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Preàmbul
El programa d’actuació municipal (PAM) és el document que expressa el compromís del govern municipal per
a aquest mandat i, per tant, és fruit de la nostra anàlisi sobre la situació i les necessitats dels ciutadans i ciutadanes del Prat i també del desenvolupament d’un model de ciutat que s’ha anat construint durant anys amb la
voluntat de fer-la més justa, equilibrada i sostenible.
Velles aspiracions col·lectives com la platja, les zones de reserva natural, el metro, el soterrament de les vies,
la recuperació dels marges del riu, etc. s’han convertit en realitat. Aquestes actuacions i d’altres ja històriques
com van ser la xarxa de col·lectors, els equipaments culturals i esportius o la remodelació de Sant Cosme han
canviat la fisonomia de la ciutat i la nostra forma de viure-hi.
Avui les preocupacions majoritàries de tots nosaltres se centren en la crisi econòmica, l’atur i les seves conseqüències socials. La durada i intensitat de la crisi que estem patint incideix en la vida quotidiana i en les
expectatives de moltes famílies de la nostra comunitat. Per això, la prioritat de l’administració pública ha de ser
lluitar contra els efectes socials de la crisi. Tenim l’oportunitat i l’obligació de respondre-hi amb polítiques de
progrés que ens permetin lluitar de manera més justa i eficaç per millorar les condicions de vida dels ciutadans
i ciutadanes del Prat.
En aquest context, els temes relacionats amb els serveis essencials per a les persones, però també els relacionats amb l’ocupació, l’educació i la formació, l’assessorament a emprenedors i la facilitat per a la ubicació de
noves activitats econòmiques són els temes fonamentals en el PAM dels propers anys.
Malgrat la persistència de la crisi, la ciutat ha de continuar millorant. La societat canvia i evoluciona, es generen
noves necessitats socials o d’altres tipus a les quals l’administració ha de donar resposta. Això implica treballar
en un model concret d’acció pública des de l’administració municipal i que aquest model sigui entès per la ciutadania, que ha de sentir-se implicada en l’evolució de la seva ciutat.
Treballarem pel present, per afrontar els temps de crisi en millors condicions enfortint els serveis públics adients
per fer front a les necessitats socials, però també treballarem per les generacions futures, apostant per l’educació i la cultura.
Aquest PAM 2016-2019 estarà obert per tal que s’hi puguin afegir accions i modificar-ne el contingut d’acord
amb les prioritats existents en cada moment.
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El procés participatiu per a l’elaboració del Programa
d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019
Context i justificació
El Programa d’Actuació Municipal (PAM) és un instrument fonamental per a la planificació de l’activitat municipal de cada mandat. S’elabora a l’inici del període del mandat i estableix les línies prioritàries, els objectius i
les actuacions concretes de l’acció del govern. És, per tant, el full de ruta municipal per als propers anys i s’hi
preveuen les principals mesures que l’Ajuntament aplicarà i executarà a la ciutat.
L’Ajuntament del Prat de Llobregat vol obrir un procés de participació ciutadana per pensar, debatre i opinar
sobre les actuacions dels propers tres anys, entenent que la mateixa naturalesa del Programa d’Actuació Municipal implica un procés d’informació i participació ciutadana, ja que es tracta de l’instrument clau de l’acció
política municipal durant el present mandat.

Objectius del procés participatiu del PAM
El procés que es planteja té diversos objectius complementaris però, en definitiva, es tracta de generar múltiples espais de debat i de trobada (tant presencials com telemàtics) en què es parli sobre les necessitats, aspiracions i punts de vista dels ciutadans i ciutadanes del Prat respecte als temes que els preocupen o que tenen
incidència a la vida de la ciutat, per acabar concretant el full de ruta que ha de marcar l’acció de govern dels
propers anys.
Cada vegada és més rellevant i necessària la implicació de la ciutadania en el disseny i el desenvolupament de
les polítiques públiques. Això permet, d’una banda, elaborar polítiques que responguin millor a les demandes i
necessitats socials de cada moment i, de l’altra, una major coresponsabilització de la ciutadania amb l’actuació
municipal, cosa que millora l’aplicació, el seguiment i l’avaluació de les mesures adoptades.
Cal, per tant, implicar el major nombre de ciutadans i ciutadanes actius en l’elaboració del que ha de ser el full
de ruta de l’acció del govern municipal dels propers anys. Podem dir que com més gran sigui el nombre de
ciutadans i ciutadanes que se sentin interpel·lats per aquest procés de participació, millors seran les propostes
que contindrà el PAM, perquè respondran millor a les necessitats i preocupacions de la ciutadania.
Per fer-ho, es vol comptar amb la ciutadania organitzada, ja sigui en entitats, associacions i col·lectius formals o
informals; amb la resta de grups municipals que no són al govern però que, sens dubte, coneixen i tenen opinió
sobre molts aspectes de la ciutat i amb la ciutadania que no està organitzada, posant èmfasi, principalment, en
aquells col·lectius més invisibilitzats, com poden ser els infants, joves i adolescents.
Els objectius del procés, per tant, són:
Elaborar el PAM 2016-2019 amb una participació activa de la ciutadania, de manera oberta, transparent i
en xarxa.
Donar protagonisme a la ciutadania del Prat de Llobregat.
Aconseguir aportacions que responguin a opinions i interessos diversos i plurals.
Fomentar una cultura de la participació activa.
Enfortir les bases per a futurs processos de participació ciutadana.
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Criteris generals del procés participatiu
Fomentar la participació també implica un compromís amb l’obertura de les institucions a la ciutadania, per
facilitar canals de participació i recollir l’opinió dels ciutadans i ciutadanes.
El procés ha de permetre recollir els suggeriments i propostes de tot tipus partint d’uns criteris determinats que
són els que, entenem, han de guiar la participació ciutadana. Aquest criteris són:
Debat col·lectiu. Les aportacions personals són importants, però sobretot és important el debat, l’intercanvi d’opinions i el treball en xarxa. Els diferents interessos que es troben a la ciutat han de poder mostrar-se
per tal d’enriquir els debats.
Diversitat d’eines al servei del debat democràtic. La participació per tal de poder arribar a tota la ciutadania ha de tenir diversos formats. Així, es comptarà amb espais de debat presencials, espais de dinamització
al carrer, bústies de suggeriments on dipositar les butlletes d’opinió i una pàgina web on participar de manera no presencial.
Participació en xarxa. En tot aquest procés és important comptar amb la ciutadania organitzada i amb
totes aquelles entitats que articulen la participació a la nostra ciutat.
Compromís amb la transparència i el seguiment del procés. Tant pel que fa a les aportacions presencials
com a les virtuals, l’Ajuntament es compromet a avaluar-les tenint en compte uns criteris concrets, que
s’exposen més endavant, i a donar explicacions tant de les aportacions que s’hagi decidit incorporar, com
de les que no.
Diversitat en la participació. L’Ajuntament farà èmfasi especial per recollir l’opinió d’aquells col·lectius que
habitualment no participen, com els infants i els joves. Així mateix, farà tot el possible per convocar directament aquelles persones que no acostumen a participar.
Web específica. L’Ajuntament ha creat una pàgina web específica per a aquest procés participatiu, per tal
d’augmentar els canals a través dels quals es pot participar. Aquesta web també servirà per fer el seguiment
d’aquest procés i per exposar-hi totes les qüestions que s’hi relacionen.

Desenvolupament del procés
La revista municipal que es distribuirà al final del mes de març tindrà una informació molt àmplia sobre el PAM
i, en especial, sobre els mecanismes de participació. A la revista s’hi inclourà un fullet resum dels elements més
destacats del PAM, així com un qüestionari per a tothom qui vulgui concretar la seva participació per escrit.
Al mateix temps, s’obrirà una pàgina web exclusivament dedicada al PAM (www.pam.elprat.cat) amb tota la
informació sobre el procés participatiu i on també es podrà deixar qualsevol opinió o suggeriment.
El procés participatiu es concentrarà, bàsicament, durant tot el mes d’abril i comptarà amb diverses vies per fer
efectiva la participació de la ciutadania:
Espais de debat als barris: són convocatòries obertes de debat on es podran trobar els veïns i veïnes de
diverses zones i barris de la nostra ciutat i fer aportacions i/o comentaris al document del PAM. N’hi ha 5
de previstes:
Dimecres 13 d’abril al Cèntric
Dilluns 18 d’abril al Centre Cívic Jardins de la Pau
Dijous 21 d’abril a l’Hotel d’entitats
Dimarts 26 d’abril al Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Divendres 29 d’abril a l’Equipament Cívic Delta, a Sant Cosme
Espais de participació al carrer: són espais de trobada al carrer, que s’ubicaran en punts estratègics de la
ciutat, on hi haurà informadors i informadores que ajudaran a resoldre qualsevol dubte, obtenir informació
i concretar les opinions i aportacions de les persones que s’hi adrecin.
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Bústies de suggeriments: des de l’1 fins al 30 d’abril trobareu bústies als equipaments municipals cívics,
culturals i esportius on dipositar les opinions i suggeriments en el cas que les vulgueu fer per escrit.
www.pam.elprat.cat: és la pàgina web on trobareu tota la informació relacionada amb el PAM i l’agenda
dels diferents debats i espais de trobada al carrer,¡, també és l’espai on podreu deixar directament els vostres comentaris, opinions, idees i/o suggeriments.
Totes les propostes que es facin durant el procés participatiu es recolliran a la plataforma digital abans esmentada i es podran consultar en qualsevol moment. Durant el mes de maig s’avaluaran totes les aportacions,
opinions i suggeriments que s’hagin recollit tenint en compte els criteris següents:
Grau de consens en els espais de debat presencial
Que no siguin contràries al programa de govern
Que tinguin viabilitat tècnica i/o econòmica
Que es corresponguin amb les competències municipals

Conclusions del procés participatiu
Una vegada finalitzada la fase de participació ciutadana, l’Ajuntament valorarà les propostes de consens que
n’hagin sortit i farà la selecció definitiva d’aquelles aportacions que es puguin incorporar en el document final
del PAM. Es justificarà i s’explicarà públicament el perquè de la incorporació o desestimació de les diferents
propostes en funció de la seva viabilitat tècnica i pressupostària.
Es convidarà, també, tots els grups municipals presents al consistori perquè participin en el procés obert a la
ciutadania i puguin presentar les seves propostes o bé en el mateix procés de participació ciutadana o bé fentles arribar directament a l’equip de govern municipal.
El document final del PAM que es presenti al Ple Municipal del mes de juny serà el resultat de tot aquest procés.
Els grups municipals de l’equip de govern constituiran una comissió tècnica de seguiment i avaluació del PAM i
del seu grau d’acompliment durant els quatre anys de mandat. Al final del mandat, aquesta comissió elaborarà
un informe al respecte que es presentarà en una audiència pública de ciutat.
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Eix 1
Una ciutat cohesionada.
El Prat de les persones
L’increment de les desigualtats i l’augment de la pobresa incideixen en la vida quotidiana de la ciutat i fan perillar l’exercici dels drets fonamentals. En aquest context, des de les administracions públiques, cal garantir i
protegir els drets a l’habitatge, l’educació, la salut, la cultura i l’esport, i el respecte a la diversitat. No ens podem
conformar amb un assistencialisme pal·liatiu de les desigualtats, sinó que hem lluitar aferrissadament perquè
tots els nostres veïns i veïnes assoleixin els seus drets, sense cap mena de discriminació.
Els ajuntaments han de liderar les polítiques a favor de l’equitat i contra l’exclusió social i la pobresa, polítiques
que afavoreixin la integració en la diversitat per combatre tot tipus de segregació o exclusió. Els serveis públics
implicats en aquesta tasca han d’actuar amb professionalitat i dignitat, i han de defugir models basats en la
caritat i l’estigmatització.
Entenem que preservar l’estat del benestar és la millor eina per a la millora social, per a una major equitat,
justícia i igualtat per al desenvolupament personal. Prioritzarem les polítiques socials, l’educació, la cultura, la
seguretat i l’esport, i volem anar de la mà de la ciutadania i les entitats per construir de forma col·lectiva un futur
millor.
Estarem, per tant, al costat de les persones i organitzacions que treballen per la cohesió social al Prat, des del
voluntariat, als centres educatius, al món de l’esport, a les entitats culturals i en tantes i tantes activitats que es
desenvolupen cada dia a la nostra ciutat.
L’objectiu és construir un Prat inclusiu, cohesionat, en què la convivència sigui un valor, en què les persones
siguin el centre, les protagonistes de la nostra acció política i social, perquè entenem la política com una eina
transformadora, de progrés cap a una societat més justa on no hi hagi discriminació i on tothom tingui la possibilitat de desenvolupar el seu projecte de vida en llibertat i amb dignitat.
Creiem en un model de ciutat que garanteixi a tots els ciutadans i ciutadanes mecanismes de redistribució i
correcció de les desigualtats, que asseguri la igualtat d’oportunitats i repari els desequilibris econòmics. Creiem
que l’Ajuntament ha de ser el primer suport de les persones, especialment d’aquelles més vulnerables.

1.1. Acció social
Una de les prioritats de l’acció municipal és vetllar perquè totes les persones de la nostra ciutat participin de
manera igualitària i digna en els diferents àmbits que la conformen, tinguin les mateixes oportunitats i puguin
accedir als recursos necessaris que els permetin tenir unes condicions de vida dignes. Cal continuar treballant
per reduir el risc d’exclusió provocat per la carència de mitjans econòmics i per la vulnerabilitat 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.
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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.
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).
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.
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1.2. Autonomia personal
L’Ajuntament del Prat té una dilatada trajectòria en actuacions vers les persones que pateixen algun tipus de
discapacitat. En aquest sentit, s’han desplegat moltes accions, tant des de l’administració com des de les entitats i la societat civil per defensar-ne els drets. Des del govern municipal se seguiran reforçant les actuacions
que garanteixin l’autonomia personal de les persones amb diversitat funcional o persones dependents, perquè
puguin desenvolupar la seva vida amb igualtat d’oportunitats amb la resta de ciutadans. Cal seguir avançant
en tots els àmbits: accessibilitat, salut, cultura, esport, habitatge, treball, etc. per a la plena integració social
d’aquestes persones.

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.

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.
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
Aquest projecte té com finalitat donar suport als familiars que tenen cura de persones amb diversitat funcional.
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. L’Ajuntament continuarà actualitzant permanentment aquest Pla, desplegant les accions previstes i incorporant al pressupost partides específiques perquè es pugui dur a terme.

1.3. Gent gran
Un altre dels eixos de l’acció de govern és la cura i el benestar de la gent gran. Cal vetllar per les seves condicions de vida i la seva autonomia personal. Al Prat, la població major de 65 anys creix de manera important,
igual que creix el nombre de persones majors de 80 anys que viuen soles. Des de l’Ajuntament seguirem impulsant i ampliant els serveis per donar resposta a les necessitats de les persones grans del municipi, especialment d’aquelles que es troben en situacions de més vulnerabilitat.

Objectius
Ampliar 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.
Posar 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 el servei de menjador destinat 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’internament d’aquestes persones en centres assistencials.
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.
Projecte digital Famyliar
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.

1.4. Igualtat de gènere i valors de ciutadania
La defensa dels drets socials i dels valors de ciutadania és indissociable de la construcció de societats democràtiques i progressistes. Volem un Prat on tothom tingui els mateixos drets i deures per gaudir de la ciutat de
manera individual, col·lectiva i participativa, amb independència de les diferències de gènere, edat, orientació
sexual, circumstàncies personals, cultura o llengua.
La igualtat de dones i homes, el respecte i la defensa de la identitat, la diversitat sexual i afectiva, la integració
de les persones estrangeres a la nostra comunitat i el foment de la solidaritat i la cooperació amb els països
pobres, són eixos prioritaris en l’acció del govern municipal.

Objectius
Treballar per garantir la igualtat de dones i homes.
Garantir els drets de les persones dels col·lectius LGTBI.
Treballar per garantir el drets, la participació i la integració de les persones estrangeres a la nostra comunitat.
Contribuir 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.
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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.

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.

11

1.5. Habitatge
Una conseqüència directa de la crisi és la dificultat per fer efectiu el dret a l’habitatge, que s’ha convertit en un
dels problemes amb més repercussió social.
Avançar en la concepció de l’habitatge com un dret fonamental suposa que els poders públics tenen el deure
de garantir l’accés a habitatges dignes a preus assequibles i, d’altra banda, el sector privat ha d’assumir la seva
responsabilitat respecte a aquest bé d’interès social. Per això, cal continuar actuant preventivament en relació
amb els casos de desnonaments per raons econòmiques.
El creixement de la precarietat i de l’exclusió social requereix emprendre mesures urgents en aquest àmbit: per
exemple, la mobilització de l’habitatge buit per oferir-lo en règim de lloguer social, la gestió d’ajuts per evitar
la pèrdua de l’habitatge habitual, la mediació hipotecària davant casos de desnonament i l’ampliació del parc
d’habitatge públic disponible, ja sigui mitjançant la cessió, la compra o la construcció de nous habitatges.
L’aprovació de nova legislació (bàsicament el Decret llei 1/2015 i la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica) proporciona a les administracions noves eines per a la mobilització del parc desocupat.

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.
Utilitzar els mecanismes legals existents per tal d’afrontar el compliment efectiu del dret a l’habitatge.
Potenciar 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
Cal establir mecanismes d’ajut al pagament del lloguer per a les persones en risc d’exclusió, per evitar desnonaments.
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.
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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.

1.6. Salut de qualitat
La salut de la població és un dret universal que cal protegir. L’Ajuntament ha de vetllar per una assistència sanitària de qualitat dels ciutadans i ciutadanes del Prat, ha de treballar per la salut pública i comunitària com a
element bàsic del benestar de les persones i ha d’exigir al govern de la Generalitat la dotació de recursos.
L’Ajuntament ha de formar part de la governança de la salut pública, juntament amb els agents implicats i el
teixit associatiu, i ha d’exigir a la Generalitat poder tenir part activa en la presa de decisions relacionades amb
la salut.
La salut formarà part de les polítiques municipals, a través d’accions de vigilància sanitària i de la promoció
d’hàbits saludables entre tots els col·lectius.

Objectius
Garantir una sanitat pública universal i de qualitat.
Millorar la governança i la participació ciutadana en la salut pública.
Fomentar l’adquisició d’hàbits de vida saludables.
Millorar el tractament de les addiccions.
Vetllar 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.
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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.
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.

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
La pràctica d’activitat física o esport presenta nombrosos beneficis, tant físics com psicològics, per a la salut, a
més del aspectes lúdics. L’esport també aporta un factor socialitzador i educatiu, generador de models socials,
d’integració i és, per tant, una eina generadora de valors.
La pràctica esportiva forma part de la vida diària de molts pratencs, en gran part gràcies a la tasca que fan el
teixit associatiu i les persones que hi treballen voluntàriament. L’Ajuntament ha de ser l’eix vertebrador dels
diferents agents que actuen en el món de l’esport: ha d’establir les polítiques esportives amb una visió àmplia
i sensible a l’evolució de la realitat esportiva i ha de facilitar la distribució dels recursos necessaris per poder
posar una oferta de qualitat i plural a l’abast de la ciutadania.
L’esport és una eina d’inclusió, de socialització i generadora d’igualtat, raó per la qual des de l’Ajuntament s’han
d’articular programes d’ajut per tal que no hi hagi cap fractura social en l’àmbit esportiu, especialment entre els
infants i els joves.
Prestarem suport tècnic i econòmic a les entitats esportives per tal que puguin afrontar amb tranquil·litat els
reptes normatius i legislatius que envolten el món de l’esport en l’àmbit formatiu, laboral, fiscal, així com suport
i assessorament per aconseguir una millora de la qualitat de les seves activitats.
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Objectius
Fomentar la pràctica esportiva de tota la població, especialment els joves, les dones, la gen gran i les persones amb diversitat funcional.
Ampliar l’oferta pública esportiva i millorar els equipaments.
Fomentar els programes esportius en edat escolar i els aspectes. educatius i de formació en valors.
Donar suport als clubs i les entitats esportives de la ciutat.

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.
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.
Beques esportives
Ampliarem la dotació econòmica per garantir que cap infant quedi exclòs de la pràctica de l’esport per motius econòmics.
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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
El progrés de la ciutat i la millora de les condicions de vida de la seva gent han de centrar-se en el respecte de
les normes cíviques com a base de la convivència; per tant, cal apostar decididament per la defensa dels drets
i també en l’exigència del respecte als deures.
L’Ajuntament és l’administració que millor pot fomentar la cultura cívica, implicar les persones en el dia a dia de
la ciutat i també en la lluita contra les conductes incíviques. Per això volem incidir de forma més directa en la
promoció del civisme a partir de diferents activitats, campanyes i accions, amb l’objectiu de treballar iniciatives
per fomentar unes actituds i uns comportaments que permetin la incorporació d’hàbits que promoguin la convivència, el compromís i un civisme responsable i actiu.
Hem de reforçar els valors del respecte, la convivència i la solidaritat per fer que el Prat sigui una ciutat més
amable per viure-hi. Volem una ciutat de les persones i per aconseguir-ho cal la implicació de tothom. Ens proposem desenvolupar una estratègia per a la convivència fonamentada en els valors d’una ciutadania responsable i amb participació del teixit social de la ciutat.

Objectius
Promoure els comportaments cívics.
Desplegar plans d’intervenció comunitària als barris.
Potenciar la mediació en la resolució de conflictes.
Garantir la convivència ciutadana de manera segura.

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.

16

Campanyes per impulsar comportaments cívics
Portarem a terme campanyes per promoure, entre altres coses, l’ús respectuós de l’espai públic i la tinença responsable
d’animals de companyia.
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.
Plans d’intervenció comunitària als barris
Es dissenyaran i desplegaran plans d’intervenció comunitària als barris, adaptats a les diferents singularitats.
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
L’educació i l’accés a la cultura són drets que cal garantir per a tothom i al llarg de tota la vida. Una ciutat que
aspira a ser igualitària els ha de reconèixer com a tals, i protegir-los com a bé comú, ja que representen la
garantia per al desenvolupament personal, social i comunitari, i contribueixen a la participació activa de les
persones a la societat.
L’educació i la cultura són factors clau de benestar, elements bàsics per al desenvolupament de les ciutats, per
afavorir-ne la cohesió social, enfortir-ne la identitat, el creixement social i econòmic i, sobretot, són una aposta de
futur. Són imprescindibles per al progrés i el futur de la nostra comunitat, de manera que cal treballar per assolir
el repte que els processos educatius, formatius i culturals siguin presents al llarg de la vida de totes les persones.
L’educació, en tots els seus nivells, i l’accés a la cultura, en totes les seves manifestacions, ajuden a conformar el
pensament crític, a aprendre a partir de la diversitat, a estimular les interrelacions amb l’entorn, i, en definitiva,
a prendre consciència per esdevenir ciutadans i ciutadanes actius i compromesos amb la comunitat.
Després de molts anys de treballar-hi, el Prat avui és una ciutat que compta amb un important nombre d’equipaments culturals i educatius de qualitat on es desenvolupen projectes educatius, formatius i artístics molt diversos.

2.1. Educació, Cultura i Coneixement
Hem de continuar treballant en aquesta línia, fent una aposta clara per una estratègia de ciutat que vinculi
educació, cultura i ciutadania; una estratègia que incorpori la col·laboració i l’acció conjunta dels equips de professionals de l’àmbit educatiu i cultural amb els ciutadans i col·lectius compromesos amb l’educació i la cultura
a la nostra ciutat.
L’aposta per l’increment del dinamisme de l’activitat cultural a la ciutat va significar, en el seu moment, un important esforç per dur a terme la construcció i el funcionament de la nova biblioteca, l’escola d’arts, l’escola de
música, La Capsa, etc. Tot un conjunt d’equipaments molt rellevants que es completaran en aquest mandat amb
el nou teatre de L’Artesà que anirà acompanyat de l’impuls al desenvolupament de les arts escèniques.

Objectius
Desenvolupar una estratègia global de ciutat, centrada en l’educació i la cultura, que millori la qualificació
de la població i potenciï una ciutadania implicada, compromesa i participativa en la vida de la societat.
Participar activament en la governança de l’educació a la ciutat exercint la coresponsabilitat amb la Generalitat de Catalunya.
Garantir la igualtat en l’accés a l’educació i a les diferents ofertes formatives.
Fomentar l’educació comunitària i el treball educatiu en xarxa i amb atenció prioritària a l’alumnat en risc
d’exclusió educativa.
Promoure la formació al llarg de la vida.
Promoure 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.
Contribuir a incrementar la qualitat del sistema educatiu potenciant els itineraris educatius i ampliant l’oferta educativa i de serveis als centres.
Ampliar i millorar la xarxa d’equipaments educatius, culturals i cívics.
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Facilitar i democratitzar l’accés a la cultura i al coneixement ampliant les ofertes i programes formatius.
Potenciarem les ARTS i els ensenyaments artístics.
Seguir 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.

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.
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.
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.
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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.
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...

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.
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.
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 i la cultura locals.
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.
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.
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2.2. Més oportunitats per als joves
Els joves són un col·lectiu especialment afectat per la crisi i les polítiques aplicades des dels governs central i
autonòmic. Diverses generacions de joves creixen en un entorn que dificulta emancipar-se, formar-se i incorporar-se en condicions al món laboral. Tot això ha generat una manca d’expectatives de futur en molts joves.
Amb totes les limitacions de l’àmbit d’actuació municipal, cal definir accions que generin oportunitats per a tots
els joves i els ajudin a definir itineraris personals formatius i professionals a partir de l’impuls d’actuacions transversals en el conjunt d’àrees municipals. En aquest sentit, l’Oficina del Pla Jove ha de ser el punt de referència
tant per als joves com per al conjunt d’agents municipals i del territori.
L’eina principal de treball és el desplegament del Pla Jove 2013-2017.

Objectius
Garantir 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).
Oferir eines informatives, comunicatives, d’orientació i acompanyament per tal que els joves rebin suport en
els camps que determinen les seves condicions de vida.
Promoure 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.
Fomentar 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.

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
Generarem espais de referència per als joves als equipaments de la ciutat, per tal que facilitin la seva participació i
interrelació amb altres col·lectius i projectes comunitaris.
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”.
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Eix 3
Una ciutat emprenedora.
El Prat de l’ocupació i el dinamisme econòmic
En l’actual conjuntura, marcada encara pels efectes de la crisi econòmica, un objectiu prioritari de les administracions públiques és impulsar l’economia per generar ocupació, activitat econòmica i cohesió social.
Volem una economia al servei de les persones, basada en la realitat del nostre teixit productiu i en les nostres
fortaleses, com a palanques per la modernització dels sectors econòmics més madurs i per fer créixer les noves
oportunitats generades en l’economia productiva de la societat del coneixement.
Un desenvolupament econòmic focalitzat en la creació de més i millor ocupació, com a la recepta més eficaç
per resoldre la lacra social i econòmica de l’atur.
Des dels valors de la proximitat i el treball digne, apostem per un mercat de treball de qualitat, en què les persones puguin aportar les seves millors capacitats i les empreses guanyin productivitat amb l’aportació de valor
de treball competent i qualificat. Apostem per un mercat de treball que faciliti la incorporació de les persones
desocupades més vulnerables i que asseguri la igualtat d’oportunitats als treballadors i treballadores.
De manera compatible i complementària amb l’activitat econòmica convencional, volem afavorir nous formats i
noves maneres de treballar, produir i consumir: activitats empresarials i projectes col·laboratius que es desenvolupen en l’àmbit de l’economia social, cooperativa i solidària.
Els actius naturals, patrimonials i gastronòmics del Prat són un important pol d’atracció per als turistes i visitants que vénen al municipi. L’aposta per un turisme sostenible i de proximitat, és una important oportunitat per
desenvolupar i consolidar una economia vinculada al turisme, generadora de noves iniciatives emprenedores
i d’ocupació.
El Prat compta amb un sector agrícola prestigiat, amb productes de qualitat certificada que es presenten com
a oportunitats de negoci per als productors actuals i per a persones emprenedores en el desenvolupament de
projectes innovadors (producció Km0, ecològica, e-comerc, agrobotigues...).
Aquests productes de qualitat agroalimentària són la base fonamental per a una elaboració gastronòmica diferenciada. Pagesos, avicultors i restauradors fan una singular aliança per fer del Prat “rebost i cuina” de l’àrea
metropolitana de Barcelona.

Objectius
Impulsar l’economia local per generar ocupació i noves activitats.
Aconseguir més ocupació i de millor qualitat.
Donar suport a les persones aturades, especialment a les que formen part de col·lectius amb més dificultats
per trobar feina.
Donar suport a les empreses i als emprenedors locals.
Impulsar projectes d’economia social i cooperativa.
Impulsar la formació i la innovació.
Promoure el producte local, el comerç de proximitat i el turisme al voltant dels valors naturals del Delta.
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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.

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.

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.
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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.
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
El territori del Prat i el model de ciutat que s’ha anat implantant en els darrers anys fan del municipi un espai
amb una gran complexitat i diversitat. Alhora, ha esdevingut una ciutat que ha desenvolupat enormes potencialitats: un nucli urbà compacte amb una densitat suportable i uns espais naturals al bell mig del delta del
Llobregat, una platja singular; un riu que la ciutat ha anat recuperant; un Parc Agrari, que malgrat les dificultats
per preservar-lo, té un gran valor agrícola, territorial i paisatgístic; unes infraestructures com l’Aeroport i el Port
que avui aporten activitat econòmica i ocupació.
En aquest context, el canvi climàtic és una de les principals amenaces per al futur de la humanitat i les ciutats
juguen un paper important en la lluita contra els seus efectes. La preservació del nostre entorn immediat és una
prioritat per al conjunt de la ciutadania i cal que tots assumim la nostra responsabilitat i ens comprometem, com
a comunitat, a minorar els efectes de l’escalfament global.
És per això, que un dels reptes més importants que tenim com a comunitat, és que totes les actuacions de planificació i construcció a la ciutat i el territori han d’incorporar mesures que facilitin la mobilitat sostenible. Cal,
per tant, potenciar el transport públic i replantejar la xarxa de transport urbà i interurbà una vegada analitzades
les conseqüències de l’arribada del metro, i també afavorir la mobilitat a peu i en bicicleta.
D’altra banda, cal un ferm compromís amb la correcta utilització dels recursos naturals. El respecte i la consolidació dels hàbits d’estalvi d’aigua, i les inversions necessàries per garantir-ne la reutilització, faran del Prat una
ciutat més sostenible i respectuosa amb l’entorn.
Un altre dels objectius, en la mateixa línia de lluita contra el canvi climàtic, és tot el referent a les polítiques per
millorar l’eficiència i l’ús racional de l’energia al Prat. Per això, s’han d’implementar tota una sèrie de mesures
energètiques i ambientals que millorin aquest factors a les persones i empreses de la ciutat. Cal entendre l’energia com una qüestió estratègica i transversal, i cal implicar tots els actors de la nostra comunitat per tal que
sigui una estratègia d’èxit. Un consum eficient i sostenible d’energia ha d’anar acompanyat de polítiques d’estalvi i eficiència, i aquestes polítiques han d’incorporar, també, les necessitats dels col·lectius més vulnerables i
les oportunitats que ens brinden les empreses de l’anomenada economia social i cooperativa, que subministren
energia lliure d’emissions.

4.1. Medi Ambient, Energia i Canvi Climàtic
El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible del Prat, en fase avançada d’execució, defineix una sèrie d’accions que
preveuen assolir una reducció del 20% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (CO2) atribuïbles a l’Ajuntament l’any 2020. En aquests moments s’està enllestint el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic, que defineix
les mesures que s’hauran d’adoptar per reduir els efectes inevitables que el canvi a escala global tindrà sobre
el nostre municipi. La combinació d’aquests dos plans determinarà les polítiques locals energètiques i, en sentit
ampli, ambientals.

Objectius
Implementar mesures locals d’adaptació al canvi climàtic.
Millorar l’eficiència energètica de la ciutat.
Garantir la qualitat del medi ambient i l’espai públic.
Impulsar mesures per combatre la pobresa energètica.
Millorar la qualitat de l’aire.
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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.

4.2. Urbanisme i Espai Públic
El Prat té un nucli urbà pla, molt compacte i d’unes dimensions adequades. Aquestes característiques faciliten la
vida i la convivència en molts aspectes. En primer lloc, la mobilitat dels seus habitants: hauria de ser possible la no
utilització del cotxe i els desplaçaments, majoritàriament, s’haurien de fer a peu, en bicicleta i en transport públic.
El bé més preuat d’una ciutat és l’espai públic i per això cal que totes les actuacions del PAM en aquest capítol,
girin al voltant d’aquest objectiu. El nucli urbà disposa d’un conjunt de places, parcs i avingudes que aporten
una gran proximitat dels seus habitants en aquests espais. I el paisatge urbà es construeix principalment al
carrer, a les places i, finalment, als parcs. Per això, la idea de qualitat i sostenibilitat urbana s’ha de vincular bàsicament a aquests espais comunitaris. Aquesta compacitat també facilita la proximitat de tots els equipaments
i serveis públics de tot tipus (educatius, culturals, esportius, cívics, socials...).
El desenvolupament urbanístic dels darrers anys ha de continuar amb la concreció del nou sector residencial
al voltant de la necessària nova Estació Intermodal del Prat que, a partir de l’arribada del metro, s’ha de desenvolupar en els sectors de La Seda i La Paperera. Al sud, s’haurà de continuar la construcció dels nous edificis
d’habitatges entre els barris de la Barceloneta i la Granja, i també s’haurà de desenvolupar el planejament al
sud del barri de Sant Cosme.
L’activitat econòmica, més enllà de noves implantacions al Parc de Negocis Mas Blau, s’haurà de concretar en
el planejament de les grans reserves de sòl al polígon Enkalene i al Centre Direccional, al Nord de l’autovia de
Castelldefels.

Objectius
Completar actuacions que prioritzin l’espai públic
Millorar les xarxes de serveis
Impulsar el nou planejament pendent
27

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
Des de l’Ajuntament continuarem l’aposta per una mobilitat sostenible de manera integral, per fer possible que
la majoria dels desplaçaments interns siguin a peu i en bicicleta, cosa que té efectes positius en el medi ambient
(menys soroll i menys contaminació), en la sinistralitat (es redueixen el nombre d’accidents), en el comerç i en
la vida social. Continuarem treballant perquè l’oferta de transport públic per als desplaçament obligatoris (feina
i estudis) dins i fora de la ciutat cobreixi les necessitats de la ciutadania i tingui el menor impacte possible.

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.

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.

28

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.

4.4. Verd Urbà i Territori
El nucli urbà del Prat, tot i estar situat al bell mig de l’àrea metropolitana de Barcelona, està envoltat d’elements
naturals d’una gran diversitat. D’una banda, el riu; d’una altra, una extensa zona agrícola i per damunt de tot, uns
espais naturals protegits de gran qualitat que connecten amb una platja singular. La connexió entre el sector
residencial i la natura es produeix de manera natural.
Tothom pot gaudir dels elements naturals a prop de casa i sens dubte això representa un signe de confort ciutadà. Aquest gran actiu es complementa amb el conjunt de places i parcs de l’interior de la ciutat, que esdevenen
una veritable infraestructura ecològica urbana. Per tot això, és molt important potenciar aquest trànsit de la
ciutat compacta i residencial amb els espais lliures, no urbanitzats del territori.
Les intervencions municipals en el territori han estat regides per un doble criteri: afavorir l’ús públic i millorar
el paisatge. S’ha d’incorporar també a aquestes dues premisses una tercera consideració: la conservació de la
biodiversitat del municipi.
En aquest sentit, l’actualització de l’Estratègia Local per a la Conservació i la Recuperació de la Biodiversitat,
aprovada pel Ple municipal l’any 2004, ha de permetre integrar accions que facilitin avenços en aquest procés
i que garanteixin la resiliència davant del canvi climàtic. Simultàniament, cal una estratègia d’intervenció sobre
el verd urbà que integri l’adaptació al canvi global i potenciï el rol que exerceix el verd urbà i periurbà sobre la
biodiversitat.

Objectius
Impulsar i millorar el verd urbà.
Millorar la connexió de la ciutat amb l’entorn natural.
Potenciar el paisatge natural.

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.
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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
La proximitat ha de ser el principi bàsic que orienti la relació entre el govern municipal i la ciutadania. Les
fórmules per incentivar la implicació i participació de la ciutadania són moltes i molt diverses. Més enllà dels
espais i processos que estan articulats des de fa anys, cal anar avançant en l’establiment d’un marc de relació
i confiança més ampli d’allò públic i comú. Calen nous mecanismes, no únicament per informar la ciutadania o
demanar-li l’opinió, sinó per crear un escenari per coproduir polítiques públiques.
Perquè això sigui possible, l’Ajuntament ha d’obrir-se, ha de mostrar què fa i com ho fa, ha de donar a conèixer
totes les dades necessàries a l’efecte que qualsevol ciutadà o ciutadana pugui formar-se una opinió, de manera
individual o col·lectiva.

5.1 Participació ciutadana i acció comunitària
L’avenç cap una democràcia participativa requereix que la ciutadania tingui capacitat de decisió, no només
sobre les persones que l’han de representar, sinó sobre tots aquells assumptes que considera rellevants. Cap
procés participatiu es pot fer si no compta amb una gran implicació ciutadana, tant en la definició de l’agenda,
com en el seguiment del desenvolupament del procés i l’execució de les accions o mesures decidides. Avui dia,
a més, la utilització de les noves tecnologies permet democratitzar els debats, demanar opinió, fer aportacions
i compartir-les.
La permanent crisi econòmica ha anat transformant la relació de les administracions locals amb les organitzacions socials, així com els papers respectius pel que fa a les actuacions i serveis públics. Avançar en noves fórmules de coproducció de serveis amb la implicació de les entitats i col·lectius és, en definitiva, sumar esforços
i posar en pràctica altres formes de governança.

Objectius
Fomentar 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.
Promoure la participació i la coresponsabilitat de la ciutadania en el disseny, l’execució i l’avaluació de les
polítiques municipals.
Promoure el voluntariat ciutadà.
Reforçar 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.
Desenvolupar 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.
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.
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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.
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
Generar espais d’informació i participació per aquells temes que preocupin o interessin la ciutadania o que siguin d’àmbit general i tinguin incidència important sobre la ciutat o sobre algun sector.
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
Donar 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
Un govern transparent és aquell que obre i garanteix l’accés a les dades, i publica els seus projectes i les seves
actuacions de manera que la ciutadania pugui entendre, conèixer i opinar respecte de la política municipal. Més
enllà de garantir que la gestió de l’administració municipal i de les seves entitats es regeixi pels principis de
transparència, codi de bon govern i compliment de la legalitat en matèria de transparència, contractació pública, rendició de comptes i altres prescripcions normatives, la ciutadania té el dret de conèixer el perquè i com es
prenen les decisions públiques mitjançant una visió compartida dels assumptes.
Caldrà seguir incorporant millores en els sistemes de treball de l’organització municipal que redundin qualitativament en els serveis públics i avançar cap una desburocratització en la relació amb la ciutadania. Alhora,
caldrà tendir cap una administració més inclusiva, utilitzant els mitjans més adients perquè la diversitat de les
persones no sigui un obstacle per accedir a la informació i als serveis municipals.

Objectius
Garantir 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.
Promoure 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.
Posar 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
L’Ajuntament ha de millorar els seus processos per fer-los més eficients i adequar-los permanentment a les
necessitats de la ciutadania. Ja en l’anterior legislatura es va implantar l’expedient electrònic que ha permès
millorar l’eficiència en la gestió administrativa, així com l’ús de mitjans electrònics segurs i fiables. Cal continuar
incorporant millores en els sistemes de treball de l’organització municipal que redundin qualitativament en els
serveis públics i avançar cap una desburocratització en la relació amb la ciutadania. Alhora cal tendir cap una
administració més inclusiva, utilitzant els mitjans més adients perquè la diversitat de les persones no sigui un
obstacle per a l’accés als serveis municipals.

Objectius
Consolidar 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.
Crear el nou web municipal i la nova estratègia digital institucional.
Promoure una major transparència en tots els nivells de l’Administració municipal, més enllà de l’estricte
compliment de la llei.
Desenvolupar 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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