai consultiu i de seguiment de l’execució del Pla Local LGTBI+,
entre d’altres accions. Per dinamitzar i incentivar la participació del moviment LGBTI+
en el disseny i l’aplicació de les polítiques municipals per a la diversitat i la promoció
de polítiques públiques transversals en totes les àrees del govern.
- Fomentar que espais com la biblioteca pública compti amb un apartat o espai de
materials feministes i LGTBI+. I treure documentació clarament masclista o LGTBIfòbia.
- Serà important que el 8M sigui un dia de visibilització, suport a les entitats, manifestació
etc. També poder enfocar actes de tipus més polític, no purament de celebració i per
descomptat fugint dels estereotips.
- Impulsarem mesures per a la recuperació de la memòria històrica de les dones i el
feminisme i del col·lectiu LGBTI+
- Impulsarem la visibilització dels models de diversitat LGBTI+, en especial persones
transsexuals i transgènere, als mitjans de comunicació públics municipals i també en les
campanyes de difusió de festes i esdeveniments del municipi.
- Ens adherirem a la xarxa de municipis LGTB+.

1.4.

VIDES LLIURES DE VIOLÈNCIES

Actualitzar els protocols i circuits de violències masclistes. Desplegar un pla d’abordatge
integral de les violències masclistes amb recursos i serveis per a la formació, prevenció,
detecció, l’atenció, la recuperació i la reparació. Garantir una dotació pressupostària suficient
per assegurar l’eficàcia de les mesures integrals regulades per llei. Amb un model d’abordatge
de les violències sexuals en espais públics i garantint l’accés als serveis de totes les dones —
amb diversitat funcional, dones joves, dones caps de famílies monomarentals, dones
transsexuals, dones migrants... Promoure la participació dels grups de dones i feministes en
l’elaboració i l’avaluació de les polítiques públiques en violències masclistes.
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- Valorar especialment, malgrat la diversitat del territori, els serveis d’atenció a les
violències sexuals, actualitzant pràctiques i protocols i ampliació pressupostària dels
SIADs (Serveis d’informació i atenció a les dones) .
- Possibilitat que l’Ajuntament exerceixi l’acusació penal en casos especialment greus de
violències masclistes o LGTBIfòbia, respectant sempre les decisions de les persones
afectades.
- Realitzarem un Pla Municipal de Prevenció de les violències masclistes impulsant
programes d’educació afectivosexuals, foment de masculinitats no violentes i prevenció
de les violències 2.0.
- Farem del 25N una data important. Caldrà generar actes de commemoració,
sensibilització. Procurar que aquests actes puguin tenir un contingut de caire polític,
preventiu, sensibilitzador sobre la problemàtica.
- Elaborar un pla de prevenció, seguiment i assessorament específic per a dones joves i
adolescents en situació de violència masclista tenint en compte les especificitats de la
gent jove i la violència que es produeix a les xarxes socials. Incidir de forma específica
en la formació al professorat, en perspectiva de gènere i diversitat LGTBI+. Resulta
bàsic fugir d’una postura higienista i aprofundir en una autèntica educació afectivosexual .
- Implementar de manera efectiva la Llei contra la LGBTIfòbia. Desplegar el servei
d’atenció integral i donar-lo a conèixer a tots els barris. I assegurar l’accés als serveis
d’assessorament i acompanyament contra la LGBTIfòbia a les persones menors d’edat
de manera autònoma, anònima i segura. Vetllar per una atenció trans als espais de salut
llunyana a la patologització.

2.

CIUTADANIA INCLUSIVA, M IGRACIONS I INTERCULTURALITAT.

Garantirem, drets, deures i oportunitats de la població migrant i minories ètniques.
Reconeixerem la diversitat cultural com un eix de la inclusió social als municipis i promourem
la interculturalitat com una eina de cohesió social.
- Garantirem el dret de representació i participació de les persones migrades. Facilitarem
la incorporació d’ofici al cens electoral de totes les persones estrangeres (comunitàries i
no comunitàries) que tinguin dret a vot a les eleccions municipals i defensarem el dret a
vot en tots els processos electorals, incloent consultes i referèndums, de totes les
persones que viuen a Catalunya a partir d’un any de residencia.
- Incorporarem llibres i materials en diverses llengües a les biblioteques públiques i
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fomentarem projectes extraescolars que reconeguin llengües i cultures de famílies
migrades residents als nostres pobles i ciutats.
- Reconeixerem i valorarem la riquesa que suposa la diversitat lingüística.
- Potenciarem les polítiques de reconeixement i reparació. Revisarem la història local i
reconeixerem les víctimes de la colonització i l’esclavitut, i les seves conseqüències,
assumint la responsabilitat des d’un punt de vista moral i simbòlic.

3.

CONVIVÈNCIA I LAÏCITAT
- Impulsarem un Pacte per la Convivència democràtica al municipi, fonamentat en la
laïcitat, generant espais de diàleg i desenvolupant mesures d’interlocució i mediació per
a la prevenció de conflictes en l’espai públic.
- Garantirem la independència i neutralitat simbòlica dels ajuntaments de qualsevol
confessió religiosa.
- Eliminarem qualsevol tipus de simbologia religiosa en els actes oficials, en llocs i edificis
de titularitat públic i suprimirem qualsevol homenatge públic a imatges, sants o símbols
religiosos.
- Garantirem que en els cementiris públics i en tots els tanatoris es puguin celebrar tot
tipus de cerimònies, sense cap exclusió per motius de religió o de conviccions.
- Seguirem les recomanacions que la Llei de Culte de Catalunya sobre la previsió de sòls,
en els plans urbanístics, on s’admetin els usos de caràcter religiós de nova implantació
segons les necessitats i les disponibilitats dels municipis.
-

Vetllarem per la laïcitat en l’educació en els centres educatius de titularitat pública i els
sostinguts amb fons públics.

-

Garantirem el dret de les persones menors a no ser adoctrinades en els centres públics i
concertats, i vetllarem per l’eliminació de qualsevol tipus de simbologia religiosa, actes
i proselitisme religiós en el sí de les escoles.

4.
•

LLUITAR CONTRA ELS DELICTES D´ODI I DISCRIMINACIÓ ALS MUNICIPIS.
Continuarem el treball de tolerància zero a qualsevol forma de racisme i xenofòbia,
prioritzant la lluita contra els delictes d’odi i discriminació als municipis. Exercir l’acusació
particular en els delictes greus vinculats a racisme, xenofòbia, masclisme, homofòbia,
aporofòbia i altres expressions d’odi i discriminació, succeïts al municipi.
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5.

JU STÍCIA I D RETS H U M A N S

- Defensarem una justícia propera. Reclamarem una Justícia propera, defensar des dels
municipis l’oposició a les tendències centralitzadores o comarcalitzadores com en el cas
dels anomenats jutjats de clàusula sòl o en els jutjats de violència masclista o la
tendència de deixar sense funcions els jutjats de pau.
- Potenciarem i ampliarem els serveis d’orientació jurídica dels municipis, potenciant la
conciliació i la mediació com a eines per a la resolució alternativa de conflictes.
- Donarem suport a aquelles mobilitzacions transversals i unitàries que representin la
pluralitat del 80% dels catalans i catalanes en contra de la repressió i de la judicialització
de la política.

6.

U N M O D EL D E SEG U RETA T D E PRO X IM ITA T I CO M U N ITA RI
- Definirem un model de seguretat de les Policies Locals comunitari i arrelat als barris.
Cal definir millor el model de seguretat de Catalunya, el paper de les policies locals que
depenen dels Ajuntaments i la seva coordinació amb el Cos de Mossos d’Esquadra.
- Elaborarem Plans Locals de Seguretat. L’elaboració d’aquests Plans ha de contemplar
mecanismes de participació de la ciutadania i de les entitats locals. Incorporar la
proposta de celebrar una Convocatòria Unificada d’accés de les policies locals cada any.
- Dotarem a la Policia Local amb una persona de referència i especialitzada en violències
masclistes (inclosa la violència sexual) i en LGBTIfòbia.
- Confeccionarem per part de la Policia Local un mapa anual de les denúncies i atacs de
caràcter masclista i de LGBTIfòbia als municipis per tal de poder articular polítiques
públics específiques de prevenció, atenció i seguiment en aquelles zones on es
produeixin més violències.

7.

M ÉS PA RTICIPA CIÓ CIU TA D A N A .

La democràcia és una manera de redistribuir el poder per tal que la ciutadania pugui
intervenir més, i més sovint, de manera més clara i directa, plantejant sobre quins temes vol
parlar i amb capacitat d’influir en la decisió.
Retornarem el protagonisme de les polítiques públiques a la ciutadania i als seus
representants a les institucions. Per fer-ho possible és necessari restablir una nova relació entre
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la ciutadania i els seus representants basada en el compromís i la participació. A més, apostem
per una ciutadania activa, implicada, protagonista de la política.
- Elaborarem Plans municipals de participació que recullin l’estratègia global del govern,
tenint present tots els nivells, projectes i actors, intentant reduir les tradicionals
desigualtats en la participació d’alguns col·lectius i posant especial èmfasi en reduir i
eliminar les barreres que fan que certs col·lectius/grups participin menys (com per
exemple les dones).
- Farem que els principals plans i programes d’Olot contemplint un rocés de participació
ciutadana: Pla d’Actuació Municipal, Plans d’Ordenació Urbanística, Plans Estratègics,
Plans integrals de joventut, de gent gran, de serveis socials.
- Incorporarem instruments diversos de participació com els Nuclis d’Intervenció
Participativa, Fòrums, enquestes deliberatives, Consells Ciutadans...
- Regularem i promourem la iniciativa ciutadana: de baix cap a dalt: Volem que la
ciutadania marqui l’agenda. Per això promourem que la ciutadania, mitjançant la
recollida de signatures, pugui proposar determinades actuacions dels ajuntaments:
o Introducció de punts de l’ordre del dia als Plens dels ajuntaments, així com
també propostes d’acord, o peticions d’audiències públiques.
o Impuls d’un procés participatiu sobre certa decisió, actuació o política
pública.
Ens comprometem a garantir la creació i bon funcionament dels següents consells:
- El Consell de Ciutat. Constituirem aquest consell com a òrgan global de participació, de
consulta i assessorament i emissió d’informes. El seu objectiu serà el de debatre i valorar
les grans línies estratègiques i els afers principals del poble o la ciutat.
- El Consell econòmic i social, amb els agents socials, per debatre la política econòmica
i de desenvolupament local i activitats de la localitat amb criteris socials, ecològics i
econòmics.
- El Consell Assessor d’Urbanisme i Política Territorial, com a òrgan local de participació;
de caràcter informatiu, deliberatiu i propositiu, als efectes de garantir i fomentar els drets
d’iniciativa d’informació i de participació de la ciutadania en els processos urbanístics
de planejament i de gestió.
- Impulsarem el Consell Municipal de les Dones amb dotació econòmica i suport tècnic.
- Fomentarem les associacions i l’associacionisme i la seva participació en la gestió de
serveis i en l’elaboració de polítiques.
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8.

CIUTATS I POBLES IMPLICATS EN LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL, LA PA U I
ELS D RETS H U M A N S.

Malgrat que les diferents lleis en matèria de cooperació, tant en l’àmbit català com espanyol,
reconeixen el paper dels municipis i els ens locals dins el mapa de la cooperació internacional,
aquesta política pública ha estat greument qüestionada en els darrers anys i ha hagut de
reafirmar la seva existència en un context de recentralització i limitació de competències i
arguments populistes en contra dels principis bàsics de la cooperació.
En els pròxims 4 anys, hem de seguir renovant els arguments per defensar la necessitat
d’aquesta política pública i ampliar el suport que tradicionalment ha tingut entre la població
a tot Catalunya. En aquest sentit, posar la mirada en la promoció i la defensa dels Drets
Humans, l’assumpció a nivell municipals dels compromisos presents a l’Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sostenible, la coherència de polítiques pel desenvolupament (CPD).
- Prioritzarem projectes de cooperació pel desenvolupament que tinguin una clara
voluntat transformadora i que garanteixin la sobirania alimentària, la justícia social,
l’enfocament en drets humans, la perspectiva de gènere i els processos de pau i de drets
humans.
- Elaborarem un Pla Director de Cooperació incorporant la lògica dels objectius els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions Unides
- Impulsarem les polítiques d’agermanament i/o partenariats amb ciutats d’arreu del
món per incentivar el vincle entre migracions i desenvolupament per optimitzar el seus
impactes positius tant en els territoris d’origen, destí i trànsit.
- Apostarem per la cooperació pel desenvolupament com una eina de transformació
social. Prioritzarem els projectes de sensibilització i Educació per al Desenvolupament
(EpD basats en la promoció de la Cultura de Pau i la No-violència i que adoptin nous
formats que ens permetin arribar a nous públics.
- Promourem la Coherència de Polítiques per al Desenvolupament (CPD), incorporant
altres àmbits municipals (desenvolupament d’un sistema d’indicadors, compra pública
responsable, banca ètica, medi ambient, etc.), per tenir en compte els impactes de les
nostres accions i treballar per un desenvolupament sostenible des d’un punt de vista
global.
- Donarem suport al teixit social. Treballarem per difondre els seus esforços, mitjançant
exposicions, conferències, fires, tallers per tal que la ciutadania conegui el millor
possible la tasca desenvolupada per les ONG’s.
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- Enfortirem la cooperació entre el nostre municipi amb altres administracions: Si els
esforços dels municipis es posen en comú amb altres ajuntaments, mitjançant el Fons
Català de Cooperació, o iniciatives bilaterals, les possibilitats d’impacte es
multipliquen.

9.

PO LÍTIQ U ES PÚ BLIQ U ES D E M EM Ò RIA

- Fomentar les polítiques de memòria: Impulsar l´elaboració des dels municipis d’un cens
de víctimes i victimaris rigorós i detallat. Promoure el lliure accés, sense restriccions, a
la documentació dels arxius municipals on es trobi informació relacionada amb les
víctimes i els seus repressors. Promocionar actes de memòria i retirar la simbologia
franquista i revisió del nomenclàtor en compliment de la Llei 52/2007.
- 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, amb participació ciutadana i dels
organismes culturals del municipi, per actuar en les següents línies:
ü Identificarem, catalogarem i senyalitzarem els espais locals de la memòria
(especialment de les fosses comunes de la Guerra Civil, però també d’espais
relacionats amb la lluita antifranquista, antigues cooperatives pageses i obreres,
passant per antigues presons…).
ü Difondrem el patrimoni memorial existent amb punts d’informació i campanyes de
difusió.
ü Promourem la recollida de testimonis orals dels fets històrics locals més destacats.
ü Donarem suport a les activitats d’entitats locals i a la tasca de d’investigació i de
difusió. Incorporarem activament els centres educatius en els programes i actuacions
memorials.

ANNEXOS
1

EL M ÓN LOCAL PRECISA D’UN NOU M ARC D’ORGANITZACIÓ
TERRITORIAL I D’IM PULS AL M UNICIPALISM E
1.

UN NOU MODEL DE FINANÇAMENT A LES ADMINISTRACIONS LOCALS
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Necessitem un nou model de finançament basat en el repartiment dels recursos i el dèficit en
funció de les competències reals i la lleialtat institucional, que doti als Ajuntaments del marge
de maniobra suficients per decidir políticament sobre les prioritats dels municipis.
Després de més de deu anys de promeses dels diferents governs de l’Estat d’establir un nou
Model de Finançament Local, hores d’ara no hi ha ni tant sols una proposta.
Pel que fa a la Generalitat tampoc ha desenvolupat l’Estatut en matèria de règim local.
Reclamem, per una banda el nou model de finançament estatal i per l’altra, el
desenvolupament de la Llei de finances locals dins del marc Estatutari, ambdós negociats i
acordats amb el món local.
Les seves prioritats han de ser:
- Un sistema de finançament que es faci d’acord amb el repartiment competencial,
respectant els principis de suficiència de recursos, equitat, autonomia i responsabilitat
fiscal
- Equilibrar la despesa pública que assumeixen els Ajuntaments, què és un 19% del total
del Estat i el finançament que perceben, el qual es manté en un 13% des de fa anys,
mitjançant una major participació en els tributs de l’Estat (IRPF i IVA) i un increment
de les subvencions no condicionades.
- Exigir els pagaments dels deutes de la Generalitat als ajuntaments per prestació de
serveis i acords de cofinançament (escoles bressol, i altres)
- Modificació de la regla de la Despesa que limita, de manera unilateral per part de
l’Estat , el creixement pressupostari dels Ajuntaments.
- Derogació de la modificació de l’article 135 de la Constitució, que obliga també als
Ajuntaments al pagament del deute financer, per davant de la cobertura dels serveis
públic i de les inversions municipals.
- Derogació de la LRSAL, per recentralitzadora, fiscalitzadora i limitadora de la capacitat
del govern i de les polítiques desenvolupades pels ajuntaments.
- Aprovar la nova llei de finances locals, que incorpori l’augment de la capacitat financera
dels ens locals, en base a incrementar les transferències no condicionades, quantificar
les necessitats de finançament en funció no només de les competències pròpies sinó
també de les assumides considerant l’equilibri i cohesió territorial
- Reclamarem un pla extraordinari d’inversions de sostenibilitat i cohesió social i urbana
que substitueixi el PUOSC, per suplementar l’execució d’obres, serveis i
infraestructures locals i millorar l’espai públic, potenciant les pràctiques comunitàries
dutes a terme pel teixit associatiu del barri o municipi.
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2.

EL MUNICIPI I LA VEGUERIA, LES ESTRUCTURES TERRITORIALS DE
GOVERN DE PAÍS

El model vigent presenta dèficits significatius en la seva funcionalitat, duplicitats manifestes i
manca de coordinació.
Apostem per una nova llei d’organització territorial des de la mirada de l’Estatut de
Catalunya que resolgui els problemes històrics dels ajuntaments i que s’articuli des del
municipi i la vegueria com les úniques estructures bàsiques del país, i en què la comarca sigui
l’espai institucional mancomunat i complementari per incrementar l’eficàcia i la qualitat dels
serveis públics municipals des de la plena autonomia local i la voluntat associativa.
Amb aquesta proposta, la vegueria esdevindria el punt de trobada de la territorialització de
l’administració de la Generalitat i la representació del poder local, amb una triple funció: com a
ens local, com a àmbit de prestació dels serveis territorials de la Generalitat i com a àmbit per a
la planificació territorial de Catalunya.
La comarca es configuraria com un ens de mancomunació voluntària dels serveis locals dels
municipis.
Per això:
- Elaborarem una nova llei d’organització territorial de Catalunya que refongui la
legislació de vegueries, comarques i àrees metropolitanes de Catalunya.
- Reconeixerem legalment i institucionalment aquelles realitats metropolitanitzables,
com l’eix Cambril-Reus-Tarragona i l’àmbit d’influència de Girona.

3.

GOVERNS LOCALS AMB SUFICIENTS COMPETÈNCIES I FINANÇAMENT PER
SER G O V ERN D E PA ÍS I D E PRO X IM ITA T

El món local després de 40 anys de recuperació democràtica encara viu immersa en la
reivindicació del seu ple reconeixement com a govern de país. Ni el govern de JxC i ERC avui
ni de JxS i la CUP abans no han reconegut el valuós paper dels ens locals, ni el govern del PPCs a l’Estat espanyol. Tot el contrari, hem viscut un procés de recentralització i maltractament
mitjançant receptes involutives, retallades socials i mesures fiscals regressives pel govern de
l’Estat, juntament amb el menysteniment del Govern de la Generalitat. Avui, amb el govern a
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l’estat del PSOE, de moment només hem escoltat bones paraules però cap mesura que reconduís
la situació existent.
Reivindiquem el paper que des de fa 40 anys han tingut els governs locals en la lluita contra la
pobresa, la cohesió social, l’equilibri territorial, la sostenibilitat i la construcció nacional. Volem
pobles i ciutats sostenibles en els seus recursos i en les seves petjades ecològiques, i ens
reafirmem en què els pobles i les ciutats són els dics de contenció de la crisi i de defensa dels
drets de la ciutadania, i són els espais principals per generar alternatives socials i econòmiques
per pal·liar els efectes de la crisi i de les retallades.

Per poder aprofundir en uns governs de proximitat i de país:
- provarem la nova llei de governs locals. El model institucional de Catalunya, s’ha
d’inspirar en els principis que històricament el municipalisme català ha interioritzat,
positivat i desenvolupat al llarg dels anys de democràcia local. És necessari, per tant,
bastir l’arquitectura institucional local dels principis de democràcia, d’autonomia local,
de subsidiarietat, de diferenciació, d’asimetria i flexibilitat institucional, d’igualtat en
l’accés als serveis públics, d’equilibri territorial, de desenvolupament sostenible, de
polítiques d’igualtat i de cooperació interterritorial. Per això creiem que és necessari
elaborar una nova llei de governs locals que hauria de:
- Incorporarem entre els seus principis el concepte de subsidiarietat en la regulació de les
relacions dels governs locals amb la Generalitat de Catalunya i els altres nivells de
govern. Tot d’acord amb la Carta europea de l’autonomia local.
- Garantirem un nucli competencial propi, atribucions que seran exercides per aquestes
entitats amb plena autonomia de govern i d’administració. Aquesta concreció
competencial assegurarà els drets bàsics de la ciutadania (educació, igualtat, serveis
socials, salut pública, treball, habitatge, cultura), la cohesió social i territorial i la
protecció i el desenvolupament normatiu dels béns comuns.
- Reconeixerem la diversitat i l’heterogeneïtat del municipalisme, definint els municipis
de règim especial: els municipis de muntanya, turístics, historicoartístics, micropobles,
municipis de gran població o els que disposen de grans instal·lacions industrials o grans
infraestructures, o el règim especial de l’Aran.
- Refermarem la legitimitat democràtica. Tota institució supralocal, sigui quin sigui els
seu àmbit territorial o nivell de gestió, ha d’estar legitimada i sostinguda per
mecanismes d’elecció directa de la ciutadania.
- Revisarem el model de governança dels ens locals, impulsant un model de govern local
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relacional i un model de governança interna. Aquest nou model hauria de fomentar
les mesures de transparència, govern obert, qualitat democràtica i participació
ciutadana.
- Incorporarem elements d’innovació local i d’enfortiment del sector públic com la
contractació social responsable, el suport a l’economia social i el cooperativisme i la
protecció jurídica dels processos de municipalització.

4.

IMPULSAR I PROMOURE LA XARXA MUNICIPALISTA DE CATALUNYA I
PARTICIPAR DE LA CONSTRUCCIÓ DE L’EUROPA DE LA CIUTADANIA I D ELS
BÉN S CO M U N S

És necessari enfortir l’activitat coordinada dels governs locals en una xarxa comuna per
afrontar tots els conflictes que es produeixin al nostre país i apostar per l’Europa de les
Regions, de les Ciutats i de la Ciutadania.
Cal recuperar la unitat d’acció del municipalisme i superar l’obsolet esquema dual que ha
viscut el municipalisme associatiu els darrers 40 anys, amb una Federació de Municipis de
Catalunya, que representava les grans ciutats metropolitanes, i una Associació Catalana de
Municipis, que feia aquesta funció a la resta del territori. Una fragmentació que responia al
bipartidisme PSC-CIU i on avui dia els governs son molt plurals i precisen de més diàleg, acords i
concertacions.
Cal recuperar l’activitat coordinada dels governs locals per afrontar tots els conflictes que es
produeixin al nostre país. En aquest sentit, son mes necessaris que mai espais de confluència,
debat i acords que proposem s’articulin des de:
- El Consell de Governs Locals, avui inoperant i sense haver-se convocat ni renovat en
l’actual mandat municipal.
- Renovarem el municipalisme de base associativa en un ens unitari de nova planta.
Explorar les vies per transitar cap a un nou ens associatiu sobre la base i l’experiència
de les dues associacions a partir de la recuperació de la unitat d’acció del municipalisme
amb la missió de defensar l’autonomia local i que expressi la pluralitat i la diversitat
dels pobles i ciutats de Catalunya i alhora sigui inclusiu i integrador de totes les
sensibilitats dels governs locals.
- Participarem en les organitzacions municipalistes i en les organitzacions similars
d’abast europeu. (CGLU, Medcities, Metropolis,...). És fonamental que el
municipalisme participi a les institucions europees. A l’Europa d’avui cal avançar cap a
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les sobiranies compartides, on el món local també hi sigui present.

5.

LA V EU D ELS PO BLES I CIU TA TS A EU RO PA

Les eleccions municipals coincideixen el mateix dia que les eleccions europees. Aquesta és una
bona oportunitat per poder connectar les batalles dels municipis amb les de l’esfera europea i
viceversa.
El municipi i l’entorn supralocal és l’espai més proper on molts dels problemes i reptes europeus
i globals es viuen, i alhora des del municipi es poden fer contribucions decisives a l’abordatge
d’alguns d’aquests reptes d’abast continental i planetari. El canvi climàtic i una transició
ecològica justa, el dret a asil, la justícia global i la solidaritat, el respecte a tots els drets humans
i el multilateralisme i la democratització de la governança multinivell, entre d’altres.
El municipi és i ha de ser un actor fonamental en l’esfera global, ja que molts dels reptes que
hi tenim, com per exemple l’accés a l’habitatge, venen determinats per factors globals i
interdependents. Però per a una major incidència política, les propostes que fem també han
de ser multinivell, on cada administració els pugui abordar des del seu àmbit.

•

Reforçarem i participarem en les xarxes municipals d’abast europeu i global (com per
exemple la CEMR, la ICLEI i la CGLU), així com els espais de coordinació d’àrees
metropolitanes i regions, prioritzant les xarxes que tenen estructures democràtiques, per poder
treballar en xarxa i tenir més força per influir en les polítiques globals que afecten la qualitat
de vida dels nostres veïns i veïnes.
1. Durem la veu dels barris i municipis també directament a Europa, a través del Consell
de Municipis i Regions d’Europa i altres institucions i vetllar pel compliment de la Carta
Europea d’Autonomia Local. Apostem per fer política des de la proximitat i connectar
les batalles amb altres municipis que en tinguin de similars.
2. Demanarem una revisió de la Directiva Bolkenstein de la Unió Europea, que planteja
limitar la capacitat dels ajuntaments per a garantir una contractació pública que
afavoreix als proveïdors de proximitat.
3. Contribuirem a la democratització de la institucionalitzat europea i de les institucions
globals, preservant el multilateralisme, limitant el poder dels lobbies empresarials i
exigent transparència i control democràtic i feminitzant les institucions i organismes en
els que participem.
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