PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019
AJUNTAMENT DE GAVÀ
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PREPARATS PER GAVÀ
Tan important és fer les coses i fer-les bé com fer-les compartides. Tan
important és governar com fer-ho de manera oberta, amb diàleg, proximitat i
transparència. Estic convençuda que aquest és el fonament per fer de la
política, de la relació entre la ciutadania i les administracions que la
representen, un exercici real d’honestedat i coresponsabilitat, de confiança i
compromís mutu.
Amb aquesta visió plantegem el Pla d’Actuació Municipal 2016-2019, un
document estratègic que surgeix del mandat democràtic expressat a les urnes i
de la implicació activa i directa de la ciutadania de Gavà, de les desenes
d’entitats que configuren el nostre teixit social i cultural, de les empreses i
comerços i de les diferents forces polítiques.
Us convido a conèixer les propostes del PAM i a establir un diàleg continuu
sobre l’acció de govern, tant la que està recollida en el PAM com la que
desenvolupem de manera constant i diària. Amb aquesta voluntat neix el PAM,
per construir el present i el futur de Gavà de manera conjunt.
Estem preparats. Fem-ho. I fem-ho junts.
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PAM: participació, acció, compromís
El Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019 és el document estratègic que
recull el conjunt d’accions principals que l’Ajuntament de Gavà ha de portar a
terme en el present mandat municipal.
El mandat es va iniciar formalment el juny de 2015 com a conseqüència de les
eleccions municipals celebrades el mes de maig de 2015. Després dels primers
mesos de gestió i de l’anàlisi de les necessitats de Gavà, el govern municipal
va elaborar una primera proposta de PAM amb una doble intenció: d’una
banda, complir amb la responsabilitat que li pertoca de tirar endavant les
actuacions que entén que la ciutat requereix; i en paral·lel, incorporar a la
ciutadania a partir d’un procés participatiu per tal que la ciutadania conegui les
accions, expressi la seva opinió i les enriqueixi amb les seves aportacions.
Les propostes que trobareu en aquest document es deriven en bona mesura,
com és lògic, dels programes electorals que van presentar les forces polítiques
que configuren el govern municipal i de l’enriquiment creat a partir del procés
de participació ciutadana celebrat durant el primer trimestre del 2016. S’ha
volgut que la ciutadania s’impliqués en la concreció del Pla que guiarà
l’actuació de l’Ajuntament.
Aquest document final constitueix un compromís ferm i concret de l’Ajuntament
de Gavà, i en última instància, un “Contracte” amb el qual la institució i la
ciutadania reconeguin i comparteixin mútuament les actuacions que durant
quatre anys s’hauran de portar a terme. I, molt important, en puguin fer un
seguiment conjunt basant-se en el rendiment de comptes que la institució farà
de manera pública, oberta i permanent.

Durant els propers anys i a través de diversos espais de proximitat i de debat
impulsats per l’Ajuntament, la ciutadania podrà fer un seguiment detallat de
l’execució del PAM. A través del Ple Anual d’Estat de la Ciutat, a través
d’Alcaldia als barris, Regidors de Barri, etc la ciutadania podrà conèixer l’estat
actual de desenvolupament del PAM i comprovar el compliment del mateix.
Val a dir que el PAM és un document viu, dinàmic i neix amb la voluntat
d’adaptar-se a una realitat canviant i que difícilment ningú pot preveure com
serà en el futur. Per això, és probable que algunes de les accions recollides no
es puguin fer exactament tal com es recullen avui dia i per la mateixa raó
podran realitzar-se accions no contemplades en el document original per tal de
donar respostes a noves necessitats de la ciutat. Mitjançant el rendiment de
comptes, la ciutadania estarà informada dels canvis i del perquè dels canvis.
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El PAM 2016-2019 s’estructura en quatre grans eixos que recullen les quatre
grans prioritats de l’acció de l’Ajuntament de Gavà:
•
•
•
•

Persones i Famílies
Promoció econòmica i Treball
Espai Públic i Territori
Govern Obert i transparent

Persones i Famílies
Garantir la igualtat o, dit d’una altra manera, combatre les desigualtats i
treballar per la igualtat d’oportunitats. Assegurar la cohesió social i fomentar la
solidaritat. Atendre les necessitats i aspiracions de les persones i les famílies.
Aquests són els valors i les fites que aplega aquest eix.
Uns principis i unes accions que es concreten en àmbits tan essencials com les
polítiques socials i de suport a les famílies. Una escola digna per una educació
de qualitat que aposti per l’èxit i el talent i lluiti contra el fracàs. La cultura en
tots els seus vessants i identitats. La gent gran i la joventut. L’habitatge com un
dret social. Les instal·lacions i els programes esportius. Una atenció sanitària
de primer nivell i uns hàbits saludables. En definitiva, que Gavà es consolidi
com un veritable espai de protecció i solidaritat, amb serveis i equipaments a
l’abast de tothom.

Promoció econòmica i Treball
Aquest ha de ser el mandat en què es faci realitat la recuperació econòmica i,
molt important, que arribi a tothom. I per això cal impulsar accions de promoció
econòmica i de foment de l’ocupació i la formació.
Per això, les actuacions que aquest eix recull es focalitzen en la tasca conjunta
amb el teixit empresarial. En la dinamització comercial i la projecció turística.
En els programes adreçats a la inserció laboral de col·lectius específics. En
resum, en la generació d’oportunitats, condicions i recursos que afavoreixin el
potencial econòmic de Gavà i la creació de llocs de treball més sòlids i menys
precaris, més qualificats i per a tothom. I en últim terme, aconseguir que Gavà
faci un salt endavant i esdevingui ciutat de referència de dinamisme i activitat
econòmica a l’Àrea Metropolitana i al conjunt de Catalunya.

Espai públic i Territori
Una ciutat que funciona amb serveis de qualitat, una ciutat que no s’atura i sap
transformar-se de manera sostinguda i sostenible, una ciutat equilibrada i
connectada en un territori urbà i metropolità que configura un patrimoni natural
privilegiat. Aquest és el sentit de les accions d’aquest eix.
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Accions que persegueixen que Gavà sigui cada dia més neta, cívica i segura.
Preservar la convivència i cuidar l’espai públic. Millorar els barris amb noves
propostes i noves inversions. Obrir una nova etapa de transformacions en
equipaments i espais. Definir i executar un urbanisme que permeti millorar
encara més l’ordenació i el creixement progressiu de la ciutat, conservant i
alhora dinamitzant els diferents àmbits que defineixen el territori, el paisatge i
l’entorn de Gavà.
Govern Obert
Obrir el govern, obrir l’Ajuntament per fer-lo més dialogant, més proper i més
transparent. Aquest és l’objectiu que resumeix les accions i els programes
d’aquest eix.
Accions que comporten establir espais, canals i mecanismes de conversa
permanent entre la institució i la ciutadania, d’escolta activa amb tothom i a tot
arreu, i sobretot a prop de la gent. Al carrer i als barris, als equipaments i als
serveis municipals, i a les xarxes i als entorns virtuals que permeten les
tecnologies de la informació i la comunicació.
Accions que comporten el rendiment de comptes, fer públiques les dades i els
indicadors i posar a l’abast tots els instruments i informacions perquè la
ciutadania conegui, utilitzi, avaluï i participi de l’acció municipal en tots els seus
aspectes, siguin serveis o instal·lacions, els seus responsables tècnics i
administratius, o els representants polítics.
Aprofundiment democràtic, compromís ciutadà i modernització són els principis
que volem fer realitat.
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PERSONES I FAMÍLIES
ACCIÓ SOCIAL
Com donarem suport a les famílies en les tasques de criança i creixença?
Acció
Acompanyem a les famílies en la criança dels infants amb nous projectes i
espais de suport.
Centre Obert de Gavà, servei d’educació social que atén a les famílies en
entorns d’exclusió social i actua amb els infants en el camp de l’educació en
el lleure.
Beques menjador: nou programa de beques menjador per a secundària i
complementar les beques de menjador del Consell Comarcal per garantir que
els infants puguin dinar a l’escola.
Suport a l’escolarització: beques per a llibres de text i per a activitats
extraescolars.
Casal municipal d'agost per garantir que els infants de famílies amb greus
dificultats econòmiques puguin gaudir d'un espai de lleure de qualitat durant el
mes d'agost i es garanteixi l’alimentació durant aquest període de temps.

Com garantirem la igualtat d’oportunitats i la cohesió social?
Acció
Creació d'un ajut econòmic per a persones grans que mantenen a fills o filles
adults que són aturats de llarga durada. Facilitar la targeta rosa gratuïta o
reduïda per a persones de 63 i 64 anys.
Ajuts per a les necessitats farmacèutiques bàsiques per a persones que no
disposin dels recursos necessaris.
Garantir els aliments bàsics a través de la xarxa d’entitats que conformen la
Plataforma Gavà Solidària.
Campanya "A Gavà, Cap Infant sense Joguina" per garantir que els infants
de famílies amb dificultats econòmiques tinguin joguines el dia de Reis.

Què farem per evitar desnonaments i per lluitar contra la pobresa energètica?
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Acció
Pla Social d’Habitatge: desenvolupament de l’actual Oficina Local
d’Habitatge com a finestra única on informar i assessorar sobre habitatge.
Impulsar la borsa d’habitatge de lloguer social.
Taula per al dret a l’habitatge de Gavà: espai de trobada de bancs, entitats, la
PAH i l’Ajuntament amb l’objectiu d’evitar desnonaments.
Identificació d’habitatges buits de bancs i entitats promotores, i accions per
aconseguir que en col·laboració amb l’Agència de l’habitatge de Catalunya,
l’ajuntament pugui disposar d’aquests habitatges per a persones que
necessiten un habitatge.
Ajuts per a l’habitatge: pagament dels subministraments bàsics de la llar
(llum, aigua, gas) i ajuts per al pagament del lloguer o hipoteca en situacions
de dificultats econòmiques.

Què farem per garantir l’atenció a les persones més vulnerables i el treball
comunitari?
Acció
Llei de dependència: ampliar els serveis d'ajut a domicili i la teleassistència.
Programa d'Activitats de la Gent Gran per fomentar un envelliment actiu i
participatiu. Incrementar el suport a les persones gran, tant amb activitats
com en suport en situacions de dependència.
Garantir una primera atenció des dels serveis socials en un termini màxim
de 48 hores.
Servei d'informació i orientació jurídica per assessorar en temes de drets
bàsics (laborals, herències, matrimonis...)
Impuls a la cultura de la mediació i el servei de mediació com a via
alternativa per resoldre conflictes.
Pla de Desenvolupament Comunitari de Masia Espinós. Estratègia
d'intervenció social i territorial en el barri.
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Com farem una ciutat més inclusiva amb les persones amb discapacitat?
Acció
Realització d’un Pla Local per a la inclusió de Persones amb discapacitat.
Suport a les entitats que treballen amb persones amb discapacitat.
Ampliació de les places d’aparcament per a persones amb discapacitat.

Com millorarem la salut pública i potenciarem la salut comunitària?
Acció
Treballar per a la millora de les dues àrees bàsiques de salut actuals i
recuperació de la tercera. Implantar el servei de radiologia a Gavà.
Treballar per a l’ampliació de l’Hospital de Viladecans i que les
instal·lacions actuals tinguin els recursos humans, tècnics i materials
necessaris.
Treballar per a l’obertura d’un tercer CAP, per recuperar el torn nocturn de
la farmàcia de guàrdia.
Gavà, ciutat cardioprotegida amb aparells desfibril·ladors i programes
preventius.
Nous projectes d’atenció comunitària en matèria de salut i prevenció de
drogues, especialment en els casos dels més joves.
EDUCACIÓ
Com donarem suport a l’educació a la ciutat?
Acció
Projectes de Diversificació Curricular per atendre la diversitat de l'alumnat i
garantir l'equitat: Jove Avança, Audiència Educativa, Mart XXI, Projectes
d'Emprenedoria, Projecte Innolab...
Innovació i digitalització a l'escola facilitant l'ús de les aules digitals,
proporcionant aplicacions informàtiques, incentivant els llibres digitals,
reforçant els usos de les plataformes 2.0
Guia Educativa, accions formatives de suport curricular als centres docents.
Dinàmica Educativa. Programes de coneixement de l'entorn, científics,
tecnològics, programació robòtica, de foment de valors, d'emprenedoria, de
creació artística, de foment d'hàbits saludables, de sexualitat. Projecte de
promoció de l’escriptura entre els escolars. Disseny i gestió d’acció de
formació per al professorat.
Beca d’Excel·lència Ciutat de Gavà per a estudiants de pregrau, grau,
postgrau i formació professional.

8

Com farem de l’educació un tema estratègic per la ciutat?

Acció
Nova fase del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) amb entitats, escoles, pares i
mares.
Foment de les trobades de la Comunitat Educativa
Participació i impuls de la Xarxa Local d'Escoles per a la Sostenibilitat.
Obertura de les escoles públiques en horaris no lectius. Patis Oberts
Incrementar l'oferta de cursos per a persones adultes, adaptant-los a les
seves necessitats.

Com promourem la igualtat d’oportunitats i l’educació inclusiva?
Acció
Prevenció i actuació precoç davant les dificultats en la lectura.
Programes de Formació Professional I – Programes de Transició al Treball,
adreçat a joves de 16 a 21 anys que no han acreditat l'ESO. També es
realitzarà una Formació Professional adaptada a persones amb necessitats
especials.
Fomentar la reflexió i debat sobre la inclusió educativa entre la comunitat
educativa, organitzant unes jornades específiques amb tots els agents de la
ciutat.
Accions contra el bulling a l’escola
Suport a activitats extraescolars per a l’alumnat de les Unitats de Suport a
l’Educació Especial (USEE). Realitzar accions que fomentin la inclusió dels
infants i joves en activitats de casals d'estiu.
Prevenció de l'absentisme, detecció i actuacions pels diferents agents per a
combatre’l amb el Pla Local d'Absentisme Escolar.
Oficina Municipal d’Escolarització per assessorar i orientar les famílies, i
gestionar les matrícules escolars.
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Com donarem suport als centres educatius?

Acció
Suport econòmic per a projectes de socialització i reutilització de llibres i
material curricular.
Treballar per a la reducció de ratios en les escoles de primària, aprofitant
el descens de la natalitat.
Programa de subvencions a projectes de centres docents i d'AMPAs per
tal de reforçar els seus programes.
Treballar perquè la Generalitat faci el nou Bruguers i l’ampliació a Gavà
Mar.
Manteniment de les escoles públiques mitjançant inversions municipals..
CULTURA
Com promocionarem la cultura i festes populars, i les tradicions pròpies de
Gavà?
Acció
Activitats del cicle festiu: Nadal i Reis, Carnaval, Festes Majors de Sant
Pere i de Sant Nicasi. Concebre la ciutat com a espai de festa. Incrementar
la participació ciutadana, tant en el disseny i organització com en la
celebració. Activitats per a diferents franges d’edat. Més activitats en els
espais públics i barris. Més activitats per als infants.
Donar suport a les entitats de cultura tradicional per tal de recuperar i
consolidar les tradicions i les manifestacions populars. Col·laborar en
l’arranjament del Centre Cultural. Promoure la cultura tradicional en els
col·legis.
Estiu dia a dia, nit a nit. Aprofitem l’entorn, el clima i l’estiu per fer activitats
culturals i formatives.

Com impulsarem la cultura oberta i la creativitat?
Acció
Noves disciplines artístiques - Art urbà. Cercar murs lliures i potenciar el parc
del Mil·lenni per desenvolupar noves disciplines artístiques i art urbà.
Potenciar nous espais per tocar música.
Residències artístiques a l’Espai Maragall, cessió d’espais i recursos tècnics
per donar suport als creadors i a projectes culturals que inicien la seva
activitat.
Espai Escènic de Gavà. Consolidar les línies de treball, objectius i filosofia
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de ser un espai de formació completa i de qualitat de teatre i teatre musical.
Centre Cívic Arts Escèniques. Oferir espais de: trobada, assaig i exhibició a
entitats, grups o col·lectius del municipi, vinculats a les arts escèniques
(dansa, teatre, cinema i música). Maximitzar el rendiment social de
l'equipament.

Com difondrem la cultura a Gavà?
Acció
Programació professional a l'Espai Maragall. Programació estable
d’exposicions. Programació del Cicle de teatre amateur. Festival Internacional
de Titelles de Gavà.
Celebració dels dies internacionals de la Dansa, Música i Teatre com a mitjà
per difondre aquestes disciplines i donar a conèixer les entitats i col·lectius
locals.

Com dinamitzem l’ús i activitats de les biblioteques?
Acció
Pla lector de ciutat, per fomentar la lectura en diferents públics: presentacions
de llibres, clubs de lectura, hores del conte, préstec de llibres.
Potenciació de les biblioteques com espais de relació dels usuaris i de
divulgació del coneixement: xerrades, conferències, cursos...
Comunicació i difusió dels serveis de les biblioteques públiques de Gavà:
visites escolars, exposicions temàtiques, xarxes socials, imatge corporativa i
altres.

IGUALTAT DE GÈNERE
Què farem per aconseguir la igualtat de gènere en tots els àmbits?
Acció
Campanyes de sensibilització en relació a la igualtat d'oportunitats. Programació
d’activitats en els centres escolars i foment de la coeducació. APP per a la
igualtat. Realitzar campanyes contra l’homofòbia, la transfòbia i altres tipus de
discriminació.
Suport a les associacions de dones de la ciutat, potenciant el seu esforç i treball.

Dinamització del Centre d'Informació i Recursos de les Dones. Augmentar el
fons documental i recuperar la memòria històrica.
Formació i empoderament des de la perspectiva de gènere.
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Accions per incrementar la participació de la dona: visualitzar referents femenins
locals en tots els àmbits de la ciutat.

Què farem per lluitar contra la violència masclista?

Acció
Enfortiment del Servei d'Informació i Atenció a les dones (SIAD). Oferir
atenció individual en relació als drets de les dones, suport a nivell psicològic,
jurídic i espais grupals terapèutics i de recuperació.
Actualització i coordinació del Protocol d’actuació municipal per a dones
víctimes de violència masclista.
Accions, campanyes i jornades de rebuig i sensibilització contra la violència
masclista.

JOVENTUT
Com ajudarem els joves a què tinguin més oportunitats de desenvolupar-se?

Acció
Pla Local de Joventut 2017-2020 elaborat de forma participativa i Pla de
comunicació per millorar la comunicació amb els joves.
Reformulació de l’Espai Jove La Casa Gran per adaptar-la als nous temps,
introduint nous usos i nous serveis per als joves de Gavà. Millora de la
dotació tecnològica.
Catàleg de serveis juvenils. Elaboració d’un catàleg on els i les joves tinguin
informació dels serveis que tenen al seu abast.
Habitatge jove. Impulsar mesures per promoure l'habitatge digne per els
joves en el marc de les polítiques municipals d’habitatge.
Foment de la mobilitat internacional i europea a través de projectes com
l'Erasmus+, el Servei Voluntari Europeu i l’intercanvi juvenil entre escoles.
Nou programa d'oci juvenil a la ciutat, potenciant l’oci juvenil a les festes
majors, l’estiu, Halloween i Nadal. Cultura urbana i recuperació del circuit
musical per potenciar i protegir la creació artística i el talent així com un
festival de música i talent jove. Elaborat amb la participació dels joves a
través de la Casa Gran i potenciant espais pels joves.
Programa de lideratge juvenil als instituts, per potenciar representants de
joventut a les escoles i protecció del talent.

12

Creació del Carnet jove de Gavà amb avantatges en instal·lacions
municipals, serveis i descomptes en el comerç local.
Aules d'estudi nocturn, ampliant accions de suport a l'estudi i l’horari del
servei.
Posada en marxa d’ajuts al transport públic per a estudiants que hagin de
marxar fora de Gavà per estudiar.

CIUTADANIA
Com donarem suport a les entitats de la ciutat?
Acció
Dinamització associativa i suport a activitats d'entitats culturals i veïnals amb
recursos materials i econòmics, formatius i assessorament en el
desenvolupament d'activitats i programes. Potenciar la seva visibilitat.
Espai Sant Jordi, nou centre cívic de proximitat, i dinamització del Casal
Municipal d’Entitats Sant Jordi.
Dinamitzar la Plataforma Gavà Solidària com a espai participatiu i en xarxa
amb entitats socials, on desenvolupar, proposar i impulsar projectes socials i
solidaris.
Creació d’un punt de voluntariat que informarà, assessorarà i orientarà a
entitats i ciutadania.

Com integrarem als nous gavanencs i gavanenques?
Acció
Acollida i formació per a persones nouvingudes.
Acollida i integració dels refugiats sirians, en col·laboració amb la Creu Roja
i altres entitats de la ciutat.
Organització de la Setmana Cultural Europea amb activitats culturals,
didàctiques, esportives i escolars.
Creació d’una Xarxa Local Antirumors per eliminar els rumors, els
estereotips i les discriminacions que dificulten la convivència a la ciutat.
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ESPORT
Com fomentarem la pràctica de l’esport i potenciarem els valors i hàbits
saludables?
Acció
Foment de l’activitat física entre els infants i joves: Jocs Esportius Escolars,
Fit Jove per a joves de 4t d’ESO en situació de risc. Activitats aquàtiques
educatives.

Promoció de l’esport femení impulsant activitats i competicions d'esport
femení.
Incorporació de l'esport inclusiu a les entitats esportives.
Activitats per la gent gran. Programa d’activitat adreçat a persones més grans
de 60 anys.
Activitats dirigides a les instal·lacions i Divendres en forma, activitats per a
tots els públics.
Esport a la Festa Major: Torneig handbol platja, Torneig vòlei platja, Torneig
futbol sala, Torneig bàsquet i Sessions de ioga i tai-txi.

Com promourem la pràctica esportiva, els esports minoritaris i desenvolupament
d’esdeveniments esportius de ciutat?
Acció
Nous programes esportius per fomentar els hàbits saludables als espais
naturals. Marcatge de camins per bicicleta tot terreny (BTT) dins del Parc
natural del Garraf.
Pla per a la modernització de les instal·lacions esportives municipals que
inclogui, entre altres, la millora dels vestidors de Can Tintorer, la
reorganització del pàrquing de can Torelló i la creació d’una nova sala
esportiva a la Nova Piscina.
Proves esportives de gran format com la Night Run, Mitja Marató, Triatló
de Gavà.
Nit de l'Esport. Reconeixement d'entitats i persones destacades dins de
l'àmbit de l'esport al municipi.
Bicicletada/Caminada de la mobilitat sostenible
Suport a la creació d'un Club de Rítmica.
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COOPERACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I DRETS HUMANS
Com promourem el respecte cap als Drets Humans?

Acció
Reformulació del festival de Drets Humans Gavàmón per organitzar una
quinzena de la solidaritat, cooperació i drets humans a la ciutat.
Commemoració dels dies internacionals i programes de sensibilització com
les estacions solidàries.
Accions en els centres Educatius. Tallers interculturals, realització del crèdit
de lliure elecció.
Creació d’una Oficina de Drets que tingui dos vessants principals: la defensa i
promoció dels drets humans i civils; i la defensa i protecció dels Drets
Mediambientals i dels animals.

Com fomentarem la Cooperació Internacional des de Gavà?

Acció
Fòrum de solidaritat i cooperació amb les entitats de cooperació i
l'administració per definir i fer seguiment de les polítiques de cooperació de la
ciutat.
Projectes de cooperació internacional, suport a projectes d'emergència
internacional i suport a les entitats de cooperació en els seus projectes.

PATRIMONI
Com donarem valor al patrimoni cultural de la ciutat?
Acció
Projectes de memòria històrica: la història de Gavà i la fàbrica Roca,
Gavapèdia, projecte col·laboratiu sobre la imatge de la ciutat.
Espais de documentació del patrimoni com el Centre de Documentació del
Parc del Garraf i el Museu de Gavà.
Projectes de recerca de les Mines Prehistòriques de Gavà i projecte de
recuperació del Castell d’Eramprunyà.

Realització de nous programes de difusió del patrimoni: visites,
exposicions, xerrades, presentacions, jornades de portes obertes,
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campanyes de comunicació...
Petjades culturals. Senyalització d’elements patrimonials amb especial
significació històrica de ciutat in situ i amb codis QR per accedir a la
informació online.
Programa d'activitats educatives, tant a l’ensenyament obligatori com
postobligatori, per promoure el coneixement i la difusió del patrimoni
històric, arqueològic i natural de la ciutat.
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GAVÀ, CIUTAT D’OPORTUNITATS. PROMOCIÓ ECONÒMICA I
TREBALL
EMPRESA I ECONOMIA
Millorar el posicionament de la ciutat per atreure noves empreses, i la creació de
nous llocs de treball.
Acció
Creació de la Finestreta Única Empresarial per facilitar i agilitar els tràmits per
a la implantació d’empreses i nous negocis a la ciutat
Desenvolupament dels serveis del Viver d'Empreses potenciant la creació,
acompanyament i creixement de noves empreses a la nostra ciutat com a
mesura d’enfortiment del teixit empresarial de Gavà.
Accions de promoció de la ciutat i de la marca “Made in Gavà”, per atraure
nova activitat econòmica i crear llocs de treball
Acompanyament als emprenedors i empreses a través d'accions de treball
cooperatiu, formació i assessorament.

Reconèixer l’actitud emprenedora i la creació d’ocupació
Acció
Premis Gavà Emprèn per reconèixer aquelles iniciatives que s’han posat en
marxa i que han consolidat el seu funcionament a la nostra ciutat.
Premis Delta a les Millors Iniciatives Empresarials com un punt de referència
per als nous i les noves emprenedores i la innovació empresarial.

Com fomentarem l'emprenedoria, la innovació i el talent?
Acció
Promoció de la formació professional, fomentant el diàleg entre els centres
educatius i les empreses, per a la realització de pràctiques i la formació
professional dual.
Subvenció de l’IBI a propietaris dels espais llogats a preus assequibles, als
nous emprenedors/es de la nostra ciutat i a empreses que registren patents.
Laboratori d'idees Delta innova: Foment de l'emprenedoria col·laborativa.
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Premiar el talent dels alumnes d’instituts a través del Projecte Emprenedoria
a les Aules, per fomentar la cultura emprenedora de l’alumnat dels centres de
secundària.

Com afavorirem l’arribada de noves empreses?
Acció
Incentius per a la instal·lació de noves empreses a la ciutat a través
d’instruments d’estímul fiscal com les subvencions a la taxa d’obertura
d’establiments o les subvencions a l’impost d’obres.

Creació d’una nova plataforma d’aterratge d’empreses per acompanyar-les i
facilitar la seva instal·lació a la ciutat i la contractació de persones de Gavà.

CREACIÓ OCUPACIÓ
Com millorarem i augmentarem l’oferta de llocs de treball?
Acció
Programa de contractació de persones de Gavà per part d'empreses del
territori, mitjançant ajuts i estímuls econòmics i fiscals.

Promoció de l’ocupació de qualitat mitjançant un Codi de Bones Pràctiques
per a les empreses de la ciutat, amb la ferma aposta de lluitar contra les
desigualtats laborals i salarials al nostre entorn.

Premis a les Bones Pràctiques laborals de les empreses de Gavà, per
promoure l’ocupació de qualitat, la creació d’ocupació, conciliació, igualtat,
promoció del talent, etc.

Com afavorirem la inserció laboral de col·lectius més vulnerables?
Acció
Estratègia d'Ocupació Juvenil de Gavà, per augmentar i millorar la qualificació
i una major contractació de joves a la ciutat.

Crearem una borsa de treball formada per joves d’entre 18 i 30 anys de la
nostra ciutat adreçada a les empreses gavanenques i/o establertes a Gavà.
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Incrementar els programes de formació i ocupació adreçats a persones amb
més dificultats per trobar feina, com les persones de més de 45 anys o les
persones que ja no perceben prestació o subsidi d’ocupació.

Fomentar l’ocupació, la formació i la neteja de boscos i camins forestals a
través del programa "Treball als barris" als barris amb més perill d’exclusió
social.

COMERÇ, MERCATS I CONSUM
Com fomentarem els mercats i el comerç de qualitat a Gavà?

Acció
Tallers adreçats i especialitzats per als comerciants. Programes
d´assessorament personalitzat. Promocionarem la formació a comerciants i la
seva integració en les associacions existents per millorar la dinamització
comercial.
Ajut als establiments comercials que participin en actes de promoció de la
ciutat, com el Primavera Weekend, Fira d'Espàrrecs i Mercat de Sant Nicasi.
Treballar amb els comerciants en accions que els apropin al seu públic.
Campanyes de promoció que fomentin la compra als comerços de proximitat i
els mercats de la ciutat.
Potenciar les accions promocionals i el distintiu Gavà Comerç de Qualitat.
Mitjançant plans de dinamització que inclouen des de campanyes de
comunicació fins events de gran format, assesorament personalitzat a
botiguers i a associacions de comerciants, etc. Es farà especial antenció al
petit comerç.
Dinamització dels mercats municipals.
Mesurar anualment, mitjançant enquestes, el grau de satisfacció dels
ciutadans i ciutadanes amb l’OMIC.
Establir indicadors que mesurin el temps de tramitació de les queixes,
reclamacions i denúncies presentades.
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PROMOCIÓ DE LA CIUTAT: FIRES I TURISME.
Com promocionarem les fires i l’activitat agraria?

Acció
Tallers formatius sobre producte (espàrrec de Gavà) per als restauradors
locals.
Consolidació de la nova mostra gastronòmica a la Fira d'Espàrrecs, amb la
marca Gastrogavà.
Activitats de participació ciutadana a la Fira d'Espàrrecs, per fomentar el
sentiment de pertinença i relació amb l’entorn gavanenc.
Apropar l'activitat agrícola i la pagesia amb activitats lúdiques al públic infantil
i familiar.
Apropar l’activitat agrícola als restauradors, per al total aprofitament del
producte gavanenc.
Accions relacionals entre productors agrícoles i restauradors locals, promoció
productes Km 0. Promoció del calçot de Gavà. Suport a les accions de
promoció del tomàquet de Gavà.

Com promovem el turisme de qualitat a Gavà?
Acció
Potenciar Gavà dins del marc de Turisme Barcelona.
Creació i gestió de punts d'informació turística.
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ESPAI PÚBLIC I TERRITORI
URBANISME EQUILIBRAT
Com transformarem Gavà?
Acció
Promoció del desenvolupament del Parc Empresarial Gavà 2 com el nou
espai ambiental i productiu als sectors dels Joncs i de Matabous. Serà una
reserva per a nova activitat econòmica, sostenible i innovadora, compatible
amb l’entorn natural i que oferirà llocs de treball en un entorn metropolità de
qualitat.
Transformació del sector Roca de Gavà pel desenvolupament de la ciutat:
activitat econòmica, centralitat urbana, espai públic i mobilitat. Es mantindrà
l’activitat de Roca i la seva seu corporativa i s’inclourà una solució adequada
al barri de la Barceloneta.
Promoció de la zona de la Marinada com a zona de desenvolupament turístic,
hoteler i mediambiental
Noves fórmules de gestió d’equipaments participativa pel major aprofitament
de les entitats.

3.1

ESPAI PÚBLIC I EQUIPAMENTS I CIVISME ALS BARRIS.

Què farem per millorar l'espai públic i dotar de qualitat les places i carrers?
Acció
Accions del Pla "Junts fem barri". Procés per debatre i decidir per a
modernitzar i millorar la qualitat de l'espai públic.
Crearem la “carta dels barris” on s’establiran els paràmetres urbanístics de
qualitat mínims que han de tenir els nostres barris. Prioritzant els que
estiguin a un nivell inferior a la resta
Ampliarem la connexió WIFI als carrers i places de la ciutat, creant nous
punts d’accés, la capacitat i velocitat de la xarxa.
Millorar, de forma integral, els barris de can Tries i ca n'Espinós.
Millora de l’accés al barri de ca n’Espinós per a vianants i vehicles
Vials de can Tries. Actuació en la millora de vials al barri de can Tries
donant continuïtat a fases anteriors
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Pla de millora integral de les zones industrials incloent la renovació de
paviments, xarxa de serveis, clavegueram, etc.

Quins nous equipaments posarem en marxa?
Acció
Recuperació de l'edifici Unió de Cooperadors a la Rambla com a nou
equipament de ciutat.
Construcció de 143 habitatges protegits, aparcaments i locals comercials.
Pista coberta a l’escola Marcel·lí Moragues. Cobriment de la pista de l'escola
Marcel·lí Moragues i dotació de vestidors per a quatre equips, àrbitres i espai
per a entitats.
Ampliació del Cementiri Municipal amb nous nínxols i actuacions per a la
millora del servei

Com millorarem el manteniment de la ciutat i el civisme a l’espai públic?
Acció
Pla de Civisme de Gavà
Treballar amb la ciutadania per millorar l'educació ambiental i per fer una
ciutat més neta, verda i menys sorollosa.
Millora del servei de neteja i manteniment de l'espai públic amb els mitjans
materials i personals; potenciació de les eines informàtiques de detecció i
seguiment d'incidències.
Treballar per una tinença responsable d’animals. Nou correcan degudament
senyalitzat al barri de Gavà Mar. Campanyes destinades a la conciènciació
dels propietaris.
Agents cívics itinerants per informar a la ciutadania i controlar coordinadament
amb la Policia Municipal les accions incíviques.
Elaboració d’un Catàleg de l’arbrat urbà, per tal de millorar-ne la gestió,
determinar les espècies més idònies per a cada zona d’acord amb les
característiques urbanes existents, detectar els arbres que causen més
problemes a la via pública.
Revisió, millora i actualització de la senyalització viària de la ciutat.
Actuació de millora de la via pública, asfaltat de carrers i camins, reparació
de voreres, supressió de barreres arquitectòniques, subministrament i
reparació de mobiliari urbà, instal·lació de fonts, etc.
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SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL
Com promourem una mobilitat més sostenible?
Acció
Activació del Pla de Mobilitat Urbana, fomentant l’ús del transport públic i
l’ús sostenible del vehicle privat. Pla de prevenció d'accidents, pla
d'aparcaments i revisions ambientals de l'ISA. Estudi de la implantació de la
zona blava/verda a la platja. Aparcament temporal a l’estiu
Promoció del transport públic eficient. Incentivar l'ús de la bicicleta pels
carrils i pàrquings per a bici, incloent-hi les zones industrials.
Promoció de les línies de bus existents com a mitjà de transport sostenible.
Implantació de mesures per tal de millorar la mobilitat i l’aparcament a la
zona de la Pineda.

Com farem una ciutat més sostenible i protegirem el nostre patrimoni natural?
Acció
Seguiment del Pla d'Actuació d'Energia Sostenible; reducció d'emissions
20% l'any 2020
Realitzar actuacions i accions per potenciar les nostres platges, un turisme
sostenible, el respecte a les nostres dunes i pinedes, i mantenir la Q de
qualitat turística de les nostres platges.
Conservació i millora de rieres, espais forestals, camins rurals i
senyalització de la zona forestal. Neteja de parcel.les tant públiques com
privades.
Senyalitzarem i realitzarem una campanya per divulgar els arbres i
arbredes d’interès local, així com les fonts del medi natural de Gavà I la
qualitat sanitària de les seves aigües.
Elaborarem el catàleg de camins d'ús públic, per potenciar el turisme
sostenible al parc Natural del Garraf i al nostre territori.
Renovació progressiva de la flota de vehicles municipal tant de camions de
recollida de residus com de cotxes i motos per a la policia municipal per
models més eficients i sostenibles mediambientalment: híbrids i elèctrics.
Potenciació del rec amb aigua reciclada, no potable, a més zones verdes.
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Com contribuirem des de Gavà a la lluita contra el canvi climàtic?
Acció
Document de compromisos de la ciutat contra el canvi climàtic, fruit d’un
procés participatiu.
Seguiment del Pla d’Actuació d’Energia Sostenible, que promou plans
d’eficiència energètica, rehabilitacions energètiques i instal·lacions de
sistemes d’energies renovables. Canvi de làmpades per LED. Cap als
equimaments “nearly zero buildings.
Establirem un Pla d’acció d’estalvi i d’eficiència energètica de la lluminària
de via pública, d’edificis públics, d’escoles públiques així com del sistema de
climatització i calderes. Reducció de consums energètics i d'aigua potable.
Implantarem l’estalvi econòmic en aigua 50/50 en escoles públiques i
entitats esportives.
Reforç de la consciència d’estalvi energètic a la ciutadania.
Fomentar la rehabilitació energètica dels habitatges, comerços i indústries,
Actuar contra la pobresa energètica.
Vetllarem perquè la gestió de l’Aeroport no perjudiqui la qualitat ambiental i
garantirem el funcionament de l’oficina municipal de seguiment.

SEGURETAT I PREVENCIÓ
Com farem una ciutat més segura?
Acció
Una policia més visible i eficaç a tots els barris de la ciutat. Potenciant el
concepte de policia de Barri, més proper als comerços i les entitats de la
ciutat.
Optimitzar els recursos policials donant suport als col·lectius i persones més
vulnerables.
Col·laboració entre Policia Municipal, Mossos d'Esquadra i resta de cossos
de seguretat. Patrullatge mixt a la platja, al Parc Agrari, al Parc Empresarial,
a la Zona Forestal i a tots els barris de la ciutat.
Afavorir la incorporació de dones a la plantilla policial
Unitats i programes socioeducatius on es treballaran tots els àmbits que
puguin ocasionar conductes de risc entre els joves (drogodependències,
internet segura, assatjament, trànsit), i gent gran (consells bàsics de
seguretat al carrer i a la llar)
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Programes de prevenció, realitzats d'acord amb la comunitat educativa, que
garantiran que escoles i instituts esdevinguin espais segurs de convivència.
Vigilància i persecució policial en la prevenció i en l'actuació contra el tràfic
de drogues a qualsevol punt de la ciutat, especialment quan pugui afectar
els joves. Reforç de les accions policials contra robatoris a vehicles i a
habitatges, especialment en períodes estivals.
Actuacions per reduir l’accidentalitat
preventives i de pacificació del Trànsit.

al

municipi,

amb

campanyes

Actuacions contra la contaminació acústica als locals de concurrència
pública, domicilis particulars i via pública.

Projecte integral de Protecció civil. Reforçarem les mesures per a la
prevenció, l'atenció a la ciutadania en casos de riscos i accidents.
Cooperació per a la prevenció d'incendis especialment al Parc Natural, i a
les zones del nostre territori amb arbrat.
Noves tecnologies com a eines preventives com ho és el nou aplicatiu d'APP
de Seguretat Ciutadana
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GOVERN OBERT I TRANSPARENT
TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Crear nous canals de comunicació amb l’Ajuntament
Acció
Despatx de l’alcaldessa als barris per desenvolupar els valors de la
participació, la col·laboració i la proximitat entre ciutadania i institució.
Apropar la gestió municipal al ciutadà amb les Regidories de barri, a través
del diàleg, la proximitat i la transparència. Es fomentarà la presència de
l’equip de govern en els centres educatius per establir proximitat i diàleg
permanent. D’altra banda es crearà un sistema informàtic per fer seguiment
de les queixes i suggeriments
Introduir nous espais de participació ciutadana amb un nou Reglament
Orgànic Municipal.
Nou portal web www.gavaciutat.cat. més dinàmic, senzill i intuïtiu amb més
prestacions i nous espais per a la transparència i la participació ciutadana.
Creació d’un compte twitter ciutadà.
Tallers i conferències, amb els centres educatius com a referència, per
fomentar el debat sobre conceptes bàsics de democràcia, política i temes
d’actualitat que potenciin l’empoderament ciutadà.

Gestió oberta i transparent. Com proposem fer-ho?
Acció
Publicació i implementació d’un Codi Ètic de Bon Govern d’obligat compliment
per als regidors i regidores i l’equip directiu.
Presentació i publicació del pressupost municipal de manera senzilla i proper
a la ciutadania.
Publicació de la gestió del pressupost.
Creació del Portal del Govern Obert i Transparència.
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UNA ADMINISTRACIÓ PROPERA.
Com farem l’Ajuntament més àgil i sostenible? Objectiu paper zero.
Acció
Nou sistema d’informació al ciutadà, adaptat a les seves necessitats

Reducció de tràmits i documentació per facilitar al ciutadà les seves gestions
a l’administració mitjançant una nova seu electrònica.
Donarem l’opció de fer pagament online de taxes i tributs municipals.
Implementarem una nova seu electrònica més àgil i segura.
Oficina d’Atenció al Ciutadà adaptada als nous usos de la ciutadania.
T’estalviarem temps ampliant l'horari de cita prèvia per tràmits presencials.
Webapp de gestió i seu electrònica, per fer l'administració més propera a la
ciutadania.
Avisarem de l’ingrés del pagament als proveïdors de l’Ajuntament.
Autoliquidació electrònica de l’Impost de Plusvàlua, estalviant temps en la
seva tramitació.
Licitacions públiques mitjançant procediments electrònics i transparents

MITJANS DE COMUNICACIÓ.
Com podràs estar assabentat del que passa a Gavà?
Acció
Tota la informació de GavàTV, Ràdio Gavà i elbruguers.cat al teu abast amb
una APP per a mòbils.
Millores en elbruguers.cat.
Potenciació i extensió de l’ús de les xarxes socials com a canal de relació
directa i permanent amb la ciutadania, explorant totes les possibilitats
existents.
Nou disseny del diari El Bruguers, actualitzat i adaptat a les noves
demandes.
Gaudirem d’una ràdio gavanenca, propera i d’actualitat ampliant la potència
de l'emissor de Ràdio Gavà.
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