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Eix 1
Una ciutat cohesionada.
El Prat de les persones
1.1. Acció social
Objectius
• Desplegar el conjunt de les polítiques d’inclusió i cohesió amb una perspectiva integral i amb un model
d’intervenció transversal, de manera que impliqui les diferents àrees i àmbits d’actuació municipal
• Facilitar l’accés als serveis socials al conjunt de la població, ampliant la cartera de serveis per atendre
noves necessitats.
• Reforçar l’atenció integral i el suport a les persones més vulnerables i el seu entorn, i garantir que es cobreixen les seves necessitats bàsiques (alimentació, higiene, roba...).
• Garantir la protecció i el desenvolupament integral dels infants, els adolescents i les seves famílies.

Accions sobre polítiques d’inclusió i cohesió
Revisió i actualització del Pla d’Inclusió Social per al període 2016-2019
El Pla Local d’Inclusió Social ha d’incorporar nous àmbits d’actuació i noves accions per ajustar-se a les
noves necessitats i ha de servir com a marc general del desplegament del conjunt de mesures socials.
Observatori Social
Posarem en marxa l’Observatori Social, un instrument que ens ha de permetre fer un seguiment de la realitat
social del Prat de manera actualitzada i facilitar la detecció de necessitats per actuar de forma àgil i eficient
a partir de l’anàlisi contínua dels indicadors socials.
Ampliació de la cartera de serveis socials
La cartera de serveis socials ha de ser capaç d’atendre noves necessitats, en especial els projectes i serveis
d’atenció a la infància i a la gent gran. Es tracta d’anar ampliant les diferents cobertures fins que tothom
disposi dels serveis i recursos necessaris per poder viure amb dignitat.
Més beques de menjador i per a activitats socioeducatives
Les beques són l’element d’equitat que garanteix que tots els infants i adolescents puguin accedir a aquests serveis.
Millora de les instal•lacions dels equips bàsics d’atenció primària (EBAP)
Reformarem i ampliarem els espais i instal•lacions que acullen les EBAP del municipi per tal d’assegurar les
millors condicions tant per als ciutadans com per als professionals que hi treballen.
Programes estables de suport per a la inserció sociolaboral dels col•lectius amb més dificultats d’inserció (aturats de llarga durada, majors de 45 anys, dones amb càrregues familiars, etc.)
Consolidarem el programa JO PUC + 45 i altres programes similars.
Programa estable per fer front a la pobresa energètica
Posarem en funcionament un servei d’assessorament energètic per ajudar a reduir els consums i aplicar
mesures d’estalvi adreçades a les persones sense recursos econòmics, per garantir els subministraments
d’aigua, llum i gas com a drets bàsics per a tothom.
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Pla d’Actuació de Sant Cosme
Continuarem fent actuacions al barri perquè els efectes de la crisi no disminueixin els nivells de cohesió
social, al mateix temps que impulsarem accions socioeconòmiques i educatives.
Servei prelaboral per a persones amb trastorns mentals
Crearem un nou servei adreçat a les persones amb trastorns mentals que les ajudin a incorporar-se plenament a la vida ciutadana, i en concret al món laboral.
Cobertura de les necessitats alimentàries bàsiques i consolidació del Punt Solidari
Des que es va posar en funcionament, el Punt Solidari ha estat un element de solidaritat ciutadana i també
de creació de comunitat. Desplegarem i reforçarem altres mesures que garanteixin que queden cobertes
les necessitats bàsiques de les persones (targeta moneder i altres).
Es treballarà per cercar una nova ubicació del Punt Solidari i nous sistemes de distribució.
Serveis especialitzats per a adolescents i joves
Aquests serveis especialitzats per a adolescents i joves, com els centres oberts i les accions de lleure
educatiu, són un element clau per assegurar la igualtat d’oportunitats dels infants, adolescents i joves amb
necessitats específiques.
Garantir que tots els infants de famílies sense recursos tinguin assegurada l’alimentació fora del període escolar
Cal garantir l’alimentació per a tots els infants de famílies sense recursos, també fora del període escolar.
Impuls del Consell Municipal de Serveis Socials i d’altres espais de participació de la ciutadania i de
les entitats del tercer sector
Cal mantenir els espais de consulta, participació i assessorament en matèria de serveis socials, atès que
complementen l’activitat de l’Administració i les entitats que treballen en aquets temes.
Establiment de convenis i altres formes de col•laboració amb les entitats del tercer sector que treballen
per la cohesió social al Prat
Prioritzarem el treball amb les entitats per dur a terme projectes i serveis en l’àmbit social, molt especialment
amb les entitats amb presència local.

1.2. Autonomia personal
Objectius
• Avançar en la plena integració de les persones amb diversitat funcional, garantint-los una atenció integral
i la participació a la vida pública.
• Garantir l’accessibilitat i la mobilitat de les persones amb algun tipus de discapacitat per tal que puguin
desenvolupar una vida autònoma.
• Implementar els serveis i actuacions adreçats a evitar l’aïllament de les persones amb discapacitats, promovent i fomentant que tinguin una vida activa i saludable.
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Accions per a una plena integració
Diversificació dels serveis d’atenció domiciliària
En molts casos, la mobilitat és un factor determinant per poder accedir a serveis del tot necessaris. En
aquest sentit, es continuarà treballant per ampliar la prestació d’aquests serveis sempre que sigui necessari.
Fundació Rubricatus
La tasca que desenvolupa la Fundació Rubricatus té una importància capital al Prat. Per això, l’Ajuntament
continuarà donant suport a la tasca que fa aquesta institució a favor de la integració social i l’autonomia de
les persones que atén.
Suport a entitats que treballen a favor de les persones amb discapacitats
També es potenciarà la participació i el suport a les altres entitats que treballen en favor de les persones
amb discapacitats.
Nous projectes de lleure per a persones amb discapacitat de totes les franges d’edat
El ple desenvolupament personal també requereix gaudir del lleure, atès que aquestes activitats ens enriqueixen com a persones.
Projecte Llar-respir, de suport a les famílies
Potenciar el projecte Llar-respir, que té com finalitat donar suport als familiars que tenen cura de persones
amb diversitat funcional.
S’estudiarà amb la participació d’entitats i col•lectius relacionats, altres formules de suport a les persones
cuidadores.
Actualització permanentment del Pla d’Accessibilitat
Des de fa anys, el Prat aplica un Pla d’Accessibilitat per garantir la mobilitat i l’accés als serveis en igualtat
de condicions al conjunt de la població.
En aquest Pla i en aquest mandat es realitzarà la redacció del nou Pla d’accessibilitat per complir la llei
13/2014; es desplegaran les accions que es defineixin i s’incorporaran al pressupost partides específiques
perquè es pugui dur a terme.
El nou Pla inclourà una línia de subvencions per facilitar l’accessibilitat dels comerços així com d’altres
mesures per impulsar actuacions a favor d’una total accessibilitat urbana i al conjunt de serveis de la ciutat.

1.3. Gent gran
Objectius
•E
 laborar un nou Pla Local de la Gent Gran que marqui les estratègies i línies d’acció prioritària per a atendre
de forma planificada les necessitats de la gent gran des d’una perspectiva integradora i que abasti tots els
àmbits (necessitats residencials, oci, lleure, salut, benestar i altres).
•A
 mpliar els serveis per a la gent gran per cobrir necessitats bàsiques que millorin la seva qualitat de vida,
i ampliar l’oferta d’equipaments cívics i socials per a aquest segment de població.
•P
 osar en marxa nous serveis per atendre les necessitats residencials de les persones grans.
• Implementar serveis i actuacions adreçats a evitar l’aïllament de les persones grans i a fomentar que facin
una vida activa i saludable.
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Accions per a la gent gran
Servei de menjador
Ampliarem els tres serveis de menjador existents destinats a persones majors de 65 anys que viuen soles i
es troben en situació econòmica precària.
Servei d’àpats a domicili
Crearem un servei d’àpats a domicili per a persones grans i/o amb mobilitat reduïda i/o amb dificultats
per fer determinades tasques de manera autònoma. Aquest servei ha de garantir una bona alimentació
d’aquestes persones i els ha de permetre continuar vivint a casa seva.
Serveis d’atenció domiciliària
Incrementarem i diversificarem els serveis d’atenció domiciliària per a les activitats bàsiques de la vida diària (higiene personal, anar a comprar, al metge, cuinar, etc.) per millorar la qualitat de vida de les persones
grans amb manca d’autonomia i del seu entorn familiar, i evitar o ajornar l’ingrés d’aquestes persones en
centres assistencials.
Així mateix, promourem i cercarem noves fórmules, mesures i estratègies alternatives a les residències per
donar un millor servei d’atenció a domicili; potenciant les xarxes de suport comunitari per garantir l’acompanyament i l’atenció de la Gent Gran, tot assegurant la cobertura de les seves necessitats.
Programa d’arranjament d’habitatges
Potenciarem el Programa d’arranjament d’habitatges per adequar els habitatges de les persones grans amb
manca d’autonomia, amb l’objectiu d’assegurar-los unes condicions de vida dignes.
Construcció d’una nova residència i centre de dia per a la gent gran
La necessitat d’una nova residencia pública al Prat és evident. Cal reivindicar a la Generalitat que actuï
perquè es pugui posar en marxa una nova residència i centre dia al Prat, sigui directament o concertant
places públiques amb altres iniciatives que vulguin desenvolupar un projecte d’aquest tipus.
Estudi de la viabilitat d’habitatges tutelats per a la gent gran
Els habitatges tutelats són una bona solució que permet que la persona sigui autònoma i que pugui rebre
assistència pel que fa als serveis bàsics. Des de l’Ajuntament estudiarem la viabilitat de desenvolupar iniciatives en aquest sentit.
Nou casal per a la gent gran a la zona Marina–Nucli Antic
Crearem un nou casal de la gent gran al futur centre cívic que s’ubicarà al carrer Lo Gaiter del Llobregat /
carrer del Prat i que s’afegirà a la xarxa d’espais per a la gent gran existent a la ciutat.
Projecte Antenes
El Projecte Antenes és un servei de voluntariat per atendre persones de més de 80 anys que viuen soles,
per tal de prevenir situacions de risc i aïllament i afavorir el seu accés als serveis que necessiten per al seu
benestar personal.
Aspectes bio saludables
Habilitarem als parcs de la ciutat més zones amb jocs bio saludables per a les persones grans.
Projecte digital Familiar
Aquest projecte té com a objectiu evitar l’aïllament de les persones grans i afavorir els vincles i la comunicació amb el seu entorn familiar i comunitari fent ús dels recursos tecnològics existents.
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1.4 Igualtat de gènere i valors de ciutadania
Objectius
•T
 reballar per garantir la igualtat de dones i homes.
• Garantir els drets de les persones dels col•lectius LGTBI.
•T
 reballar per garantir el drets, la participació i la integració de les persones estrangeres a la nostra comunitat.
•C
 ontribuir a la reducció de les desigualtats entre països rics i pobres, i les injustícies que genera la globalització de l’economia mundial, amb el foment de projectes de solidaritat i cooperació.

Accions per garantir la igualtat de dones i homes
Pla Local d’Igualtat
Desenvoluparem el Pla des d’una perspectiva transversal i integrada en tots els àmbits del govern municipal.
Pla específic per a la prevenció i l’eradicació de la violència de gènere en el marc del Pla d’Igualtat
d’Oportunitats Dona-Home existent al Prat
Intensificarem els programes educatius i de sensibilització adreçats als joves, així com la millora dels sistemes de detecció i atenció a les dones víctimes de la violència masclista.
SIAD (Servei d’ Informació i Atenció a les Dones)
Potenciarem els serveis d’atenció, acompanyament i assessorament a les dones, per contribuir a l’eradicació de la violència masclista. Treballarem especialment amb la comunitat educativa: alumnat, professorat
i famílies.
Increment de la participació activa de les dones en tots els àmbits
Potenciarem el Consell de les Dones com a instrument de participació i de canalització de les necessitats,
demandes i propostes de les dones del Prat.
Aprovació del Pla Intern d’Igualtat
L’Ajuntament assegurarà el compromís amb la igualtat de gènere dins de l’organització municipal, així com
la promoció de la perspectiva de gènere en el seu funcionament intern.

Accions per garantir els drets de les persones pertanyents als col•lectius LGTBI
Vetllar per l’aplicació al municipi de la Llei catalana LGTBI
Crearem un pla local d’actuació integral com a eina per garantir de forma eficaç els drets del col•lectiu LGTBI.
Programa de sensibilització i formació contra l’LGTBIfòbia
Per evitar situacions d’assetjament, es farà èmfasi especial en el col•lectiu jove i en els espais de socialització
juvenil de la ciutat, així com en els centres educatius.
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Accions per garantir els drets de les persones estrangeres
Pla Local per a una nova ciutadania i immigració
Continuarem portant a terme les accions previstes al Pla, prioritzant les accions d’acollida i els serveis de
mediació intercultural per garantir una bona convivència a la nostra comunitat en l’exercici dels drets i deures
de tots els ciutadans i les ciutadanes.
Pla d’acollida per a persones refugiades
En el marc de la Xarxa de Ciutats Refugi, desenvoluparem el pla d’acollida, prioritzant accions d’acollida,
sensibilització i convivència davant la greu crisi humanitària que viuen les persones refugiades.

Accions per fomentar la solidaritat i la cooperació
Programes d’educació per al desenvolupament i accions de sensibilització per enaltir els valors de la
diversitat, la solidaritat i la cooperació
Continuarem promovent actuacions educatives basades en els valors de la solidaritat i la cooperació, especialment en l’àmbit dels centres educatius. Potenciarem projectes locals que tinguin com a eixos principals
la defensa dels drets humans i la pau, així com el respecte entre les persones de diferent condició social,
ètnica i cultural.
Continuarem potenciant El Prat Solidari
Com a organisme de participació de les entitats i ONG del municipi, i d’articulació de les accions de solidaritat al nostre municipi.

1.5. Habitatge
Objectius
• Intervenir per aconseguir l’accés a un habitatge digne i evitar la pèrdua de l’habitatge habitual.
• Incrementar la disponibilitat d’habitatge de lloguer social i oferir-lo a les persones en risc d’exclusió residencial.
• Incrementar el parc d’habitatge municipal mitjançant cessions, compres o construcció.
•U
 tilitzar els mecanismes legals existents per tal d’afrontar el compliment efectiu del dret a l’habitatge.
•P
 otenciar l’Oficina Local d’Habitatge, que actualment es presta des de l’empresa municipal Prat Espais,
per fer una intervenció activa, de marcat caràcter social, en totes les vessants del mercat d’habitatge local.

Accions de promoció de la funció social de l’habitatge
Mantenir actualitzat el cens d’habitatge buit
Cal fer una actualització permanent del cens d’habitatge buit, per conèixer on és, de qui és i en quina situació
es troba. I també per disposar de dades correctes que permetin establir mesures de mobilització del parc
vacant mitjançant lloguers assequibles.
Ajuts estables al pagament del lloguer
Estudiar la viabilitat d’obrir una línea d’ajuts al lloguer complementaria a les línies d’ajut públic ja existent.
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Prevenir els desnonaments i intervenir-hi si n’hi ha
Cal reforçar la coordinació amb els jutjats per conèixer els processos de desnonament al més aviat possible
i poder mediar amb els propietaris per arribar a una solució justa per a les dues parts. En el cas de no poder
evitar el desnonament, l’actuació municipal s’adreçarà a aconseguir un reallotjament digne.
Mobilització dels habitatges buits de petits propietaris
Cal difondre l’existència de programes municipals orientats a captar pisos buits de petits propietaris en què
es garanteix el cobrament de les rendes. L’objectiu és generar confiança en els petits propietaris, perquè els
destinin al lloguer a preus assequibles.
Intervenció en els habitatges ocupats
S’ha d’impulsar un pla d’intervenció en les ocupacions d’habitatges que permeti actuar de manera diferenciada davant les diferents situacions.
Gestió del parc públic d’habitatges
Col•laborarem amb l’Agència Catalana d’Habitatge en la gestió del seu parc al municipi per tal d’afavorir la
ràpida adjudicació dels habitatges que aquest organisme recupera, amb el propòsit de donar resposta a la
ciutadania en un moment de forta demanda d’habitatge.

Accions per incrementar el parc d’habitatge municipal
Promoció de la cessió voluntària de pisos buits de grans propietaris
Impulsarem acords, ja siguin de cessió o de venda per sota de preus de mercat, amb les entitats financeres.
I en cas de no arribar a acords, utilitzarem tots els instruments legals que permeten, entre d’altres coses,
sancionar els grans propietaris d’habitatge buit.
Adquisició d’habitatges en condicions econòmiques adients
Farem ús del dret d’adquisició preferent dels habitatges procedents d’execucions hipotecàries, en cas que
les entitats vulguin desfer-se’n aplicant el Decret llei 1/2015.
Increment de les actuacions sancionadores a grans propietaris de pisos buits, la cessió obligatòria i el
dret de tempteig i retracte
Aplicarem la normativa d’habitatge, com la Llei pel dret a l’habitatge del 2007, el Decret llei 1/2015, de mesures urgents, i la Llei 24/2015, contra l’emergència habitacional, per posar fi als usos antisocials de l’habitatge
que fan alguns grans propietaris.
Foment de la construcció d’habitatges destinats al lloguer
Arribarem a acords amb entitats socials, cooperatives d’habitatge o institucions públiques per promoure la
construcció d’habitatges destinats al lloguer en el sòl municipal, a les zones del Prat Sud i en altres àmbits
de desenvolupament urbà.
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1.6. Salut de qualitat
Objectius
•G
 arantir una sanitat pública universal i de qualitat.
•M
 illorar la governança i la participació ciutadana en la salut pública.
•F
 omentar l’adquisició d’hàbits de vida saludables.
•M
 illorar el tractament de les addiccions.
•V
 etllar per la protecció de la salut dels ciutadans i ciutadanes.

Accions per garantir una sanitat pública universal i de qualitat
Elaboració del Pla Local de Salut
Elaborarem un Pla Local de Salut que fixi les estratègies, les prioritats i els objectius per a la millora de la
qualitat de vida dels pratencs i les pratenques.
Suport a les entitats que treballen per la promoció de la salut
Continuarem donam suport a les entitats que fan accions de sensibilització i presten assistència als malalts
crònics i els seus familiars, com l’Associació de Familiars d’Alzheimer, l’Associació contra el Càncer, la Creu
Roja, etc.
Constitució del Consell Municipal de Salut
Crearem un consell municipal de salut, que serà un òrgan participatiu de supervisió, seguiment i deliberació
sobre els serveis públics de salut.
Participació en la governança de la salut al Prat
L’Ajuntament vol col•laborar amb la Generalitat per vetllar per la qualitat de l’assistència que es presta als
centres d’atenció primària i a l’Hospital de Bellvitge, i perquè aquests ens tinguin una dotació de recursos
adequada. Demanarem a la Generalitat que reprengui el Govern Territorial de Salut, perquè l’Ajuntament
torni a participar de forma activa en les decisions sobre la gestió de la salut del nostre municipi.

Accions per fomentar l’adquisició d’hàbits de vida saludables
Programes d’atenció comunitària
Conjuntament amb els centres d’atenció primària, crearem nous programes per fomentar l’activitat física i
els hàbits saludables amb la participació del teixit associatiu local.
Programes d’educació per a la salut als centres educatius
Portarem a terme programes educatius amb continguts de desenvolupament personal, salut afectiva i
sexual, hàbits saludables, prevenció de conductes addictives, cura del cos, primers auxilis i autoprotecció,
etc. als centres educatius del Prat.
Nous recursos d’atenció a les addiccions
Reforçarem els programes de prevenció i millorarem els programes d’atenció a les addiccions.
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Servei d’informació sobre sexualitat i anticoncepció (SISA)
Mantindrem el servei gratuït per als joves d’informació i orientació sobre sexualitat, anticoncepció o malalties
de transmissió sexual. Treballarem les actituds d’acceptació, tolerància i respecte per les diferents opcions
sexuals, les pròpies i les dels altres.
Seguretat alimentària
Continuarem augmentant els controls sobre els nombrosos punts de restauració i altres establiments alimentaris, així com als menjadors de les escoles i residències.
Sanitat ambiental
Continuarem treballant per minimitzar els riscos derivats dels mosquits, les plagues i altres concentracions
d’animals, la prevenció de la proliferació de la legionel•la i la salubritat dels llocs públics, incloses les piscines,
de forma coordinada amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
Colònies controlades de gats
Posarem en funcionament noves colònies controlades de gats.

Accions de Consum
Augment dels canals de consulta
Facilitarem l’ús de plataformes digitals per resoldre qualsevol dubte respecte als drets i deures com a consumidors.
Educació per al consumidor a les escoles i als comerciants
Portarem a terme accions de formació tant per als consumidors com per als comerciants, per garantir el
coneixement dels deures i les obligacions d’uns i altres.

1.7. Esport per a tothom
Objectius
•F
 omentar la pràctica esportiva de tota la població, especialment els joves, les dones, la gen gran i les
persones amb diversitat funcional.
•A
 mpliar l’oferta pública esportiva i millorar els equipaments.
•F
 omentar els programes esportius en edat escolar i els aspectes. educatius i de formació en valors.
•D
 onar suport als clubs i les entitats esportives de la ciutat.
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Accions per fomentar la pràctica esportiva, ampliar l’oferta pública esportiva
i millorar els equipaments
Elaborar un pla local d’esport
El Pla Local d’Esport esdevindrà una eina útil per definir les línies estratègiques a seguir als diferents àmbits
de l’esport de la ciutat, des de l’esport en edat escolar a l’esport de competició i fins a l’esport de lleure.
Promoció de l’activitat física i l’esport
Farem campanyes de promoció de l’activitat física i l’esport entre la població en general i també adreçades
a col•lectius específics com els joves, les dones, la gent gran i les persones amb diversitat funcional. També
continuarem organitzant actes esportius populars com les curses populars i la bicicletada. Impulsarem,
també, esdeveniments esportius d’interès organitzats pels clubs i les entitats.
Programes esportius adreçats a persones amb diversitat funcional
Facilitarem l’accés a les instal•lacions esportives a entitats que treballin amb col•lectius de persones amb
diversitat funcional, amb malalties cròniques o en situació de vulnerabilitat.
Ampliació de l’oferta de programes de salut i esport
En coordinació amb els centres de salut d’atenció primària, ampliarem l’oferta de programes esportius
adreçats a col•lectius amb problemàtiques de salut.
Increment de les places d’abonament al CEM Sagnier
Ampliarem i equiparem l’espai de gimnàs i remodelarem els vestidors.
Ampliació de les activitats dirigides al CEM Fondo d’en Peixo
Incorporarem noves activitats dirigides, tant per a abonats com per a no abonats.
Millores als camps de futbol: Estruch, Sagnier i Julio Méndez
Construirem una nova grada i vestidors al Camp del Sagnier, canviarem la gespa de l’Estruch i millorarem
la grada del Julio Méndez.
Consolidació del Centre Municipal de Vela
Incorporarem noves activitats i serveis per consolidar el Centre Municipal de Vela com a centre de referència
en la pràctica de la vela lleugera.
Foment de la pràctica esportiva a l’espai públic
Millorarem els itineraris pel riu i el camí de la platja i els dotarem d’equipaments, mobiliari i aparells per
facilitar l’activitat esportiva a l’aire lliure.
Instal•larem taules de ping-pong a l’espai públic.
Foment de nous esports alternatius en espais no convencionals
Ampliaren el parc d’skate i instal•larem un equipament d’Street Workout.

Accions per fomentar els programes esportius en edat escolar
Catàleg unificat de les activitats esportives en edat escolar
Culminarem el desenvolupament de l’actual model esportiu en edat escolar amb la creació d’un catàleg
unificat d’activitats esportives que inclogui les extraescolars del centres educatius i les que organitzen els
clubs i les entitats esportives.
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Beques esportives
Ampliarem la dotació econòmica per garantir que cap infant quedi exclòs de la pràctica de l’esport per
motius econòmics.
Millora de les instal•lacions esportives dels centres educatius
Elaborarem un pla de millora dels equipaments esportius dels centres escolars per garantir un nivell de
qualitat adequat.
Promoció de l’educació en valors a la pràctica esportiva
Tant als entrenaments com a les competicions portarem a terme campanyes de sensibilització que eradiquin
la violència, el sexisme i el racisme de la pràctica esportiva i promoguin l’esforç, la integració, el respecte i
la participació.
Ampliació del programa de natació escolar gratuït per als centres educatius
Reordenarem l’actual programa de natació escolar per a alumnes de primer de primària i donarem la possibilitat que també hi accedeixin els alumnes de segon.
Desenvolupament del Club Esport Jove
Ampliarem el nombre de places i les activitats del Club Esport Jove i crearem nous programes esportius
adreçats als joves.

Accions de suport als clubs i les entitats esportives
Servei d’assessorament per a les entitats esportives
Facilitarem assessorament per a la gestió administrativa, laboral, comptable i fiscal dels clubs i entitats
esportives perquè puguin adaptar-se a les noves normatives.
Cursos per a entrenadors, monitors i gestors de les entitats esportives
Per millorar la formació de les persones que es dediquen a l’esport.
Implantació del segell de qualitat “Escola Esportiva Prat”
Continuarem implantant aquesta acreditació per a les entitats esportives que tenen un compromís de millora
contínua, a través de mecanismes d’assessorament especialitzat, formació específica i visibilitat de marca.

1.8. Convivència ciutadana
Objectius
•P
 romoure els comportaments cívics.
•D
 esplegar plans d’intervenció comunitària als barris.
•P
 otenciar la mediació en la resolució de conflictes.
•G
 arantir la convivència ciutadana de manera segura.
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Accions per promoure la convivència ciutadana
Elaboració d’un pla integral per a la convivència
En col•laboració amb el teixit associatiu i veïnal i la ciutadania en general, elaborarem un pla integral que
fomenti el sentit de pertinença a la comunitat des de l’exercici de la ciutadania activa i basat en la prevenció
i l’anticipació de conflictes.
Campanyes i actuacions per impulsar comportaments cívics
Portarem a terme actuacions i campanyes de corespronsabilització i civisme adreçades al conjunt de la
població amb el suport d’agents cívics per tal de fer arribar els missatges d’una forma educadora i directa.
Menys sorolls al carrer
Amb la implicació del teixit associatiu i veïnal elaborarem una nova normativa per minimitzar el soroll de
les activitats a l’espai públic.
Activitats educatives en valors de civisme i convivència
Incorporarem activitats educatives en valors i civisme, tant al catàleg de serveis per als centres educatius,
com en els centres cívics, les associacions de veïns, entitats esportives, culturals i altres.
Es treballarà per la corresponsabilització de la ciutadania per tal de millorar el civisme i respecte a la ciutat,
tot generant un compromís cívic i col•lectiu
Plans d’intervenció comunitària
Es dissenyaran i desplegaran plans d’intervenció comunitària als barris, adaptats a les diferents singularitats.
Horts comunitaris
Incrementarem l’oferta d’horts comunitaris per a diferents col•lectius.
Servei de Mediació Ciutadana
Apostarem per la mediació com a recurs eficaç per a la resolució de conflictes de convivència veïnal, a
l’espai públic i a les famílies.
Policia de proximitat
Promourem l’acció conjunta de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra a cada barri, per aconseguir coneixement i complicitats positives amb el veïnat.
Potenciació de la compensació de les sancions mitjançant treball o accions socials comunitàries
Potenciarem les mesures alternatives a les sancions. L’objectiu és implicar la ciutadania en la responsabilitat
que té respecte de la infracció comesa i generar un compromís cívic des de la reflexió i la consideració del
què és particular i col•lectiu.
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Eix 2
Una ciutat que formi persones millors.
El Prat, per l’educació i la cultura
2.1. Educació, Cultura i Coneixement
Objectius
•D
 esenvolupar una estratègia global de ciutat, centrada en l’educació i la cultura, que millori l’oferta cultural i educativa del Prat, així com la qualificació de la població i que potenciï una ciutadania implicada,
compromesa i participativa en la vida de la societat.
•P
 articipar activament en la governança de l’educació a la ciutat exercint la coresponsabilitat amb la Generalitat de Catalunya.
•G
 arantir la igualtat en l’accés a l’educació i a les diferents ofertes formatives.
•F
 omentar l’educació comunitària i el treball educatiu en xarxa i amb atenció prioritària a l’alumnat en risc
d’exclusió educativa.
•P
 romoure la formació al llarg de la vida.
•P
 romoure la participació de la comunitat educativa, i especialment de les famílies, en els processos educatius, com a veritables agents de la ciutat educadora que volem.
•C
 ontribuir a incrementar la qualitat del sistema educatiu potenciant els itineraris educatius i ampliant
l’oferta educativa i de serveis als centres.
•A
 mpliar i millorar la xarxa d’equipaments educatius, culturals i cívics.
•F
 acilitar i democratitzar l’accés a la cultura i al coneixement ampliant les ofertes i programes formatius.
Potenciarem les ARTS i els ensenyaments artístics.
•S
 eguir apostant per la cultura popular com a element d’identitat i de cohesió de la nostra ciutat.

Accions per desenvolupar una estratègia global de ciutat centrada en l’educació i la cultura
Elaboració del projecte educatiu i cultural de la ciutat
Cal elaborar un projecte que fixi els reptes educatius i culturals de la ciutat, amb la participació activa de la
ciutadania i del conjunt d’agents educatius, culturals i socials.
Adaptació del pla d’equipaments culturals de la ciutat amb la incorporació dels nous equipaments previstos
L’ampliació de la xarxa d’equipaments plantejada, significarà la possibilitat de fer una programació més
àmplia i complementària entre el conjunt d’equipaments.
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Accions per a la igualtat i la qualitat en l’educació i a les diferents ofertes formatives
Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
L’OME esdevé un element clau d’ajut a les famílies i l’alumnat en la gestió dels processos d’inscripció i assessorament. L’OME és també un element de garantia d’equitat que contribueix a facilitar l’accés al sistema educatiu.
Taula Mixta de Planificació
Cal planificar l’oferta educativa al Prat a través de l’impuls del treball de la Taula Mixta de Planificació, en què
participen la Generalitat i l’Ajuntament. Aquesta Taula permetrà impulsar una oferta completa i de qualitat
a la nostra ciutat.
Increment dels ajuts socials
De forma coordinada amb Acció Social, es potenciaran els ajuts per tal d’assegurar que les famílies amb
majors dificultats puguin accedir als diferents serveis educatius que permetin la millor qualitat educativa
per als seus fills i filles.
Potenciació de l’ús social dels centres educatius
L’ús social dels centres, mitjançant les AMPA i altres entitats, també és un element de dinamització i de
qualitat educativa, perquè afavoreix que els centres tinguin una major relació amb l’entorn i alhora siguin
un espai de dinamització comunitària.
Programes per a l’èxit escolar i d’acompanyament i orientació
Es prioritzaran els programes adreçats a millorar l’èxit i a crear itineraris personals com els d’adaptació
curricular (PAD), d’orientació acadèmica i professional, així com el conjunt d’accions a favor de l’èxit i la
cohesió del Pla Educatiu d’Entorn.
Impuls dels projectes d’Aprenentatge i Servei (ApS)
Els ApS combinen processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en
què els participants aprenen treballant en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.
Obertura de les escoles bressols a les famílies en horari extraescolar
Com en els centres de primària, l’ús de les instal•lacions fora de l’horari lectiu esdevé un element de millora
de la qualitat, d’implicació de les famílies i de dinamització comunitària.
Oferirem noves activitats d’atenció a la petita infància (0-3) on hi tinguin cabuda els infants i les famílies, en uns
espais adequats a les necessitats d’aquesta etapa educativa i acompanyats per uns professionals qualificats.
Horaris escoles bressols
Estudiarem l’ampliació de franges horàries que recullin les necessitats reals dels usuaris, i que es complementin amb el serveis que ofereixen les actuals escoles bressol en funció de la viabilitat i la demanada existent.
Pla de Formació de Persones Adultes - Projecte de formació popular
Volem articular amb l’Escola d’Adults i la resta d’agents educatius, socials i culturals, un pla de formació
adreçat al conjunt de la població que ofereixi oportunitats de millora, reciclatge i realització personal.
Educació més enllà de l’escola: continuarem donant suport a les activitats extraescolars
Les activitats extraescolars són un element fonamental en el procés educatiu dels infants. Juntament amb
les AMPA i altres entitats, impulsarem l’increment i diversificació d’aquestes activitats, i assegurarem la
possibilitat d’accedir-hi a tots els infants.
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Participació de les famílies i suport a les AMPA
Continuarem donant suport a les famílies per mitjà de programes d’informació, assessorament i participació
com el Prat-Famílies. Així mateix, donarem un impuls al suport a les associacions de mares i pares com a
espais col•lectius de participació i implicació de les famílies en els centres, aspecte fonamental en la millora
de la qualitat i dels resultats dels infants.
Consell de la Formació Professional
Crearem el Consell de la Formació Professional, que serà un espai de trobada dels diferents sectors relacionats amb l’FP (empresaris, centres educatius, agents socials i administracions). El Consell facilitarà la
definició d’actuacions per millorar la qualitat de l’FP a la ciutat i la seva vinculació amb les empreses: pràctiques, formació dual, bosses de treball...
Impuls del projecte d’anglès per a tots els joves als instituts
Farem una acció en el camp de l’aprenentatge de l’anglès que ajudi els joves a dominar aquesta tercera
llengua per mitjà de diferents actuacions: p. e. la creació de grups de conversa a tots els instituts del Prat.

Accions per facilitar l’accés a la cultura i al coneixement
Projecte d’arts escèniques al nou equipament L’Artesà
El nou teatre de L’Artesà serà un nou equipament cultural que permetrà portar a terme el projecte de ciutat en
l’àmbit de les arts escèniques i la dansa, ja que centrarà la seva activitat en aquestes disciplines artístiques.
Es desenvoluparan projectes d’educació i formació vinculats a l’àmbit de les arts escèniques, en particular
al teatre i la dansa.
Escola Municipal de Música del Prat. Increment dels projectes d’educació musical a les escoles
L’Escola Municipal de Música ja ha esdevingut un referent per a la ciutadania i s’ha convertit en un espai
d’aprenentatge i convivència. Continuarem impulsant el desplegament de la seva activitat, posant especial
èmfasi en els projectes vinculats amb els centres educatius.
Escola d’Arts del Prat
Potenciarem el treball conjunt de l’Escola d’Arts amb altres entitats i centres educatius per fer més present
la formació en el camp de les arts plàstiques com un element necessari per al desenvolupament personal.
Creació del Centre de Cultura Popular
L’àmbit de la cultura popular és un important espai de participació i implicació ciutadana. Des de l’Ajuntament, continuarem donant suport a aquestes iniciatives i treballarem conjuntament per a la creació del
Centre de Cultura Popular del Prat.
Impuls al conjunt d’accions del Pla de Foment de la Lectura
El foment de la lectura és un element fonamental de suport en els aprenentatges i en el desenvolupament
personal d’infants, joves i adults. Potenciarem el conjunt d’actuacions incloses en el Pla, així com el treball
en xarxa dels diferents agents: biblioteques, centres educatius, entitats...
Ampliarem les activitats que es duen a terme a la Biblioteca, adreçats a diferents col•lectius, especialment
adolescents i joves.

Accions per ampliar i millorar la xarxa d’equipaments educatius, culturals i cívics
Construir un nou institut
Negociarem amb la Generalitat la construcció d’un nou institut a la ciutat per respondre a l’augment de la demanda de joves en aquesta etapa, que es donarà, previsiblement, a partir de l’evolució demogràfica de la ciutat.
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Finalització de les reformes a l’escola Pepa Colomer (fins ara Prat 1) i de les obres de millora a l’escola
Bernat Metge i a l’Institut Escola del Prat
Continuarem amb la política de millora dels equipaments educatius com un element que contribueix significativament a la qualitat de l’acció educativa dels centres.
Nou equipament teatral a L’Artesà
Aquest nou equipament s’adreçarà prioritàriament a l’àmbit de les arts escèniques i s’afegirà a la xarxa
d’equipaments culturals de la ciutat.
El nou equipament no només ha de proporcionar a la ciutat un espai d’exhibició escènica que superi les
limitacions i mancances del Teatre Modern i retorni la centralitat teatral de la ciutat a l’Artesà, sinó que ha de
possibilitar el desenvolupament d’un projecte que inclogui, a més de la programació, la creació i la formació
de qualitat i accessible en arts escèniques a la ciutat.
Desenvolupament d’un programa d’usos per a l’edifici de La Ricarda
Definirem els usos de l’equipament de La Ricarda en un projecte vinculat a la història, la identitat, el territori
i la cultura locals
La definició dels usos es farà amb la participació de les entitats i col•lectius ciutadans.
Nou equipament cívic i casal de gent gran a l’edifici municipal del carrer Lo Gaiter del Llobregat i ampliació del Centre Cívic Jardins de la Pau
El nou equipament cívic farà créixer el mapa d’equipaments cívics del Prat, generarà un nou espai comunitari
de proximitat a la zona de Marina – Nucli Antic. D’altra banda, la reforma del Centre Cívic Jardins de la Pau
ha de permetre ampliar les activitats del centre i reorganitzar les actuals.
Es promouran noves activitats i projectes culturals als centres cívics.
Acord amb la Generalitat de gestió de l’equipament Cívic Delta de Sant Cosme
Treballarem per arribar a un acord amb la Generalitat per fer possible una nova gestió del centre amb l’objectiu d’incorporar la seva activitat a la xarxa de centres cívics de la ciutat. Volem coordinar les actuacions
per poder presentar una oferta complementària a la del conjunt de la ciutat i que alhora respongui a les
necessitats del barri.

2.2. Més oportunitats per als joves
Objectius
•G
 arantir als joves l’accés en igualtat d’oportunitats als recursos que els permetin gaudir d’un nivell d’autonomia suficient per desenvolupar el seu projecte personal (formació, ocupació, habitatge, mobilitat i salut).
•O
 ferir eines informatives, comunicatives, d’orientació i acompanyament per tal que els joves rebin suport
en els camps que determinen les seves condicions de vida.
•P
 romoure entre els joves l’experimentació i la creativitat en tots els camps possibles com a via de creixement personal i social, tant per mitjà de les manifestacions artístiques com de l’expressió de la cultura
juvenil implicada en el temps d’oci.
•F
 omentar la participació dels joves mitjançant una política activa de dinamització que, a més de facilitar la
seva presència en la vida pública de la ciutat, generi espais de relació i intercanvi en la gestió quotidiana
dels interessos juvenils.
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Accions de suport en àmbits determinants en la vida dels joves
i per garantir la igualtat d’oportunitats
Programes d’ocupació juvenil
Cal impulsar, de forma coordinada amb el Centre de Promoció Econòmica, els programes d’ocupació adreçats als joves i de forma especial el nou programa europeu de Garantia Juvenil, per ajudar els joves a definir
el seu itinerari personal d’incorporació al món laboral.
Creació de la xarxa “Compartir pis”
Facilitarem el procés d’emancipació dels joves a través d’un dels elements fonamental per fer-la possible
com és el de l’habitatge, facilitant l’accés dels joves a habitatges compartits.
Programa de beques per a estudis superiors
Crearem un nou programa d’ajuts personals per a estudis postobligatoris que facilitin als joves amb dificultats econòmiques l’accés a aquesta formació.
Servei d’acompanyament i atenció als adolescents i joves
Ampliarem els serveis d’acompanyament i assessorament als joves que es presten des de l’Oficina del Pla
Jove a El Lloro, com un element de suport a aquests col•lectius. Ampliarem els horaris i els espais d’atenció.
Potenciació dels projectes musicals i d’arts multimèdia: La Capsa
Impulsarem els projectes de creació que es desenvolupen en el marc de La Capsa com un element de potenciació de la creativitat i la generació de projectes col•lectius entre els joves.
Creació d’una xarxa d’espais joves
Creació d’una xarxa amb diferents projectes i espais destinats als i les joves pratencs, garantint una oferta
plural que respongui als diferents estils, propostes i interessos juvenils, d’una manera participada. Aquests
espais es contemplen en els equipaments culturals i cívics ja existents.
Oci juvenil
S’impulsarà un projecte d’oci juvenil als equipaments de la ciutat, tant en horari diürn com nocturn, que
inclogui activitats esportives, culturals i d’oci alternatiu per a joves de la ciutat, tenint en compte les franges
d’edat més joves entre 14 i 25 anys.
Suport a entitats juvenils i de lleure
Continuarem donant suport a les entitats juvenils del Prat com a vehicles d’articulació col•lectiva de la participació dels joves i de l’assumpció de responsabilitats de forma personal i col•lectiva.
Potenciació de la implicació i participació dels joves als instituts
Continuarem desenvolupant, conjuntament amb el Departament d’Educació, les accions d’informació i
assessorament dels joves als instituts de la ciutat a partir, principalment, del projecte “Antenes als instituts”.
Transport juvenil
Estudiarem mesures per tal de facilitar i abaratir l’ús del transport públic als joves.
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Eix 3
Una ciutat emprenedora.
El Prat de l’ocupació i el dinamisme econòmic
Objectius
• Impulsar l’economia local per generar ocupació i noves activitats.
•A
 conseguir més ocupació i de millor qualitat.
•D
 onar suport a les persones aturades, especialment a les que formen part de col•lectius amb més dificultats
per trobar feina.
•D
 onar suport a les empreses i als emprenedors locals.
• Impulsar projectes d’economia social i cooperativa.
• Impulsar la formació i la innovació.
•P
 romoure el producte local, el comerç de proximitat i el turisme al voltant dels valors naturals del Delta.

Accions per impulsar l’economia local
Desenvolupament de plans locals de mesures per a l’ocupació i l’activació econòmica, i dotació econòmica
per fer-los possibles
Continuar desplegant plans de suport amb exempcions fiscals i ajuts econòmics directes a la contractació,
adreçats a empreses i autònoms que generin activitat econòmica i ocupació no precària al municipi.
Preservació de l’activitat industrial existent i facilitació noves localitzacions
Facilitar la implantació d’empreses als polígons industrials Estruch, Mas Blau, Pratenc i ZAL i potenciarem el
creixement de les noves zones d’ampliació del Port de Barcelona i l’Aeroport. Reservarem zones al Prat Nord
per desenvolupar-hi activitats productives i de valor afegit, i reordenarem com a zona d’activitat econòmica els
antics terrenys de Fisipe i una part del polígon de Ca l’Alaio.
Plataforma d’informació i observatori econòmic de les zones d’activitat del municipi
Posarem en marxa aquesta plataforma que incorporarà un cens de locals buits i informació sobre el mapa
d’activitats econòmiques, com a suport a la generació de noves oportunitats de negoci.

Accions per aconseguir més ocupació i de millor qualitat
Servei Local d’Ocupació
El Servei Local d’Ocupació com a servei públic que és, ha de ser un servei de qualitat i de referència per a les
empreses del municipi. Ha de tenir capacitat per captar ofertes de treball i s’ha d’enfocar al suport personalitzat a les persones aturades que busquen feina i a les persones ocupades que vulguin millorar la seva situació
laboral, a través de l’orientació i la qualificació professional.
Promoció d’acords de col•laboració amb empreses del Prat i de nova instal•lació al municipi
Promourem acords de col•laboració amb l’objectiu d’afavorir la contractació de persones aturades del municipi,
a través de programes de formació i dels serveis i programes del Servei Local d’Ocupació.
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Accions de suport a les persones aturades
Plans d’ocupació d’interès social
Incrementar els recursos per als plans locals d’ocupació d’interès social, per afavorir la incorporació i permanència en el mercat laboral de persones aturades de llarga durada i amb risc d’exclusió laboral.
Atenció a aturats d’especial dificultat
Establir un servei permanent i personalitzat d’orientació i inserció laboral, amb acords de contractació amb
empreses, adreçat a persones aturades de llarga durada i especials dificultats d’inserció laboral.
Garantia Juvenil
Desplegar la cartera de serveis de Garantia Juvenil. Totes les persones joves del Prat que no estudiïn, ni treballin ni desenvolupin un projecte d’autoocupació, disposaran dels serveis del Programa de Garantia Juvenil
(orientació, formació, suport a l’emprenedoria, contractacions) que desenvoluparem en col•laboració amb el
teixit empresarial i les fundacions i entitats del tercer sector que desenvolupen programes específics adreçats
a joves en situació d’atur.
Acords amb associacions d’empresaris i comerciants
Subscriure acords amb les associacions d’empresaris i comerciants de la ciutat per a “tasts d’oficis”
Intercanvi d’experiències
Promoure trobades del “Club de feina” entre persones aturades i ocupades per a intercanvi d’experiències.

Accions de suport a les empreses i l’emprenedoria local
Oficina d’Atenció a l’Empresa, com a finestreta única empresarial
Posarem en marxa un Servei Integral d’Atenció a l’Empresa i a les persones emprenedores que ofereixi assessorament, acompanyament i formació, amb una finestreta única empresarial que faciliti una atenció eficaç i
personalitzada en les relacions dels empresaris i empresàries amb l’Administració.
Ajuts a les PIME locals per a la contractació estable
Oferirem un programa d’ajuts econòmics directes a les empreses PIME locals per a la contractació estable de
persones aturades del Prat.
Pla Integral de suport al treball autònom
Oferirem un programa específic per assessorar persones aturades que vulguin reincorporar-se a l’activitat econòmica a través de l’autoocupació com a treballadors autònoms, així com a les persones amb idees de negoci
que vulguin reorientar la seva trajectòria professional.
Ajuts directes a les noves iniciatives de treball autònom
Programa d’ajuts econòmics directes a les noves activitats que es posin en marxa en regim d’autònoms.

Suport a l’economia social i cooperativa
Consolidació del Prat com a municipi cooperatiu
Impulsar, en col•laboració amb el sector, un pla director de l’economia social i cooperativa, com a referent de
les polítiques municipals de suport al cooperativisme i a la innovació en economia social, cooperativa i solidària.
Posada en marxa d’una incubadora de projectes d’economia cooperativa i innovació social a la nostra ciutat
En col•laboració amb el sector, promourem la posada en marxa d’una incubadora d’innovació social que albergui
i ajudi a posar en marxa projectes d’economia social, cooperativa i solidària.
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Acords amb cooperatives de serveis financers
Amb l’objectiu de facilitar préstecs i avals per posar en marxa projectes cooperatius i d’economia social, establirem acords amb cooperatives de serveis financers.
Programa de suport a l’economia social
Es tracta d’un programa de ajuts directes mitjançant plans d’ocupació per impulsar projectes locals d’economia
social que tinguin potencial per generar llocs de treball estables o tinguin potencial d’inserció laboral.

Accions per impulsar la formació i la innovació
Suport a la Formació Professional
Connectarem el món educatiu (centres d’FP de la ciutat) amb el teixit empresarial local, per desplegar la nova
formació professional, la formació dual, i afavorir l’adequació de la formació als perfils professionals de l’empresa.
Pla director per a la promoció de l’economia creativa i impuls de l’estructuració del clúster local de producció cultural i artística
Impulsarem un clúster que integri les iniciatives emprenedores en l’àmbit de la creació i de la producció cultural
i artística, com a sector emergent d’interès professional, emprenedor i ocupacional entre persones joves.
Estudi de la viabilitat de projectes d’economia verda
Identificarem les oportunitats empresarials, d’emprenedoria col•lectiva i d’autoocupació en l’àmbit de l’economia
verda: eficiència energètica, rehabilitació sostenible d’habitatges, serveis ambientals i producció de baix impacte
ecològic. Així mateix, desplegarem mesures de suport a la posada en marxa de projectes en aquests sectors.

Accions per promoure el comerç de proximitat i el producte local
Elaboració d’un Pla Estratègic de Comerç local, amb l’horitzó 2020
Volem fer una diagnosi del comerç local per identificar-ne els reptes i oportunitats i que, de manera consensuada amb el sector, estableixi objectius i acordi mesures. El Pla Estratègic de Comerç serà el referent d’un pla
operatiu anual que establirà les accions a realitzar i els termes de la cooperació publicoprivada.
El Prat, comerç de qualitat
Consolidar l’acreditació “El Prat comerç de qualitat”, que dóna visibilitat a l’excel•lència comercial de la nostra
ciutat. Els comerços acreditats compten amb assessorament especialitzat, formació específica i indiquen implicació en una marca de qualitat diferenciada.
Suport a la modernització i millora de la imatge comercial
En el marc de l’acreditació “El Prat, comerç de qualitat”, posarem en marxa una línia d’ajuts per donar suport a
l’esforç dels comerciants acreditats en el seu repte de millora contínua de la qualitat.
Senyalització dels eixos comercials de la ciutat
Crear una senyalització específica que permeti identificar els carrers més comercials del Prat i els seus eixos
comercials com a “El Prat, comerç a cel obert”.
Foment de l’activitat econòmica vinculada al turisme
Impulsar les activitats econòmiques que puguin néixer al voltant del Parc Agrari, els Espais Naturals del Delta i la
platja, sempre preservant l’equilibri entre la fragilitat del territori i el seu aprofitament com a punt d’atracció turística.
Obertura d’una nova Oficina de Turisme “La Porta del Delta” a la platja del Prat
Posarem en marxa un pla de senyalització dels actius turístics del municipi, per tal de fer-los valer i facilitar els
itineraris dels turistes i visitants.
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Millora de la capacitat productiva i comercial de la Granja Pota Blava
Millorar les naus productives i els espais de cria de la granja per consolidar i incrementar la producció d’aviram.
Obrirem nous canals de comercialització que permetin millorar el posicionament de la marca “Pota blava” com
a producte de qualitat agroalimentària autòcton.
Adequació d’un recinte firal permanent a l’entorn de la Granja de La Ricarda
Volem un espai firal que permeti potenciar els usos de la Granja de La Ricarda com a equipament de referència
del Parc Agrari i dels Espais Naturals del Delta.
L’Espai Firal de La Ricarda podrà acollir, entre d’altres, una programació anual de fires vinculades als productes
de proximitat. Així mateix, allotjarà la Fira Avícola de la raça Prat i les diferents activitats que s’hi vinculen.
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Eix 4
Una ciutat sostenible.
El Prat més humà i respectuós amb el medi ambient
4.1. Medi Ambient, Energia i Canvi Climàtic
Objectius
• Implementar mesures locals d’adaptació al canvi climàtic.
•M
 illorar l’eficiència energètica de la ciutat.
•G
 arantir la qualitat del medi ambient i l’espai públic.
• Impulsar mesures per combatre la pobresa energètica.
•M
 illorar la qualitat de l’aire.

Accions de sostenibilitat ambiental
Pla estratègic de lluita contra el canvi climàtic
Aprovarem i executarem un pla estratègic que fixi les actuacions necessàries per a una millor adaptació del nostre municipi a les conseqüències del canvi climàtic, amb especial atenció als nostres recursos i espais naturals.
Millores de l’enllumenat dels polígons industrials
Millorar l’enllumenat als polígons industrials (Pratenc, Mas Blau...), per fer-los energèticament més sostenibles,
de manera que aquests polígons milloraran la qualitat de la il•luminació i tindran una circulació més segura.
Millora de l’eficiència energètica dels edificis municipals
Millorar l’eficiència energètica en diversos equipaments públics (escoles Jacint Verdaguer, Jaume Balmes,
Ramon Llull, CEM Sagnier, La Capsa...). Consolidarem l’estratègia energètica dels edificis municipals, amb
l’objectiu de reduir els consums de subministraments i d’implementar uns bons hàbits en el consum d’energia.
Oficina de l’Energia
Crear una oficina d’informació sobre l’energia, que serà l’eix vertebrador de les accions dirigides al conjunt de la
ciutadania. Volem impulsar iniciatives per millorar el consum i facilitar l’estalvi i l’eficiència energètica a les llars i a
les empreses, amb especial atenció a les famílies amb dificultats per fer front al pagament dels subministraments.
Control de la qualitat de l’aire
Farem un seguiment exhaustiu de les estacions de mesura de la qualitat ambiental per implementar, d’acord
amb la Generalitat, accions per millorar la qualitat de l’aire.
Utilització d’aigua regenerada
Implantar l’ús d’aigua regenerada per a usos públics i nous sectors residencials i continuarem aplicant
mesures d’estalvi. En els propers anys serà molt important avançar en un ús responsable de l’aigua i serà
imprescindible aprofundir en les possibilitats de l’aigua regenerada.
Millores del confort acústic dels centres escolars
Fer actuacions per millorar el confort acústic als centres escolars. Aplicarem mesures de control acústic als
centres escolars, a fi de millorar la qualitat de l’estada a les aules i les instal•lacions educatives.
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4.2. Urbanisme i Espai Públic
Objectius
•C
 ompletar actuacions que prioritzin l’espai públic
•M
 illorar les xarxes de serveis
• Impulsar el nou planejament pendent

Accions a l’espai públic
Reurbanització de l’avinguda Montserrat
Reurbanitzar l’avinguda de la Verge de Montserrat entre el carrer Sarajevo i l’avinguda del Canal, construint
també aparcaments subterranis amb una capacitat aproximada de 500 places i un passeig central més
ample i amable.
Jardins de Joan Salvat-Papasseït
Projecte de remodelació dels jardins de Joan Salvat-Papasseït, per millorar i modernitzar els espais de la
plaça, el seu entorn i les instal•lacions de jocs infantils.
Millores d’urbanització i serveis a diversos carrers
Nova urbanització i millora dels serveis i clavegueram dels carrers de Tortosa, Girona (entre Ribes de Freser
i Carretera de l’Aviació) i Joaquim Maria Bartrina.
Millores vialitat urbana
Nova rotonda a la cruïlla de l’avinguda del Remolar i l’avinguda de l’Onze de Setembre, per millorar els fluxos
de trànsit d’aquests dos eixos de mobilitat urbana.
Millorarem i urbanitzarem la rotonda de Ca l’Alaio a l’entrada de l’avinguda del Remolar.
Nou accés a la C-31
Nou accés a la C-31 des de la ronda de Ponent (polígon industrial Mas Mateu), que facilitarà la connexió de
la ciutat i dels polígons industrials amb l’autovia de Castelldefels.
Connexions amb l’eixample sud
Continuarem el desenvolupament residencial a l’Eixample Sud amb la urbanització del sector i la construcció de nous habitatges, que seran una continuació dels carrers ja existents i que donaran l’oportunitat de
residència a moltes noves famílies pratenques.

4.3. Mobilitat Sostenible
Objectius
• Millorar el transport públic.
• Impulsar més espais per als vianants.
• Fomentar l’ús de la bicicleta.
• Fomentar l’ambientalització dels vehicles municipals i de transport públic.
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Accions per la mobilitat sostenible
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Aprovarem el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que tindrà en compte la priorització dels vianants, les
bicicletes i el transport públic. Continuarem promovent l’ús de la bicicleta en una ciutat de característiques
immillorables per a aquest tipus de transport.
Nou carril bici urbà
Implantarem el carril bici al carrer del Coronel Sanfeliu, per continuar completant la xarxa de carrers amb
circulació segregada.
Revisió de les línies de bus
Repensarem línies d’autobús urbans i interurbans en funció dels efectes de l’arribada de l’L9 del Metro, per
fer-les més eficaces al servei de la ciutadania del Prat.
Col•locació de plataformes i marquesines
Completarem la col•locació de plataformes i marquesines a les parades d’autobús, fins a tenir-ne a totes les
parades, per tal que tothom pugui accedir amb el màxim confort al transport públic.
Vehicles elèctrics municipals
Comprarem vehicles elèctrics per al parc mòbil de l’Ajuntament. Qualsevol vehicle de la flota municipal
que ja no pugui continuar prestant servei es canviarà per un vehicle elèctric o híbrid, per tal de disminuir la
petjada ecològica de la corporació.
Punts de recàrrega de vehicles elèctrics
Implantarem més punts de recàrrega elèctrica en els nous pàrquings municipals, per incentivar i facilitar la
compra de vehicles elèctrics.
Recollida de residus
Estem treballant la proposta de la nova contracta de recollida de residus domiciliaris per incorporar els
darrers avenços tecnològics de minimització del soroll, així com noves fórmules per la millora del reciclatge.

4.4. Verd Urbà i Territori
Objectius
• Impulsar i millorar el verd urbà.
• Millorar la connexió de la ciutat amb l’entorn natural.
• Potenciar el paisatge natural.
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Accions
Nou carrer de la Carretera de la Platja
Urbanitzar el nou carrer entre el camí de Cal Silet i la carretera de la platja, davant de la Ricarda. Aquesta
intervenció facilitarà la transició des del nucli urbà cap als nostres espais naturals i la platja.
Entorn de la Granja de La Ricarda
Urbanització dels espais lliures a l’entorn de la Granja de La Ricarda per al nou espai firal, que millorarà les
condicions de la fira i permetrà ubicar-hi nombroses activitats ciutadanes.
Pla estratègic del verd urbà
Redacció del Pla Estratègic del Verd Urbà, per tal de complir els nostres compromisos davant del canvi climàtic. En una ciutat, els arbres i plantes arbustives conformen un pulmó verd i milloren la qualitat de l’aire.
El Pla Estratègic marcarà les línies d’actuació relatives al verd urbà a mig i llarg termini.
Increment i millora de l’arbrat urbà i periurbà
Impulsar actuacions que potenciïn l’arbrat en el nucli urbà i el territori (parc del Fondo d’en Peixo, carretera
de la Bunyola, camí de València, parc de la Solidaritat, carrer del Ferrocarril...). Entenem que el verd urbà
representa una millora objectiva de la nostra qualitat de vida.
Pla Director de l’arbrat
Redacció d’un Pla Director de l’arbrat a la ciutat per establir les especies més adequades al nostre habitat.
Millores als espais humits del Delta
Regenerar i millorar els espais humits de les zones de reserves naturals, per mantenir la qualitat de la biodiversitat i garantir la perdurabilitat de les espècies amenaçades que viuen al nostre Delta.
Ampliació del passeig de la Platja
Ampliarem i millorarem el passeig de la Platja entre el CRAM i la colònia dels Militars, per allargar el camí
de bicicletes i permetre-hi l’accés a peu de manera segura fins al final de la platja.
Consolidació del Parc Agrari Local
Consolidar el Parc Agrari (adquisició de finques, millora dels accessos, actuació en el paisatge, neteja de
pluvials, millora de la vigilància i seguretat...). El terreny agrícola és un tret d’identitat i cal mantenir-lo en les
millors condicions per al desenvolupament de l’activitat de la pagesia.
Arranjament de la Carretera de la Bunyola
Arranjarem el carrer de la Carretera de la Bunyola, entre l’encreuament del cementiri Nou i el camí de València, en la segona fase de les millores que ja es van dur a terme en el tram final de la Bunyola, per fer-lo
més transitable.
Millores al camí del Sorral
El camí del Sorral s’ha convertit en un espai d’àmbit metropolità, on conflueixen nombrosos usos i centenars
d’usuaris cada dia. Caldrà dotar-lo de tot allò necessari per a la confortabilitat i seguretat de tots els visitants,
i fer-ho compatible amb la preservació d’un territori ric.
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Eix 5
Una ciutat participativa.
El Prat, transparència i bon govern
5.1 Participació ciutadana i acció comunitària
Objectius
•F
 omentar el teixit associatiu de la ciutat i donar-li suport.
• Incrementar les fórmules de participació i facilitar la creació de consells sectorials en els àmbits que ho
requereixin.
•P
 romoure la participació i la coresponsabilitat de la ciutadania en el disseny, l’execució i l’avaluació de les
polítiques municipals.
•P
 romoure el voluntariat ciutadà.
•R
 eforçar els equipaments de proximitat com a agents i espais de cohesió social fent-los més accessibles,
eficients i participatius per reforçar-ne el caràcter comunitari.
• Impulsar la formació en participació ciutadana per a una nova cultura política, administrativa i social.
•D
 esenvolupar entorns i infraestructures digitals de participació i col•laboració.

Accions en favor de la participació ciutadana i l’acció comunitària
Suport a les entitats
Continuar donant suport econòmic a l’activitat de les associacions i entitats a través de convenis i subvencions.
Servei de formació i assessorament per a entitats
Elaborarem programes de formació i un servei d’assessorament per a entitats que inclogui tots els aspectes
de la vida associativa, tècnics, legals, econòmics, etc.
Banc de recursos per entitats
Estudiarem la possibilitat de crear un banc de recursos logístics (mobiliari, i elements per activitats) que
faciliti la realització d’activitats.
Col•laboració amb les entitats en projectes d’interès públic
Col•laborar amb les associacions i entitats en el desenvolupament de programes que contribueixin a la
participació de la ciutadania en afers públics.
Potenciarem els serveis d’entitats com un espai de treball conjunt i formatiu per tal d’ajudar-les a millorar
la participació, renovació i formació de les entitats de la ciutat.
Nou impuls als consells sectorials
S’activaran els diferents consells participatius sectorials per tractar els temes que són objecte del seu àmbit
i es donarà a conèixer la seva feina.
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Audiències públiques a la ciutadania
Periòdicament, es portaran a terme audiències públiques com a punt de trobada i treball entre la ciutadania
i els regidors i regidores.
Processos participatius concrets
Generarem nous espais d’informació i participació, per temes que preocupin o interessin la ciutadania o que
siguin d’àmbit general i tinguin incidència important sobre la ciutat o sobre algun sector.
Es revisaran i milloraren els espais i consells existents de participació a la ciutat.
Pressupost participatiu
Impulsarem un procés de participació ciutadana per determinar anualment la destinació d’una partida
pressupostaria concreta per a projectes de manteniment i inversions.
Promoció d’iniciatives ciutadanes
Promourem aquelles iniciatives ciutadanes que per la seva rellevància i difusió requereixen el suport i els
mitjans de l’Ajuntament.
Potenciació del Punt del Voluntariat
Potenciarem el Punt del Voluntariat com espai d’intercanvi i formació alhora que donarem suport als ciutadans i ciutadanes que desitgin participar mitjançant accions solidàries en assumptes col•lectius i desenvoluparem programes per promoure una ciutadania activa i compromesa socialment, juntament amb les
entitats locals.
Revisió dels projectes dels centres cívics
Dinamitzarem els centres cívics, juntament amb el teixit social, per potenciar-los com a punt de trobada i
convivència, i per afavorir la integració intergeneracional.
Foment de la formació en els valors participatius
S’introduirà la formació en valors democràtics i participatius als centres educatius de secundària, per anar
generant consciència i sentit crític.
Impuls dels canals digitals
S’impulsarà la tecnologia digital, especialment les xarxes socials, com a espais de participació i de pertinença.
Participació inclusiva
Dissenyar espais, materials i processos que reconeguin la diversitat de les persones per arribar a tots els
col•lectius ciutadans.

5.2. Govern transparent i rendició de comptes
Objectius
•G
 arantir el bon govern i la transparència de l’actuació municipal fent les dades més accessibles, perquè
qualsevol ciutadà o ciutadana pugui conèixer i avaluar l’acció de govern.
•P
 romoure la informació amb canals diversos, la transparència, la rendició de comptes i l’avaluació de les
polítiques municipals, garantint en tot moment l’accés universal a les dades municipals i afavorint una
participació igualitària.
•P
 osar a disposició de la ciutadania les eines necessàries perquè pugui informar-se, treballar, participar i
col•laborar en la vida de la ciutat. En aquest terreny cal avançar en l’ús de les noves tecnologies i en les
extraordinàries possibilitats que ofereixen.
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Accions de Bon Govern
Projecte de Govern Obert
Farem accessibles a tothom les dades que gestiona l’Administració i que genera la ciutat, de manera que
siguin útils per al conjunt de la ciutadania, tant per a les persones individuals com per a les empreses.
Reforma del Reglament Orgànic Municipal (ROM)
Adaptar el ROM als nous temps i l’adequarem a la demanda de participació ciutadana.
Creació d’un nou portal de transparència
Aquest portal acomplirà els requeriments de la Llei de transparència i ha de permetre permetrà a tothom
conèixer què s’ha fet i en què s’han gastat els diners públics, i el resultat que se n’ha obtingut.
Vetlla pel comportament ètic en l’Administració pública
Vetllarem pels comportaments ètics en el funcionament de l’Administració municipal en tots els nivells, des
dels membres del Consistori fins al personal municipal, així com pel compliment del Codi de Bon Govern Local.

5.3. Administració intel•ligent i inclusiva
Objectius
•C
 onsolidar el projecte de l’e-administració, oficina virtual, perquè la ciutadania i les empreses que ho
desitgin puguin adreçar-se a l’Ajuntament només per mitjans electrònics.
•C
 rear el nou web municipal i la nova estratègia digital institucional.
•P
 romoure una major transparència en tots els nivells de l’Administració municipal, més enllà de l’estricte
compliment de la llei.
•D
 esenvolupar la ciutat intel•ligent “smart city”, és a dir, l’aplicació de la tecnologia a la gestió municipal
per millorar la vida de les persones.

Accions per a una administració intel•ligent
Nova estratègia digital a l’Ajuntament
És dissenyarà un nou web municipal que significarà el veritable desplegament d’una estratègia digital global
institucional, en què es coordinarà tota la presència digital de l’Ajuntament, amb plataformes de servei i vincles amb les xarxes socials, orientada a la ciutadania, amb visió de servei i adaptada als dispositius mòbils.
Apropament dels ciutadans i ciutadanes al món digital
Establirem els procediments necessaris per als col•lectius de ciutadans que per edat, formació o cultura
no es poden moure amb facilitat en el mitjà digital.
Increment de la xarxa de punts d’accés a Internet als equipaments públics
Millorarem els accessos Wi-Fi en els centres cívics, biblioteques i altres equipaments municipals.
Implantació de solucions “smart”
Continuarem implantant solucions “smart” en aquells àmbits i/o serveis que suposin un benefici per a la
ciutat i que siguin eficients i sostenibles, com ara, el seguiment del manteniment urbà, del trànsit, la gestió
del servei d’aigua, els residus, etc.
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