Un
programa
fet
En Comú
ELISABET RUIZ
Candidata a l’alcaldia
de Badia En Comú
Estimada veïna i veí, Badia En Comú et presenta el programa
per construir una Badia millor.
Les propostes que tens a les mans les hem fet entre tots. És el
resultat d’un llarg procés de debat i participació que va començar
l’octubre de l’any passat. És la suma de les aportacions de molts
ciutadans que han assistit a les assemblees, reunions i que han
contestat les enquestes que hem realitzat i que han participat
en algun dels nostres actes.
Totes aquestes idees posaran l’Ajuntament al costat dels
ciutadans que més pateixen i serviran per garantir els seus
drets socials. Aquest programa és l’alternativa a un projecte
esgotat dels que ens han mal governat sempre.
No busquem un recanvi, volem EL CANVI. Aquí tens les propostes
d’una política que no coneixen; els seus maquillatges no ens
enganyen.

funciona ens il·lusiona i ens dóna força per aconseguir-ho. Des
de fa un temps estem treballant dur. De manera col·lectiva.
Sense descans.
Et convidem a llegir la proposta completa i a conèixer les
persones que estem disposades a dur-la endavant amb el teu
suport i participació. És aquest el nostre contracte amb tu i la
nostra manera d’entendre el bon govern: amb la gent i de la
gent.
Et demanem el teu suport en la defensa d’un municipi en el
qual la participació i la transparència siguin els eixos sobre els
quals girin l’acció política municipal.
Comença el veritable canvi que tots necessitem. La ciutadania
mobilitzada és l’única garantia de democràcia real; farem fora
els que ens han mal governat.

Somiem amb una Badia del Vallès més igualitària, preparada i
solidària. Volem construir una ciutat més humana i més alegre
per a tots i totes.

Però abans, durant i després de les eleccions, la implicació i
compromís de tots i totes serà la millor garantia per guanyar
de veritat i perquè, governi qui governi, mani la ciutadania...
Participa i forma part d’aquest moment!

L’alegria de construir alguna cosa que trenqui amb el que no

Entre tots i totes construirem una Badia En Comú

Potenciar la formació continuada tant en l’àmbit
professional com en el personal.

2. Ampliar l’oferta d’educació infantil no
obligatòria (més activitats destinades a la infància
i a l’adolescència).
3. Reorganitzar els serveis d’atenció i educació
no formal d’infants i adolescents per millorarne l’eficàcia.
4. Constituir la taula per la defensa de l’Educació
Pública.
5. Crear veritables Comunitats Educatives.
6. Donar suport, impulsar i redefinir l’Escola de
Pares.
7.

Potenciar la participació en les AMPES.

8. Promoure el reconeixement del treball dels
educadors i professionals de l’educació.
9. Fomentar programes que generin vincles
emocionals en l’entorn educatiu dels alumnes.
10. Crear una Escola de Música Municipal que integri
les agrupacions (Coral, Banda, AIGMB, ...).
11. Crear programes per contribuir a la reintegració
educativa de joves i adults.

Pel dret
al treball digne
1.

Crear la Taula per a l’ocupació Municipal formada
pels agents socials, empreses i administracions.

2. Analitzar els serveis externalitzats i recuperarem
la gestió municipal d’aquells serveis municipals
en què l’abaratiment de costos suposi pitjors
condicions de treball, ja sigui salarials, de drets
socials, en seguretat o formació.
3. Apostar per noves formes de creació d’ocupació
com cooperatives de responsabilitat social,
l’autocupació i el cooperativisme.
4. Crear un viver d’empreses al centre Antonio
Machado.
5. Impulsar la innovació en la gestió de les
empreses del municipi.
6. Fomentar la formació contínua dels
treballadors.

14. Socialitzar els llibres de text.

8. Crear una aula estable de formació sindical en
coordinació amb els sindicats.

CO N ST RU EI X

Pel dret a un
habitatge digne

4. Crear una borsa municipal d’habitatge de
lloguer.

PA RT I C I PA

11. Impulsar el servei de mediació en comunitats
amb greus problemes d’impagament.

7.

1.

Fer una “Xarxa d’aprenentatge continuat” des
de les estructures ja existents al municipi.

Pel dret a gaudir
de la cultura

Regidoria d’Habitatge amb pressupost propi.

2. Impulsar una Oficina Municipal d’Habitatge.

1.

3. Gestió i tràmits de regularització de l’habitatge
des de l’Oficina Municipal d’Habitatge.

5. Ajudes per a la reforma d’habitatges que
s’incorporin a la borsa municipal de lloguer.
6. Fer una borsa d’habitatge compartit per a
persones grans que viuen soles i joves que vulguin
emancipar-se, o que estudiïn.
7.

D EFE N SA

10. Modificar la normativa perquè sigui necessari
l’elaboració d’un informe social de l’ajuntament
per a segones transmissions de pisos VPO.

13. Millorar la informació dels serveis educatius entre
la ciutadania.

CO N V I U

SO L I DAR I TZA’ T

12. Potenciar els espais de reforç escolar.
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1.

En defensa
dels nostres drets /

Un programa fet En Comú / 1

Pel dret a l’educació
pública

9. Negociar la transformació dels habitatges sense
ús de la casa quarter de la Guàrdia Civil en un
parc públic per al lloguer social.

Col·laborar amb el moviment associatiu implicat
en temes d’habitatge (PAH): lluita contra els
desnonaments, cens d’habitatges buits, ...

8. Promoure la “masoveria” urbana.

Rendibilitzar les instal·lacions culturals
disponibles al municipi amb programes culturals,
d’atenció a la diversitat, de transformació social
i personal.

2. Constituir un Consell Municipal de Cultura.
3. Promocionar l’ús social de la llengua catalana.
4. Impulsar cursos d’escriptura, literatura, filosofia,
història, ...
5. Potenciar el Club de lectura i crear-ne de nous.
6. Organitzar un cafè tertúlia amb caràcter
mensual.
7.

Obrir una sala permanent d’exposició de pintura,
fotografia i escultura d’autors novells.

Creació d’espais públics oberts adequats per la pràctica
esportiva.
Establir monitors esportius de carrer.
Potenciar la pràctica esportiva escolar al municipi.
Plans de formació de tècnics, ajudants i directius dels clubs
esportius locals.
Suport tècnic als clubs esportius locals per tramitar ajudes
o subvencions per a materials esportius.
Habilitar un espai al poliesportiu “vell” com a hotel 		
d’associacions esportives; un espai de trobada
de les associacions esportives del municipi.

9. Promoure i impulsar la música (Coral, AIGMB, ...).
10. Garantir l’impuls de grups de música al Casal
de Joves.

En defensa de
la Sanitat Pública
1.

Vetllarem per recuperar al costat de la ciutadania els
especialistes perduts ( ginecologia, traumatologia,
radiologia , psiquiatria , ... ) i per la qualitat que
un dia vam tenir al CAP com el servei d’atenció
continuada ( urgències nocturnes )

2. Fer pressió perquè es mantingui la ràtio metge /
pacient actual.
3. Impulsar campanyes educatives sobre l’ús de la
sanitat pública i els seus recursos.
4. Campanyes informatives sobre l’ús de drogues.
5. Campanyes de divulgació de l’activitat física i la
vida saludable.

16. Instal·lar desfibril·ladors en tots els equipaments
municipals.
17. Millorar els pressupostos, aplicació i seguiment
per als programes de control de plagues (mosquits,
rates, coloms, ...).
18. Crear un Centre Municipal d’Acollida
d’animals.

Pel dret a una vida
segura i tranquil·la

6. Fomentar l’alimentació saludable amb campanyes
divulgatives.
7.

Divulgar entre la població coneixements sobre les
intoleràncies alimentàries.

8. Impulsar les inspeccions sanitàries.
9. Prevenir embarassos d’adolescents amb la
promoció de campanyes específiques.

1.

10. Campanyes informatives sobre les malalties de
transmissió sexual.

2. Incorporar criteris de seguretat ciutadana en
tots els projectes de nous espais públics proposats
durant la legislatura.

11. Elaborar programes educatius de reducció de les
desigualtats en salut.
12. Programes de salut sexual i afectivitat per a la gent
gran.
13. Impulsar i dinamitzar el Consell Municipal de
Salut.
14. Entendre i potenciar la Salut Mental des d’un punt
de vista integral.
15. Promoure la creació de pisos tutelats per a persones
amb problemes de salut mental.

JOSÉ PÉREZ

PILAR PAZ

Establir plans de seguretat i evacuació en TOTS
els locals públics del municipi.

3. Especial atenció a situacions de risc d’exclusió
social, maltractaments físics i psicològics en
diferents àmbits (domèstic, laboral, escolar,
etc.).
4. Afavorir mesures de conciliació entre víctima i
agressor a través d’un agent mediador.
5. Crear i desenvolupar una veritable policia de
barri, adaptant les funcions de la policia local
actual.

EUSEBIO ARGUETA

ROCÍO MATILLAS

Un programa fet En Comú / 2

L’activitat física és un dret

8. Afavorir la creació local amb un concurs anual
d’escultura.

Un programa fet En Comú / 3

6. Creació de patrulles conjuntes entre Mossos i la
Policia Local.
7.

Nou pla de senyalització del trànsit urbà.

8. Traslladar el dipòsit de vehicles a la zona de
l’Empordà. Zona adequada i vigilada. Noves
dependències de la Policia Local.
9. Creació d’un Consell Municipal de Seguretat.
10. Impulsar les campanyes d’educació vial entre
infants i adolescents.

Seguir treballant en la modificació de la llei de
constitució del municipi.

2. Introducció de la tarifació social en les taxes per
serveis municipals.
3. Màxima transparència de les informacions amb
caràcter públic i d’interès públic.
4. Modificació del Reglament d’Organització
Municipal (ROM).
5. Mancomunar serveis amb altres municipis quan
sigui possible per repartir costos.
6. Impulsar un urbanisme participatiu.

D E FE N SA

PAR T I C I PA

CON V I U

CO N S T RU E I X

SO L I DAR I TZA’ T

7.

Creació de l’Oficina Municipal del Pressupost
Participatiu per impulsar-lo i assumir funcions
de gestió i control.

8. Comissió de festes. Proposem un associacionisme
participatiu en l’elaboració de les festes locals.
9. Creació d’un Consell Veïnal.
10. Creació de Consell de la infància i de
l’adolescència.
11. Fomentar i impulsar el reciclatge i reutilització de
tots aparells informàtics obsolets del consistori.
12. Nou disseny de la pàgina web municipal fent-la
molt més transparent, àgil i participativa.
13. Impulsar els Consells Municipals (Cultura,

JOAQUÍN NOGUÉS
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1.

Un ajuntament amb les
parets de vidre /

Participació ciutadana
i democràcia
Sanitat, Comerç, Educació, Igualtat, ...)
incrementant les atribucions, implicant-se
directament en l’elaboració del pressupost.
14. Dinamització de l’Auditori Municipal per a l’ús
de la ciutadania en general.
15. Nova normativa de subvencions a les entitats
amb la qual donar un impuls a associacions amb
caràcter social i cooperatiu.
16. Ampliar l’horari de l’OAC (dissabtes).

Una ciutat per als
infants i adolescents
1.

Augmentar les hores de reforç escolar.

2. Creació d’un servei municipal d’aprenentatge
de llengües presents al nostre municipi.
3. Augmentar les dotacions per a beques del
menjador. Tenir a l’horitzó l’objectiu final de treballar
per generalitzar la gratuïtat del menú escolar.
4. Realitzar un estudi de costos per a la creació
d’una empresa municipal de serveis de cuina per
als menjadors escolars, Llars d’infants municipals
i el Centre de dia.

LOLES PÉREZ-HITA ALBERT PALAU

ANA LUQUE

1.

Creació d’un servei municipal d’aprenentatge
de llengües europees.

2. Fomentar l’intercanvi i les estades a països
europeus per millorar el coneixement de
l’idioma.
3. Fomentar l’associacionisme juvenil (associacions
d’estudiants, culturals, esportives, ...).

1.

2. Negociar amb l’autoritat del transport
metropolità per als descomptes en viatges
d’autobús per als pensionistes, jubilats i aturats.
3. Universalització del servei de telealarma als que
ho necessitin.
4. Desenvolupament de programes “d’Esports per
a tothom” amb incidència en la gent gran.
5. Creació del “Casal de la saviesa o Àgora”, com a
espai per divulgar experiències vitals.
6. Potenciar el voluntariat social i grups d’ajuda
mútua a través dels quals rebre i donar de les
nostres persones grans.

4. Programes d’informació orientats a evitar el
consum de drogues.

7.

5. Creació del Consell Municipal de Joventut.

8. Construcció de l’ascensor a la Zona del CAP
(Mediterrània- la Manxa).

6. Programes formatius sobre malalties de
transmissió sexual i mètodes anticonceptius per
evitar embarassos no desitjats.
7.

Potenciar polítiques d’emancipació personal
basades en els eixos de la formació, l’habitatge i
la integració sociolaboral.

Pla definitiu per a l’eliminació de TOTES LES
BARRERES arquitectòniques.

9. Estudi econòmic de rampes d’accés als blocs
fase 2. Redacció d’un reglament de subvencions
i ajudes i conveni amb Habitatge.
10. Creació d’un parc municipal d’habitatge
d’emergència social.

8. Augmentar els recursos destinats al taller El
Molí i dinamitzar-lo amb els recursos educatius
existents a Badia.

11. Instal·lació de senyals sonors segons demanda en
les principals vies de Badia (Burgos, Mediterrani i
Avinguda Cantàbric).

9. Creació d’una borsa d’habitatge jove de lloguer
en una promoció de pisos al carrer Saragossa.

12. Augmentar recursos destinats a l’ajuda a
discapacitats (parc municipal de pisos tutelats,
d’emergència social, ...).

RAUL GUERRERO

ISABEL RUIZ

Un programa fet En Comú / 4

Assessorar i informar sobre les ajudes de la llei
de dependència.

JUAN ANTONIO
SERRANO

MAITE ESTEVEZ

SO L I DAR I TZA’ T

Una ciutat
amb mirada jove

Una ciutat
per a la gent gran

CO N S T RU E I X

9. Creació de certàmens orientats al reconeixement
de la tasca de nens i adolescents en diferents
àrees.

12. Transformar el casal de Joves en un centre
Cultural autogestionat.

CON V I U

8. Creació del Consell Municipal de la Infància i
adolescència.

11. Creació d’un “Viver d’empreses” al Antonio
Machado per donar suport en la fase inicial de
qualsevol microempresa o iniciativa jove.

PAR T I C I PA

Programes d’informació orientats a evitar el
consum de drogues.

10. Creació d’una “Borsa d’Habitatge” per compartir
amb persones d’avançada edat de Badia.

D E FE N SA

7.
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6. Programes d’educació i orientació sexual .
Fomentar un aprenentatge de l’emotivitat i
educació emocional.

una ciutat per la
convivència i el civisme /

5. Programes formatius sobre malalties de
transmissió sexual i mètodes anticonceptius per
evitar embarassos no desitjats.

Un programa fet En Comú / 5

Una ciutat
per a la igualtat
1.

12. Promoure els canvis en el repartiment de
tasques i usos del temps.
13. Incidir en els mitjans de comunicació locals i
comarcals, treballant per desterrar l’ús de
llenguatge sexista, imatges estereotipades de
les dones o l’ús del cos de la dona com a objecte
o propietat d’una altra persona.

Potenciar la formació de les dones en Tecnologies
de la Informació i la Comunicació (TIC).

14. Introduir la perspectiva de gènere en el disseny
i l’ús dels espais públics.

2. Impulsar l’ocupació femenina en sectors
mediambientals i d’energia renovable.

15. Planificar la ciutat amb criteris de gènere amb
serveis adequats i propers.

3. Pacte local pel repartiment equitatiu del treball
i la racionalització dels horaris laborals.

16. Pla de millora dels espais de convivència
(públics).

4. Implementar mesures concretes per equilibrar
el nombre de dones o homes en aquelles
ocupacions que estiguin molt masculinitzades
o feminitzades.

17. Eliminar els espais públics que generin
inseguretat a través d’intervencions en urbanisme
(evitant la creació d’espais insegurs com túnels,
parcs tancats o poc il·luminats i passadissos
subterranis foscos sense vigilància).

5. Potenciar la formació i la producció cultural de
les dones.
6.

Pla local contra la feminització de la pobresa.

7.

Observatori local de la violència masclista.

18. Promoure espais de reflexió, recerca i formació
en salut des de la perspectiva de gènere.
19. Especial atenció a la salut de les dones durant
l’envelliment i en factors psicològics com la
soledat o la pobresa.

8. Implementar programes d’educació sexual a
tots els nivells educatius i garantir l’accés a tots
els mitjans anticonceptius.
9. Impulsar les polítiques d’igualtat de gènere
mitjançant l’intercanvi de coneixements i la
formació sobre els drets de les dones.

Un urbanisme
participatiu

10. Programes específics destinats a dones en
situació de vulnerabilitat.

D EF EN SA

PA RT I C I PA

CO N V I U

CO N ST RU EI X

SO L I DAR I TZA’ T

11. Fomentar la participació sociopolítica de les
dones.
1.

Guanyem en convivència
i civisme
Oferir cursos de mediació de conflictes.
Impulsar campanyes de conscienciació sobre la neteja
i la conservació dels carrers i places.
Oferir bosses per a la recollida d’excrements per part d’Agents
Cívics formats a través d’un pla d’ocupació local.
Impulsar el reciclatge amb una nova redistribució dels punts
de recollida selectiva.

LUIS MIGUEL
RODRIGUEZ

LUISA MIGUEL

Impulsar una política urbanística participativa
amb criteris ecològics i sostenibles en què els
ciutadans i les entitats puguin dir la seva en cada
projecte a desenvolupar.

2. Millorar i ampliar el camí verd seguint l’autopista
C-58 que esmorteeixi l’impacte visual, acústic i
ambiental de la mateixa.
3. Millora i adequació de camins del bosc de
l’Avinguda Mediterrani i del carrer Menorca.

ANTONIA APARICIO ADRIAN MIGUEL

Creació de l’Observatori Municipal del Comerç Local.
Modernitzar el model comercial de Badia.
Guia actualitzada dels comerços i serveis de la ciutat.
Promoure campanyes de fidelitat al comerç local.
Promoure la instal·lació de fires comercials i d’artesania.
Crear un Mercat de productes artesanals i ecològics
de periodicitat fixa.
Destinar locals buits per a projectes d’autocupació.

Un municipi social
i sostenible
1.

Impulsar un Consell Municipal de Medi
Ambient format per entitats i associacions,
sectors productius i comercials del municipi.

2. Promoure la creació de la taula de municipis
propers a l’Aeroport de Sabadell.
3. Auditoria energètica de TOTS els edificis
municipals.

Teixit econòmic: Una
ciutat viVa i participatiVA /
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4. Establir un calendari d’introducció d’energia
solar en instal·lacions municipals.

4. Pla de manteniment de parcs infantils.

13. Repintar els aparcaments i passos de zebra.

14. Creació d’un registre municipal per a l’ÚS
COMPARTIT DEL COTXE.

14. Donar suport i promoure el projecte de
l’Associació Catalunya Sostenible per a la creació
d’un local social i zona d’hortoteràpia.

15. Creació d’un “Grup del voluntariat per a
l’educació viària”.

15. Urbanitzar els terrenys de l’antiga depuradora
per instal·lar horts de manera ordenada segons
la proposta del Programa Badia Sostenible de
l’Associació Catalunya Sostenible.

17. Campanyes per a la minimització de residus.

ERIC HERNÁNDEZ

5. Asfaltar tots els carrers durant la legislatura.
6. Reestructurar, repoblar i redissenyar l’actual
Parc Joan Oliver, per incrementar la seva utilitat,
millorar la massa arbòria i integrar-lo en un espai
urbà únic amb la Plaça de la Sardana i els jardins
de l’Església.
7.

Mantenir les instal·lacions esportives externes
en la seva ubicació actual, millorant les
instal·lacions i reduint-ne la superfície. L’espai
alliberat es destinarà a àrea d’oficines, comerç i
petita indústria.

8. Dedicar els terrenys del Antonio Machado i
l’Empordà a zona verda i equipaments (Brigada
d’obres, Viver d’empreses i dipòsit de la grua
municipal).
9. Construir un aparcament vigilat i de pagament
per a vehicles pesants a l’entrada de Badia per
la carretera de Sabadell.
10. Construcció d’una zona d’aparcament elevat al
costat de l’edifici la Manxa.
11. Creació d’aparcaments elevats a l’Avinguda
Mediterrani.
12. Habilitar un espai com a dipòsit municipal de
vehicles.

16. Aplicar l’ordenança fiscal amb rigor perquè
l’execució d’obra pública es produeixi amb les
mínima molèsties possibles a la població.

5. Desenvolupament d’un Pla de mobilitat
seguint les propostes del PAES des d’un procés
de participació ciutadana en els 3 primers anys
de legislatura.
6. Delimitar a 30 km hora la velocitat en tot el
circuit urbà.
7.

Augmentar els controls de sorolls i
contaminació de ciclomotors i altres vehicles
de motor per part de la Policia Municipal.

8. Millor comunicació en transport públic amb les
poblacions i polígons industrials propers.
9. Mantenir una reserva de terrenys per al pas del
Tramvallès per Badia del Vallès.
10. Negociar amb SARBUS els horaris entre
Cerdanyola i Sabadell.
11. Augmentar la freqüències de pas d’autobusos
cap a la UAB.
12. Impulsar la construcció d’una estació de
ferrocarrils FFCC a l’altura de Badia a la línia
Barcelona-Sabadell.
13. Construcció de nous carrils bici que ens
comuniquin amb Cerdanyola.

16. Elaborar una proposta per ampliar les voreres
properes als col·legis.
18. Fomentar cursos i tallers per a transformar i
reciclar objectes i utensilis.
19. Impulsar la reutilització d’envasos en el comerç
local.
20. Anàlisi, pressupost i priorització de l’eliminació
de l’amiant dels edificis públics del municipi.
21. Seguiment dels acords de ple perquè la futura
àrea industrial i comercial compleixi criteris
sostenibles.

Un programa fet En Comú / 6

Comerç: més desenvolupament
econòmic i social

28. Reduir la contaminació lumínica.

Una economia al
servei de les persones
1.

23. Pla per a la introducció del control telemàtic de
la il·luminació viària.
24. Recuperació ecològica del Riu Sec en la recerca
de més seguretat i per la creació d’un passeig
fluvial de gaudi juntament amb el carril bici
plantejat cap Cerdanyola.
25. Construir 5 nous aparcaments per a bicicletes.
26. Campanya de participació ciutadana per
consensuar i construir tanques homogènies als
jardins comunitari.

Convertir l’Avinguda Burgos en un eix comercial
de referència comarcal. Per a això hem de
traslladar l’activitat NO COMERCIAL fora de
l’Avinguda Burgos i fomentar l’especialització
comercial.

2. Modificar el PGOU destinant l’àrea de la “nova
piscina municipal” a àrea d’equipaments i àrea
verda.
3. Creació d’un viver d’empreses a l’edifici de l’antic
col·legi Antonio Machado.
4. Nou pla d’impuls de locals tancats.
5. Mancomunar serveis com la recollida
d’escombraries amb Barberà.
6. Auditar els comptes del mercat ambulant.
Negociar amb els comerciants el pagament dels
endarreriments.
7.

Auditar l’estat de deute del pàrquing de
l’Avinguda Burgos. Constituir la junta de
propietaris i legalitzar-lo definitivament.

11. Reducció de la despesa supèrflua (festa major,
revista municipal, telefonia, dietes...).
12. Reducció el 20% de les aportacions als grups
municipals.
13. Eliminar el pagament de dieta mensual per
regidor. El pagament de dietes a regidors serà
per assistència efectiva a plens, comissions,
juntes,...

Més informació a:
Web: badiaencomu.cat Twitter: @BadiaEnComun Faceboock: Badia-En-Común e-mail: info@badiaencomu.cat

CO N S T RU E I X

10. Proposem màxim rigor del pressupost. Màxima
transparència i simplicitat en la informació de
com s’executa el pressupost.

CON V I U

Reactivar el Consell Municipal de Cooperació.
Impulsar la mostra d’entitats solidàries.
Destinar l’1% dels ingressos de recursos propis a cooperació
i ajuda al desenvolupament.
Ubicació de les activitats i reunions de solidaritat al Centre Cívic
amb local compartit com a punt de trobada comú.
Impulsar cursos de formació per millorar la gestió, 			
el funcionament i creació de projectes de les nostres entitats 		
de cooperació.
Potenciar l’acollida en vacances de nens / es procedents d’àrees
en conflicte o en situació de catàstrofe, especialment de pobles
agermanats amb Badia.
Seguir ampliant el camp d’actuació amb els pobles agermanats
amb Badia: acollida, sensibilització, suport de projectes destinats
a Bojadour i Segundo Montes.
Creació d’un certamen de solidaritat per fomentar actituds
solidàries.
Seguir potenciant El Comerç Just al municipi.

9. Consens entre totes les organitzacions polítiques
de l’augment progressiu de l’IBI fins 2026.

PA RT I C I PA

El valor de la cooperació

SO L I DAR I TZA’ T

8. Auditar els costos de cada servei municipal per
adequar-los al cobrament del servei prestat.

D E FE N SA

5

Un mUnicipi
solidari /

22. Polítiques d’estalvi i eficiència energètica en
la compra d’ordinadors, fanals, il·luminació de
festes, il·luminació de locals públics.

Un programa fet En Comú / 7

27. Millorar la qualitat de l’aigua d’ús domèstic.

