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El Pla d'Actuació Municipal és el document de compromís on queda reflectida la
planificació estratègica, quins són els objectius que es persegueixen i les actuacions que
es pretenen desenvolupar, durant la legislatura 2015-2019 per tal de complir amb el
mandat dels veïns i veïnes en les passades eleccions municipals de 24 de maig de 2015.
El document del Pla d'Actuació Municipal (PAM), per al període entre maig de 2016 i maig
de 2019, està dividit en 4 eixos estratègics:
−
−
−
−

La igualtat d'oportunitats
L'economia local i l'ocupació
El territori i l’espai públic
La democràcia, la transparència i la participació

Dels quals es desprenen 24 àmbits, 57 objectius i 268 accions.
El desenvolupament de les accions de govern mitjançant aquests eixos estratègics ha
volgut incidir en la millora de la qualitat de vida del ciutadans i de les ciutadanes del
nostre municipi, a partir de la millora, alhora, dels serveis públics que ofereix l'ajuntament
de forma més propera i més eficient.
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Eix estratègic 1.
La igualtat d’oportunitats i la cohesió social
Quan la societat i les persones tenen problemes són més necessaris més que mai unes
polítiques socials fortes per assolir una societat més justa. Estarem al costat del nostres
veïns, de les famílies, de la gent gran, dels joves, per atendre les seves necessitats.
Cal posar tots els mitjans al nostre abast per tal d'aconseguir que tothom que ho necessiti
tingui el recolzament de l'administració. Cal treballar per tal de garantir la protecció dels
col·lectius més vulnerables. Cal garantir el cobriment de les necessitats més bàsiques de
la ciutadania.
Àmbit 1.1.
Serveis Socials
Objectiu 1.1.1.
Desenvolupar mesures que afavoreixin la situació de la gent gran en el
nostre municipi
Accions
1.1.1.1. Crearem un servei d’acompanyament per la gent gran
1.1.1.2. Millorarem les instal·lacions del casal de la gent gran de
Ribes
1.1.1.3. Obrirem el nou casal de la gent de Les Roquetes
1.1.1.4. Treballarem per l’atorgament de més places públiques als
Centres de Dia del municipi
1.1.1.5. Dinamitzarem els casals de la gent gran amb la generació
d’activitats adients per aquest col·lectiu
1.1.1.6. Treballarem conjuntament amb entitats del sector per posar
en marxa projectes dirigits a la gent gran
1.1.1.7. Adequarem els habitatges de les persones dependents que
així ho necessitin
1.1.1.8. Potenciarem el SAD
Objectiu 1.1.2.
Treballar de forma integral per a la inclusió social de totes les persones del
municipi
Accions
1.1.2.1. Consolidarem la col·laboració amb els voluntaris, per la
gestió dels bancs d’aliments, tant a Ribes com a Les Roquetes
1.1.2.2. Gestionarem la cessió d'un local més gran per tal d'acollir el
banc d'aliments a Les Roquetes i l’unificarem amb el servei de
l’Ajuntament. Així, com vetllar per la millora del funcionament
perquè sigui més àgil i eficient
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1.1.2.3. Impulsarem les funcions del consell municipal social i les
seves meses de treball
1.1.2.4. Dissenyarem un pla d'acció per a la inclusió social
1.1.2.5. Promourem la creació d'un voluntariat social
1.1.2.6. Ampliarem i consolidarem els serveis i l'oferta dels centres
oberts del municipi
Objectiu 1.1.3.
Contribuir a que les persones més vulnerables puguin fer front a la
cobertura de les necessitats més bàsiques
Accions
1.1.3.1. Assegurarem el servei de menjador pels infants de famílies
que ho necessitin, durant el període estival, per tal de lluitar contra
situacions de vulnerabilitat alimentària
1.1.3.2. Aprovarem el protocol de comptadors solidaris per aquelles
persones que no poden fer front a les despeses d’aigua en els seus
domicilis
1.1.3.3. Desenvoluparem el projecte “bossa llibres de text”, ajuts
per material escolar i per fer front al pagament de les matrícules
1.1.3.4. Augmentarem el suport econòmic a les famílies per garantir
la conservació i manteniment de l'habitatge (lloguer,
subministraments...)
Àmbit 1.2.
Educació
Objectiu 1.2.1.
Facilitar la integració dels escolars en el seu entorn i treballar per
desenvolupar la seva autonomia i seguretat
Accions
1.2.1.1. Consolidarem el Pla Educatiu d’Entorn
1.2.1.2. Ampliarem els àmbits de coordinació i col·laboració amb els
centres educatius del municipi (projecte d'integració escolar)
1.2.1.3. Crearem una xarxa de camins escolars “amics” segurs
1.2.1.4. Treballarem per incloure el servei d’acollida matinal a totes
les escoles
Objectiu 1.2.2.
Treballar per la millora de l’èxit escolar
Accions
1.2.2.1. Crearem un pla de treball per la planificació educativa del
municipi, consensuat amb les escoles i amb les ampes
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1.2.2.2. Reactivarem la mesa d’educació post-obligatòria
1.2.2.3. Promourem projectes que ajudin en l'orientació i
l'acompanyament, tant als alumnes com a les famílies
Objectiu 1.2.3.
Promoure que tothom que vulgui estudiar, ho pugui fer, creant beques i
ajuts
Accions
1.2.3.1. Promocionarem la formació continuada, ocupacional i de
reciclatge (idiomes i noves tecnologies)
1.2.3.2. Adequarem l'oferta dels cicles formatius amb la demanda
real del sector econòmic local
1.2.3.3. Atorgarem ajuts als estudiants que no puguin sufragar la
matrícula de la universitat o d’un cicle formatiu, per manca de
recursos econòmics
1.2.3.4. Incrementarem les subvencions a les AMPES de les escoles
Objectiu 1.2.4.
Fomentar la participació i la col·laboració dins la comunitat educativa per
part de tots els agents implicats
Accions
1.2.4.1. Crearem una escola de pares i mares
1.2.4.2. Generarem nous espais de debat i coordinació entre les
AMPA i l'ajuntament
1.2.4.3. Participarem en la xarxa de ciutats educadores
Àmbit 1.3.
Salut
Objectiu 1.3.1.
Treballar en l'assumpció d'hàbits saludables per part de la nostra ciutadania
Accions
1.3.1.1. Crearem un pla de salut per Sant Pere de Ribes, per
promoure l'alimentació saludable, els hàbits esportius, l'envelliment
actiu i la prevenció de malalties
1.3.1.2. Inclourem la celiaquia en el pla de salut municipal,
informant dels seus problemes i promocionant els productes aptes
per les persones celíaques
1.3.1.3. Inclourem el vegetarianisme i altres alternatives
d’alimentació saludable i igualment equilibrada en el pla de salut
municipal
1.3.1.4. Participarem en la xarxa de ciutats saludables, per tal de
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convertir el nostre municipi en un referent
1.3.1.5. Col·laborarem amb iniciatives per promocionar aquests
hàbits saludables i esportius, com a eina d'educació i sensibilització
Objectiu 1.3.2.
Dotar al municipi d'eines que afavoreixin aquesta cura per la salut, per tal
de prendre consciència
Accions
1.3.2.1. Instal·larem DEA (desfibril·ladors) als equipaments
municipals
1.3.2.2. Dotarem als equipaments de PAU's
1.3.2.3. Fomentarem la col·laboració entre els serveis socials i els
serveis sanitaris del municipi, en benefici de la ciutadania
1.3.2.4. Participarem conjuntament amb el món sanitari del municipi
en el desenvolupament de projectes relacionats amb l'àmbit de la
comunitat
1.3.2.5. Treballarem per retornar els serveis nocturns sanitaris al
municipi
Àmbit 1.4.
Igualtat
Objectiu 1.4.1.
Vetllar per fer de la convivència i les polítiques d'igualtat entre les persones
(gènere, sexe, creences...) eixos de la cohesió social del municipi
Accions
1.4.1.1. Constituirem una comissió de seguiment i formació als
agents implicats (policia local i serveis socials)
1.4.1.2. Confeccionarem un pla d'igualtat intern per l'ajuntament
1.4.1.3. Farem formació oberta a la ciutadania, per afavorir les
relacions de convivència des de l'equitat
1.4.1.4. Farem activitats relacionades amb diades internacionals de
conscienciació envers la ciutadania (violència de gènere, dona,
homofòbia, LGTBI...)
Objectiu 1.4.2.
Crear els mecanismes necessaris de protecció envers la dona
Accions
1.4.2.1. Desplegarem el protocol per l’abordatge de la violència
masclista a Sant Pere de Ribes
1.4.2.2. Acompanyarem les dones que han patit violència de gènere
1.4.2.3. Endegarem una campanya de sensibilització ciutadana amb
la prevenció de la violència masclista com a eix
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Àmbit 1.5.
Cultura
Objectiu 1.5.1.
Treballar per promocionar el moviment associatiu i enfortir el teixit ja
existent
Accions
1.5.1.1. Realitzarem formació específica en aquest àmbit a persones
que formin part de les estructures de les associacions sense ànim
de lucre (pla de formació per les entitats)
1.5.1.2. Posarem a l’abast tots els recursos materials al nostre abast
per aquelles entitats que ho necessitin
1.5.1.3. Crearem una mostra d’entitats (fira) per promocionar les
mateixes envers la resta de la ciutadania
1.5.1.4. Potenciarem el treball en xarxa entre les entitats del
municipi, des de la corresponsabilitat i la col·laboració
Objectiu 1.5.2.
Treballar per la gestió integral de la cultura i el seu significat al nostre
municipi
Accions
1.5.2.1. Elaborarem un pla de cultura municipal
1.5.2.2. Crearem un consell municipal de cultura
1.5.2.3. Millorarem el pla de les biblioteques municipals
1.5.2.4. Potenciarem la memòria històrica de Ribes i de Les
Roquetes
Objectiu 1.5.3.
Treballar per la millora dels espais culturals existents i crear-ne de nous, a
fi i efecte, de promocionar el seu ús per part dels veïns i veïnes del
municipi
Accions
1.5.3.1. Rehabilitació del Teatre de Les Roquetes com a espai d’arts
escèniques i estudiar d’ubicar-hi la nova biblioteca de Les Roquetes
1.5.3.2. Crearem un espai d’oci juvenil
1.5.3.3. Realitzarem les millores adequades a les sales del Centre
Cívic de Les Roquetes
1.5.3.4. Treballarem pel nou període de concessió de la gestió de
l’ermita de Sant Pau de Ribes
1.5.3.5. Crearem un espai de promoció del talent de les arts
escèniques, la música, la pintura, etc., a través d'una mostra
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1.5.3.6. Confeccionarem un pla d’usos del Local de Ribes,
conjuntament amb les entitats del municipi
1.5.3.7. Obrirem el Local de Ribes per ús de la ciutadania i les
entitats del municipi, desprès de les seves obres de rehabilitació i
adequació a les necessitats
Àmbit 1.6.
Esports
Objectiu 1.6.1.
Treballar per millorar, en general, les instal·lacions esportives del municipi,
per tal que les persones puguin gaudir d’elles amb absoluta seguretat
Accions
1.6.1.1. Elaborarem un Pla de millora i adequació de les
instal·lacions esportives (pla d'ordenació esportiva)
1.6.1.2. Treballarem pel desenvolupament d'un camp de futbol 7
1.6.1.3. Realitzarem un projecte de millora en el camp de futbol de
Bosc de Plaça
1.6.1.4. Resoldrem la concessió de la gestió de les instal·lacions del
tennis de Ribes
1.6.1.5. Construirem un skate park a Les Roquetes
1.6.1.6. Millorarem les instal·lacions de l’skate park de Ribes
1.6.1.7. Adequarem les pistes de Sant Agustí a Les Roquetes
1.6.1.8. Millorarem les instal·lacions dels pavellons de Ribes i de Les
Roquetes
1.6.1.9. Construirem unes pistes annexes als pavellons del municipi,
per tal d'evitar la saturació d'activitats
Objectiu 1.6.2.
Promoure l'esport com a element vertebrador d'inclusió social i espai de
cohesió
Accions
1.6.2.1. Potenciarem l'esport de base, donant suport a les entitats
que s'hi dediquen
1.6.2.2. Treballarem per obrir els centres educatius, per tal
d'aprofitar els seus espais esportius (arranjarem algun espai com a
l'escola Els Costerets)
Àmbit 1.7.
Joventut
Objectiu 1.7.1.
Treballar per facilitar eines als joves per el seu desenvolupament, tant
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laboral, formatiu com personal
Accions
1.7.1.1. Consolidarem les sales d’estudi per estudiants
1.7.1.2. Crearem un punt d'informació juvenil (sortides laborals,
itineraris d'estudi, mobilitat, Erasmus...)
1.7.1.3. Treballarem en projectes relacionats amb temes més tabús
com les drogues o el sexe
1.7.1.4. Promourem la creació artística cultural, donant oportunitats
als joves talents del municipi
Objectiu 1.7.2.
Treballar per facilitar espais per l’oci juvenils
Accions
1.7.2.1. Confeccionarem un pla local de joventut
1.7.2.2. Fomentarem la creació d’un espai d’oci a l’aire lliure, amb la
instal·lació de veles i carpes, per acollir una festa major jove i
concerts de diversa tipologia
1.7.2.3. Elaborarem un catàleg de murs i zones del municipi que es
puguin cedir per a l'expressió de l'art mural urbà
Àmbit 1.8.
Sanitat i animals de companyia
Objectiu 1.8.1.
Promoure l’actitud positiva envers els animals domèstics
Accions
1.8.1.1. Treballarem per evitar l’abandonament d’animals de
companyia
1.8.1.2. Treballarem per evitar la proliferació descontrolada de
colònies de gats i de coloms
Objectiu 1.8.2.
Treballar per donar a entendre la responsabilitat de tenir animals de
companyia
Accions
1.8.2.1. Farem un treball de camp per despertar consciències i
evitar problemes de convivència
1.8.2.2. Crearem un espai d’agilitat canina
1.8.2.3. Farem una campanya de cens dels animals de companyia
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Àmbit 1.9.
Cooperació
Objectiu 1.9.1.
Enfortir la cooperació i col·laboració entre els pobles i les persones
Accions
1.9.1.1. Confeccionarem un pla municipal d’acollida per persones
amb necessitats
1.9.1.2. Participarem en campanyes relacionades amb situacions
d’emergència, mantenint el compromís solidari amb les persones
que viuen a zones de conflicte o afectades per catàstrofes
1.9.1.3. Col·laborarem amb els objectius marcats per part del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament
1.9.1.4. Treballarem per arribar al 0,7% del pressupost envers les
polítiques de cooperació
Objectiu 1.9.2.
Treballar conjuntament amb les entitats del municipi relacionades amb
aquest àmbit, des del consell municipal de cooperació
Accions
1.9.2.1. Potenciarem el treball en xarxa amb les entitats del
municipi per desenvolupar els objectius marcats en aquest terreny
1.9.2.2. Fomentarem la cultura de la pau, consolidant el projecte
“educació per la pau”, sobre els valors de la pau i de la resolució de
conflictes del món, amb els joves del municipi
1.9.2.3. Confeccionarem un pla director de cooperació
1.9.2.4. Promourem la creació d’un banc del temps
Objectiu 1.9.3.
Mantenir els lligams respecte a l’agermanament amb Puerto Cabezas
Accions
1.9.3.1. Enfortirem els vincles institucionals amb el municipi
agermanat de Puerto Cabezas
1.9.3.2. Col·laboració permanent en diferents projectes
1.9.3.3. Fomentarem el coneixement, a la ciutadania, d'aquest
agermanament
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Eix estratègic 2.
L'economia local i l'ocupació
No ens quedarem esperant que acabi la crisi. El nostre objectiu és el d’augmentar els llocs
de treball amb l’atracció de noves empreses al municipi. Alhora que ajudarem a la
ciutadania en el món de la feina amb programes de formació en col·laboració directa amb
les empreses del municipi.
Treballarem per la consolidació del comerç local, pel producte de proximitat i per
potenciar tots aquells actius del municipi que puguin ser d’interès turístic i de pol
d’atracció.
Àmbit 2.1.
Ocupació
Objectiu 2.1.1.
Treballar per reduir la taxa d’atur al municipi, fomentant i millorant les
polítiques locals d'ocupació i treball
Accions
2.1.1.1. Treballarem conjuntament amb les empreses per la
generació de llocs de treball per les persones del municipi
2.1.1.2. Crearem un servei d’intermediació entre empreses,
ajuntament i persones aturades
2.1.1.3. Farem un pacte local per a l’ocupació, per tal de reduir
l’atur al municipi, amb tots els agents implicats
2.1.1.4. Introduirem clàusules socials, ambientals i ètiques, si és
possible, als contractes de l’ajuntament amb les empreses
proveïdores
2.1.1.5. Posarem en marxa plans d'ocupació municipals per a
persones aturades
2.1.1.6. Treballarem per atraure noves empreses i projectes al
municipi, com a generadores d'ocupació
Objectiu 2.1.2.
Treballar per facilitar l’accés al món laboral a diferents col·lectius del
municipi, creant un pla d'inclusió laboral
Accions
2.1.2.1. Posarem en marxa una borsa de pràctiques per estudiants
per tal que puguin adquirir experiència laboral
2.1.2.2. Crearem un pla d’ocupació especial per diferents col·lectius:
persones majors de 60 anys i estudiants universitaris i de cicles
formatius
2.1.2.3. Fomentarem l'ocupació i la formació d'aquelles persones en
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situació de vulnerabilitat social i aturats de llarga durada que
estiguin en més dificultats i/o en risc d'exclusió social, integrant els
processos de formació a les necessitats del municipi
2.1.2.4. Participarem en el programa de garantia juvenil
Objectiu 2.1.3.
Desenvolupar un Pla d’Inclusió laboral i social per a persones amb
discapacitat
Accions
2.1.3.1. Confeccionarem un projecte específic per treballar en la
inclusió laboral i social de persones amb discapacitat
2.1.3.2. Potenciarem la contractació de persones amb discapacitat
per part d’empreses del municipi
2.1.3.3. Fomentarem la integració social de persones amb malalties
mentals (xerrades a les escoles i contacte amb les empreses)
Àmbit 2.2.
Comerç local
Objectiu 2.2.1.
Treballar per la dinamització del comerç del municipi
Accions
2.2.1.1. Fomentarem la compra al municipi
2.2.1.2. Afavorirem el comerç local de proximitat
2.2.1.3. Fomentarem el consum de productes de proximitat
2.2.1.4. Redactarem un pla de revitalització del comerç local,
conjuntament amb les associacions de comerciants
2.2.1.5. Redactarem un estudi de locals buits al municipi
2.2.1.6. Simplificarem administrativament la tramitació per portar a
terme l’obertura d’un negoci o un establiment
Objectiu 2.2.2.
Dinamitzar el mercat municipal de la Sínia
Accions
2.2.2.1. Fomentarem l’ocupació de les parades vacants del mercat
municipal amb un Pla de Revitalització
2.2.2.2. Dinamitzarem l’activitat envers l’entorn del mercat
municipal
2.2.2.3. Col·laborarem activament en les campanyes promogudes
per part de la direcció del mercat municipal
2.2.2.4. Arranjarem les parades buides del mercat municipal
2.2.2.5. Desenvoluparem un pla estratègic pel mercat municipal
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Objectiu 2.2.3.
Dinamitzar les activitats que es realitzen al nostre municipi, per tal de
consolidar-les, generant activitat econòmica i turisme
Accions
2.2.3.1. Organitzarem i consolidarem les activitats existents: Mercat
del Cava, Agromercat (projecte Productes de la Terra)+ Fira Indians
2.2.3.2. Col·laborarem amb fires com: ruta de la tapa, fira
d’artesans, fires de segona mà
2.2.3.3. Desenvoluparem campanyes de promoció de la gastronomia
local, com a productes de proximitat i de qualitat
2.2.3.4. Col·laborarem estretament amb les associacions de
comerciants del municipi (UCER, Fem Ribes, Artesans DO Ribes...),
donant suport a les activitats programades per les mateixes
Àmbit 2.3.
Emprenedoria
Objectiu 2.3.1.
Treballar per impulsar projectes locals
Accions
2.3.1.1. Crearem centres per persones emprenedores tipus cowork
2.3.1.2. Acompanyarem als nous emprenedors per aconseguir la
consolidació dels seus projectes empresarials dins del municipi
2.3.1.3. Dinamitzarem el sector econòmic a través de tallers
formatius i de gestió i jornades de networking
2.3.1.4. Realitzarem trobades amb empreses consolidades,
empreses turístiques i persones emprenedores, per tal d'impulsar
l'activitat econòmica
2.3.1.5. Impulsarem projectes d'emprenedoria relacionats amb
l'economia social
2.3.1.6. Posarem en funcionament el servei de finestreta única
empresarial (FUE) i el servei local d'atenció a les empreses
Àmbit 2.4.
Promoció econòmica
Objectiu 2.4.1.
Donar impuls, conjuntament amb el teixit empresarial, a empreses locals
del municipi
Accions
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2.4.1.1. Farem màrqueting de territori amb altres entitats
supramunicipals, per tal de presentar els nostres projectes i cercar
recolzament pel seu desenvolupament
2.4.1.2. Confeccionarem un registre d’empreses i agents econòmics
locals, als quals visitarem
2.4.1.3. Fomentarem la col·laboració entre empreses, per tal de ser
més eficients
Objectiu 2.4.2.
Treballar per tal de atraure inversions al nostre territori
Accions
2.4.2.1. Treballarem per recuperar el projecte de la Casa del Mar
2.4.2.2. Treballarem per recuperar el projecte del Parc Esportiu
2.4.2.3. Dotarem de les infraestructures necessàries als diferents
polígons industrials del municipi, realitzant millores (enllumenat,
neteja, accessos, neteja de solars...)
2.4.2.4. Crearem incentius i beneficis fiscals per les empreses que
s’instal·lin al municipi i creïn llocs de treball, amb preferència per les
persones residents a Sant Pere de Ribes
2.4.2.5. Treballarem per captar inversions en el territori
2.4.2.6. Treballarem pel desenvolupament del sector sociosanitari
com estratègia econòmica
Àmbit 2.5.
Turisme
Objectiu 2.5.1.
Consolidar Sant Pere de Ribes dins del “mapa” turístic, com a municipi amb
identitat i marca pròpia
Accions
2.5.1.1. Ens posicionarem com a destinació turística saludable a
través dels àmbits de la salut, la nutrició i l’esport
2.5.1.2. Promourem activitats relacionades amb un turisme de
qualitat, responsable i sostenible
2.5.1.3. Dinamitzarem i posarem en valor el patrimoni dels
americanos, amb la creació d’una fira de referència amb el
recolzament de la Xarxa de Municipis Indians
2.5.1.4. Col·laborarem en projectes relacionats amb el nostre
territori (carretera del vi...)
2.5.1.5. Fomentarem els actius relacionats amb l’Enoturisme del
municipi (cellers...)
2.5.1.6. Crearem un consorci de promoció turística municipal, entre
l’administració i els agents econòmics
2.5.1.7. Fomentarem les activitats turístiques dins del marc de la fira
consolidada de l’Agromercat (rutes teatralitzades, tallers de vins...)
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Objectiu 2.5.2.
Fomentar un turisme alternatiu, de qualitat i familiar, que generi activitat
econòmica en el nostre territori
Accions
2.5.2.1. Posarem en valor els recursos locals existents: cellers,
gastronomia, parc natural, hotels amb encant, patrimoni històric i
cultural
2.5.2.2. Farem del nostre patrimoni un element de projecció exterior
de qualitat que refermi la nostra identitat com a municipi, a través
d'un pla de màrqueting turístic
Objectiu 2.5.3.
Reforçar els elements de publicitat per afavorir l’atracció turística al
municipi
Accions
2.5.3.1. Confeccionarem nous plànols turístics actualitzats
2.5.3.2. Editarem una nova guia turística
2.5.3.3. Realitzarem fulletons d’accions determinades, rutes i tallers
2.5.3.4. Augmentarem les prestacions de l'oficina de turisme
2.5.3.5. Realitzarem material turístic institucional i gadgets
2.5.3.6. Reforçarem la senyalització turística del municipi (fires,
allotjaments, equipaments...)
2.5.3.7. Elaborarem un inventari de recursos turístics
2.5.3.8. Redactarem un pla estratègic turístic per Sant Pere de Ribes
2.5.3.9. Introduirem les 2.0 en turisme i patrimoni
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Eix estratègic 3.
El territori i l'espai públic
Treballarem per un model de municipi sostenible, net, segur i respectuós amb el medi
ambient. Per reactivar uns serveis que ens permetin fer del carrer i dels equipaments
espais de convivència dignes i adequats a les necessitats dels veïns i veïnes. Una
reactivació que posi un èmfasi decidit en la recuperació del patrimoni històric i natural del
municipi com element clau d’atracció d’empreses econòmiques respectuoses amb l’entorn.
Apostem decididament per solucionar les mancances de les urbanitzacions, treballant en
el conjunt del municipi. Ho farem amb col·laboració amb la Generalitat per tal de canviar
la llei d’urbanisme vigent i obsoleta que no dóna resposta a la realitat del nostre municipi.
Finalment, lluitarem perquè tothom pugui gaudir del dret bàsic de l'habitatge, com a dret
fonamental i bàsic com a pilar fonamental de la justícia social.
Àmbit 3.1.
Habitatge
Objectiu 3.1.1.
Facilitar l’accés a l’habitatge a aquelles persones que més ho necessiten a
través de polítiques públiques i accions concretes
Accions
3.1.1.1. Crearem una borsa d’habitatges de lloguer social
3.1.1.2. Posarem a lloguer social els habitatges buits propietat de
l’ajuntament
3.1.1.3. Analitzarem les situacions de forma individualitzada dels
habitatges ocupats, per tal de demanar a les entitats bancàries la
seva regularització amb lloguers socials
3.1.1.4. Treballarem amb fundacions i empreses del tercer sector en
projectes d'habitatge i la seva gestió
3.1.1.5. Establirem convenis de col·laboració amb entitats bancàries
per aconseguir la cessió d'habitatges buits
3.1.1.5. Vetllarem perquè l’Agència Catalana de l’Habitatge treballi
des de la seva competència en els habitatges de Sant Pere de Ribes
que són propietat del bancs i grans corporacions immobiliàries per
posar-los de lloguer assequible
3.1.1.6. Treballarem per acabar els 16 habitatges del Parc Central
per lloguer social
Objectiu 3.1.2.
Desenvolupar les accions necessàries adreçades a les persones afectades
per la hipoteca i amb risc de perdre el seu habitatge
Accions
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3.1.2.1. Crearem una mesa d’antidesnonaments i ocupacions
municipal
3.1.2.2. Posarem els mitjans necessaris per lluitar contra els
desnonaments al municipi, a través de converses amb les entitats
bancàries
3.1.2.3. Crearem un servei de suport i seguiment per les famílies en
risc, per tal d’evitar desnonaments
3.1.2.4. Posarem els mitjans necessaris per lluitar contra les màfies
3.1.2.5. Enfortirem la col·laboració amb els jutjats en aquests casos
Àmbit 3.2.
Espai Públic
Objectiu 3.2.1.
Mantenir la via pública en les condicions adequades, amb un espai públic
dignificat
Accions
3.2.1.1. Crearem un pla de millora de la via pública
3.2.1.2. Treballarem per millorar el manteniment dels carrers i les
places del municipi, a través d'un pla de manteniment del municipi,
amb actuacions preventives a la via pública
3.2.1.3. Elaborarem els Plans directors dels serveis bàsics i farem
una planificació per a la seva millora (aigua, clavegueram...)
Objectiu 3.2.2.
Treballar en la gestió responsable dels residus en el nostre municipi
Accions
3.2.2.1. Treballarem per tal que la recollida de residus sigui més
efectiva, fent accions de sensibilització i de reordenació del servei
3.2.2.2. Desembrossarem aquelles parcel·les buides propietat de
l’ajuntament i ordenarem a les de propietat privada que també ho
facin
Objectiu 3.2.3.
Afavorir la convivència a l'espai públic mitjançant l'adequació del mobiliari
urbà i altres espais
Accions
3.2.3.1. Millorarem els parcs infantils, amb la introducció de jocs
inclusius
3.2.3.2. Netejarem l'espai públic de pintades i graffittis
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Àmbit 3.3.
Patrimoni i equipaments
Objectiu 3.3.1.
Avançar en la finalització de la construcció de diferents equipaments
municipals i en la construcció, també, de nous equipaments municipals
Accions
3.3.1.1. Vetllarem perquè la Generalitat faci l’ampliació del CAP de
Les Roquetes
3.3.1.2. Vetllarem perquè la Generalitat acabi i posi en marxa el nou
CAP de Ribes
3.3.1.3. Vetllarem perquè la Generalitat construeixi l’institut Xaloc
3.3.1.4. Obrirem la Casa de la Vila desprès de la seva rehabilitació i
ampliació integral
3.3.1.5. Treballarem per la creació d’un aparcament alternatiu
gratuït a Sant Camil
3.3.1.6. Obrirem l'oficina d'informació turística a Sota-Ribes
3.3.1.7. Finalitzarem les obres del castell de Ribes i el seu entorn, el
qual albergarà un centre d'interpretació tematitzat
3.3.1.8. Gestionarem el patrimoni de l'ajuntament de forma eficient
3.3.1.9. Crearem noves zones de pipican al municipi
3.3.1.10. Arranjarem la zona de la pineda de Vilanoveta
Àmbit 3.4.
Urbanisme i urbanitzacions
Objectiu 3.4.1.
Planificar el territori com un espai més sostenible, habitable i adequat a les
necessitats existents al municipi
Accions
3.4.1.1. Impulsarem el desenvolupament de l'eix de la rambla del
Garraf
3.4.1.2. Treballarem per desenvolupar la zona del parc central
3.4.1.3. Redactarem un catàleg del patrimoni històric-cultural i
natural de Sant Pere de Ribes
3.4.1.4. Estudiarem la possible actualització del pla general, per tal
d'adequar el planejament urbanístic municipal a les futures
necessitats del municipi
Objectiu 3.4.2.
Treballar en la consolidació de les relacions amb les diferents
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urbanitzacions del territori
Accions
3.4.2.1. Crearem meses de treball i diàleg amb les diferents
urbanitzacions, fent una gestió més propera
3.4.2.2. Avançarem en el procés de recepció de les diferents
urbanitzacions que resten pendents conjuntament amb la Territori
de la Generalitat per tal que facin els canvis a la llei necessaris per
facilitar aquest procés
3.4.2.3. Consolidarem els serveis prestats en les diferents
urbanitzacions ja recepcionades (Els Cards, Mas Alba...)
Àmbit 3.5.
Medi ambient i sostenibilitat
Objectiu 3.5.1.
Treballar per la protecció del medi ambient al nostre municipi
Accions
3.5.1.1. Crearem un calendari de sensibilització mediambiental i
conjuntament amb el Consell Municipal de Medi Ambient
3.5.1.2. Treballarem per tenir cura del nostre patrimoni natural
(camins rurals, espais naturals...)
3.5.1.3. Treballarem per un centre d'interpretació del parc natural
del Garraf
Objectiu 3.5.2.
Treballar en mesures que facin més sostenible el nostre municipi
Accions
3.5.2.1. Treballarem per la implantació de tecnologies renovables al
nostre municipi (biomassa, solar i punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics)
3.5.2.2. Treballarem per l'eficiència i l'estalvi energètic
3.5.2.3. Treballarem amb Som Energia
Àmbit 3.6.
Seguretat i mobilitat
Objectiu 3.6.1.
Treballar per la protecció i la seguretat de les persones del nostre municipi
Accions
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3.6.1.1. Impulsarem el pla local de seguretat
3.6.1.2. Impulsarem la creació d'un equip de voluntaris de protecció
civil
3.6.1.3. Renovarem gradualment els vehicles de la policia local, així
com el seu material i vestuari
3.6.1.4. Impulsarem la relació entre la policia local i la ciutadania de
Sant Pere de Ribes
3.6.1.5. Garantirem la planificació conjunta dels esdeveniments al
municipi entre els actors implicats, per millorar la seguretat
ciutadana
3.6.1.6. Iniciarem l’estudi per a una seu de la policia local
Objectiu 3.6.2.
Apostar per una mobilitat eficient i sostenible
Accions
3.6.2.1. Impulsarem un pla de mobilitat del municipi
3.6.2.2. Construirem un carril bici i un camí de vianants entre
Puigmoltó i la rambla del Garraf i augmentarem la xarxa de circuits
en el conjunt del municipi
3.6.2.3. Ampliarem les zones d'aparcament per bicicletes
3.6.2.4. Promourem l'ús de la bicicleta dins del municipi
3.6.2.5. Treballarem per ajustar el preu de peatge de la C-32 a les
necessitats de la nostra ciutadania
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Eix estratègic 4.
La democràcia, la transparència i la participació
La salut democràtica en l’administració depèn, en gran mesura, de la qualitat ètica dels
seus representants. Adquirim, per tant, el compromís de crear confiança i credibilitat
envers la institució municipal. És, per això, que és la nostra voluntat fomentar les bones
pràctiques sota el prisma de la qualitat i l’excel·lència en els serveis públics. Aquesta
governança ha d’estar impregnada per valors relacionats amb l’honestedat, la voluntat de
servei públic, la proximitat i la transparència.
Així mateix, treballarem per millorar la qualitat, agilitat i l'eficiència de l'administració i,
també, posant en marxa polítiques que fomentin la participació, la convivència i el
civisme, en general.
Àmbit 4.1.
Convivència i Participació ciutadana
Objectiu 4.1.1.
Fomentar la convivència ciutadana i el civisme en l’entorn de l’espai públic
comunitari
Accions
4.1.1.1. Confeccionarem un projecte d’integració sobre la
intervenció en la convivència i pacificació social, per tal de fomentar
la cultura del diàleg
4.1.1.2. Redactarem, donarem a conèixer i desplegarem una
ordenança de civisme
4.1.1.3. Posarem en marxa un projecte sobre l’aplicació de mesures
alternatives, reparadores i educatives, a la sanció
4.1.1.4. Implicarem a la ciutadania en el manteniment i en la cura
de l’espai públic, amb campanyes i accions determinades
4.1.1.5. Confeccionarem una campanya informativa sobre la
necessitat i el civisme de recollir els excrements dels nostres gossos
4.1.1.6. Consolidarem la figura dels agents cívics, com a inspectors
de carrer pel bon veïnatge
Objectiu 4.1.2.
Fomentar i dinamitzar la participació ciutadana, el contacte directe i la
proximitat de la ciutadania envers els representants polítics municipals
Accions
4.1.2.1. Realitzarem trobades amb la ciutadania, de forma periòdica,
a diferents indrets del municipi (Ribes, Les Roquetes i
urbanitzacions), per tal de rebre suggeriments per part dels veïns i
veïnes
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4.1.2.2. Crearem un Consell Ciutadà (renovable anyalment), amb un
reglament propi, per tal de fer propostes al Ple municipal per la seva
aprovació
4.1.2.3. Crearem un programa d’acollida per noves persones
empadronades
4.1.2.4. Modificarem el ROM per tal de vehicular la participació de la
ciutadania en els plens municipals
4.1.2.5. Posarem en marxa un Consell de participació infantil i
juvenil
4.1.2.6. Crearem programes per joves, dedicats al funcionament de
l’administració (simulacions legislatives), per donar-la a conèixer
4.1.2.7. Promourem les sessions públiques participatives en
diferents àmbits d'interès general
4.1.2.8. Continuarem fomentant la participació a través dels consells
municipals (Medi Ambient, Social...)
4.1.2.9. Instaurarem el projecte de pressupostos participatius, per
tal que la ciutadania pugui decidir on destinar una part de les
inversions anyals
Àmbit 4.2.
Transparència i bon govern
Objectiu 4.2.1.
Fomentar la transparència en les decisions públiques i en el dia a dia del
representants del govern municipal
Accions
4.2.1.1. Renunciarem a regals i privilegis per condició de càrrec
públic, per part de tots els membres de l’equip de govern
4.2.1.2. Treballarem pel bé col·lectiu i comú, en cap moment pel bé
particular i individual
4.2.1.3. Respectarem i complirem el codi ètic signat per part dels
membres de l’equip de govern, abans de les passades eleccions
municipals
4.2.1.4. No contractarem de forma directa obres i serveis a familiars
directes o empreses o cooperatives amb participació de familiars
directes
4.2.1.5. Explicarem el pressupost municipal detallat entre Ribes, Les
Roquetes i les urbanitzacions
4.2.1.6. Crearem la figura del regidor/ora referent per les
urbanitzacions
4.2.1.7. Farem “contracte amb compromisos” entre ajuntament i
urbanitzacions
Objectiu 4.2.2.
Fomentar les eines necessàries per la transparència i la proximitat, com a
govern obert
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Accions
4.2.2.1. Posarem en marxa el portal de la transparència a la web
municipal
4.2.2.2. Publicarem diàriament l’agenda pública de l’alcaldessa
4.2.2.3. Publicarem les dades relatives amb la tasca política dels
membres del govern municipal: publicació dels ingressos i
patrimoni, de forma anyal; publicació de les retribucions dels
regidors i regidores
4.2.2.4. Mantindrem les retribucions dels membres del govern
municipal
4.2.2.5. Retrem comptes envers la ciutadania dels compromisos
adquirits a través del PAM i del programa electoral
Àmbit 4.3.
Administració oberta
Àmbit 4.3.
Administració oberta
Objectiu 4.3.1.
Afavorir que els serveis públics tinguin uns estàndars de qualitat
Accions
4.3.1.1. Controlarem l’acompliment dels compromisos per part dels
diferents concessionaris municipals (empreses de serveis)
4.3.1.2. Confeccionarem memòries de treball anyals per part dels
diferents serveis públics
4.3.1.3. Redactarem cartes de serveis, o compromisos, municipals
per aconseguir la reducció del temps de resposta i la seva resolució
(aplicació UNE 93200/2008)
4.3.1.4. Simplificarem els tràmits administratius per la seva millora i
eficiència
4.3.1.5. Redactarem i publicarem un catàleg integral de tramitacions
que realitza l'ajuntament
4.3.1.6. Reforçarem organitzativament els serveis municipals més
necessitats
Objectiu 4.3.2.
Apropar l'administració electrònica a la ciutadania de Sant Pere de Ribes
Accions
4.3.2.1. Posarem en marxa una xarxa wi-fi als equipaments
municipals
4.3.2.2. Treballarem en el desenvolupament i implantació de
l'administració electrònica
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4.3.2.3. Augmentarem el nombre de tramitacions municipals que es
podran fer online
4.3.2.4. Realitzarem plans de millora dels serveis municipals
4.3.2.5. Millorarem les infraestructures i els serveis informàtics
municipals, actualitzant i posant en marxa nous programaris per fer
una gestió municipal més eficient
4.3.2.6. Gestionarem la implantació del nou contracte de
telecomunicacions a l'ajuntament
Objectiu 4.3.3.
Treballar per consolidar la posició de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes en
altres institucions supramunicipals
Accions
4.3.3.1. Fomentarem la presència activa de representants
municipals en els òrgans executius d’altres organismes i institucions
supramunicipals (FMC, xarxa d’indians, Mancomunitat GarrafPenedès...) en defensa dels interessos municipals
4.3.3.2. Reivindicarem les inversions necessàries en el nostre
municipi (educatives, sanitàries, de mobilitat...)
4.3.3.3. Treballarem per participar en projectes europeus coordinats
Objectiu 4.3.4.
Treballar per afavorir la bona salut econòmica de l’ajuntament
Accions
4.3.4.1. Realitzarem unes ordenances fiscals municipals que
afavoreixin la situació dels col·lectius més desfavorits (persones
aturades, famílies monoparentals, persones amb mobilitat
reduïda...)
4.3.4.2. Mantindrem l’equilibri entre els ingressos i les despeses
4.3.4.3. Fomentarem les propostes de benefici social
4.3.4.4. Reclamarem els deutes que puguin tenir les diferents
institucions envers Sant Pere de Ribes
Àmbit 4.4.
Comunicació
Objectiu 4.4.1.
Fomentar altres formes de comunicació 2.0 envers els ciutadans i les
ciutadanes
Accions
4.4.1.1. Posarem en marxa els serveis de les xarxes socials
municipals: facebook, twitter...
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4.4.1.2. Crearem canals de transmissió d’informació municipal de les
activitats que es realitzen al municipi (sms, WhatsApp, Telegram...)
4.4.1.3. Fomentarem l’ús d’apps aplicables a l’activitat dels serveis
municipals
4.4.1.4. Introduirem en l’activitat municipal elements relacionats
amb les smart-cities
4.4.1.5. Fomentarem nous aplicatius per la web municipal, per tal
de simplificar i modernitzar els continguts dels serveis tècnics
municipals (e-notum, e-fact, e-contractació, e-tauler...)
4.4.1.6. Treballarem per tornar a posar en marxa Ràdio Ribes
Objectiu 4.4.2.
Difondre les activitats municipals i la feina que es realitza, amb la intenció
de fer sabedora i partícipe a la ciutadania
Accions
4.4.2.1. Mantindrem el servei de comunicació del butlletí municipal,
ampliant les seves possibilitats i el seu tiratge
4.4.2.2. Celebrarem periòdicament rodes de premsa dels membres
de l’equip de govern, a fi i efecte de difondre les activitats
municipals
4.4.2.3. Mantindrem una relació de proximitat amb els mitjans de
comunicació, mitjançant notes de premsa i trobades periòdiques,
amb l’objectiu de consolidar la presència del municipi en els
mateixos
4.4.2.4. Reservarem espais de publicitat als mitjans per tal de
difondre les diferents campanyes de promoció del municipi
4.4.2.5. Potenciarem l’ús de la web municipal per part de la
ciutadania com a catalitzador principal de la informació del municipi
(elaborar una agenda d’activitats més útil...)
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