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Eix 1 
Una ciutat cohesionada. 
El Prat de les persones 
 

1.1. Acció social 
 

Objectius 
 

• Desplegar el conjunt de les polítiques d’inclusió i cohesió amb una perspectiva integral i amb un model 
d’intervenció transversal, de manera que impliqui les diferents àrees i àmbits d’actuació municipal 

 

• Facilitar l’accés als serveis socials al conjunt de la població, ampliant la cartera de serveis per atendre 
noves necessitats. 

 

• Reforçar l’atenció integral i el suport a les persones més vulnerables i el seu entorn, i garantir que es cob- 
reixen les seves necessitats bàsiques (alimentació, higiene, roba...). 

 

• Garantir la protecció i el desenvolupament integral dels infants, els adolescents i les seves famílies. 
 

Accions sobre polítiques d’inclusió i cohesió 
 

Revisió i actualització del Pla d’Inclusió Social per al període 2016-2019 
El Pla Local d’Inclusió Social ha d’incorporar nous àmbits d’actuació i noves accions per ajustar-se a les 
noves necessitats i ha de servir com a marc general del desplegament del conjunt de mesures socials. 
Executat i/o en funcionament 

 
Observatori Social  
Posarem en marxa l’Observatori Social, un instrument que ens ha de permetre fer un seguiment de la realitat 
social del Prat de manera actualitzada i facilitar la detecció de necessitats per actuar de forma àgil i eficient 
a partir de l’anàlisi contínua dels indicadors socials.   
Executat i/o en funcionament 

  
Ampliació de la cartera de serveis socials 
La cartera de serveis socials ha de ser capaç d’atendre noves necessitats, en especial els projectes i serveis 
d’atenció a la infància i a la gent gran. Es tracta d’anar ampliant les diferents cobertures fins que tothom 
disposi dels serveis i recursos necessaris per poder viure amb dignitat. 
Executat i/o en funcionament 

 
Més beques de menjador i per a activitats socioeducatives  
Les beques són l’element d’equitat que garanteix que tots els infants i adolescents puguin accedir a aquests serveis. 
Executat i/o en funcionament 

 
Millora de les instal•lacions dels equips bàsics d’atenció primària (EBAP) 
Reformarem i ampliarem els espais i instal•lacions que acullen les EBAP del municipi per tal d’assegurar les 
millors condicions tant per als ciutadans com per als professionals que hi treballen. 
Nous espais per l’EBAS Marina als antics locals de Prat Espais de manera transitòria fins la remodelació 
del CCJardins de la Pau. 
Executat i/o en funcionament 

 
Trasllat EBAS Centre al nou CCivic Palmira Domènech. 

Executat i/o en funcionament 
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Nou Espai SUPORT a la Plaça Pirineus (antic local municipal cedit al Centro de Salut Mental 
Infantojuvenil, on s’hi ubiquen serveis comunitaris de ssocials:- atenció psicologica, habitatge, 
ocupació…etc..)  
Executat i/o en funcionament 

 
Programes estables de suport per a la inserció sociolaboral dels col•lectius amb més dificultats d’in- 
serció (aturats de llarga durada, majors de 45 anys, dones amb càrregues familiars, etc.) 
Consolidarem el programa JO PUC + 45 i altres programes similars. 
Executat i/o en funcionament 

 
Programa estable per fer front a la pobresa energètica 
Posarem en funcionament un servei d’assessorament energètic per ajudar a reduir els consums i aplicar 
mesures d’estalvi adreçades a les persones sense recursos econòmics, per garantir els subministraments 
d’aigua, llum i gas com a drets bàsics per a tothom. 
Executat i/o en funcionament 

 
Pla d’Actuació de Sant Cosme 
Continuarem fent actuacions al barri perquè els efectes de la crisi no disminueixin els nivells de cohesió 
social, al mateix temps que impulsarem accions socioeconòmiques i educatives. 
Executat i/o en funcionament 

 
Servei prelaboral per a persones amb trastorns mentals 
Crearem un nou servei adreçat a les persones amb trastorns mentals que les ajudin a incorporar-se plena- 
ment a la vida ciutadana, i en concret al món laboral. 
Executat i/o en funcionament 

 
Cobertura de les necessitats alimentàries bàsiques i consolidació del Punt Solidari 
Des que es va posar en funcionament, el Punt Solidari ha estat un element de solidaritat ciutadana i també 
de creació de comunitat. Desplegarem i reforçarem altres mesures que garanteixin que queden cobertes 
les necessitats bàsiques de les persones (targeta moneder i altres). 
Es treballarà per cercar una nova ubicació del Punt Solidari i nous sistemes de distribució. 
Executat i/o en funcionament 

 
Serveis especialitzats per a adolescents i joves 
Aquests serveis especialitzats per a adolescents i joves, com els centres oberts i les accions de lleure 
educatiu, són un element clau per assegurar la igualtat d’oportunitats dels infants, adolescents i joves amb 
necessitats específiques. 
Executat i/o en funcionament 

 
Garantir que tots els infants de famílies sense recursos tinguin assegurada l’alimentació fora del         
període escolar 
Cal garantir l’alimentació per a tots els infants de famílies sense recursos, també fora del període escolar. 
Executat i/o en funcionament 

 
Impuls del Consell Municipal de Serveis Socials i d’altres espais de participació de la ciutadania i de 
les entitats del tercer sector 
Cal mantenir els espais de consulta, participació i assessorament en matèria de serveis socials, atès que 
complementen l’activitat de l’Administració i les entitats que treballen en aquets temes. 
Executat i/o en funcionament 
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Establiment de convenis i altres formes de col•laboració amb les entitats del tercer sector que treballen 
per la cohesió social al Prat 
Prioritzarem el treball amb les entitats per dur a terme projectes i serveis en l’àmbit social, molt especialment 
amb les entitats amb presència local. 
Executat i/o en funcionament 

 
1.2. Autonomia personal 

 
Objectius 

 
• Avançar en la plena integració de les persones amb diversitat funcional, garantint-los una atenció integral 

i la participació a la vida pública. 
 

• Garantir l’accessibilitat i la mobilitat de les persones amb algun tipus de discapacitat per tal que puguin 
desenvolupar una vida autònoma. 

 

• Implementar els serveis i actuacions adreçats a evitar l’aïllament de les persones amb discapacitats, pro- 
movent i fomentant que tinguin una vida activa i saludable. 

 

Accions per a una plena integració 
 
Diversificació dels serveis d’atenció domiciliària 
En molts casos, la mobilitat és un factor determinant per poder accedir a serveis del tot necessaris. En 
aquest sentit, es continuarà treballant per ampliar la prestació d’aquests serveis sempre que sigui necessari. 
Executat i/o en funcionament 

 
Fundació Rubricatus 
La tasca que desenvolupa la Fundació Rubricatus té una importància capital al Prat. Per això, l’Ajuntament 
continuarà donant suport a la tasca que fa aquesta institució a favor de la integració social i l’autonomia de 
les persones que atén. 
Executat i/o en funcionament 

 
Suport a entitats que treballen a favor de les persones amb discapacitats 
També es potenciarà la participació i el suport a les altres entitats que treballen en favor de les persones 
amb discapacitats. 
Executat i/o en funcionament 

 
Nous projectes de lleure per a persones amb discapacitat de totes les franges d’edat 
El ple desenvolupament personal també requereix gaudir del lleure, atès que aquestes activitats ens enri- 
queixen com a persones. 
Executat i/o en funcionament 

 
Projecte Llar-respir, de suport a les famílies 
Potenciar el projecte Llar-respir, que té com finalitat donar suport als familiars que tenen cura de persones 
amb diversitat funcional. 
S’estudiarà amb la participació d’entitats i col•lectius relacionats, altres formules de suport a les persones 
cuidadores. 
En procés d’execució 
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Actualització permanentment del Pla d’Accessibilitat 
Des de fa anys, el Prat aplica un Pla d’Accessibilitat per garantir la mobilitat i l’accés als serveis en igualtat 
de condicions al conjunt de la població. 
En aquest Pla i en aquest mandat es realitzarà la redacció del nou Pla d’accessibilitat per complir la llei 
13/2014; es desplegaran les accions que es defineixin i s’incorporaran al pressupost partides específiques 
perquè es pugui dur a terme. 
El nou Pla inclourà una línia de subvencions per facilitar l’accessibilitat dels comerços així com d’altres 
mesures per impulsar actuacions a favor d’una total accessibilitat urbana i al conjunt de serveis de la ciutat. 
Executat i/o en funcionament 

 
1.3. Gent  gran 

Objectius 
 

• Elaborar un nou Pla Local de la Gent Gran que marqui les estratègies i línies d’acció prioritària per a atendre 
de forma planificada les necessitats de la gent gran des d’una perspectiva integradora i que abasti tots els 
àmbits (necessitats residencials, oci, lleure, salut, benestar i altres). 

 

• Ampliar els serveis per a la gent gran per cobrir necessitats bàsiques que millorin la seva qualitat de vida, 
i ampliar l’oferta d’equipaments cívics i socials per a aquest segment de població. 

 

• Posar en marxa nous serveis per atendre les necessitats residencials de les persones grans. 
 

• Implementar serveis i actuacions adreçats a evitar l’aïllament de les persones grans i a fomentar que facin 
una vida activa i saludable. 

 

• Accions per a la gent gran 
 

Servei de menjador 
Ampliarem els tres serveis de menjador existents destinats a persones majors de 65 anys que viuen soles i 
es troben en situació econòmica precària. 

Executat i/o en funcionament 
 

Servei d’àpats a domicili 
Crearem un servei d’àpats a domicili per a persones grans i/o amb mobilitat reduïda i/o amb dificultats 
per fer determinades tasques de manera autònoma. Aquest servei ha de garantir una bona alimentació 
d’aquestes persones i els ha de permetre continuar vivint a casa seva. 

Executat i/o en funcionament 
 

Serveis d’atenció domiciliària 
Incrementarem i diversificarem els serveis d’atenció domiciliària per a les activitats bàsiques de la vida di- 
ària (higiene personal, anar a comprar, al metge, cuinar, etc.) per millorar la qualitat de vida de les persones 
grans amb manca d’autonomia i del seu entorn familiar, i evitar o ajornar l’ingrés d’aquestes persones en 
centres assistencials. 
Així mateix, promourem i cercarem noves fórmules, mesures i estratègies alternatives a les residències per 
donar un millor servei d’atenció a domicili; potenciant les xarxes de suport comunitari per garantir l’acom- 
panyament i l’atenció de la Gent Gran, tot assegurant la cobertura de les seves necessitats. 

Executat i/o en funcionament 
 

Programa d’arranjament d’habitatges 
Potenciarem el Programa d’arranjament d’habitatges per adequar els habitatges de les persones grans amb 
manca d’autonomia, amb l’objectiu d’assegurar-los unes condicions de vida dignes. 

Executat i/o en funcionament 
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Construcció d’una nova residència i centre de dia per a la gent gran 
La necessitat d’una nova residencia pública al Prat és evident. Cal reivindicar a la Generalitat que actuï 
perquè es pugui posar en marxa una nova residència i centre dia al Prat, sigui directament o concertant 
places públiques amb altres iniciatives que vulguin desenvolupar un projecte d’aquest tipus. 
En procés d’execució 

 
Estudi de la viabilitat d’habitatges tutelats per a la gent gran 
Els habitatges tutelats són una bona solució que permet que la persona sigui autònoma i que pugui rebre 
assistència pel que fa als serveis bàsics. Des de l’Ajuntament estudiarem la viabilitat de desenvolupar ini- 
ciatives en aquest sentit. 

Executat i/o en funcionament 
 

Nou casal per a la gent gran a la zona Marina–Nucli Antic 
Crearem un nou casal de la gent gran al futur centre cívic que s’ubicarà al carrer Lo Gaiter del Llobregat / 
carrer del Prat i que s’afegirà a la xarxa d’espais per a la gent gran existent a la ciutat. 

Executat i/o en funcionament 
 

Projecte Antenes 
El Projecte Antenes és un servei de voluntariat per atendre persones de més de 80 anys que viuen soles, 
per tal de prevenir situacions de risc i aïllament i afavorir el seu accés als serveis que necessiten per al seu 
benestar personal. 

Executat i/o en funcionament 
 

Aspectes bio saludables 
Habilitarem als parcs de la ciutat més zones amb jocs bio saludables per a les persones grans. 

Executat i/o en funcionament 
 

Projecte digital Familiar 
Aquest projecte té com a objectiu evitar l’aïllament de les persones grans i afavorir els vincles i la comuni- 
cació amb el seu entorn familiar i comunitari fent ús dels recursos tecnològics existents. 

Executat i/o en funcionament 
 

1.4 Igualtat de gènere i valors de ciutadania 
 

Objectius 
 

• Treballar per garantir la igualtat de dones i homes. 
 

• Garantir els drets de les persones dels col•lectius LGTBI. 
 

• Treballar per garantir el drets, la participació i la integració de les persones estrangeres a la nostra comunitat. 
 

• Contribuir a la reducció de les desigualtats entre països rics i pobres, i les injustícies que genera la globa- 
lització de l’economia mundial, amb el foment de projectes de solidaritat i cooperació. 

 
Accions per garantir la igualtat de dones i homes 
 
Pla Local d’Igualtat 
Desenvoluparem el Pla des d’una perspectiva transversal i integrada en tots els àmbits del govern municipal. 
Executat i/o en funcionament 

 
 
 



9  

 
Pla específic per a la prevenció i l’eradicació de la violència de gènere en el marc del Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats Dona-Home existent al Prat 
Intensificarem els programes educatius i de sensibilització adreçats als joves, així com la millora dels siste- 
mes de detecció i atenció a les dones víctimes de la violència masclista. 
Executat i/o en funcionament 

 
SIAD (Servei d’ Informació i Atenció a les Dones) 
Potenciarem els serveis d’atenció, acompanyament i assessorament a les dones, per contribuir a l’eradica- 
ció de la violència masclista. Treballarem especialment amb la comunitat educativa: alumnat, professorat 
i famílies. 
Executat i/o en funcionament 

 
Increment de la participació activa de les dones en tots els àmbits 
Potenciarem el Consell de les Dones com a instrument de participació i de canalització de les necessitats, 
demandes i propostes de les dones del Prat. 
Executat i/o en funcionament 

 
Aprovació del Pla Intern d’Igualtat 
L’Ajuntament assegurarà el compromís amb la igualtat de gènere dins de l’organització municipal, així com 
la promoció de la perspectiva de gènere en el seu funcionament intern. 
Executat i/o en funcionament 

 
Accions per garantir els drets de les persones pertanyents als col•lectius LGTBI 
 
Vetllar per l’aplicació al municipi de la Llei catalana LGTBI 
Crearem un pla local d’actuació integral com a eina per garantir de forma eficaç els drets del col•lectiu LGTBI. 
Executat i/o en funcionament 

 
Programa de sensibilització i formació contra l’LGTBIfòbia 
Per evitar situacions d’assetjament, es farà èmfasi especial en el col•lectiu jove i en els espais de socialització 
juvenil de la ciutat, així com en els centres educatius. 
Executat i/o en funcionament 

 
Accions per garantir els drets de les persones estrangeres 

 
Pla Local per a una nova ciutadania i immigració 
Continuarem portant a terme les accions previstes al Pla, prioritzant les accions d’acollida i els serveis de 
mediació intercultural per garantir una bona convivència a la nostra comunitat en l’exercici dels drets i deures 
de tots els ciutadans i les ciutadanes. 
Executat i/o en funcionament 

 
Pla d’acollida per a persones refugiades 
En el marc de la Xarxa de Ciutats Refugi, desenvoluparem el pla d’acollida, prioritzant accions d’acollida, 
sensibilització i convivència davant la greu crisi humanitària que viuen les persones refugiades. 
Executat i/o en funcionament 
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Accions per fomentar la solidaritat i la cooperació 

 
Programes d’educació per al desenvolupament i accions de sensibilització per enaltir els valors de la 
diversitat, la solidaritat i la cooperació 
Continuarem promovent actuacions educatives basades en els valors de la solidaritat i la cooperació, espe- 
cialment en l’àmbit dels centres educatius. Potenciarem projectes locals que tinguin com a eixos principals 
la defensa dels drets humans i la pau, així com el respecte entre les persones de diferent condició social, 
ètnica i cultural. 
Executat i/o en funcionament 

 
Continuarem potenciant El Prat Solidari 
Com a organisme de participació de les entitats i ONG del municipi, i d’articulació de les accions de soli- 
daritat al nostre municipi. 
Executat i/o en funcionament 

 
 

1.5. Habitatge 
 

Objectius 
 

• Intervenir per aconseguir l’accés a un habitatge digne i evitar la pèrdua de l’habitatge habitual. 
 

• Incrementar la disponibilitat d’habitatge de lloguer social i oferir-lo a les persones en risc d’exclusió resi- 
dencial. 

 

• Incrementar el parc d’habitatge municipal mitjançant cessions, compres o construcció. 
 

• Utilitzar els mecanismes legals existents per tal d’afrontar el compliment efectiu del dret a l’habitatge. 
 

• Potenciar l’Oficina Local d’Habitatge, que actualment es presta des de l’empresa municipal Prat Espais, 
per fer una intervenció activa, de marcat caràcter social, en totes les vessants del mercat d’habitatge local. 
 
Accions de promoció de la funció social de l’habitatge 

 
Mantenir actualitzat el cens d’habitatge buit 
Cal fer una actualització permanent del cens d’habitatge buit, per conèixer on és, de qui és i en quina situació 
es troba. I també per disposar de dades correctes que permetin establir mesures de mobilització del parc 
vacant mitjançant lloguers assequibles. 
Executat i/o en funcionament 

 
Ajuts estables al pagament del lloguer 
Estudiar la viabilitat d’obrir una línea d’ajuts al lloguer complementaria a les línies d’ajut públic ja existent. 
Executat i/o en funcionament 

 
Prevenir els desnonaments i intervenir-hi si n’hi ha 
Cal reforçar la coordinació amb els jutjats per conèixer els processos de desnonament al més aviat possible 
i poder mediar amb els propietaris per arribar a una solució justa per a les dues parts. En el cas de no poder 
evitar el desnonament, l’actuació municipal s’adreçarà a aconseguir un reallotjament digne. 

Executat i/o en funcionament 
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Mobilització dels habitatges buits de petits propietaris 
Cal difondre l’existència de programes municipals orientats a captar pisos buits de petits propietaris en què 
es garanteix el cobrament de les rendes. L’objectiu és generar confiança en els petits propietaris, perquè els 
destinin al lloguer a preus assequibles. 

Executat i/o en funcionament 
 

Intervenció en els habitatges ocupats 
S’ha d’impulsar un pla d’intervenció en les ocupacions d’habitatges que permeti actuar de manera diferen- 
ciada davant les diferents situacions. 
En procés d’execució                                                 

 
Gestió del parc públic d’habitatges 
Col•laborarem amb l’Agència Catalana d’Habitatge en la gestió del seu parc al municipi per tal d’afavorir la 
ràpida adjudicació dels habitatges que aquest organisme recupera, amb el propòsit de donar resposta a la 
ciutadania en un moment de forta demanda d’habitatge. 

Executat i/o en funcionament 
 
Accions per incrementar el parc d’habitatge municipal 
 
Promoció de la cessió voluntària de pisos buits de grans propietaris 
Impulsarem acords, ja siguin de cessió o de venda per sota de preus de mercat, amb les entitats financeres. 
I en cas de no arribar a acords, utilitzarem tots els instruments legals que permeten, entre d’altres coses, 
sancionar els grans propietaris d’habitatge buit. 

Executat i/o en funcionament 
 

Adquisició d’habitatges en condicions econòmiques adients 
Farem ús del dret d’adquisició preferent dels habitatges procedents d’execucions hipotecàries, en cas que 
les entitats vulguin desfer-se’n aplicant el Decret llei 1/2015. 

Executat i/o en funcionament 
 

Increment de les actuacions sancionadores a grans propietaris de pisos buits, la cessió obligatòria i el 
dret de tempteig i retracte 
Aplicarem la normativa d’habitatge, com la Llei pel dret a l’habitatge del 2007, el Decret llei 1/2015, de mesu- 
res urgents, i la Llei 24/2015, contra l’emergència habitacional, per posar fi als usos antisocials de l’habitatge 
que fan alguns grans propietaris. 

Executat i/o en funcionament 
 

Foment de la construcció d’habitatges destinats al lloguer 
Arribarem a acords amb entitats socials, cooperatives d’habitatge o institucions públiques per promoure la 
construcció d’habitatges destinats al lloguer en el sòl municipal, a les zones del Prat Sud i en altres àmbits 
de desenvolupament urbà. 

Executat i/o en funcionament 
 

1.6. Salut de qualitat 
 

Objectius 
 

• Garantir una sanitat pública universal i de qualitat. 
 

• Millorar la governança i la participació ciutadana en la salut pública. 
 

• Fomentar l’adquisició d’hàbits de vida saludables. 
 

• Millorar el tractament de les addiccions. 
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• Vetllar per la protecció de la salut dels ciutadans i ciutadanes. 
 
Accions per garantir una sanitat pública universal i de qualitat 
 
Elaboració del Pla Local de Salut 
Elaborarem un Pla Local de Salut que fixi les estratègies, les prioritats i els objectius per a la millora de la 
qualitat de vida dels pratencs i les pratenques. 
Executat i/o en funcionament 

 
Suport a les entitats que treballen per la promoció de la salut 
Continuarem donam suport a les entitats que fan accions de sensibilització i presten assistència als malalts 
crònics i els seus familiars, com l’Associació de Familiars d’Alzheimer, l’Associació contra el Càncer, la Creu 
Roja, etc. 
Executat i/o en funcionament 

 
Constitució del Consell Municipal de Salut 
Crearem un consell municipal de salut, que serà un òrgan participatiu de supervisió, seguiment i deliberació 
sobre els serveis públics de salut. 
Executat i/o en funcionament 

 
Participació en la governança de la salut al Prat 
L’Ajuntament vol col•laborar amb la Generalitat per vetllar per la qualitat de l’assistència que es presta als 
centres d’atenció primària i a l’Hospital de Bellvitge, i perquè aquests ens tinguin una dotació de recursos 
adequada. Demanarem a la Generalitat que reprengui el Govern Territorial de Salut, perquè l’Ajuntament 
torni a participar de forma activa en les decisions sobre la gestió de la salut del nostre municipi. 
Executat i/o en funcionament 

 

Accions per fomentar l’adquisició d’hàbits de vida saludables 
 

Programes d’atenció comunitària 
Conjuntament amb els centres d’atenció primària, crearem nous programes per fomentar l’activitat física i 
els hàbits saludables amb la participació del teixit associatiu local. 
Executat i/o en funcionament 

 
Programes d’educació per a la salut als centres educatius 
Portarem a terme programes educatius amb continguts de desenvolupament personal, salut afectiva i 
sexual, hàbits saludables, prevenció de conductes addictives, cura del cos, primers auxilis i autoprotecció, 
etc. als centres educatius del Prat. 
Executat i/o en funcionament 

 
Nous recursos d’atenció a les addiccions 
Reforçarem els programes de prevenció i millorarem els programes d’atenció a les addiccions. 
Executat i/o en funcionament 

 
Servei d’informació sobre sexualitat i anticoncepció (SISA) 
Mantindrem el servei gratuït per als joves d’informació i orientació sobre sexualitat, anticoncepció o malalties 
de transmissió sexual. Treballarem les actituds d’acceptació, tolerància i respecte per les diferents opcions 
sexuals, les pròpies i les dels altres. 
Executat i/o en funcionament 
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Seguretat alimentària 
Continuarem augmentant els controls sobre els nombrosos punts de restauració i altres establiments ali- 
mentaris, així com als menjadors de les escoles i residències. 
Executat i/o en funcionament 

 
Sanitat ambiental 
Continuarem treballant per minimitzar els riscos derivats dels mosquits, les plagues i altres concentracions 
d’animals, la prevenció de la proliferació de la legionel•la i la salubritat dels llocs públics, incloses les piscines, 
de forma coordinada amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
Executat i/o en funcionament 

 
Colònies controlades de gats 
Posarem en funcionament noves colònies controlades de gats. 
Executat i/o en funcionament 

 
Accions de Consum 

 
Augment dels canals de consulta 
Facilitarem l’ús de plataformes digitals per resoldre qualsevol dubte respecte als drets i deures com a con- 
sumidors. 
Executat i/o en funcionament 

 
Educació per al consumidor a les escoles i als comerciants 
Portarem a terme accions de formació tant per als consumidors com per als comerciants, per garantir el 
coneixement dels deures i les obligacions d’uns i altres. 
Executat i/o en funcionament 

 
 

1.7. Esport per a tothom 
 

Objectius 
 

• Fomentar la pràctica esportiva de tota la població, especialment els joves, les dones, la gen gran i les 
persones amb diversitat funcional. 

 

• Ampliar l’oferta pública esportiva i millorar els equipaments. 
 

• Fomentar els programes esportius en edat escolar i els aspectes. educatius i de formació en valors. 
 

• Donar suport als clubs i les entitats esportives de la ciutat. 
 

Accions per fomentar la pràctica esportiva, ampliar l’oferta pública esportiva 
i millorar els equipaments 

 
Elaborar un pla local d’esport 
El Pla Local d’Esport esdevindrà una eina útil per definir les línies estratègiques a seguir als diferents àmbits 
de l’esport de la ciutat, des de l’esport en edat escolar a l’esport de competició i fins a l’esport de lleure. 

Executat i/o en funcionament 
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Promoció de l’activitat   física i l’esport 
Farem campanyes de promoció de l’activitat física i l’esport entre la població en general i també adreçades 
a col•lectius específics com els joves, les dones, la gent gran i les persones amb diversitat funcional. També 
continuarem organitzant actes esportius populars com les curses populars i la bicicletada. Impulsarem, 
també, esdeveniments esportius d’interès organitzats pels clubs i les entitats. 

Executat i/o en funcionament 
 

Programes esportius adreçats a persones amb diversitat funcional 
Facilitarem l’accés a les instal•lacions esportives a entitats que treballin amb col•lectius de persones amb 
diversitat funcional, amb malalties cròniques o en situació de vulnerabilitat. 

Executat i/o en funcionament 
 

Ampliació de l’oferta de programes de salut i esport 
En coordinació amb els centres de salut d’atenció primària, ampliarem l’oferta de programes esportius 
adreçats a col•lectius amb problemàtiques de salut. 

Executat i/o en funcionament 
 

Increment de les places d’abonament al CEM Sagnier 
Ampliarem i equiparem l’espai de gimnàs i remodelarem els vestidors. 
No es realitzarà en aquesta legislatura                                                                                            

 
Ampliació de les activitats dirigides al CEM Fondo d’en Peixo 
Incorporarem noves activitats dirigides, tant per a abonats com per a no abonats. 

Executat i/o en funcionament 
 

Millores als camps de futbol: Estruch, Sagnier i Julio Méndez 
Construirem una nova grada i vestidors al Camp del Sagnier, canviarem la gespa de l’Estruch i millorarem 
la grada del Julio Méndez. 

Executat i/o en funcionament 
 

Consolidació del Centre Municipal de Vela 
Incorporarem noves activitats i serveis per consolidar el Centre Municipal de Vela com a centre de referència 
en la pràctica de la vela lleugera. 

Executat i/o en funcionament 
 

Foment de la pràctica esportiva a l’espai públic 
Millorarem els itineraris pel riu i el camí de la platja i els dotarem d’equipaments, mobiliari i aparells per 
facilitar l’activitat esportiva a l’aire lliure. 
Instal•larem taules de ping-pong a l’espai públic. 

Executat i/o en funcionament 
 

Foment de nous esports alternatius en espais no convencionals 
Ampliaren el parc d’skate i instal•larem un equipament d’Street Workout. 

Executat i/o en funcionament 
 

Accions per fomentar els programes esportius en edat escolar 
 

Catàleg unificat de les activitats esportives en edat escolar 
Culminarem el desenvolupament de l’actual model esportiu en edat escolar amb la creació d’un catàleg 
unificat d’activitats esportives que inclogui les extraescolars del centres educatius i les que organitzen els 
clubs i les entitats esportives. 
En procés d’execució 
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Beques esportives 
Ampliarem la dotació econòmica per garantir que cap infant quedi exclòs de la pràctica de l’esport per 
motius econòmics. 

Executat i/o en funcionament 
 

Millora de les instal•lacions esportives dels centres educatius 
Elaborarem un pla de millora dels equipaments esportius dels centres escolars per garantir un nivell de 
qualitat adequat. 

Executat i/o en funcionament 
 

Promoció de l’educació en valors a la pràctica esportiva 
Tant als entrenaments com a les competicions portarem a terme campanyes de sensibilització que eradiquin 
la violència, el sexisme i el racisme de la pràctica esportiva i promoguin l’esforç, la integració, el respecte i 
la participació. 

Executat i/o en funcionament 
 

Ampliació del programa de natació escolar gratuït per als centres educatius 
Reordenarem l’actual programa de natació escolar per a alumnes de primer de primària i donarem la pos- 
sibilitat que també hi accedeixin els alumnes de segon. 
No es realitzarà en aquesta legislature                                                                                                 

 
Desenvolupament del Club Esport Jove 
Ampliarem el nombre de places i les activitats del Club Esport Jove i crearem nous programes esportius 
adreçats als joves. 

Executat i/o en funcionament 
 

Accions de suport als clubs i les entitats esportives 
 
Servei d’assessorament per a les entitats esportives 
Facilitarem assessorament per a la gestió administrativa, laboral, comptable i fiscal dels clubs i entitats 
esportives perquè puguin adaptar-se a les noves normatives. 

Executat i/o en funcionament 
 

Cursos per a entrenadors, monitors i gestors de les entitats esportives 
Per millorar la formació de les persones que es dediquen a l’esport. 

Executat i/o en funcionament 
 

Implantació del segell de qualitat “Escola Esportiva Prat” 
Continuarem implantant aquesta acreditació per a les entitats esportives que tenen un compromís de millora 
contínua, a través de mecanismes d’assessorament especialitzat, formació específica i visibilitat de marca. 

Executat i/o en funcionament 
 

1.8. Convivència ciutadana 
 

Objectius 
 

• Promoure els comportaments cívics. 
 

• Desplegar plans d’intervenció comunitària als barris. 
 

• Potenciar la mediació en la resolució de conflictes. 
 

• Garantir la convivència ciutadana de manera segura. 
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Accions per promoure la convivència ciutadana 
 
Elaboració d’un pla integral per a la convivència 
En col•laboració amb el teixit associatiu i veïnal i la ciutadania en general, elaborarem un pla integral que 
fomenti el sentit de pertinença a la comunitat des de l’exercici de la ciutadania activa i basat en la prevenció 
i l’anticipació de conflictes. 

Executat i/o en funcionament 
 

Campanyes i actuacions per impulsar comportaments cívics 
Portarem a terme actuacions i campanyes de corespronsabilització i civisme adreçades al conjunt de la 
població amb el suport d’agents cívics per tal de fer arribar els missatges d’una forma educadora i directa. 

Executat i/o en funcionament 
 

Menys sorolls al carrer 
Amb la implicació del teixit associatiu i veïnal elaborarem una nova normativa per minimitzar el soroll de 
les activitats a l’espai públic. 
No es realitzarà en aquesta legislatura 

 
Activitats educatives en valors de civisme i convivència 
Incorporarem activitats educatives en valors i civisme, tant al catàleg de serveis per als centres educatius, 
com en els centres cívics, les associacions de veïns, entitats esportives, culturals i altres. 
Es treballarà per la corresponsabilització de la ciutadania per tal de millorar el civisme i respecte a la ciutat, 
tot generant un compromís cívic i col•lectiu 

Executat i/o en funcionament 
 

Plans d’intervenció comunitària 
Es dissenyaran i desplegaran plans d’intervenció comunitària als barris, adaptats a les diferents singularitats. 
No es realitzarà en aquesta legislatura 

 
Horts comunitaris 
Incrementarem l’oferta d’horts comunitaris per a diferents col•lectius. 

Executat i/o en funcionament 
 

Servei de Mediació Ciutadana 
Apostarem per la mediació com a recurs eficaç per a la resolució de conflictes de convivència veïnal, a 
l’espai públic i a les famílies. 

Executat i/o en funcionament 
 

Policia de proximitat 
Promourem l’acció conjunta de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra a cada barri, per aconseguir co- 
neixement i complicitats positives amb el veïnat. 
No es realitzarà en aquesta legislatura 

 
Potenciació de la compensació de les sancions mitjançant treball o accions socials comunitàries  
Potenciarem les mesures alternatives a les sancions. L’objectiu és implicar la ciutadania en la responsabilitat 
que té respecte de la infracció comesa i generar un compromís cívic des de la reflexió i la consideració del 
què és particular i col•lectiu. 

Executat i/o en funcionament 
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