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INTRODUCCIÓ

Després de les darreres eleccions municipals celebrades l’any 2011 el

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i la coalició Iniciativa per

Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) van acordar

compartir el govern municipal de Sant Adrià de Besòs per a la legislatura

2011-2014.

L’experiència prèvia de govern compartit de les dues formacions polítiques,

des del 2003, i la necessitat de sumar esforços per donar resposta als

ciutadans i ciutadanes en uns moments difícils i incerts han portat a

reeditar un govern municipal fort, des de l’esquerra, des de la lleialtat i la

responsabilitat.

Aquest Pla de mandat és el document que recull les línies estratègiques

d’actuació i els principals projectes del Govern Municipal per a aquesta

legislatura 2011-2014. És la guia que orienta l’acció política i la gestió de

Sant Adrià, i és, sobretot, el compromís públic d’aquest Govern Municipal

amb els adrianencs i adrianenques.

L’acord de govern que es reflecteix en aquest document s’ha fet tenint en

compte el context de greu crisi econòmica que estem passant, un fet que

no podíem deixar de banda perquè determina i determinarà les capacitats

de prestació de serveis i d’inversió de l’Ajuntament. La crisi ha minvat els

ingressos municipals i no s’albira una millora de les finances municipals en

un futur pròxim. Aquest fet obligarà a continuar en la línia iniciada en el

passat mandat de contenció de la despesa i priorització de l’acció de

govern en aquelles àrees de la gestió municipal que incideixen més en el

benestar de les persones i/o en la seva formació i inserció laboral.



EIXOS DE L’ACCIÓ DE GOVERN

Els eixos bàsics de l’acció de govern són els següents:

1. ENFORTIMENT DELS VINCLES COMUNITARIS DE LA SOCIETAT CIVIL
2. IMPULS A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
3. POLÍTIQUES DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
4. POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ

5. POLÍTIQUES PER A LA COHESIÓ SOCIAL
6. POLÍTIQUES D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT
7. POLÍTIQUES DE VERTEBRACIÓ DE LA CIUTAT
8. MILLORA DE L’EFICIÈNCIA, L’EFICÀCIA, LA QUALITAT I L’AUSTERITAT DE

LA GESTIÓ MUNICIPAL I VIABILITAT DELS EQUIPAMENTS I SERVEIS
MUNICIPALS

1. ENFORTIMENT DELS VINCLES COMUNITARIS DE LA SOCIETAT

CIVIL

 Valoració de l’espai públic

 Vertebració de la ciutat, amb la dotació de les infraestructures encara

necessàries

 Elaboració de forma participativa de noves ordenances cíviques per

millorar i enfortir la convivència

 Potenciació de la memòria històrica de la ciutat i aprofundiment en la

identitat ciutadana

 Conservació, documentació i difusió del patrimoni cultural i natural

per a gaudi de la societat adrianenca



2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 Creació del Consell de Ciutat, Consells de Barri i Sectorials

 Estudiar l’aplicació d’ audiències públiques, millorar el Reglament

d’Organització Municipal (ROM) per donar més participació a la

ciutadania en el Ple Municipal

3. POLÍTIQUES DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

 Potenciació del Consell Econòmic i Social de Sant Adrià

 Creació de l’ Oficina Local del Comerç amb l’objectiu de dinamitzar el

comerç de Sant Adrià amb campanyes conjuntes i experiències de

cooperació amb els recursos existents

4.  POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ

 Anàlisi d’ una nova organització de l’Àrea de Promoció Econòmica

 Foment del cooperativisme com a experiència de projectes

emprenedors

 No traspassar serveis d’ orientació i inserció laboral a empreses

privades

5. POLÍTIQUES PER A LA COHESIÓ SOCIAL

 Priorització en el pressupost municipal de les àrees de Serveis

Socials, Promoció Econòmica i Educació

 Augment del parc d’habitatges socials

 Priorització d’ infància i joventut



6. POLÍTIQUES D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT

 Potenciació del Pla d’Acollida Municipal

 Eliminació de les barreres arquitectòniques

 Elaboració d’un decàleg de la diversitat social

 Promoció de polítiques de formació amb perspectiva de gènere

 Pla d’acció per a l’energia sostenible de Sant Adrià

 Foment de polítiques d’estalvi i d’eficiència energètica

 Lluita contra els factors de risc a la ciutat (soroll, contaminació...)

7. MILLORA DE LA GESTIÓ MUNICIPAL I VIABILITAT DELS

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS

 Creació de la Carta de Serveis Municipals

 Millora del web i l’ atenció electrònica

 Progressivitat dels impostos

 Estudiar ajuts per potenciar l’ economia local

 Estudiar ajuts per a mesures de sostenibilitat

 Estudiar ajuts per potenciar la contractació estable

 Ampliació de la informació de la contractació municipal

 Obrir els processos de contractació d’ empreses de prestació de

serveis  a la participació de sindicats

 Garantir una organització de la policia local per abordar la vida

comunitària de la ciutat i fomentar la convivència

 Anàlisi de l’organització municipal

 Implementar mesures d’eficàcia i austeritat

 Abordar el nou conveni laboral municipal

 Estudiar l’emissió per separat del rebut de l’impost de l’IBI i el rebut

de l’impost d’escombraries



MILLOREM ELS BARRIS:
LES PRIORITATS DEL MANDAT



LA CATALANA

 Finalització del  reallotjament dels veïns i veïnes amb

dificultats

 Impuls als equipaments, a l’ associació veïnal i al Casal de

Gent Gran

LA MINA

 Reallotjament de veïns i veïnes

 Implementar noves orientacions al Consorci de la Mina: pla

social i educatiu

 Construcció de l’escola bressol i els espais familiars

 Demanar el nou CAP de la Mina

 Espai per a entitats, a l’antic CAP

BESÒS

 Parc del Besòs: Skatepark

 Finalització de les obres d’urbanització del Besòs

 Equipaments de les entitats i centre infantil i juvenil

VIA TRAJANA-MONTSOLÍS

 Estudiar la connexió des de Barcelona a Ricart

 Habitatges dotacionals i equipaments

 Centre infantil i juvenil



SANT ADRIÀ NORD

 Fàbrica de cartró

 Pont Nacional II

 Rambleta

 Mercat Municipal

 Millora de la Pollancreda

 Ús de Can Rigalt.

 Remodelació del Casal de la Dona

SANT JOAN BAPTISTA

 Procés participatiu de la reforma del Litoral

 Futur de les tres xemeneies

 Protecció de la desembocadura

 Eliminació de l’ aparcament a les voreres

 Futur del solar d'equipament ubicat al costat de l’ escola

bressol


