
#ARAGavà
Fem-ho JUNTS

PROGRAMA ELECTORAL
MUNICIPALS 2019



#ARAGavà
Fem-ho JUNTS

Després de mesos de treball, de reunions amb associacions, entitats i gent anònima 

hem captat les màximes preocupacions, inquietuds i necessitats dels gavanencs i 

gavanenques i hem recollit les diferents propostes en els següents grans blocs que 

exposem a continuació.

La manca de comerç arrelat al teixit social, de qualitat i rentable, la inseguretat, la 

neteja i l'incivisme, la millora de la via pública, la mobilitat i l'aparcament són, sens 

dubte, els principals problemes quotidians que ens preocupen.

Però nosaltres volem anar més enllà, volem un projecte de ciutat a mig, llarg termini, 

un projecte on hi tinguin cabuda els infants, els joves, la gent de mitjana edat i la gent 

gran, oferint recursos i activitats per a tots i cadascun d'ells, garantint l'accés a les llars 

d'infants, a una educació de qualitat, a l'ocupació i a l'accés a un habitatge digne, així 

com garantir que els nostres avis puguin envellir dignament.

Una de les principals percepcions de la nostra ciutat és que vivim en una ciutat 

aparador, on només hi ha façana però buida de contingut. Gavà s'ha convertit en els 

darrers anys en una ciutat dormitori, on no hi ha activitat, sense esperit de ciutat. 

Volem que els joves puguin estudiar i trobar una feina sense necessitat de marxar de 

la ciutat, que puguin accedir al seu primer habitatge amb més facilitat, que tinguin 

espais d'oci i diversió. Volem que el comerç local funcioni i generi més llocs de treball.
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Som conscients que en els programes electorals la majoria de partits omplen les 

pàgines de propostes inviables. Nosaltres hem volgut tocar de peus a terra. Creiem 

que hi ha aspectes a millorar, però fem-ho amb fermesa, amb serietat. No volem 

omplir-nos la boca de propostes irrealitzables.

Vivim en la societat de les presses, de l'estrès, l'activitat constant, i és moment de 

parar i mirar amb ulls crítics quina societat volem i què s'ha d'aportar perquè sigui una 

societat moderna sense estar renyida amb el benestar, amb el dinamisme cultural i 

social, i amb l'activitat econòmica...
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uEstablim programes d'envelliment actius i participatius, amb activitats esportives i 

lúdiques a diferents llocs del municipi

uAfavorim organismes voluntaris o institucionals per a millorar la situació de soledat 

de les persones grans

Gavà no seria una ciutat sense la seva gent. Un municipi amb gairebé 47000 

habitants ha de vetllar perquè tots i cadascun d'ells se sentin part del seu territori. Tant 

es val l'edat, el color o el sexe. Gavà ha de ser una ciutat integradora i un model de 

ciutat del benestar, on ningú no se senti exclòs.   

uFomentem la creació de menjadors socials per la nostra gent gran sense recursos 

o amb recursos molt minsos

uVetllem per ajudar les necessitats dels més desvalguts amb complements 

econòmics de subsistència

uDefensem el poder adquisitiu dels pensionistes i la sostenibilitat del sistema de 

pensions davant els òrgans competents

#ARAPERSONES



#ARAGavà
Fem-ho JUNTS

uImpulsem, conjuntament amb les entitats locals, programes de suport i integració 

de les persones amb discapacitat intel·lectual

uGarantim el compliment del 30%, mínim, d'habitatge públic protegit en noves 

construccions d'habitatges plurifamiliars en sol urbà consolidat

uImpulsem actuacions perquè les persones grans puguin viure el màxim de temps a 

casa seva amb ajudes domiciliàries

uImpulsem la creació de la Jornada Esportiva per persones amb discapacitat 

intel·lectual, volem que sigui un referent entre aquest col·lectiu dins la comarca

uCreem finestra única, amb personal preparat, per assessorar entitats, 

associacions i persones físiques en l'accés a ajudes i subvencions per part de les 

entitats supramunicipals

uFomentem el lloguer social i accessible, amb bonificacions a l'IBI a aquells 

propietaris que ofereixin el seu pis de lloguer, amb garanties de cobrament, perquè 

els gavanencs i gavanenques no marxin de la nostra ciutat

uCreem, implantem i desenvolupem el Consell Assessor de gent gran, amb poder no 

sols consultiu si no participatiu
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uDotem de més recursos al SIAD per a tasques de suport i conscienciació així com 

prevenció i sensibilització amb les víctimes de violència masclista

uPotenciem activitats d'oci pels nostres joves

uEstablim un pla d'Educació pel respecte a la diversitat per a infants i joves LGTBI i 

així evitar situacions de bulling

uEstablim, dins la Casa Gran, un punt de trobada, en l'àmbit consultiu, integrador i 

de debat, pel col·lectiu LGTBI

uProjectem una ciutat pensada i dissenyada per als infants

uVetllem per la igualtat, en discurs i pràctica, començant pels càrrecs electes i 

tècnics de l'Ajuntament i per això implementem la figura del referent de gènere
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Considerem que el comerç, un cop implantat i consolidat, també necessita l'ajuda de 

l'administració per incentivar la seva actualització, dinamització, digitalització. En 

definitiva, la seva integració en la nova societat de les noves tecnologies. Innovar o        

Des de la nostra formació coneixem l'esforç que suposa posar en marxa un negoci i 

per aquest motiu som partidaris d'un acompanyament actiu per part de l'administració 

local. Creiem en la necessitat d'anar de la mà dels nous emprenedors per fer que 

cada petit negoci que es munti sigui un èxit i no un fracàs. Volem que els locals obrin i 

perdurin, no veure persianes que obren i tanquen.

Creiem en el comerç com a eix econòmic de la nostra ciutat, gràcies al petit comerç 

els municipis no només generen riquesa econòmica, també són responsables de 

crear dinamisme, relacions humanes, servei, en definitiva, són també generadors de 

riquesa social. En els darrers anys hem vist com el comerç de la nostra ciutat ha 

minvat, ha trontollat, ha fracassat per una mala gestió en l'assessorament de 

l'ajuntament que s'ha limitat a donar permisos sense estudiar la viabilitat dels 

projectes. 

#ARACOMERÇ
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morir. Busquem especialització, busquem donar al client final el millor servei, gràcies 

a les noves tecnologies, ajudant al comerciant a implantar nous models de gestió de 

vendes.

Una ciutat és viva si el seu comerç és viu, fem que Gavà sigui viva.

Un altre aspecte que considerem des de Junts per Gavà és la problemàtica en els 

negocis que funcionen i que han de tancar per manca de relleu generacional. Hem de 

facilitar a aquest tipus d'establiment el contacte amb nous emprenedors que siguin 

els relleus i hereus d'aquests comerços que d'altra manera haurien de tancar 

persiana per sempre.

Per tot el que hem exposat anteriorment, detallem propostes concretes per fer de 

Gavà una ciutat de comerç.
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uFacilitem l'accés al centre de la ciutat per impulsar la compra al nostre comerç 

amb un aparcament gratuit a la zona del cementiri, des d'on sortiran llançadores 

fins l'eix comercial de la ciutat

uDinamitzem-lo amb propostes atractives, d'oci i culturals, per aprofitar les 

sinèrgies amb el comerç i que engresquin als gavanencs i gavanenques. 

uEstablim un programa d'ajuts a la rehabilitació dels comerços 

uRedefinim els eixos comercials en funció de les característiques i tipologia de 

comerç i l'evolució i dinàmica de l'oferta comercial 

uAcompanyem les iniciatives emprenedores per ser part del seu èxit i no 

còmplices del seu fracàs 

uAjudem als comerços en risc de desaparició, per manca de relleu generacional, 

a buscar el personal adient per a la seva continuïtat, amb la promoció del 

programa Reempresa impulsat per la Generalitat de Catalunya

uEstablim un punt de trobada entre les AAVV i les associacions de comerciants i 

restauradors per tal de revisar els horaris comercials, molt especialment a l'estiu

uFomentem el comerç de proximitat, de qualitat i rentable, establint i assessorant 

en promoció 2.0
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uFomentem la policia de barri i proximitat

La percepció d'inseguretat al nostre municipi no ha fet més que créixer en els darrers 

anys. La descoordinació dels cossos de seguretat, la inexistència de la figura del 

policia de barri i la manca d'il·luminació, són alguns dels factors que han incrementat 

aquesta percepció.

uRecuperem el servei a Gavà Mar

uMillorem la coordinació entre cossos policials en els patrullatges als barris i a la 

zona agrícola

uCreem una policia municipal motivada, propera i especialitzada

uImplementem el servei d'atenció a les víctimes, en cooperació amb el cos de 

mossos d'esquadra, on ja existeix

uMillorem la gestió de recursos del cos de policia municipal

uCreem l'oficia d'atenció al ciutadà dins la policia local

#ARASEGURETAT
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uUtilitzem recursos que funcionen a altres municipis, com la videovigilància als 

diferents accessos tant al municipi com als barris perifèrics, per evitar els robatoris a 

comerços i urbanitzacions de la nostra ciutat

uProposem una taula de diàleg, amb totes les forces polítiques presents al 

consistori, per desenvolupar un projecte a mig/llarg termini, de consens, de quina 

policia local volem pel futur del nostre municipi



#ARAGavà
Fem-ho JUNTS

La mobilitat és clau per al bon funcionament de la ciutat, per la seva economia, i per 

fer més fàcil la vida dels seus ciutadans i ciutadanes. La nostra ha de ser una ciutat 

accessible, ordenada i sostenible, on facilitem l'aparcament i el transport públic.

uEstudi de l'estacionament regulat de la zona del nucli urbà així com la possible 

creació d'aquest tipus a la zona de Gavà Mar

uCreiem en el reordenament de l'estacionament i creació d'aparcaments públics en 

espais en desús propietat de l'Ajuntament, així com la revisió dels diferents sentits de 

circulació dels carrers de la ciutat, especialment al centre

uPlantegem l'augment de la freqüència de pas dels autobusos a les zones de Gavà 

Mar, La Sentiu, Bruguers, Can Espinós, La Pava i a les zones industrials del Camí Ral 

i Can Regàs

uVetllem per evitar l'ús del vehicle particular de curt recorregut

uHabilitem l'esplanada del cementiri com a zona d'aparcament gratuïta amb 

llançadores per arribar a la zona comercial

#ARAMOBILITAT
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uSol·licitar una parada Nit Bus a la zona de Gavà Mar

uDotarem la ciutat d'il·luminació led per acabar amb la sensació d'inseguretat alhora 

que optimitzarem la despesa econòmica en enllumenament

uIl·luminarem els passos de vianants de les principals vies de la ciutat, Avda 

Eramprunyà, Avda Joan Carles I, Riera de Sant Llorenç i carretera de Santa Creu de 

Calafell amb llums leds per garantir la seguretat dels vianants.

uAdequació dels passos de vianants de la ciutat per a persones invidents

uEstudiem la millora de l'accés actual d'entrada i sortida a les instal·lacions de Can 

Torelló per un doble accés, un d'entrada i un altre de sortida

uMillorem la senyalística de la ciutat
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uPromocionem les visites guiades al Parc Agrari, tant a escoles com entitats i 

associacions

Volem recuperar valors com el respecte, l'esforç, el mèrit, la disciplina... a la família, a 

l'escola, i a la societat en general. L'educació, la cultura i els esports són clarament 

eines que ens garanteixen la implantació i recuperació d'aquests valors.

Fem que a la nostra ciutat cultura i esports tinguin la força per difondre la marca Gavà 

arreu del territori.

uUtilitzem la nostra cultura com a eina identitària i integradora

uDonem a conèixer la nostra cultura, la nostra història i les nostres tradicions a les 

escoles

uRecuperem el Centre Cultural com a espai potenciador de la cultura popular, on 

tinguin cabuda entitats i associacions locals de les arts escèniques i populars

uInstal·lem codis QR als llocs emblemàtics de la nostra ciutat

uProgramem una cartellera de qualitat a l'espai Maragall

uVetllem per tornar a celebrar tradicions perdudes de la nostra vila

uPotenciem l'escola pública catalana i de qualitat

#ARAEDUCACIÓ iCULTURA ESPORTS
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uFomentem l'esport com un dret i no com un luxe

uRecuperem el Festival de Medi Ambient, per convertir-lo en un referent a la 

comarca i al país

uUtilitzem l'esport federat, facilitant-los la tasca, com a mitjà de promoció del 

municipi en l'àmbit internacional
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uSeguim treballant i demanant a l'AMB el compliment d'acords perquè la Vall de 

Joan, familiarment abocador del Garraf, deixi de ser, més enllà d'un problema medi 

ambiental, una bomba de rellotgeria

uVetllem per la sostenibilitat, la pacificació i l'equilibri amb el medi ambient en els 

possibles projectes urbanístics de gran volada

uMillorem la gestió dels recursos municipals ja existents per garantir una ciutat neta

uReplantegem la freqüència de la recollida de residus de la ciutat, així com el 

funcionament de la recollida porta a porta

Un cop més ens trobem davant d'un problema real que preocupa amb escreix la 

nostra població. La sensació de manca de neteja i el creixement de les accions 

incíviques no fa més que augmentar. Disposem dels mitjans suficients per garantir un 

sistema de recollida diària de qualitat. Però existeix, sens dubte, una mala gestió dels 

recursos.

uAmpliem l'horari d'atenció al públic de la deixalleria municipal de 25h a 42h 

setmanals i adaptem els horaris de la deixalleria mòbil i la freqüència de pas a les 

necessitats dels ciutadans i a tots els barris de la ciutat

#ARANETEJA CIVISMEi
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uImplementem una APP per a gestionar incidències d'acumulació de residus o 

incivisme i fer-ne el seguiment

uInstal·lem el nombre de pipicans necessaris, tenint en compte les necessitats 

evidents de cada zona, per lluitar contra l'incivisme per part dels propietaris de gossos 

i perquè la denúncia, si cal, estigui més que justificada

uInstal·lem i unifiquem la senyalística relacionada amb el civisme: tinença 

responsable d'animals, respecte per la vegetació, etc.

uFem control regular de plagues i sanejament del clavegueram
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És el moment de mirar el futur. Les ciutats evolucionen en funció de les realitats del 

moment, i ara el moment és informació, tecnologia, ecologia sostenible, 

transparència en la gestió dels recursos, i integració.

uDifonem la informació pública d'interès general, veraç i objectiva, garantint una 

difusió constant i actualitzada

uImpulsem la qualitat democràtica de l'Ajuntament

uImplementem punts verds, per incentivar l'ús del cotxe elèctric, amb punts de 

càrrega elèctrica a determinades places dins les zones blaves

Creem el Portal de Transparència de tots els àmbits, plasmant els codis ètics i la bona 

conducta dels "alts càrrecs".

uAprofitem els espais de propietat municipal per fomentar activitats d'oci amb 

personal a l'atur, amb atenció a la diversitat i amb formació per part de l'Ajuntament 

uInstal·lem solucions Smart per un consum eficient de la infraestructura urbana

uDifonem el coneixement general sobre les dades i la informació que tingui 

l'Ajuntament i siguin determinants per a la presa de decisions, perquè siguin 

avaluades per la ciutadania.

#ARAFUTUR TRANSPARÈNCIAi
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uDesenvolupem la idea del govern obert a través dels mitjans electrònics

uEstructurem la informació de manera accessible i comprensible que permeti les 

consultes àgils i ràpides

uGarantim una millor col·laboració i participació dels ciutadans en les polítiques 

públiques

uReforcem la confiança dels ciutadans i ciutadanes en les seves institucions

uPermetem visualitzar qualsevol subvenció, despesa o bestreta dels diferents grups 

municipals

uEnsenyem els pressupostos reals, en un format que qualsevol ciutadà/na pugui 

entendre

uMillorem el sistema de rendició de comptes i de responsabilitat per part dels 

diferents nivells de govern

uOrdenem la informació temàticament, amb la finalitat que sigui fàcil i intuïtiva la 

seva localització

uFacilitem la consulta per mitjans informàtics en formats que permetin la reutilització
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uAdaptem els plecs, en matèria de contractació administrativa, i les bases de 

subvencions, per una millor transparència davant qualsevol dubte

uIntegrem els barris perifèrics (Gavà Mar, La Pava, Can Espinós, Can Tries, La 

Sentiu i Bruguers) dins la realitat municipal, pel que fa a dotació de recursos i 

possibilitats d'accessos a realitzar actes i esdeveniments impulsats per l'Ajuntament
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