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ECONOMIA  
 

• Creació de l'Institut Municipal de Formació per centralitzar tota l'oferta 
educativa de caràcter professional, prestant especial atenció als oficis 
complementaris al turisme: electricitat, fontaneria, fusteria.. 

• Fomentar el petit comerç local, per a la qual cosa una de les primeres mesures 
que adoptarem serà la supressió de la modificació del POUM de la zona 
hotelera en el punt referent a l'obertura de negocis als baixos dels hotels 
obertes al públic en general. 

• Prioritzar, en les licitacions públiques, les petites empreses i autònoms locals.  
• Augmentar el fons local per a la creació d'ocupació. 
• Donar suport tècnic en el projecte empresarial o en els processos de selecció de 

personal o mitjançant una fiscalitat municipal orientada al suport en la 
generació d'ocupació. 

• Creació del crèdit local pont, dirigit a les noves empreses o projectes que tenen 
subvenció d'altres administracions. 

• Impulsar el desenvolupament local, la recerca i promoció dels nous jaciments 
d'ocupació, com poden ser aquells relacionats amb l'ecologia: reutilització i 
recuperació de materials i productes... 

• Donar suport a l'autoocupació, el cooperativisme i les empreses d'economia 
social. 

• Rescatar les concessions públiques, en els casos que sigui possible, i revisar els 
convenis pels quals es regeixen. 

• Pla d'ocupació i formació per a persones en situació d'atur sense subsidi. 
• Promoció del comerç just i el de proximitat. 
• Creació d'un “viver d'empresa”, amb l'objectiu d'ajudar les empreses de nova 

creació en el seu inici. 
• Creació del Consell Econòmic i Social, amb àmplia participació, per conèixer la 

situació de l'ocupació, habitatge, serveis socials, evolució de l'atur, 
desnonaments.... 

• Creació de la Regidoria de Relacions Laborals, amb l'objectiu de defensar els 
treballadors i treballadores dels excessos de l@s empresari@s, en coordinació 
amb els sindicats i amb el departament de Treball de la Generalitat. 

• Mancomunar serveis amb els municipis limítrofs, especialment amb Blanes. 
• Implantar progressivament el programari lliure en els departaments de 

l'Ajuntament que es cregui oportú. 
• Combatre la fractura digital i garantir l'accés de totes els personis a els 

telecomunicacions. 
• Crearem el distintiu local de comerç de producte de proximitat.  
• Reconeixement públic amb distintius dels establiments comercials amb  una 

trajectòria més llarga com a defensa de la diversitat i la personalitat  comercial 
del centre urbà, davant de la creixent uniformització que  experimenten en la 
composició i la titularitat els establiments a la ciutat. 
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TURISME  
 

• Protegir la població dels excessos del turisme. 
• Adoptar mesures contra el turisme del “tot inclòs”. 
• Promoure la implantació del “clúster turístic”. 
• Per tenir un turisme de qualitat és necessari tenir una feina de qualitat. 
• Reconversió ecològica i social del turisme, creant ajuts per aconseguir hotels 

ecològicament sostenibles.  
• Assegurar-se una àmplia diversitat de formes turístiques. 
• Treballar per aconseguir que a Lloret de Mar vingui turisme cultural. 
• Treballar per aconseguir que Lloret de Mar sigui el centre del turisme de 

proximitat.  
• Lloret de Mar té un encant natural incomparable: potenciarem el turisme de 

muntanya, adequant les rutes de BBT actuals i obrint noves, així com potenciar 
el senderisme, per ampliar el ventall de possibilitats turístiques que ofereix el 
municipi. 

• Compromís de completar els camins de ronda.  
• Transformar la societat Lloret Turisme en el Patronat Municipal de Turisme, 

amb àmplia participació dels diferents sectors de la societat. 
• Creació d'un alberg de joventut. 
• Aprofitar el contacte amb els turistes dels treballadors dels diferents 

establiments de Lloret de Mar per transmetre'ls la informació municipal de les 
activitats que es desenvolupen a la nostra ciutat. 

• Control estricte dels Habitatges d'us Turístic. 
• Destinarem la taxa turística a la inversió en els diferents àmbits del patrimoni 

abans que a la promoció.  
• Realització de jornades gastronòmiques internacionals, amb un doble objectiu: 

coneixement d'altres cultures i atracció de visitants dels mateixos països i de 
ciutats de l'entorn. 

• Impulsar un codi ètic amb els tour operadors, per potenciar les bones 
pràctiques en el turisme. 

• Reforma de les ordenances de via pública i de civisme.  
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JOVENTUT  
 

• Plans municipals específics per facilitar l'accés a l'habitatge a les persones 
joves. 

• Descomptes d'impostos i/o taxes municipals a les iniciatives joves o a aquelles 
empreses que afavoreixin la incorporació de l@s joves al mercat laboral en 
condicions dignes. 

• Dotació de recursos econòmics que permetin la realització d'una veritable 
política jove participativa i activa.  

• Obrir espais per al lleure nocturn alternatiu, implicant directament als joves en 
el disseny d'aquests programes alternatius. 

• Generar espais juvenils municipals que gestionin els propis joves. 
• Realitzar convenis amb altres municipis perquè l@s joves creadors/as puguin 

exposar la seva obra, i portar a Lloret de Mar mostres creatives de joves 
d'altres municipis.  

• Realització de la Setmana de la Joventut concebuda com a espai de propostes i 
iniciatives. 

• Creació de les “parets creatives”, on els joves artistes puguin crear i exposar la 
seva obra. 

• Aprofundir en les beques per a estudis universitaris i cicles de formació 
superiors. 

• Crear beques per a investigadors joves, destinat treballs que tinguin relació 
amb la ciutat. 

• Posada en marxa del programa pisos compartits, tant entre joves com a 
intergeneracionals. 

• Construcció d'una altra pista de skate. 
• Crear espais culturals on conflueixin la joventut immigrant i la local mitjançant 

plans en col·legis i instituts. 
• Durant la festa major d'estiu, creació d'un espai lúdic per a la infantesa i la 

joventut amb diferents tallers i activitats.   
• Realitzarem programacions d'activitats estables d'oci alternatiu en espais 

municipals amb els i les joves del municipi. 
• Realitzarem polítiques de promoció d'artistes joves locals. 
• Subvencionar la venda de preservatius als més joves. 
• Creació d'un carnet cultural per a joves, amb importants descomptes, per 

entrar als museus, teatre i activitats culturals. Proposarem a les poblacions 
veïnes que aquest carnet pugui ser utilitzat en les seves activitats culturals. 

• Obrir els Puntets a l'oferta cultural.  
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ESPORTS 
 

• Donar suport als clubs locals. 
• Construcció d'unes mínimes instal·lacions esportives als barris. 
• Cobrir la pista esportiva de Can Ribalaigua. 
• Cobrir la pista esportiva de Can Ballell. 
• Realització anual de la Fira d'entitats esportives, amb l'objectiu de donar a 

conèixer les diferents entitats i esports. 
• Crear un espai amb pistes de petanques cobertes.  
• Suport a la creació de clubs en aquells esports que no n'existeixi cap i que, 

tanmateix, es practica d'una forma espontània i regular. 
• Les subvencions a les entitats esportives recuperin la seva raó essencial d'eina 

de foment de l'activitat del món de l'esport. 
• Gestió pública de la piscina municipal, abaixant els preus i ampliant les opcions 

d'inscripció. 
• Creació d'un òrgan de participació en el món de l'esport. 

 
 
 
 
 
 
PAU, COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT.  
 

• Creació de la Regidoria de Pau, Solidaritat i Drets Humans. 
• La cooperació internacional no només s'ha de realitzar a través de ONGs, 

l'Ajuntament també ha de realitzar projectes directes al territori. 
• En aquests temps de crisi econòmica es fa encara més necessari optimitzar els 

recursos econòmics, per la qual cosa proposem que les actuacions directes de 
l'ajuntament puguin ser compartides amb altres administracions ajudant el seu 
finançament. 

• Realització de campanyes informatives, organitzant debats, jornades, 
activitats.. 

• Realitzar projectes educatius que incorporin l'educació per la pau, la solidaritat i 
el desenvolupament.  
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POLÍTIQUES SOCIALS  
 

• Estricte control i sancions als bancs i grans propietaris d'habitatges 
permanentment desocupats a fi de crear un parc municipal d'habitatges. 

• Governs municipals implicats contra els desnonaments. 
• Plans de manteniment de l'habitatge i prevenció de desnonaments. 
• Lloguer social dels habitatges públics: pagar segons els ingressos.  
• Posar en marxa projectes d'habitatges compartits: compartir habitatges entre 

persones sense que hi hagi intercanvi monetari. 
• Gratuïtat del transport públic per a persones en situació d'atur o sense 

recursos. 
• Incrementar el pressupost de la regidoria de Serveis Socials. 
• Adequar el nombre de pisos d'acollida a les necessitats reals de la població: 

habitatge d'emergència social, violència de gènere... 
• Cap persona que passi gana, cap llar que passi fred. 
• Garantirem l'accés als drets bàsics. 
• Impulsar mesures polítiques i iniciatives conjuntis del món local per pressionar 

en matèria normativa tant de l'Estat com de la Generalitat per assegurar aquest 
subministrament mínim. 

• Dotar amb centres cívics ben equipats als barris de Lloret.  
• Creació del Consell Local de Salut, format per associacions cíviques, sindicats, 

representants de les diferents associacions i l'empresa que gestiona els serveis 
sanitaris a Lloret. 

• Negociarem amb la Generalitat l'obertura tot l'any de les urgències nocturnes 
en el CAP de Lloret. 

• Recuperar la gestió pública de l'Hospital Municipal. 
• Realització de programes d'inserció social i laboral per a col·lectius en situació 

de marginació o risc social, a través dels diferents cursos de formació 
municipals.   

• Incloure el barem social en les contractacions municipals: preferència de 
l'ocupació fixa davant l'eventual, ocupació a persones amb discapacitat... 

• Facilitar la utilització d'espais públics per a reunions i actes festius o culturals. 
• Eliminació de barreres arquitectòniques. 
• Instal·lació de semàfors amb senyals acústics. 
• Suport a les famílies amb programes de descans i formació.  
• Subvencionar la venda de preservatius a les persones d'escàs poder adquisitiu. 
• Desenvolupament d'activitats i programes de promoció de la salut en matèria 

d'alimentació, educació sexual, activitat física.. 
• Gratuïtat en activitats culturals i de lleure als aturats sense recursos.  
• Exempció de taxes en l'Oferta Pública d'Ocupació als aturats sense recursos. 
• Programa específic de prestacions socials adreçat a les famílies monoparentals 

amb fills i filles a càrrec en situació d'atur o precarietat laboral. 
• Servei municipal per atendre i tenir cura dels nens, quan els pares hagin de 

realitzar alguna tasca determinada, en col·laboració amb diferents associacions. 
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MEDI AMBIENT  
 

• En matèria de mobilitat aplicarem la màxima: a peu, amb bicicleta, amb 
autobús. 

• Prioritzarem accions públiques per a vianants, ciclistes, transport públic i cotxe 
compartit en les seves modalitats. 

• Mancomunar el transport urbà amb Blanes.  
• Reclamarem a la Generalitat la construcció del carril bus entre Lloret i Blanes. 
• Millora en la qualitat i horaris de les línies urbanes del transport públic. 
• Adaptar els horaris de les línies urbanes de transport a les necessitats dels 

veïns.  
• Creació de línies de transport escolar per facilitar l'accés als centres 

d'ensenyament als alumnes de la perifèria.  
• Bonificar als propietaris de vehicles que paguen l'impost de circulació a Lloret 

en la utilització dels aparcaments municipals i la zona blava. 
• Establir bonificacions a les persones que utilitzin assíduament la deixalleria 

municipal. 
• Realització de campanyes periòdiques de conscienciació ciutadana incentivant 

l'estalvi d'aigua i energia, així com el foment del reciclatge.  
• Més eficiència i control en la neteja viària i en la recollida d'escombraries. 
• Assolirem l'excel·lència en la neteja urbana, amb més implicació ciutadana i 

d'agents socials en el manteniment de l'espai públic. 
• Realització d'un mapa sonor per emprendre accions contra la contaminació 

acústica. 
• Implantar mesures eficaces per a l'estalvi energètic als edificis municipals i en 

l'enllumenat públic: substitució en l'enllumenat públic les bombetes de vapor de 
mercuri per altres de menor consum.  

• Reduirem la contaminació lluminosa. 
• Aplicació de la legalitat urbanística de manera contundent. 
• Suport a la construcció de la ronda de circumval·lació de Lloret, adaptant-la al 

territori, d'un sol carril per sentit i que el seu traçat sigui el més pròxim a la 
població. 

• Ens oposem a l'arribada de l'autopista a Lloret per considerar que és una obra 
que no reporta beneficis a la població i destrueix el nostre entorn natural.  

• Treballar per l'eliminació de punts conflictius a la carretera C-63 entre Lloret i 
Vidreres, oposant-nos a la construcció d'una via ràpida. 

• Ens oposem a la construcció de l'aparcament en el Passeig Jacint Verdaguer, 
per considerar que ja hi ha suficient oferta d'aparcaments en aquesta zona i 
que el cost econòmic del seu construcció serà molt elevat. 

• Al llarg d'aquesta legislatura ens comprometem a realitzar una xarxa ben 
dissenyada i completa de carril bici, per prioritzar l'ús de les bicicletes.  

• Habilitar més espais públics per portar gossos deslligats, així com assegurar la 
seva correcta neteja. 

• Realitzar campanyes de conscienciació envers el bon tracte als animals. 
• Incrementar l'ajuda a la gossera de Tossa i estudiar la possibilitat d'implantar 

un centre d'acollida d'animals amb l'ajuda de les diferents associacions i 
persones defensores dels drets dels animals del poble. 
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• Fer els primers passos cap a la ciutat intel·ligent: enllumenat públic, circulació 
viària, edificis intel·ligents...  

• Aprofitarem finques no utilitzades (públiques i privades) per a la creació d'horts 
urbans comunitaris. 

• Promourem l'agricultura urbana ecològica a través de campanyes ambientals, 
cursos, incentius, cessió d'espais (terra) i equips agrícoles, donació de llavors, 
etc. 

• Crear bancs de terra per posar en contacti els propietaris de finques 
potencialment productives i els personis interessades en la producció hortícola 
que no disposen de terra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LLIBERTATS PÚBLIQUES I SEGURETAT CIUTADANA  
 

• Reclamar a la Conselleria d'Interior la presència de més efectius dels Mossos 
d'Esquadra a Lloret. 

• Fer del Consell Local de Seguretat un instrument obert a la participació dels  
veïns. Que els representants dels veïns de les diferents zones de Lloret puguin 
expressar els dubtes, inquietuds o pors del seu barri a un polític o representant 
policial és molt important. 

• Confeccionar plans integrals d'actuació, en coordinació amb diferents regidories 
i/o Conselleries de la Generalitat.  

• Creació de la figura de policia de barri, per tenir un millor coneixement de 
l'entorn i un contacte més gran amb els veïns i comerciants. 

• Augmentar la presència policial als llocs estratègics i en els més conflictius. 
• Sistema d'alerta silenciosa per facilitar els comerciants i locals puguin avisar 

dels fets delictius. 
• Realització de campanyes de sensibilització de la tinença d'animals domèstics i 

compliment estricte de l'ordenança. Control del comportament dels propietaris 
d'animals de companyia en la via pública perquè existeixi una bona convivència 
entre els animals i persones dins de l'entorn urbà. 

• Cursos d'autoprotecció per a la població més vulnerable impartits per membres 
de la policia local de Lloret experts en defensa personal. 

• Augmentar la formació de la plantilla de la Policia Local per millorar la qualitat 
del servei. 

• Creació d'un grup de policies de paisà que controli temes d'incivisme i 
investigació de delictes i que faci disminuir els fets delictius. 

• Incrementar els controls de seguretat ciutadana en els accessos de la població.   
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CULTURA 
 

• Partirem de l'axioma que la cultura no és espectacle. 
• Cultura per a tothom. 
• Creació de l'Escola Municipal d'Arts, on conflueixin les diferents formes d'art, 

pintura, teatre, música..., amb l'objectiu de crear un viver de futurs artistes. 
• Proposem que Lloret de Mar sigui un pol i un referent d'activitats culturals. 
• Aconseguir que Lloret de Mar sigui una destinació del turisme cultural. 
• En aquesta legislatura aconseguir que Lloret de Mar sigui capital de la cultura 

catalana.     
• Realitzar intercanvis culturals amb les poblacions veïnes, amb l'objectiu 

d'exportar els i les nostres artistes locals, així com conèixer les experiències 
culturals de nostre entorn d'un preus mòdic. 

• Apropar la cultura al ciutadà, realitzant actes culturals als carrers de la nostra 
ciutat. 

• Cinema en Lloret de Mar, al teatre municipal i en col·laboració amb el cinema 
club Adler. 

• Organització i realització de certàmens de cinema. 
• Farem de la cultura i el patrimoni un reclam per al turisme de qualitat.  
• Incloure i dignificar el cementiri civil en la ruta de cementiris modernistes. 
• Protegir els edificis amb un valor arquitectònic i cultural. 
• Creació de les “parets creatives”, on els artistes locals puguin crear i exposar la 

seva obra. 
• Creació d'un carnet cultural per poder accedir a totes les instal·lacions i actes 

que es realitzin a la nostra ciutat. 
• Crear el portal “Lloret Cultura” on es puguin publicar i/o compartir les activitats 

que es realitzen a la nostra ciutat, tant les organitzades per les administracions 
com les que organitzen les associacions. 

• Sa Caleta, un espai on poder programar activitats culturals i concerts.  
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PARTICIPACIÓ  
 

• Via oberta constant per a que la ciutadania, de forma individual, pugui  fer 
arribar les seves propostes de temes, crítiques, queixes... que hauran de ser 
obligatòriament valorades i presentades a l’òrgan de control ciutadà. 

• Governar amb participació i treballar amb la ciutadania. 
• Garantia d'accés a la informació municipal per part dels ciutadans.  
• Treballar en el concepte de la participació didàctica, animant als ciutadans a 

participar i a mostrar-los les vies i passos a seguir. 
• Retornar competències que ara té la junta de Govern Local al Ple Municipal 

perquè la major part dels temes tractats siguin de coneixement general i públic. 
• Elaboració participativa del Reglament de Participació Ciutadana. 
• Elaboració del Reglament d'Organització Municipal.  
• Atendre els problemes d'una manera transversal, amb la implicació de diferents 

regidories. 
• Audiències públiques sobre temes d'interès general: pressupostos, urbanisme, 

impostos i taxes municipals.. 
• Posada en marxa dels pressupostos participatius. 
• Participació ciutadana en el disseny dels espais urbans, així com facilitar tota la 

informació als ciutadans abans de l'aprovació de qualsevol reforma del POUM. 
• Les contractacions públiques es realitzaran a través de comissions específiques, 

el funcionament de les quals serà transparent i comptarà amb la participació 
ciutadana.  

• En la contractació pública es prioritzarà el concurs públic a altres formes de 
contractació. 

• Realització de consultes populars, amb caràcter vinculant, en els temes 
d'especial rellevància, com per exemple les inversions en infraestructures. 

• Creació d'una Comissió de Festes amb la participació dels diferents sectors de 
la població: associacions de veïns, culturals, esportives, gremials... 

• Regulació de criteris de transparència i dels límits tolerats als regals i invitacions 
a càrrecs públics. 

• Creació d'un registre públic d'obsequis.  
• El Consell de Ciutat, com a òrgan global de participació, de consulta i 

assessorament i emissió d'informes. El seu objectiu serà el de debatre i valorar 
les grans línies estratègiques i els afers principals. 

• Creació del Consell Assessor d'Urbanisme i Política Territorial, com a òrgan de 
participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de 
gestió. 

• Promoure el dret a vot, en les consultes locals, de tots els residents a partir dels 
16 anys. 
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DONES  
 

• Implantació de plans municipals d'igualtat de gènere. 
• Campanyes municipals de sensibilització per al repartiment de les 

responsabilitats familiars i la feina domèstica. 
• Elaboració d'un Pla Integral contra la violència de gènere. 
• Desenvolupament de programes destinats a l'atenció de dones en situació de 

marginació o exclusió social. 
• Inclusió de la perspectiva de gènere als contractes que se subscriguin amb 

persones i empreses alienes a l’administració local. 
• Creació d'espais de trobada entre les dones de diferents cultures. 
• Realització de tallers dirigits a dones per abordar diferents problemàtiques de 

gènere amb el fi de fer visibles els seus problemes. 
• Realització de programes d'educació en igualtat de gènere. 
• Establir canals municipals de denúncia de la publicitat que atempti contra la 

dignitat de les dones. 
• Plans d'Igualtat de les empreses. 
• Impulsarem plans formatius amb perspectiva de gènere.  

 
 
 
 
 
 
 
JUBILATS I PENSIONISTES  
 

• Creació del Consell de les persones grans. 
• Creació de la universitat de l'experiència. 
• Ampliar el bo bus als pensionistes, i que l'únic requisit per aconseguir aquest bo 

sigui el d'estar empadronat a Lloret. 
• Elaborar projectes intergeneracionals entre persones grans i nens al món 

educatiu. 
• Gratuïtat dels actes culturals organitzats per l'Ajuntament per als majors amb 

pocs recursos. 
• Subvenció en la despesa efectuada en ulleres, audiòfons, pròtesis dentals, etc, 

a les persones grans amb pocs recursos .  
• Obertura d'un centre de dia municipal. 
• Construcció d'una residència asil per a persones grans. 
• Engegar un programa d'edificis compartits, en el qual les persones grans 

puguin viure autònomament i tinguin uns serveis mínims: bugaderia, espai per 
fer gimnàstica... 

• Redacció d'un nou Reglament del Casal de gent Gran que permeti la 
participació i gestió d'aquest Casal a les persones grans.  
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EDUCACIÓ 
 

• Diversificació dels cicles formatius i batxillerats amb l'objectiu de tenir una 
varietat educativa més gran i que els joves tinguin més possibilitats en el 
moment d'accedir al mercat laboral. 

• Combatre el fracàs escolar elaborant un pla municipal de mesures específiques 
per afavorir l'èxit escolar de tot l'alumnat en l'educació obligatòria. 

• Control estricte de l'absentisme escolar, treballant coordinadament les 
regidories implicades per analitzar i solucionar aquest problema. 

• Adhesió a la xarxa estatal de Ciutats Educadores. 
• Instal·lació d'estudis superiors a través de la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC) i la Universitat Nacional a Distància (UNED). 
• Creació d'una Oficina Universitària, en col·laboració amb la Universitat de 

Girona, perquè es puguin fer tots els tràmits a la nostra ciutat, sense necessitat 
de desplaçar-se i així aconseguir un estalvi de temps i diners.   

• Instal·lació d'una Escola Oficial d'Idiomes. 
• Negociar amb la Conselleria d'Educació la implantació del batxillerat nocturn. 
• Ampliar els cursos d'idiomes. 
• Beques per a menjadors escolars: que cap nen no es quedi sense anar al 

menjador per no poder pagar-lo. 
• Beques per a la compra de llibres i material escolar: que a cap nen no li falti 

material escolar per no poder pagar-lo. 
• Més beques per a estudis superiors. 
• Obertura dels patis escolars al seu entorn en horari no lectiu. 
• Coordinació de les activitats extraescolars amb l'objectiu d’aprofitar-les millor 

sense i que no s'encavalquin.  
• Finançament municipal de les acollides matinals dels nens en les escoles 

públiques. 
• Adaptar els horaris de les guarderies municipals als horaris de les jornades 

laborals. 
• Organització de Jornades Municipals d'Educació, a fi de compartir experiències, 

analitzar l'estat de l'educació a Lloret i proposar línies d'actuació. 
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HISENDA  
 

• Extensió de la tarifació social a més impostos i taxes municipals: que pagui més 
qui més té. 

• Utilitzar les possibilitats que ens atorga la legislació per penalitzar l'especulació 
a través d'increments dels tipus a aplicar en l'impost de plusvàlua en les 
alienacions que es produeixin en els primers anys de tinença de la propietat. 

• Avançar en la definició de noves figures impositives com per exemple crear una 
taxa per a les gasolineres d'autoservei.  

• Millorar la informació a les empreses i cooperatives sobre les seves obligacions i 
possibilitats d'ajuts fiscals. 

• La despesa pública s'ha d'orientar cap als sectors més febles de la societat. 
• Implantar la central de compres amb l'objectiu de reduir els costos en 

l'adquisició de material per a l'Ajuntament. 
• Aplicar mesures de control energètic: substitució en l'enllumenat públic de les 

bombetes d'alt consum per altres de sota, aïllament tèrmic dels edificis... 
• En el disseny dels nous equipaments treballar sota el prisma de reduir les seves 

despeses de manteniment futur. 
• Controlar de forma eficient la licitació pública. 
• Més control en les concessions municipals. 
• Avançar en la creació d'empreses municipals de serveis per gestionar els serveis 

bàsics privatitzats: recollida de residus, aigua potable... 
• Transparència en la despesa pública, publicant regularment al web municipal i 

altres mitjans la informació sobre l'evolució de les despeses municipals. 
• Renegociarem tots els contractes, independentment del termini de vigència. Cal 

explorar vies de negociació amb les empreses que tenen contractes en vigor, 
per tal d'ajustar-los a la realitat. 

• Inclusió en les adjudicacions municipals de clàusules ambientals i clàusules 
socials. 

  
 
VARIS 
 

• Construcció d'un parc temàtic en el Turó d'en Buc i convertir la masia d'en Buc 
en un espai polivalent d'aula d'interpretació de la naturalesa i museu de la 
pagesia. 

• Mercat municipal: adequació integral de l'espai i construcció d'un espai 
polivalent per a les associacions del municipi. 

• Construcció de l'aparcament al barri de Can Ballell situat entre els carrers 
Segadors i Joaquim Lluhí i Rissech. 

• Reforma de l'avinguda de Vidreres, convertint-la en un passeig atractiu que 
ajudi a impulsar el comerç del barri. 

• Coordinació entre les diferents regidories per abordar els temes i/o problemes 
d'una manera global i interdepartamental.  

 
 
 


