PROPOSTES PROGRAMÀTIQUES
MUNICIPI EQUILIBRAT. Els ajuntaments d’Esquerra fan compatible el creixement econòmic amb
el medi ambient i l’entorn urbà amb l’horitzó d’un desenvolupament equilibrat
•

Impulsar, en aquells municipis en què encara no s’hagi iniciat, el procés de redacció de l’Agenda
21, com un autèntic pla estratègic a curt, mitjà i llarg termini que incorpora diagnosi de la realitat
municipal, participació ciutadana i pla d’acció local; els resultats per determinar les actuacions
que poden guiar, en gran mesura, la redacció del pla general urbanístic del municipi.

•

Relligar els barris en l’espai urbà articulant l’estructura viària i de ser veis.

•

Establir rutes per a vianants que connectin els espais verds i de lleure a l’aire lliure de les
diferents zones del nucli urbà entre ells i amb els espais naturals més adequats de l’entorn del
nucli.

•

Fomentar els sistemes de connexió biològica entre els espais oberts, l’espai construït i les
masses forestals.

•

Aproﬁtar els espais naturals per a les persones, creant zones per a l’esbarjo, el passeig i
l’esport on es pugui anar amb bicicleta o simplement caminar amb una relativa tranquil·litat.

•

Elaborar ordenances municipals de protecció del medi natural i urbà i de defensa del
paisatge.

•

Avaluar els riscos i les conseqüencies dels fenòmens naturals propis del nostre clima mediterrani
(aiguats, incendis forestals, nevades, ventades, etc.) i actualitzar els plans de protecció civil de
tipus especial i territorial a ﬁ d’adaptar-los als canvis de circumstàncies de cada municipi. En
cas que encara no se n’hagi impulsat cap, elaborar-lo ha d’esdevenir una prioritat.

•

Integrar la gestió forestal en la planiﬁcació territorial i urbanística, en especial en aquells
municipis amb un gran poblament dispers on s’intercalen urbanitzacions rodejades per grans
masses forestals, i crear zones de diferents usos del sòl a ﬁ d’evitar la propagació d’incendis
forestals.

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. El desenvolupament econòmic i social per aconseguir una
millor qualitat de vida de les persones no pot limitar, en els ajuntaments d’Esquerra, la capacitat
de renovació tant del medi ambient com dels recursos naturals presents i futurs
•

Fugir del sistema de creació d’urbanitzacions que provoquen un creixement desordenat i dispers
i tenen un cost de manteniment molt alt per al conjunt de la població. Afavorir la regulació de
les urbanitzacions ja existents, dotar-les dels ser veis públics bàsics i impulsar polítiques que
garanteixin la convivència d’usos per fer front als costos del creixement difús.

•

Elaborar plans de gestió i preser vació a nivell local dels espais oberts amb interès ecològic
o paisatgístic, o que compleixen una funció compensadora de les activitats urbanes. Aquests
espais no han de ser considerats només com a espais residuals per a futurs creixements.

ELECCIONS MUNICIPALS 2007

45

•

Vetllar per la gestió adequada dels recursos naturals, patrimonials i culturals de la població per
tal de garantir el seu manteniment a mitjà i llarg termini.

•

Regular les activitats intensives ramaderes que tinguin un impacte en el territori i el medi
ambient.

MUNICIPI COMPACTE. Els ajuntaments d’Esquerra aposten per un model de municipi compacte,
vertebrat en la convivència d’usos, amb uns centres urbans forts i cohesionats i ben relacionats
amb els barris
•

Promoure un urbanisme tendent a crear un municipi compacte i continu, dens, policèntric,
multifuncional i participatiu... la ciutat complexa.

•

Afavorir en el planejament urbanístic el desenvolupament del petit i mitjà comerç urbà i l’equilibri
entre els diferents formats d’oferta.

•

Potenciar les illes de vianants i, simultàniament, els plans de dotació d’aparcaments perquè
afavoreixin el comerç urbà tant al centre com a totes les àrees urbanes amb una presència
destacada de l’activitat comercial.

•

Crear circuits urbans per a la pràctica de l’esport.

•

Fer les reser ves de sòl a les zones de nova urbanització i engegar estratègies per alliberar sòl
allà on sigui necessari per tal de dotar els barris de tots els equipaments escolars, esportius,
etc. que necessita la ciutat compacta.

•

Fomentar, on sigui possible, la creació de centres educatius integrats (infantil, primària i
secundària).

ESPAI PÚBLIC. El disseny, la gestió i el manteniment de l’espai públic dels ajuntaments d’Esquerra
recull les necessitats de la ciutadania i les situa com l’eix central de la política urbanística del
municipi. Cal fer compatible l’ús de l’espai públic amb una millora de la neteja i la conservació
així com de la seguretat
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•

Pensar i dissenyar l’espai públic des de la perspectiva de gènere, de manera que es puguin
aconseguir espais integradors on es barregi la gent i on la seguretat sigui un factor a considerar,
perquè tothom s’hi senti còmode. Plantejar la il·luminació de l’espai públic com un factor de
seguretat.

•

Afavorir i assegurar la creació i el bon manteniment dels espais verds.

•

Afavorir que les amplades de les voreres siguin proporcionals a l’amplada dels carrers, procurant
que no siguin inferiors a 1,5 metres a cada costat, i en cas de carrers de poca amplada, tendir
a convertir-los en zones de preferència per a vianants.

•

Establir eixos cívics als centres de les poblacions, barris o nuclis, pensats de manera que
els espais de vianants guanyin presència, i minimitzar l’espai de circulació rodada al mínim
necessari.

•

Recuperar les façanes ﬂuvials i/o marítimes amb criteris d’integració territorial i de recuperació
i protecció dels seus ecosistemes.

•

Ordenar l'horta marginal.

•

Potenciar la pràctica esportiva en els espais verds, de manera que se’n fomenti el respecte i la
recuperació en favor de la ciutadania.
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•

Controlar la contaminació acústica i establir sectors i horaris de baix nivell de soroll en les
zones residencials del municipi.

•

Constituir el Consell Assessor Urbanístic, previst com a voluntari a la llei d’urbanisme, per
garantir i fomentar els drets de participació dels ciutadans i ciutadanes en la deﬁnició del
municipi.

REHABILITACIÓ I HABITATGE. Els ajuntaments d’Esquerra potencien les polítiques de rehabilitació,
especialment dels centres urbans, així com el sistema de lloguer i la construcció i promoció
d’habitatges socials
•

Facilitar en el barris antics i centres urbans l’aparició de propostes arquitectòniques innovadores
que combinin l’arquitectura històrica amb la moderna.

•

Establir una ordenança especíﬁca de subvencions a les taxes de llicència d’obres i/o d’activitats,
amb la corresponent dotació pressupostària, per fomentar la millora del paisatge urbà.

•

Diﬁcultar l’especulació dels solars no ediﬁcats i dels habitatges desocupats amb mesures
ﬁscals desincentivadores (increment de l’IBI, taxes especíﬁques...). Fomentar la incorporació
al mercat dels habitatges buits mitjançant incentius a la rehabilitació estructural i/o funcional.
Establir, si cal, una ordenança municipal reguladora de tot el procediment. En els municipis
grans o que s’ho puguin permetre, cal crear oﬁcines de rehabilitació del parc d’habitatges.

•

Evitar la venda de sòl municipal susceptible de ser utilitzat per a la promoció d’habitatge públic
de venda o lloguer.

•

Actuar en barris degradats utilitzant la fórmula de compra-reforma-lloguer al mateix propietari,
garantir la millora d’una zona urbana i la creació d’una borsa d’habitatge. Les reformes les
poden realitzar empreses de caràcter social.

MOBILITAT. L’acció dels ajuntaments d’Esquerra ha d’afavorir i potenciar els desplaçaments a peu
i amb transport públic en detriment dels desplaçaments amb vehicle privat per tal d’aconseguir
una major qualitat urbana
•

Millorar el ser vei de transport públic municipal i intermunicipal. Crear, on sigui possible, carrils
especials per a la circulació del transport públic i reduir, així, els temps dels desplaçaments.

•

Instaurar els camins escolars com a vies de circulació preferent, escollides entre els recorreguts
més utilitzats pels nens i nenes per acudir al seu centre d’ensenyament.

•

Promoure la creació de zones de prioritat invertida, on els vehicles circulen a una velocitat
compresa entre 10-20 km/h, ocupen un lloc secundari respecte als vianants i ciclistes, i no hi
ha cap separació física entre els usuaris.

•

Crear aparcaments d’intercanvi a les entrades de les ciutats connectats amb transport públic
amb el centre. Potenciar els aparcaments dissuasius perimetrals als espais més cèntrics.
Crear aparcaments per a bicicletes i vehicles de dues rodes, repartits estratègicament.

•

Promoure l’ús de la bicicleta en la trama urbana i en desplaçaments interurbans curts i/o
planers, amb la creació, consolidació o extensió d’una xarxa de carrils bici coherent i segura
que tingui en compte la suﬁciència i la continuïtat dels itineraris.

•

Promoure els sistemes per compartir el vehicle privat, tipus cotxe multiusuari o Carsharing (un
grup de ciutadans comparteix una ﬂota de vehicles) o altres.
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INNOVACIÓ I QUALITAT AMBIENTAL. Els ajuntaments d’Esquerra fomenten la recerca de sistemes
innovadors que potenciïn l’estalvi i el consum racional dels recursos naturals, i permeten recuperar
la qualitat ambiental dels municipis
•

Elaborar un pla municipal d’usos de l’aigua, amb especial èmfasi en la reutilització d’aigües
depurades o de menor qualitat per a aquells usos que ho permeten (reg, neteja de vials...).

•

Fomentar la instal·lació i l’ús d’aparells reductors del consum d’aigua entre els veïns i veïnes
(ﬁltres d’aireig d’aigües, cisternes de doble descàrrega...).

•

Elaborar una ordenança municipal per l’estalvi d’aigua, amb especial èmfasi en el foment d’actituds.

•

Controlar la qualitat de l’aigua, tant l’aigua potable de les fonts naturals com la de les piscines
públiques.

•

Elaborar un pla de millora de l’enllumenat públic per a la reducció de consum energètic i l’adaptació
a la llei de contaminació lumínica.

•

Prohibir la circulació motoritzada en zones d’alt valor ecològic, i limitar-la a una xarxa bàsica en
les altres zones naturals.

•

Supervisar la higiene dels equipaments d’ús públic (albergs, hotels, residències per a la gent
gran, mitjans de transport, mercats, zones d’esport), així com l’actuació responsable de les
persones encarregades de manipular aliments de consum comunitari.

•

Controlar les plagues modernes (coloms, cotorres, gavines...) amb programes especíﬁcs.

ÚS DE RECURSOS. Els ajuntaments d’Esquerra promouen l’ús racional dels recursos per tal de
contribuir a un canvi de cultura respecte dels hàbits i les formes de consum del recursos i les
polítiques de reciclatge
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•

Impulsar la reutilització i el reciclatge dels envasos. Fomentar la recuperació dels hàbits tradicionals
no malbaratadors de recursos (cabàs, bossa del pa...). Establir mecanismes de coordinació amb els
comerços per tal de col·laborar en l’establiment de sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos.
Facilitar la tasca al comerciant amb assessorament i suport tècnic directe per part del municipi.

•

Desplegament decidit de la recollida selectiva de residus. Si no s’ha fet encara, s’ha d’incorporar
la recollida segregada de matèria orgànica, i posar en marxa les deixalleries ﬁxes o mòbils
necessàries per donar servei a tots els veïns i veïnes.

•

Augmentar en quantitat, ja sigui de contenidors o de serveis, la capacitat de recollida d'envasos,
vidre i paper/cartró. Promoure, en els municipis que sigui viable, la recollida porta a porta com el
sistema més eﬁcient de recollida selectiva.

•

Elaborar un pla municipal d’estalvi energètic.

•

Fomentar la construcció d’ediﬁcis municipals amb criteris ambientals (bioclimàtics i de
funcionalitat). Promoure modiﬁcacions en les seves instal·lacions per tal d’anar incorporant
criteris de sostenibilitat.

•

Establir boniﬁcacions de l’impost de circulació als vehicles que consumeixin exclusivament o
prioritàriament energies renovables.

•

Fomentar, mitjançant subvencions directes i/o boniﬁcacions de l’impost d’obres, la incorporació
d’energia solar tèrmica i altres mesures d’estalvi energètic als ediﬁcis existents.

•

Promocionar els miniparcs eòlics en terrenys o instal·lacions públics.
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•

Promocionar les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics o sostre de promoció pública
(habitatges o polígons), mitjançant la fórmula de “lloguer de sostres”, extensiu a sostres privats.

•

Fer estudis locals de viabilitat per a petites centrals de biomassa (per producció elèctrica o calor).

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA. Els ajuntaments d’Esquerra promouen polítiques de dinamització de
les activitats econòmiques del municipi, tot estimulant els sectors emprenedors i l’ocupació
•

Liderar la cooperació i la coordinació entre les administracions públiques i els agents privats
implicats, mobilitzant i optimitzant els recursos disponibles per aconseguir la màxima eﬁciència
en les polítiques d’ocupació, més enllà de les pròpies competències municipals.

•

Col·laborar en l’establiment de canals de comunicació entre els centres educatius, les empreses
i les administracions per tal d’ajustar l’oferta de formació professional a les necessitats locals
del mercat de treball. Crear els òrgans consultius i de participació social que puguin vertebrar
aquesta comunicació.

•

Vetllar per la formació i la inserció laboral dels desocupats, amb especial atenció als col·lectius
amb risc d’exclusió social, i també d’aquells que tenen una integració més difícil al mercat
laboral (jovent, dones, majors de 45 anys).

•

Establir una borsa de treball municipal de fàcil accés (operativa telemàticament) a què puguin
accedir ocupadors i demandants d’ocupació.

•

Crear el Club de la Feina, un espai físic assistit per un tècnic competent i destinat als demandants
d’ocupació, amb els recursos necessaris per a facilitar que tothom pugui assolir i escollir
adequadament el lloc de treball: ordinador, impressora, correu electrònic, models de currículums,
publicacions especialitzades (ofertes/demandes), informació de cursos de formació ocupacional,
accés a pàgines web d’ocupació, etc.

•

Treballar per la recol·locació de persones que perdin la feina per processos de tancament o
deslocalització d’empreses. En aquest mateix sentit, en les possibles negociacions de noves
implantacions o trasllats d’empreses, es vetllarà perquè les plusvàlues derivades de la possible
requaliﬁcació de terrenys industrials no siguin mai un incentiu al tancament o deslocalització de
la mateixa empresa.

•

Promoure l’esperit emprenedor i innovador, especialment entre el jovent, a través de la creació
de punts d’informació, assessorament tècnic i ﬁnancer, amb l’objectiu d’estimular la creació de
petites empreses de tipus associat o cooperatiu, així com de l’autoocupació. En funció de les
possibilitats del municipi, s’arribarà a la creació de centres (vivers d’empreses) per tal d’allotjar
inicialment els emprenedors en el procés de creació i arrancada dels seus projectes.

•

Donar suport a la creació d’empreses amb ﬁnalitats socials.

•

Vetllar per la protecció de les zones de conreu davant la urbanització excessiva del territori. Crear, on
sigui possible, parcs agraris que permetin donar valor a l’espai agrari i al sector primari en general.

•

Progressar en la cogestió dels mercats municipals, entre les autoritats municipals i els
comerciants.

•

Potenciar el desenvolupament turístic garantint la participació dels diversos agents presents en
el sector (institucionals i privats) i contribuint a la generació d’una font de riquesa i llocs de treball
estable, al reequilibri territorial i a la descongestió de les zones madures.

•

Implicar el sector privat en la promoció turística del municipi i avançar en models de partenariat
públic-privat (codecisió i coﬁnançament).
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•

Crear una xarxa de camins o vies verdes i recuperar, si escau, els antics traçats dels carrilets i la seva
infraestructura, per tal de donar altres possibilitats i models de desenvolupament turístic al municipi.

•

Agilitar i simpliﬁcar la tramitació municipal de l’obertura de nous negocis. Facilitar la transmissió
familiar de l’activitat comercial.

•

Vetllar per la disciplina de mercat i la igualtat de condicions de competència entre operadors
comercials com a element vertebrador i de defensa del petit comerç, que cohesiona i revaloritza
l’espai públic urbà.

•

Promoure la incorporació de les dones a professions tradicionalment masculines. A més,
s’establiran mesures especíﬁques per a promocionar l’ocupació i l’autoocupació de les dones
amb tallers de formació, microcrèdits que facilitin l’activitat emprenadora i esperonant la seva
promoció laboral.

ECONOMIA DEL CONEIXEMENT. Els ajuntaments d’Esquerra potencien i faciliten la incorporació de
la ciutadania a aquelles activitats econòmiques vinculades a l’economia del coneixement i a les
noves tecnologies
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•

Treballar per una nova administració municipal més transparent, moderna i accessible per a
la ciutadania. Fomentarem el coneixement i l’ús de les TIC (tecnologies de la informació i la
comunicació) per part del personal al servei de les administracions locals, tant per facilitar les
polítiques transversals dins de la pròpia administració com també per facilitar la gestió per als
mitjans i petits ajuntaments a través de la connexió en xarxa.

•

Connectar el municipi a l'alta velocitat per tal de gaudir de les prestacions més avançades del
món digital. Vetllar pel desplegament de les infraestructures de les comunicacions, en especial
en els polígons empresarials.

•

Promoure una ciutadania en xarxa i apropar l’assistència sanitària i els serveis socials de qualitat
a la ciutadania.

•

Incentivar i facilitar la incorporació de les empreses a les noves tecnologies. Contribuir a la
creació de referents empresarials innovadors i dinamitzadors de l’economia local, impulsant la
nova indústria del coneixement.

•

Promoure l’ús de les TIC com a eina de coneixement i promoció cap a l’exterior del municipi i, en
particular, la presència del municipi en el nou portal turístic de Catalunya.

•

Promoure la creació de continguts de valor afegit. Afavorir la difusió dels nostres artistes i
creadors, així com la digitalització del patrimoni cultural obrint aquest coneixement a Internet.

•

Donar prioritat a l'ús de programari lliure en català a l’Administració municipal i fomentar-ne l’ús
entre el conjunt de la ciutadania i les empreses locals.

•

Utilitzar les prestacions que ofereixen les noves tecnologies, pel que fa a l’accés a la informació
per part de les persones amb discapacitat, per tal d’oferir facilitats per a la realització de gestions
amb l’Administració local i l’accés a la informació.

•

Vetllar perquè l’accessibilitat a les eines informàtiques no diﬁculti les opcions de les persones amb
discapacitat a l’hora d’accedir a les ofertes de feina i a les proves de selecció de personal municipal.

•

Promoure l'ús de les TIC en tot els processos productius de les empreses, molt especialment de les
petites i mitjanes empreses establertes en localitats amb una població inferior als 50.000 habitants.

•

Promoure el sistema Wi-ﬁ i col·laborar en el programa Banda Ampla Rural per tal de facilitar l’ús
de les tecnologies sense ﬁl tant a l’Administració com a la ciutadania i a les empreses locals.
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