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Presentació
El Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 partia d’una certesa: l’orgull del nostre model de ciutat.

“Enlloc estava escrit, quan el 1979 la ciutadania va recuperar la democràcia local, que el Prat 
esdevingués el model de progrés, transformació social i sostenibilitat ambiental que és avui en 
dia”, deia el PAM que va ser elaborat i aprovat en un temps rècord, el desembre del 2019, amb 
el suport de l’àmplia majoria del plenari municipal, i en concret el dels grups que conformen el 
govern municipal (el Prat en comú i el PSC) a més del d’ERC, i l’únic vot contrari de C’s.

Aquest Prat d’avui que ens enorgulleix, és el fruit d’una obra col·lectiva, liderada per l’Ajuntament però 
en la qual hi ha contribuït moltes persones i entitats, i és el resultat de molts anys d’esforços i avenços. 
I el PAM 2020-2023 recollia aquesta certesa per marcar-se un repte: actualitzar aquest model de 
ciutat, per tal de donar resposta als nous reptes del present, i assentar així, sobre els mateixos valors 
que han inspirat el Prat d’avui, el Prat del futur, la ciutat de la propera dècada. Per seguir sent referents 
en solidaritat i cohesió, en innovació i en sostenibilitat, en equilibri territorial i en transformació social.

El repte que es marcava el PAM era ambiciós, i assolir-lo ha estat encara més complicat en uns 
anys que han exigit el millor de nosaltres mateixos. Pocs mesos després de l’aprovació del PAM, 
el març del 2020, un nou virus desconegut s’estenia pel món. I sacsejava el planeta. De la nit al 
dia ens vam haver de confinar i vam haver d’aturar l’economia per ajudar aquells i aquelles pro-
fessionals sanitàries que treballaven per frenar la malaltia. De la nit al dia també es van haver de 
reorganitzar els serveis i recursos municipals, capgirant les prioritats, per atendre una urgència 
que era en primer terme sanitària, però també social i econòmica. En aquest context, l’Ajunta-
ment va reaccionar com sempre ho hem fet al Prat: a través de la concertació i apostant per la 
solidaritat. L’administració municipal va liderar una taula local de reconstrucció en la qual tots 
els agents socials, econòmics, sindicals i polítics rellevants de la ciutat van acordar i desplegar 
l’estratègia Ara més que mai, el Prat. Un full de ruta que va implicar una revisió del PAM, per des-
cartar d’una banda aquells objectius que passaven a un segon terme davant de la urgència de la 
reconstrucció i, de l’altra, per accelerar alguns dels objectius previstos o incorporar-ne de nous.

L’assumpció amb què l’estratègia Ara més que mai, el Prat encarava el repte de la reconstrucció 
era la mateixa que subjau al PAM: que la millor garantia que tenim al Prat per encarar les adver-
sitats i projectar-nos al futur és el nostre model de ciutat. En temps de pandèmia va resultar més 
evident que mai la importància de comptar amb una ciutat solidària, enxarxada, amb serveis 
públics robustos i un territori equilibrat.

El Prat d’avui és una obra col·lectiva. I el PAM 2020-23 
es marcava el repte d’actualitzar el model de ciutat que 

l’ha inspirat per projectar el Prat del futur.

El repte que ens marcàvem el 2019 era ambiciós,  
i assolir-lo ha estat complicat en uns anys que han 
exigit el millor de nosaltres. Pocs mesos després  

de l’aprovació del PAM esclatava la pandèmia.
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Tot just quan començàvem a superar la pandèmia, la nostra ciutat va patir un nou embat: la propos-
ta d’ampliació de l’aeroport del Prat, que amenaçava amb destruir l’entorn que tant ens ha costat 
conquerir i protegir. De nou, la ciutat va respondre amb una sola veu i gràcies al lideratge municipal. 
Dient que no cedirem ni un pam més del nostre territori, i que fer-ho, defensar el Delta del Llobregat 
que habitem, és la nostra forma de posar un gra de sorra en la defensa del planeta. De nou, aquesta 
amenaça va fer palesa un cop més la importància i el valor del nostre model de ciutat.

Durant aquests darrers anys hem fet front a tots aquests reptes i totes aquestes urgències. I si 
les hem pogut superar ha estat precisament gràcies a que mai hem deixat de banda el nostre 
full de ruta: el Pla d’Actuació Municipal. Mentre impulsàvem la reconstrucció de la ciutat i defen-
sàvem el seu territori, no deixàvem de treballar per la materialització dels projectes previstos en 
aquest document.

El resultat d’això és que aquell Prat del futur que dibuixàvem al PAM ja es comença a fer present.

Refermàvem el 2019 la importància de ser una ciutat que inverteix en cohesió social, solidària 
i enxarxada, que posa les cures al centre. I la pandèmia no ha fet més que refermar l’encert de 
seguir sent una de les ciutats de l’Estat que fa una major inversió social, i de voler innovar per 
passar d’una acció social assistencialista a una que tingui per objectiu empoderar les persones 
en tota la seva diversitat i en totes les seves fases de la vida. Obrint nous serveis com l’Oficina 
Integral d’Atenció Social, fent més públics i més propers serveis ja existents com el SAD, o pro-
jectant una residència municipal per a gent gran basada en el respecte per a la seva autonomia. 
Una residència que ja està dissenyada i llesta per començar-se a construir.

Destacàvem el 2019 la nostra voluntat de seguir apostant per l’educació i la cultura com a eines 
de transformació. I en aquests darrers anys, programes com IntersECCions, serveis com l’Escola 
d’Arts en Viu o equipaments com L’Artesà no només han arribat cada vegada a més veïns i veïnes 
del Prat, sinó que han esdevingut un referent reconegut a Catalunya en aquest àmbit.

Parlàvem el 2019 de la importància de ser una ciutat activa i saludable, i si alguna cosa ens ha 
ensenyat la pandèmia és la centralitat d’aquest objectiu. Una pandèmia que ha ressaltat la im-
portància de treballar per millorar l’atenció sanitària, i de que aquesta atenció entengui la salut 
de forma global. Així ho fan serveis com el de la Prescripció social que hem posat en marxa. Els 
efectes del confinament han posat de relleu la importància de cuidar també l’atenció a la salut 
mental, i de nou aquí la ciutat del Prat va ser pionera, posant en marxa nous serveis ja la tardor 
del 2020 com l’espai Situa’t i els grups de suport mutu. Unes passes endavant en matèria de 
promoció de la salut que van acompanyats d’una reivindicació i defensa de la sanitat pública i la 

L’atzucac sanitari, social i econòmic de la covid ha posat 
de relleu que la millor garantia que tenim per fer front a 

l’adversitat és reforçar el nostre model de ciutat.

Davant l’amenaça d’ampliació de l’aeroport, la ciutat ha 
reaccionat amb una sola veu, defensant el Delta, que és una 

forma de contribuir des del Prat a la defensa del planeta.
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seva millora. En aquest sentit, cal destacar la coordinació amb l’administració competent en la 
matèria, la Generalitat, que ha conduit a la signatura d’un compromís per impulsar un nou CAP i 
CUAP a la ciutat que modernitzarà i ampliarà els serveis existents al del Disset de Setembre. La 
pandèmia ha realçat també la importància de l’esport, i el seguim promovent a la ciutat impul-
sant la millora d’equipaments com el Camp de Futbol del Sagnier, amb una nova grada, o el CEM 
Estruch, on s’està construint un nou frontó.

La ciutat del 2019 es marcava l’objectiu de seguir perfilant la seva frontera sud, amb un eixample 
que endreci la transició de l’urbs cap als espais naturals i agraris. Aquest Eixample Sud ha seguit 
prenent forma, i permetrà duplicar el parc d’habitatge públic protegit al Prat, mentre la ciutat es 
replantejava el barri que ha d’ocupar els actuals descampats industrials al nord de la ciutat. El 
resultat d’aquest replantejament és que avui estem tramitant una proposta que aspira a fer de la 
Seda-Paperera un referent en matèria de sostenibilitat i energia i que garanteix que un de cada 
dos pisos que s’hi facin seran protegits i un de cada quatre, públics i de lloguer assequible. Un 
barri modèlic de com volem que sigui el Prat del futur. I mentrestant, seguim millorant l’espai 
públic de la ciutat: un nou eix verd i ciutadà pren forma a l’Avinguda del Canal, pren forma la 
superilla a l’entorn dels carrers Sant Pere, Sant Boi i Viladecans, s’estan executant les millores 
codissenyades amb el veïnat a les places Disset de Setembre i Estany de Sant Maurici i al Passeig 
Ramon Codina... Un nou espai públic que ha d’endreçar una mobilitat més sostenible. En aquest 
sentit, hem impulsat nous serveis públics com la bicicleta i el vehicle elèctrics compartits, i hem 
millorat el transport públic, per exemple amb un bus llançadora que ens connecti amb Bellvitge 
i que ben aviat entrarà en funcionament.

Afirmàvem el 2019, quan la guerra encara no havia esclatat a Ucraïna i encara no es preveia la 
subsegüent crisi energètica al continent, de la importància d’impulsar una transició energètica da-
vant de l’emergència climàtica. Quatre anys després, si podem ser referents en un context en què 
ningú dubta de la importància d’aquest repte és perquè ben aviat vam començar a desplegar un 
pla d’accions que ha passat per la instal·lació de plaques fotovoltaiques als sostres d’una vintena 
d’edificis públics, l’obertura de la Casa de l’Energia com a equipament de referència en matèria 
d’estalvi elèctric, i que ha tingut com a culminació la creació de l’Energia del Prat, una comunitat 
energètica local que comença a caminar de la mà de PIMEs, entitats locals com Fundesplai o la 
COV, i veïnat articulat entorn de l’energia com a vector democratitzador i d’empoderament ciutadà.

El 2019 crèiem que calia posar les cures al centre, i la 
pandèmia no ha fet més que realçar la importància de 
projectes com la millora del SAD, l’impuls d’una nova 

residència municipal i de nous serveis com l’OIAS.

Impulsem un espai públic que posi les persones al centre 
i una mobilitat més sostenible, com fan moltes ciutats. I al 
Prat, a més, acompanyem aquesta transformació de nous 

serveis com la bicileta i el vehicle elèctric compartits.
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Ens marcàvem el 2019 l’objectiu de ser una ciutat encara més pròspera i innovadora, capaç de 
generar riquesa i de posar aquesta riquesa al servei del bé comú. I la pandèmia ens ha obligat 
a fer un salt endavant en matèria de digitalització, d’innovació, i a l’hora d’acompanyar els i les 
treballadores i el teixit productiu de la ciutat per fer-lo més resilient. Amb propostes innovadores 
com la targeta Marketprat, les noves Oficines d’Atenció a l’Empresa i de suport als polígons, o 
projectes pilot en matèria d’FP dual que estem desplegant.

Quan formulàvem el PAM, el 2019, vivíem una feliç revolta feminista que ha arribat per quedar-se. 
Lamentablement, poc després vam haver de fer front al primer assassinat masclista conegut i 
percebut com a tal a la nostra ciutat. Davant del qual vam respondre amb una sola veu i refermant 
el nostre compromís per fer del Prat una ciutat on tothom, i totes les dones, puguin viure sense 
por i en peu d’igualtat. Per això, hem augmentat els recursos en serveis com el SIAD. I també hem 
impulsat el suport al col·lectiu LGBTI+, que el juliol del 2022 va protagonitzar la primera marxa 
de l’Orgull al Prat, una cita que ha arribat per quedar-se al ric calendari festiu pratenc. Paral·lela-
ment, reforçàvem els serveis de mediació, referents a Catalunya, i l’acompanyàvem dels de bon 
veïnatge, mentre modernitzàvem també la policia local, incorporant nous agents, especialment 
dones, dotant-la de noves eines com drones o renovant i electrificant el seu parc mòbil. Tot amb 
un objectiu: que el Prat segueixi sent una ciutat segura que tothom pugui gaudir en llibertat i amb 
seguretat, independentment de la seva condició.

Així mateix, el 2019 començava a caminar una nova i inèdita regidoria de memòria que ha recu-
perat el record d’aquells homes i aquelles dones que ens van precedir en aquesta lluita per una 
societat més lliure, fraterna i igual, com l’alcalde Lluís Serra Giribert, que ja té un carrer a la ciutat i 
una Stolperstein a la plaça de la Vila, i la resta de regidors republicans assassinats pel franquisme 
només pel seu compromís amb aquests ideals, que des d’aquest mandat són recordats de forma 
perenne a la sala de plens gràcies a una placa de memòria. Aquestes han estat les llavors d’una 
política de memòria renovada que també ha impulsat exposicions i xerrades que han aportat nou 
coneixement històric sobre la lluita democràtica a la nostra ciutat i la repressió que va patir, i que 
ja té projectes per seguir desplegant-se en el futur.

La pandèmia ha realçat la importància de promoure un 
teixit productiu més resilient, i per això hem acompanyat 

comerç local i PIMEs de la ciutat amb propostes 
innovadores com la targeta Marketprat.

En aquests anys, la ciutat ha viscut la seva primera 
marxa de l’orgull LGBTI+ i les polítiques de memòria 

han experimentat un impuls inèdit al Prat.

Abans que la guerra a Ucraïna provoqués una crisi 
energètica a Europa, ja vam començar a assentar 

les bases de la transició energètica a la ciutat,  
i per això avui en dia el Prat n’és referent.
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El 2019 sabíem finalment que la digitalització de tots els àmbits de la vida havia arribat per que-
dar-se, i que en l’àmbit de l’administració pública això implicava una major transparència i partici-
pació. Quatre anys després, comptem amb una plataforma digital de participació, el Participa 311, 
en la qual hem fet processos com els pressupostos participatius i a través de la qual la ciutadania 
ha decidit per exemple quin ha de ser el segon festiu local de la ciutat. També comptem amb 
noves eines com un baròmetre municipal que ens permet conèixer de forma acurada la realitat de 
la nostra ciutat, i de serveis com l’OAC360 per acompanyar la ciutadania en els tràmits digitals.

Aquests són alguns exemples de projectes que venim impulsant al Prat des de fa anys per avançar 
cap al model de societat que cada cop esdevé més necessari. En efecte, a nivell europeu i després 
de la pandèmia s’imposa un nou sentit comú: ja ningú discuteix la necessitat de transicionar amb 
urgència cap a modes de produir, consumir i transportar-nos més sostenibles davant de l’emergèn-
cia climàtica, o de defensar la cohesió social, o d’impulsar una economia més resilient. En aquest 
context, la UE va posar mobilitzar els Fons Next Generation per donar suport arreu del continent a 
projectes que ens permeten avançar en aquest sentit. I el Prat n’ha estat un gran beneficiari, aprofi-
tant el fet que fa temps que treballem i innovem en aquesta direcció. A hores d’ara ja hem aconse-
guit captar més de 18 milions d’euros de fons europeus que ens permeten impulsar amb més força 
alguns dels projectes que ja estem fent realitat i que estan configurant el Prat del futur. Alguns d’ells 
són la residència municipal de gent gran, que ha captat més de cinc milions d’euros, la reforma de 
l’Avinguda del Canal, que n’ha captat 2,7 milions, l’ampliació del parc d’habitatge públic, amb més de 
cinc milions, l’impuls d’un equipament de llars municipals provisionals per a famílies que han perdut 
casa sevam que n’ha captat més de 200.000, la promoció de l’ocupació, que ha captat mig milió, o la 
millora de l’accessibilitat, amb un suport europeu de més de 70.000 euros. Confiem en poder seguir 
captant recursos de la UE per impulsar encara més el Prat del futur amb més projectes.

Aquest és un breu repàs d’algunes de les transformacions que hem viscut a la nostra ciutat grà-
cies al desplegament del PAM. Un desplegament que, com dèiem a l’inici, ha estat de tot menys 
plàcid i ha hagut de fer front a crisis globals i locals sobrevingudes. Si ja és natural que alguns 
dels projectes previstos inicialment en tot Pla d’Actuació plurianual s’hagin de revisar i descartar 
en el decurs de la seva materialització, això és encara més cert en anys com els que hem viscut. 
Però allò destacable no és això, sinó l’altíssim grau d’assoliment que malgrat aquest context 
presenta aquest balanç del compliment del PAM.

El Prat ha pogut captar ja més de 18 milions de fons 
europeus Next Generation perquè a la nostra ciutat 
portem temps treballant en la direcció que marquen 

aquests fons: l’impuls de ciutats i societats més 
sostenibles, resilients, i cohesionades.

Malgrat les crisis globals sobrevingudes, 
aquest balanç recull un altíssim grau 

d’assoliment dels objectius previstos al PAM.
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Aquest balanç és un exercici més de transparència entorn un PAM que, des de la seva aprova-
ció, disposa d’una eina de seguiment permanent publicada on-line, a elprat.cat/pam. Aquest 
document recull aquest seguiment quantitatiu del grau de compliment del PAM que qualsevol 
ciutadà o ciutadana ha pogut comprovar on-line durant tot el mandat. Però no ens limitem a això. 
L’acompanyem, també, d’una explicació per a cadascun dels vuit eixos del PAM dels principals 
assoliments, limitacions i reptes aconseguits.

“El que fem en aquest mandat determinarà les bases sobre les quals s’assentarà el Prat del futur”, 
escrivíem el 2019 al PAM. Aquest document vol ser, en definitiva, una diagnosi de com aquell Prat 
del futur que prevèiem el 2019 es va fent present. Hem començat a assentar les bases perquè 
els pratencs i les pratenques de les properes dècades puguin seguir assenyalant, amb orgull, 
com fem nosaltres, que aquest tros de delta és el seu lloc al món. En un món més sostenible, 
just i lliure.

Lluís Mijoler Martínez 
L’Alcalde

En resum, hem començat a assentar les bases 
perquè els pratencs i les pratenques del futur 
segueixin assenyalant amb orgull el Prat com 

el seu lloc al món.





Eix 1 
Una ciutat que cuida 
i garanteix drets
Si una de les característiques del Prat de les últimes dècades és el lideratge en les polítiques 
d’inclusió i cohesió social, aquests quatre anys han estat una demostració de com el municipi 
posa les persones al centre de les polítiques també en els moments més adversos i d’emergència.

El Pla d’Actuació Municipal marcava com objectiu l’enfortiment dels serveis de cura i l’acompa-
nyament en la garantia de drets bàsics. Els objectius de millora dels serveis socials bàsics, la 
cobertura de necessitats bàsiques, la millora de l’atenció a la infància i l’acompanyament per un 
envelliment digne i autonomia personal s’han acomplert amb escreix, superant el 90 %. Després 
d’aquests quatre anys els serveis d’atenció arriben a més persones, en millorem la qualitat i do-
nem resposta a noves vulnerabilitats amb innovació social i equipaments de referència.

/  Aquest mandat hem transformat les 
polítiques d’Acció Social amb l’objectiu de 
promoure l’autonomia personal en totes les 
etapes de la vida, també durant l’envelliment.



Innovació i desburocratització, amb nous 
serveis com l’Oficina Integral d’Atenció Social
Hem incrementat el nombre de professionals treballant als serveis socials i els especialitzats i 
ens hem organitzat per reduir la burocratització, millorar l’accés i la coordinació entre les dife-
rents xarxes d’atenció. 

Però més enllà de créixer en més d’un 30% en persones ateses als serveis socials, en els pro-
grames contra la solitud no desitjada, o els suport a l’alimentació i els ajuts a la infància que 
han arribar a més de 1540 infants per fer extra escolars també cal posar de relleu que els servei 
ha estat capaç d’innovar i plantejar noves mesures per adaptar-se als reptes que ha suposat la 
pandèmia i els seus efectes en les persones.

Podem dir que davant les dificultats hem accelerat projectes com la posada en marxa de la 
Oficina Integral d’Atenció Social, fent acompanyament a tràmits digitals, creant nous serveis 
d’atenció a la salut mental com el Servei d’Orientació a Famílies o la posada en marxa de grups 
de dol o de suport a persones cuidadores.

Durant el 2020 vam batre el rècord de 10000 persones ateses pels serveis socials bàsics i vam 
invertir gairebé 700000€ en ajuts d’urgència perquè ningú quedés enrere, arribant a 1035 famílies 
amb ajuts socials, un 175% més que l’any anterior.

A més a més, hem reforçat la coproducció de polítiques i es va fer palès amb el pacte de recons-
trucció de ciutat, on hem impulsat projectes codissenyats amb les entitats com la millora del 
model d’atenció a la infància en risc, l’acollida de persones migrades o refugiades o l’acompa-
nyament formatiu i laboral per joves amb vulnerabilitats.

Un 30%
han crescut els àpats a domicili 

en els darrers anys.

Més de 1540 
infants

reben ajuts per poder 
participar en activitats 

extraescolars.

700.000  
euros

es van mobilitzar durant  
la pandèmia perquè  

ningú quedés enrere.

1.035 
famílies

van rebre ajudes durant  
el 2020, un 175% que el 2019, 
perquè ningú quedés enrere.

Fins a 10.000
persones

van atendre els serveis 
socials bàsics durant 

la covid.

Una ciutat que cuida i garanteix drets
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De l’assistencialisme al foment de l’autonomia  
i la garantia de drets
També hem posat en marxa projectes d’innovació social per passar de l’assistencialisme al 
foment de l’autonomia i garantia de drets. Exemples en són la transformació del punt solidari 
en La Botiga que durant el 2022 ha arribar a 3500 persones esdevenint un referent d’innovació i 
participació de les persones en la gestió del projecte. També la implementació del Pla Estratè-
gic de Serveis Socials per millorar la relació amb la ciutadania, la creació de xarxes de referents 
d’infància, habitatge o dependència ha suposat un canvi en el funcionament, alhora que hem 
reforçat la visió comunitària dels serveis socials. La transformació digital accelerada per la pan-
dèmia també ha suposat l’ampliació de les eines de relació amb les famílies, adaptant-nos  noves 
demandes, a l’atenció telefònica i virtual i a flexibilitzar les formes d’atenció.  

També hem millorat el model d’inserció laboral a persones vulnerables amb el nou “Jo Puc” o 
hem posat en marxa plans d’ocupació per facilitar la regularització de persones que fa anys que 
viuen al Prat i topaven amb molts obstacles administratius, unes polítiques d’inserció i formació 
a població vulnerable codissenyat amb els serveis d’ocupació de la ciutat, que han ampliat el 
nombre de persones actives i reduït de manera significativa l’atur en segmentats de població 
amb molt atur estructural.

També hem ampliat el servei Prelaboral, per acompanyar persones amb trastorn mental per mi-
llorar l’ocupabilitat, ampliant la inversió i treballant per la posada en marxa del club social amb 
un equipament amb millor dotació i dignificat.

La Botiga
un nou servei de garantia 

alimentària,  ha arribat a atendre 
3.500 persones el 2022.

La llar 
compartida

nou dispositiu per fomentar 
la inserció de persones que 

pateixen sensellarisme.

/  La Botiga, un projecte de garantia 
alimentària i apoderament comunitari, va 
començar a funcionar l’octubre del 2021.
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A més hem impulsat canvis organitzatius com la creació de l’àrea d’Acció Social i Comunitària 
per ampliar la capacitat de treballar en xarxa i amb mirada interseccional la lluita contra les desi-
gualtats. Fent equips pensant en la mirada d’inclusió de la diversitat sexual i de gènere, la cultural, 
religiosa, la diversitat funcional o combatent l’edatisme a l’hora d’articular serveis i projectes que 
pensin en tota la ciutadania.

Hem impulsat de manera decidida polítiques de millora d’atenció a la infància i adolescència, 
amb un Pla de Ciutat específic, l’enfortiment del treball en xarxa amb altres departaments, el 
desplegaments de serveis d’acompanyament a famílies que avui arriba a més de 400 d’elles o 
l’impuls de projectes comunitaris davant la vulnerabilitat emocional d’infants i joves després de 
la pandèmia. Hem ampliat l’escolarització 0-3 a més diversitat de famílies amb un increment de 
beques municipals a les bressol del 40% des del 2018.

A més a més, hem transformat el model d’atenció a infància en risc, de l’atenció segregada al 
centre obert, a un servei d’intervenció socioeducativa integral amb les famílies, que inclou infants 
entre els 0 i els 18 anys, amb figures com els educadors i els terapeutes que treballen per enfortir 
les capacitats parentals de les famílies en la criança. Un servei treballat amb les entitats de la 
ciutat on avui el Prat és un referent per la resta de municipis de Catalunya.

També hem impulsant noves maneres de treballar les desigualtats territorials, elaborant un Pla 
Estratègic pel barri de Sant Cosme, integrant l’equip social i comunitari, enfortint les polítiques 
de convivència, les activitats comunitàries i el treball colze a colze amb el Pla Educatiu d’Entorn.

Un SAD més proper i una residència que fomenti 
l’autonomia personal de la gent gran
I les persones grans han estat al centre de moltes de les polítiques de mirada universal. Perquè 
si l’edat genera discriminacions, la pandèmia ha colpejat durament la gent gran, incrementant 
la por i la incertesa. 

Una de les prioritats del mandat ha estat la millora dels serveis d’atenció domiciliària, com el 
SAD, la teleassistència i els àpats a domicili.

400 famílies
participen en el pla 

d’acompanyament en l’atenció 
a la infància i adolescència.

Un 40%
han crescut des del 2018 

les beques municipals per 
a escoles bressol. 

/  Des del 2021 el Servei d’Atenció Domiciliària 
el presta un ens públic, no mercantil, que ha 
desplegat un nou model més proper a les 
persones. Projectes com aquest han fet que 
el Prat sigui un dels sis territoris catalans 
on el Govern promou un projecte pioner 
d’atenció integrada social i sanitària.

Una ciutat que cuida i garanteix dretsEix 1
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/  Treballadors de la Fundació Rubricatus, 
dedicada a la inclusió sociolaboral de 
persones amb discapacitat, són els 
encarregats de repartir cada dia a més  
de 300 persones els àpats a domicili.

Pels serveis d’atenció domiciliària hem impulsat un nou model desmercantilitzat, fent-lo de gestió 
directa i amb més control públic i de proximitat. Ens hem plantat davant les grans empreses del 
sector que han precaritzat les cures, garantint un projecte d’estabilitat, incrementant els salaris 
i reconeixent els intervals de descans. Amb equips que treballen en territoris més petits, dividint 
la ciutat en 4 zones i poden coordinar-se amb els centres d’atenció primària i altres referents 
comunitaris. Amb un equip de 95 persones, el SAD ha prestat servei el 2022 a unes 700 persones. 
Millorant la qualitat i les queixes de les famílies s’han reduït un 80%.

També hem incrementat un 300% des del 2018 el nombre d’àpats a domicili per les persones 
grans, treballant amb la Fundació Rubricatus uns menús de qualitat que permeten ocupar a per-
sones amb discapacitat. Un servei que es va mantenir amb la pandèmia i es va veure reforçat.

Unes 700 
persones
de la nostra ciutat 

rebien el servei d’ajuda 
domiciliària el 2022.

Un 80%
han caigut les queixes de 
famílies que reben ajuda 
domiciliària des del canvi 

de model del servei.

En 4 zones
s’ha dividit el SAD per poder 

prestar un servei més pròxim i 
millor coordinat amb els CAP  

i altres serveis.

Un 300%
s’han incrementat des del 2018 els àpats a domicili 
per a les persones grans, i s’han millorat els menús 

que prepara i distribueix la Fundació Rubricatus.
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També hem fet el projecte tan esperat i iniciat la licitació 
de les obres de la nova residència municipal per perso-
nes grans. Una residència del segle XXI, amb 135 places 
públiques basada en petites unitats de convivència de 
15 persones que garanteixi la intimitat i fomenti l’auto-
nomia i la lliure elecció de les persones. Un projecte que 
vol ser una revolució en la manera d’atendre les perso-
nes, també durant l’envelliment. 

Aquest ha estat alhora un dels projectes escollits per rebre fons europeus per la seva qualitat, 
atorgant 5’2 milions per la seva construcció.

Descobreix en a 
quest vídeo com  
serà la nova  
residència  
municipal  
de gent gran.

/  Imatge del projecte “Una habitació pròpia” per a la nova residència 
municipal de gent gran. Aquest projecte s’articula en 15 unitats de 
convivència per garantir el respecte a la intimitat i l’autonomia de 
les persones que resideixin a l’equipament.

135 places
tindrà la nova residència 

municipal per a persones grans.

5,2 milions d’euros
de fons europeus ha aconseguit 
captar l’ajuntament per construir 
aquest equipament gràcies al seu 

 caràcter innovador.

15 persones
viuran a cadascuna de les unitats de 
convivència en què s’organitzarà la 
residència per respectar la intimitat  

i l’autonomia de les persones.

Una ciutat que cuida i garanteix drets
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Hem promogut un Pla d’Envelliment km0 per garantir que el Prat és una ciutat amable amb les 
persones grans, ampliant les oportunitats de gaudir de serveis i projectes que els equipaments 
ofereixen. Hem treballat des del punt d’atenció a la gent gran la promoció i informació específica, 
recuperant la revista de la gent gran. Hem fet un esforç per reactivar i ampliar els programes d’oci 
de la gent gran i la lluita contra l’aïllament, hem impulsat projectes tecnològic per a l’estimulació 
cognitiva. El projecte Antenes per combatre la solitud no desitjada ha crescut de manera im-
portant, col·laborant amb entitats i arribant a unes 200 persones acompanyades per voluntaris. 

Pel que fa a les polítiques d’inclusió, hem treballat amb Rubricatus per reforçar la seva tasca en 
inserció laboral i impulsar projectes de vida independent per a joves amb discapacitat intel·lec-
tual. Hem ampliat la inversió en transport adaptat en un 50% i treballat amb el conjunt de Depar-
taments per millorar l’accessibilitat de la ciutat. Avui podem dir que el 96% del pas de vianants i 
el 94% de les voreres del Prat són accesibles.

Pla Local d’Habitatge i un nou servei 
d’intervenció contra l’exclusió residencial
Conscients que la manca d’accés a l’habitatge és una de les principals causes de desigualtat i 
pobresa,  la planificació i impuls de projectes per ampliar el parc d’habitatge social de la ciutat ha 
estat una prioritat durant aquests quatre anys. S’ha elaborat el Pla d’Habitatge, aprovat a l’estiu 
de 2021, immediatament es va aprovar el Pla Local de de Rehabilitació que estructura l’estratègia 
de rehabilitació del municipi amb la participació de totes les àrees tècniques municipals implica-
des en el seu desenvolupament. Per altra banda s’han ampliat els habitatges destinats a atendre 
situacions d’emergència o d’exclusió residencial passant de 55 en 2018 a 120 en 2023, alhora 
s’ha creat el Servei d’Intervenció i Prevenció de l’Exclusió Residencial (SIPER) des d’on es realitza 
una atenció conjunta per Prat Espais i Acció Social a les situacions d’emergència habitacional o 
de gran vulnerabilitat, i que el 2021 va atendre 256 persones.

Un nou Servei d’Intervenció 
i Exclusió Residencial

s’ha creat per mirar d’evitar desnonaments tot 
coordinant els serveis d’Acció Social, de Prat Espais  

i juristes. El 2022 va atendre 236 persones.

A 200 persones
arriba el programa Antenes, contra la sol·litud no 

desitjada, que ha crescut en els darrers anys gràcies 
a la cooperació d’entitats i persones voluntàries.

Una ciutat que cuida i garanteix drets
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Coneixent les enormes dificultats que tenen una part de la ciutadania per a poder accedir a un 
habitatge, degut fonamentalment a la carestia del lloguer, l’Ajuntament ha desenvolupat dues 
línies d’actuacions; per una banda donar suport i implantar quan ha estat possible mesures legals 
de limitació de les rendes de lloguer i per altra ampliar el parc d’habitatge de lloguer assequible 
en el municipi. En aquest segon aspecte a curt termini s’han posat en marxa mesures com els 
ajuts econòmics al lloguer, incentius i bonificacions fiscals per a propietaris que cedeixen els 
seus habitatges a la Borsa de lloguer de Prat Espais, ampliació del volum de compra d’habitatges 
per destinar-los a lloguer assequible; a mig termini s’estan desenvolupant amb recursos propis, 
i també amb la col·laboració de tercers com la COV, tres promocions en sòl municipal a l’ARE 
Eixample Sud que entre 2025 i 2026 representaran més de 300 nous habitatges protegits de 
lloguer. I a més llarg termini s’està finalitzant la urbanització de la resta de l’ARE Eixample Sud, 
un polígon on està previst que el 50% dels habitatges siguin protegits i on una part d’aquests 
seran de lloguer. Finalment està en procés d’aprovació un nou planejament al nord de la ciutat, 
on l’habitatge assequible i de lloguer tindrà un gran pes en el conjunt, amb uns 2.400 habitatges 
de lloguer, arribant a representar un 45% del total.

Aquesta aposta decidida per les polítiques 
locals d’habitatge i per desenvolupar un am-
ple servei municipal d’habitatge s’estan fent 
amb un increment dels recursos econòmics 
i humans que l’Ajuntament destina a aquest 
àmbit o a la empresa municipal Prat Espais, 
i evolucionant el tipus de col·laboració amb 
altres administracions, fonamentalment la Generalitat. En aquest sentit s’està treballant amb 
l’Incasol per la cessió de part del seu parc de lloguer a l’Ajuntament per aconseguir millorar la 
seva gestió, o que l’Incasol pugui construir en sòl municipal noves promocions de lloguer però que 
siguin administrades pel propi municipi. Alhora amb l’Agència de l’Habitatge s’està acordant el 
traspàs de la competència del registre de sol·licitants d’habitatge protegit i de la seva adjudicació.

Descobreix aquí com seran  
els nous blocs d’habitatge  
públic de lloguer assequible  
a l’Eixample Sud i com  
apuntar-te al registre  
de sol·licitants d’habitatge.

De 55 a 120
habitatges per atendre 

situacions d’emergència.

300 pisos públics
es construiran a l’Eixample Sud, 

doblant el parc d’habitatge públic 
de protecció existent a la ciutat.Un de cada  

cinc pisos
construïts a l’àmbit de Seda-Paperera 
seran públics i de lloguer assequible.

/  Imatge del bloc de 71 habitatges que construeix Prat 
Espais. Aquest és un dels tres projectes d’habitatge 
públic de lloguer assequible que s’impulsen a l’Eixample 
Sud i que duplica el parc existent actualment a la ciutat.
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Certament, hi ha alguns projectes que s’han vist afectats pel context de pandèmia però també 
de canvis polítics i d’interlocutors en el govern de la Generalitat i no han pogut avançar tan com 
havíem planificat. Qüestions com la integració de dades sanitàries, l’execució de la residència, 
polítiques de rehabilitació i habitatge o una tecnologia que afavoreixi el traspàs de coneixement 
s’han vist endarrerides per la tardana gestió dels fons europeus o els canvis normatius i desple-
gament dels instruments de finançament.

Tot i així destaquem el gran esforç de la ciutat invertint en el conjunt de la població que s’ha con-
cretat en inversions de present i de futurs i en un serveis públics amb gran capacitat de donar 
resposta, tan en la quotidianitat com en els moments d’emergència que hem pogut.

Acompanyament a les persones sense llar
A més de la lluita contra l’exclusió residencial i la garantia d’un habitatge digne, hem millorat 
també l’acompanyament a les persones sense llar, impulsant a més de programes com el “calor 
i cafè”, pel qual passen diàriament unes 35 persones sense llar, una llar compartida amb places 
per a vuit persones i que és un espai de transició de la vida al carrer a l’obtenció d’un lloc on viure.

Així mateix, hem millorat els dispositius per allotjar temporalment famílies que perden el seu ha-
bitatge. Hem llogat dos immobles per allotjar més dignament moltes d’aquestes famílies, evitant 
les pensions, i ens disposem a fer un pas més: hem adquirit un immoble per fer, amb suport de 
fons europeus, un equipament amb llars municipals provisionals que permetrà acollir fins a 26 
persones de fins a set unitats familiars.

A més a més hem impulsat un Pla local contra el sensellarisame, que millori l’atenció a carrer, 
coordinant-nos amb els serveis de salut mental, garantint l’empadronament sense domicili fix 
a les persones que efectivament resideixen al Prat, reforçant els dispositius en les situacions 
extremes com la pandèmia o les onades de fred i impulsant projectes de “Housing First” per a 
les persones més cròniques.

/  Edifici adquirit per l’Ajuntament 
sota preu de mercat per fer-hi les 
llars municipals temporals per 
allotjar famílies que perden  
el seu habitatge.

26 persones i set famílies
podrà acollir el nou equipament de llars municipals provisionals 
per allotjar de forma més digna aquelles famílies que han perdut 

el seu habitatge mentre no en troben un de nou.
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Innovació pratenca, suport europeu:  
Fons de la UE que hem aconseguit captar gràcies a projectes d’Acció Social

Una habitació pròpia. Construcció d’una nova residència municipal  
amb unitats de convivència. 5.351.769,97 €

Rehabilitació d’un edifici per acollir un equipament social amb llars 
municipals provisionals per a famílies en exclusió residencial. 217.347,09 €

Polítiques d’Acció Social (Atenció a les persones sense llar, tecnologies  
de suport i cura, banc de productes de suport.) 1.301.255,39 €

NextGenerationEU

Funded by 
the European Union

/  Sessió d’equinoteràpia a l’Escola d’Educació Especial 
Can Rigol, que el 2021, l’any en què va complir 50 anys, 
va ser distingida per la Comissió Europea amb un 
premi a l’ensenyament innovador.
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Eix 2 
Una ciutat que garanteix 
la cultura i l’educació
Sense un canvi cultural no serà possible un veritable canvi social, recorda el PAM. Per això es 
va marcar com a objectiu afavorir el desenvolupament cultural i artístic de les persones al llarg 
de la vida, formant persones amb capacitat crítica, amb una mirada oberta, amb interessos 
culturals diversos i facilitant les pràctiques culturals.  De la mateixa manera, buscava teixir un 
projecte educatiu global que generi corresponsabilitats entre els diferents agents educatius i 
culturals locals. Només així, recordava el PAM, es pot garantir el progrés social i laboral del veïnat 
del Prat. Però sobretot, només així es pot construir una ciutadania cada cop més emancipada, 
empoderada i crítica.

/  El projecte IntersECCions ha assolit el seu primer 
lustre impulsant l’educació i la cultura com a eines 
de transformació comunitària. Delegacions d’arreu 
de Catalunya i d’altres indrets, com el País Basc, han 
visitat la ciutat per conèixer aquest programa pioner. 



La pandèmia: un salt endavant  
en la digitalització i la incorporació  
de noves metodologies
El desplegament de les mesures per impulsar l’educació i la cultura ha estat plenament condici-
onat per la pandèmia. En aquest sentit, abans de procedir a un balanç del compliment del PAM 
cal recordar que en el marc de l’Estratègia de Reconstrucció Social i Econòmica en el període 
2020-2021 es varen posar  en marxar tot un seguit d’actuacions de xoc i en el període 2021-2022 
actuacions de reactivació d’activitats i recuperació de la normalitat.

Algunes d’aquestes actuacions posades en marxa que destaquem són l’ampliació de les asses-
sories joves en matèria de benestar emocional, la distribució de més de 300 equips informàtics 
i connexions  a l’alumnat, el pla de reactivació cultural, una festa major d’enfoc comunitari, les 
actuacions desenvolupades en el marc del Pla Educatiu d’Entorn de recolzament als centres 
educatius... han estat actuacions de l’estratègia de reconstrucció no previstes inicialment però 
assolides al 100%.

De les actuacions inicialment previstes en el PAM, tot i els canvis necessaris per fer front a la 
situació de crisi,  s’ha assolit més del 80% de les actuacions previstes, un percentatge que s’eleva 
a prop del 90% si no consideressin les actuacions que es va decidir no realitzar (com la reforma 
del Teatre Modern o del Centre Cívic Jardins de la Pau) per prioritzar les actuacions de suport 
social, educatiu i econòmic a la ciutadania.

Si be és cert que la pandèmia ha condicionat el desenvolupament d’actuacions previstes, aquest 
marc d’excepcionalitat ha obert la porta a noves actuacions i especialment a noves formes d’actuar. 
S’ha produït un salt espectacular en la digitalització de la gestió i la prestació de serveis i especi-
alment un aprofundiment en el treball comunitari com a única forma de superar la crisi sanitària, 
social i econòmica amb una espectacular adaptació i creixement professionals dels equips.

Unes mesures que, tot i que es varen articular per fer front a la situació existent, han significat 
un salt en el treball i s’han incorporat a la forma de treballar.

300 equips 
informàtics

es van mobilitzar durant la pandèmia 
perquè cap alumne quedés desconnectat 

de l’escola durant el confinament.

Noves Oportunitats 
Educatives

Un nou servei per reduir l’abandonament escolar 
prematur, acompanyant els joves en els seus 
itineraris. Ja estem acompanyant 280 joves.

Una ciutat que garanteix la cultura i l’educació
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/  El Prat compta amb quatre escoles bressol 
municipals, amb espais familiars.

Educació: consolidació d’IntersECCions  
i millora del teixit educatiu
Ja en relació a les actuacions previstes en el PAM, en l’àmbit educatiu s’ha assolit un 87% d’acom-
pliment de les fites previstes. Cal destacar la posada en marxa del servei de Noves Oportunitats 
Educatives (NOE), que ja està acompanyant 280 joves; el treball de definició del pla director 
de l’FP a la ciutat; el treball de la planificació educativa per fer front a la segregació escolar; 
l’acompanyament a activitats extraescolars – estiu i vetlladors per alumnes amb necessitats 
educatives; o la remodelació de  l’IEP Pepa Colomer per donar resposta a les noves necessitats 
d’escolarització a l’ESOÇ. Totes elles, actuacions amb un component d’equitat per tal d’assegurar 
l’accés de tothom als recursos i serveis.

La ciutat del Prat compta amb una llarga experiència en matèria d’escoles bressol: la més antiga 
de les quatre escoles bressol municipals, la Sol Solet, ha assolit aquest mandat el seu primer 
mig segle d’història. Totes elles, amb capacitat per a mig miler d’infants, compten avui en dia 
amb una tarifació social progressiva. Així mateix, també s’ha ampliat l’oferta i s’han desplegat i/o 
consolidat els espais familiars a les bressols, un servei per donar resposta a les necessitats de 
les famílies dels infants de 0 a 3 anys de la nostra ciutat més enllà de l’escolarització. Davant de 
l’emergència climàtica i de la forta calor que aquesta implica en algunes etapes del curs, estem 
climatitzant tots aquests centres municipals.

Una oferta pública i de qualitat en matèria d’educació infantil és el primer pas per fer de l’educació 
una eina d’igualtat d’oportunitats i de cohesió social. Al Prat, treballem des d’aquest convenci-
ment en reforçar la ciutat educadora que volem ser, acompanyant la comunitat educativa en 
totes les seves fases, amb accions ben instaurades en el calendari escolar com la lliçó inaugural 
o el fòrum de treballs de recerca. Una materialització d’aquest convenciment és el Pla Educatiu 
d’Entorn, en el marc del qual organitzem en 15 centres educatius de la ciutat tallers de suport 
acadèmic en els quals participen 310 alumnes. També dinamitzem projectes d’aprenentatge 
i servei, en els quals participen més de 700 alumnes d’ESO, impulsem el projecte SORELL de 
reutilització de llibres en el qual participen tots els centres educatius de la ciutat, i acompanyem 
una vintena d’Associacions de Famílies d’Alumnes perquè puguin desenvolupar un millor servei 
en els seus centres educatius. També acompanyem les famílies de l’alumnat amb el programa 
Prat/Famílies. I aquest mandat, hem constituït un Consell de l’Adolescència per complementar 
la participació dels infants i joves a la nostra ciutat, com venim fent des de fa anys al Consell dels 
Infants. Aquest mandat, a més a més, hem invertit 200.000 euros en la naturalització dels patis 
de les escoles bressol, infantil i primària de la ciutat.
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També en l’àmbit educatiu cal destacar la millora de l’oferta educativa de la Formació Profes-
sional a la ciutat, que s’ha convertit en la més àmplia de tot el Baix Llobregat. En aquest sentit, 
l’institut Illa dels Banyols ha registrat un increment del 18,4% d’alumnes inscrits i inscrites entre 
el curs 2019/20 i el curs 2022/23, i les Salines un increment del 16,5% d’inscripcions en aquest 
mateix període. Actualment, 1766 alumnes fan classe en aquests dos centres, que ens els dar-
rers anys han incorporat nous cicles formatius. En el cas de l’illa dels Banyols, ha incorporat les 
formacions de Guia, informació i assistència turístiques i la de Manteniment d’aeromecànica, 
pionera a tot l’Estat. En el cas de les Salines, s’han posat en marxa cicles com el de Guia en el 
Medi Natural i de Temps de Lleure i el d’Instal·lacions de producció de calor, així com un programa 
de formació i inserció únic a Catalunya, d’Auxiliar d’operacions aeronàutiques.

Entre l’àmbit educatiu i cultural s’ha consolidat el desenvolupant el programa IntersECCions a la 
ciutat en els àmbits artístic, l’anglès, el coneixement de la ciutat, la lectura i el científic-tecnològic. 
S’ha realitzat una publicació pel seu cinquè aniversari i s’estan introduint millores en l’organització 
del programa per donar resposta a noves necessitats.

UN 17,11% més d’estudiants d’FP
hi ha avui al Prat respecte del curs del 2019/20.  

En total, 1.766 alumnes, alguns dels quals fan cicles 
formatius nous i pioners a Catalunya, com el de 

Manteniment d’aeromecànica o el programa  
de formació Auxiliar d’operacions aeronàutiques.

900 alumnes
de llarga durada té l’Escola d’Arts en Viu.

2.000 escolars
han estat en contacte amb l’escola a 
través del programa IntersECCions. 

També de l’Escola d’Educació Especial 
Can Rigol i del centre el Tamariu.

/  Els instituts del Prat han incorporat noves 
ofertes de cicles formatius en els darrers 
anys. A l’institut Illa dels Banyols, destaca 
l’especialització en aeromecànica.
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Cultura: el sistema d’arts en viu i L’Artesà, 
referents de país
En l’àmbit cultural el percentatge d’execució dels projectes estrictament del Servei de Cultura és 
d’un 89%, que baixa al 75% per no haver pogut posar en marxa la renovació del Teatre Modern i 
acabar el mapa de la creació per problemes informàtics

Destaquem l’important desplegament del sistema d’arts en viu, amb la incorporació del teatre i la 
dansa a L’Escola d’Arts en Viu i la posada en marxa del Teatre L’Artesà, dos referents de política 
cultural a tot el país. L’Escola té 900 alumnes de llarga durada i un impacte sobre pràcticament 
2.000 escolars en el programa IntersECCions a més del treball comunitari amb centres d’educació 
especial com Can Rigol i el Tamariu i la implantació de la tarifació social. El Teatre L’Artesà amb 
una ocupació mitjana del 80% i projectes d’intervenció a l’àmbit educatiu a través de Camins Vius 
i formació del professorat i treball comunitari en estreta col·laboració amb els centres cívics de 
la ciutat. La Capsa està enfocada amb el treball jove amb diversos projectes i el treball d’acom-
panyament a practicants amb un centenar de bandes actives.

Les tardes joves
són un nou servei que s’ha consolidat.  

L’equip d’intervenció socioeducativa i els 
centres cívics han programat activitats a les 

tardes cada setmana per a jovent de la ciutat.

/  Després de la seva remodelació i inauguració 
el 2019, el Teatre l’Artesà, node central 
del sistema d’arts en viu de la ciutat, s’ha 
convertit en un referent cultural metropolità 
amb una programació de primer nivell.
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La festa major, oberta a nous espais  
després de la pandèmia
S’ha realitzat un important treball dels centres cívics d’incorporació progressiva d’una visió comu-
nitària, molt necessària durant la pandèmia que ha tingut continuïtat amb la represa normalitzada 
de l’activitat, continuant donant suport al conjunt d’entitats en els seus projectes i ajudant a la 
seva reactivació i organització d’activitats ajudant en els moments de restriccions sanitàries.

Cal destacar l’organització de la 
festa major, afectada plenament 
per la pandèmia en el 2020 i 2021 
que, amb unes prèvies d’un estiu 
molt actiu, va obrir-se a tota la ciu-
tat amb la descoberta de nous es-
pais i la col·laboració de moltes en-
titats, així com la del 2022 que, amb un dia més, ha estat un èxit de participació i impacte ciutadà

S’ha consolidat una programació de qualitat al Cèntric i, malgrat no haver pogut treballar en un 
nou projecte cultural a la biblioteca, s’ha treballant intensament en els programes de foment de la 
lectura amb els centres educatius, amb la ciutadania amb més d’una vintena de clubs de lectura 
i, en col·laboració amb d’altres entitats de la ciutat.

El programa d’Arts Visuals, tot i disposar d’un petit equip, ha generat una convocatòria de proces-
sos creatius a tota la ciutat, en col·laboració amb els centres cívics i amb una festival de creació 
contemporània, Indisciplinats, que enguany ha estat tot un èxit de programació i participació.

/  La Festa Major ha arribat després de la pandèmia 
a nous espais, com el CEM Julio Méndez a Sant 
Cosme o la plaça de Lluís Braïlle, mentre que a 
l’estació s’ha creat una zona jove.

El Prat Ocult s’ha consolidat com  
el tret de sortida de la Festa Major.  
Aquesta guia històrica teatralitzada  
per la nostra ciutat ha estrenat web  
aquest mandat. Descobreix aquí  
totes les històries del Prat Ocult
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Un nou programa d’Estiu Jove
En l’àmbit de Joventut, amb una execució global del 82%, destaquem l’important salt que han ex-
perimentat les assessories juvenil, especialment la d’orientació personal que ha significat ampliar 
el servei de 8 hores setmanals a 20 hores, així com la incorporació de dues noves assessories 
sobre violència masclista i una altra de diversitat de gènere pel col·lectiu juvenil LGBTQ. 

S’ha aconseguit l’arribada de les dinamitzadores del servei d’informació juvenil a tots els instituts 
de la ciutat en horari de pati, ampliant contacte amb els estudiants del municipi i la comunitat 
educativa. Un altres aspecte important ha estat el desplegament i consolidació de les “Tardes 
Joves” coordinant l’equip d’intervenció socioeducativa al medi obert amb els centres cívics i la 
seva dinamització comunitària, assegurant activitat setmanal a les tardes amb un especial impuls 
a les zones joves  estacionals d’hivern, primavera i tardor i el naixement del programa de l’Estiu 
Jove junt a Esports i Cultura. 

És important també destacar la forta empenta del programa de Referent d’Ocupació Juvenil en 
coordinació amb el SOC i CPE per donar resposta a la necessitat de suport en la recerca d’ocu-
pació postpandèmia entre el jovent.

A mode de conclusió, destaquem un important assoliment de les actuacions previstes al PAM, 
on en general, les que no s’han pogut completar han estat molt vinculades al context pandèmic 
del mandat, i on volem subratllar la incorporació de noves metodologies de treball que han obert 
noves línies de treball a desenvolupar.

De 8 a 20 hores 
setmanals

s’ha ampliat el servei d’assessories juvenils, 
que han incorporat dues noves assessories 
sobre violència masclista i sobre diversitat 

de gènere i per al jovent LGBTI+.
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Innovació pratenca, suport europeu:  
Fons de la UE que hem aconseguit captar gràcies a projectes d’Educació i Cultura

Adquisició de libres per  a la Biblioteca Antonio Martin 2.700,00 €

NextGenerationEU

Funded by 
the European Union
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Eix 3 
Una ciutat activa 
i saludable
Facilitar que totes les veïnes i veïns puguin mantenir i millorar la seva salut física, el seu benestar 
emocional i una bona qualitat de vida, ha estat l’objectiu principal de desenvolupament de les 
accions d’Una ciutat activa i saludable, planificades des  dels serveis de Salut Pública i Consum 
i el d’Activitat Física i Esports.

/  El Prat promou l’esport base 
com a eina per impulsar una 
ciutat més activa i saludable.



La pandèmia: una ciutat mobilitzada  
en suport als serveis sanitaris
La crisi de la covid-19 al març de 2020 va obligar l’Ajuntament a reorganitzar tota la seva estruc-
tura per lluitar contra una pandèmia sense precedents, que va irrompre de forma sobtada i va 
afectar milers de ciutadanes i ciutadans del Prat, amb 233 morts fins a finals de 2022. Aquesta 
crisi de Salut Pública, com és obvi, va tenir un impacte crucial en aquest eix.

Des de la primera declaració de l’estat d’alarma, el servei de Salut Pública municipal ha estat 
participant en el Comitè Assessor del Pla d’Emergència Municipal, coordinant accions amb els 
responsables del Departament de Salut de la Generalitat i els diferents serveis sanitaris d’atenció 
primària i hospitalària del territori,  posant tots els recursos al seu abast,  en un primer moment 
per atendre a les persones afectades directament, i posteriorment per mitigar els efectes del 
confinament, inclosos els endarreriments en l’atenció sanitària  que la focalització en la pandèmia 
han provocat en el sistema.

Entre les nombroses accions que es van fer, s’inclouen la cessió de vehicles municipals per l’aten-
ció domiciliaria, facilitar material EPI al personal essencial de l’Ajuntament als serveis sanitaris i 
socials locals, el  suport a l’Hospital de Bellvitge amb la recollida i entrega de llits cedits d’hotels 
de la ciutat, de mobiliari d’equipaments municipals, la creació d’un dispositiu de seguiment i 
atenció als col·lectius vulnerables, l’elaboració de protocols d’atenció i de seguiment de casos,  
l’adaptació de protocols per a la cura de les colònies de gats... 

La pràctica d’activitat física va adquirir una gran rellevància durant la crisi sanitària,  ha ajudat 
al benestar físic i emocional durant les fases més dures de confinament i va estar fonamental 
durant el procés de desescalada. El servei d’Activitat Física i Esports durant les fases de confi-
nament poblacional i les de represa,  a més d’adaptar les activitats i els equipaments esportius 
a cada una de les fases que establien les autoritats sanitàries, delimitant els aforaments dels 
espais i prenent les mesures dictades, va donar un suport individualitzat a les entitats esportives 
per ajudar-les a readaptar el seu funcionament, amb el desenvolupament d’un Pla de reactivació 
de l’activitat física i esportiva que va incloure ajuts econòmics per pal·liar els efectes econòmics 
negatius de la pandèmia.

Una nova comissió  
de seguiment

permet des de la pandèmia coordinar-se millor amb 
el CatSalut i traslladar les necessitats de la ciutat.

/  Durant la pandèmia va prendre especial rellevància l’entorn 
agrícola i natural del Prat com un espai de lleure i per a 
l’activitat física. L’Ajuntament la va promoure habilitant 
la carretera de la platja com a espai per a córrer i anar en 
bicicleta durant el confinament municipal.
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Cap a una atenció integral de la salut
A pesar de les dificultats i de les continues readaptacions a les situacions sobrevingudes, en l’eix  
d’Una ciutat activa i saludable, a finals de gener de 2023, s’han assolit els objectius plantejats al PAM 
i de l’estratègia de reconstrucció Ara més que mai, i s’han desenvolupat la majoria d’accions previstes.

En l’àmbit de Salut i Benestar, el grau d’acompliment del PAM és d’un 93% i el 100% de les accions 
incloses a l’estratègia ara més que mai. En l’àmbit d’Activitat Física i Esport, el grau d’acompli-
ment del PAM és d’un 73% i el 100% de les accions incloses a l’estratègia Ara més que mai.

El Pla local de Salut del Prat de Llobregat 2018-2023, inspirat en les estratègies proposades per 
l’organització Mundial de la Salut, proposava la inclusió de la perspectiva de la salut en totes les 
polítiques públiques, prioritzant la promoció d’hàbits saludables i actuacions transversals sobre els 
determinants de la salut: en la educació, la lluita contra les desigualtats, les polítiques d’habitatge, 
la migració, la degradació ambiental i el canvi climàtic, entre altres. És a dir, sobre els reptes prin-
cipals de la nostra societat, per garantir no nomes la cura de les malalties, sinó també per garantir 
la qualitat de vida, un bon estat de salut, el benestar físic i emocional  per a totes les persones.

La necessitat d’activar dispositius de coordinació per fer front a la crisi sanitària de la covid-19,  
i el fet que la salut hagi tingut un paper central en les polítiques públiques, ha facilitat el desple-
gament del Pla local de salut i les accions previstes al PAM, principalment les que tenen a veure 
amb la salut comunitària i l’estratègia local de salut mental.

Nou model de governança i atenció  
a la salut mental
D’una banda s’ha consolidat la governança en salut a través del Consell Municipal de Salut i la 
creació d’una Comissió de Seguiment Sanitaria del Prat i L’Hospitalet liderada pel CATSALUT, i 
de l’altra, s’ha consolidat la Xarxa professional de salut mental comunitària.

Aquest nou model de governança ha permès desenvolupar un equip de proximitat interdisciplinari 
que atén ciutadans en situació de vulnerabilitat amb problemes de salut mental, i també engegar 
un projecte d’Atenció domiciliaria integral sanitària i social entre els centres d’atenció primària i 
el servei municipal d’atenció domiciliaria.

La salut mental
s’ha inclòs a la cartera de serveis, en coordinació amb altres àrees,  

amb eines com l’espai Situa’t, el Servei d’Acompanyament i 
Orientació a les Famílies, l’assessoria jove o grups d’ajuda mútua.

38 desfibril·ladors 
s’ha completat el desplegament als equipaments públics 

d’aquesta eina, que pot ser clau per salvar la vida a 
persones que pateixen una cardíaca.
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La integració dels serveis d’acció social i ciutadania locals ha permès també una millor coordina-
ció dels serveis assistencials de salut mental i la creació de la xarxa de professionals facilitadors 
del Programa de prescripció social, en el que participen també els serveis d’atenció primària.

S’ha implementat una cartera de serveis d’atenció a la  salut mental i el benestar emocional, en 
coordinació amb el servei d’acció social i els serveis de salut mental públics,  adreçats a diferents 
col·lectius i amb diferents nivells assistencials: l’espai Situa’t, el Servei d’orientació i acompanya-
ment a les famílies (SOAF) o l’Assessoria d’orientació personal jove i diferents grups d’ajuda mútua.

S’ha implementat el Programa de prescripció social en coordinació amb els serveis d’atenció primària, 
serveis municipals d’esports, cultura, joventut, ciutadania, medi ambient i diferents entitats de la ciutat. 

S’ha culminat el desplegament territorial de desfibril·ladors en equipaments públics i publicat el 
mapa d’ubicació a la web municipal.

Esports: foment dels valors a través  
del Caràcter Esportiu
S’ha treballat en la consolidació del sistema esportiu local basat en la cooperació entre les en-
titats esportives i l’Ajuntament,  amb la implementació del programa d’esports i valors Caràcter 
esportiu, l’impuls al programa de beques escolars i la ampliació d’activitats  per adolescents i 
joves en el marc del Club esport jove, amb nous tallers trimestrals i un programa específic d’ac-
tivitats d’estiu..  

/  El programa caràcter esportiu vol contribuir de 
forma activa a fer que l’educació en valors irrigui 
tot el teixit esportiu del Prat, posant el focus 
a millorar les competències emocionals dels 
infants i joves, en col·laboració amb les escoles 
esportives de les entitats i les AFA.
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Millores al camp de futbol del Sagnier,  
nova pista de patinatge al Parc Nou i  
nou pavelló a l’Estruch
El programa d’inversions en instal·lacions esportives previst inicialment al PAM es va haver d’ajus-
tar a l’elaborar l’estratègia de reconstrucció Ara més que mai. No obstant, a finals de gener de 
2023 estan culminades les obres de la nova grada del Camp de futbol del Sagnier, s’ha millorat 
les pistes escolars de l’Escola Josep Tarradelles i de l’Escola Sant Jaume, estan en construcció la 
nova pista de patinatge de velocitat al Parc Nou i el nou pavelló al frontó de l’Estruch, i en procés 
de licitació un nou equipament de calistènia als Jardins d’Andalusia i un parkour al Parc del Riu.

També s’ha consolidat el programa de Qualitat Escola Esportiva, s’ha  creat un nou programa 
d’activitat física per a persones en cadira de rodes i engegat la nova plataforma on line DEPOR-
SITE per accedir a les activitats esportives del centres municipals.

La priorització del suport a les entitats esportives en la represa de l’activitat física i l’esport 
post-pandèmia, va motivar la reducció d’algunes inversions en la reformulació del PAM vinculada 
a l’estratègia de reconstrucció,  a les que es van afegir en decisions posteriors l’anul·lació de  la 
remodelació de la pista esportiva de la Granja i l’elaboració del projecte de construcció d’un nou 
pavelló en Fondo d’En Peixo. Ambdues actuacions estan  incorporades al Pla d’equipaments 
esportius que caldrà desenvolupar en el futur.

/  Amb el lema “Sortiu i disfruteu”, l’Ajuntament 
va promoure la represa de l’activitat esportiva 
a la ciutat després de la pandèmia.

Més de 9.500 
persones

són usuàries habituals dels complexos 
esportius municipals, com a abonades  

o com a cursetistes.

2.500 infants
fan pràctica esportiva regular en 
entitats locals a les instal·lacions 
esportives municipals, enfortint 

l’esport base.
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Cap a un pacte de ciutat per a la millora  
dels serveis sanitaris
D’altra banda, derivat de la gestió de la pandèmia, es va evidenciar el dèficit d’espais en els equi-
paments sanitaris d’atenció primària de la ciutat, pal·liat amb diferents mesures d’urgència, com 
la cessió d’espais municipals per fer proves PCR i vacunar la població o amb la instal·lació d’un 
mòdul prefabricat al CAP Ramona Via.

Aquesta situació de manca d’espais i la consolidació dels espais de governança interadministratiu 
entre l’Ajuntament i el Departament de Salut, ha propiciat l’avanç en l’elaboració  d’un Pacte de 
ciutat per a la millora dels serveis sanitaris, actualment en procés de redacció, que inclourà, entre 
altres mesures, la construcció d’un nou equipament sanitari a la finca de Cal Gana, que ampliarà 
significativament els espais d’atenció sanitària amb un nou model que centralitzarà serveis com 
el CUAP, l’atenció maternoinfantil i l’atenció a la Salut Mental.

Un CAP i CUAP renovat
modernitzarà i millorarà l’atenció primària 

a la ciutat, en coordinació amb l’hospital de 
Bellvitge, i centralitzarà serveis com l’atenció 

maternoinfantil i a la salut mental.

/  El gener del 2021 va arribar al Prat, com 
a tot el país, les vacunes contra la covid. 
La campanya de vacunació va començar 
a la residència municipal Penedès, que 
durant els primers mesos de la pandèmia 
no va registrar cap cas.
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Eix 4 
Una ciutat habitable 
i amable

/  El Parc del Riu és un espai 
municipal i metropolità 
de lleure i activitat física.



L’Eixample Sud: la ciutat millora la seva 
transició cap als espais naturals i agraris
El Prat necessita créixer per donar resposta a les necessitats d’habitatge i d’activitat econòmica, 
i ho ha de fer preservant i posant en valor el territori, amb una planificació sostenible, a la mida 
de les persones, respectuosa amb el medi ambient i integrant els nous desenvolupaments urba-
nístics en el model de ciutat compacta, i en convivència i connectivitat amb els espais naturals. 

Durant aquest mandat s’han portat a terme les obres d’urbanització de l’ARE Eixample Sud, que 
es preveu que acabin a finals de 2023. El desenvolupament d’aquest barri permetrà augmentar 
el parc d’habitatge públic i assequible, ja que el 50% dels habitatges, al voltant d’uns 1.500, se-
ran protegits; contribuirà a articular una transició més gradual i amable de la ciutat cap al Parc 
Agrari i els Espais Naturals del delta del Llobregat; augmentarà els espais verds del municipi, 
especialment a l’entorn del barri de la Barceloneta, on s’està construint un gran parc públic; i 
comptarà amb dos equipaments educatius (una escola i un institut) i amb una nova residència 
pública municipal per a gent gran, entre d’altres.

Tanmateix, l’Ajuntament ha finalitzat la reurbanització de la Ronda Sud a l’entorn de Sant Cosme, 
per tal de poder impulsar, conjuntament amb la Generalitat, el desenvolupament urbanístic de 
l’ARE Ronda Sud Aeroport, on s’hi preveu la construcció d’uns 770 habitatges públics més. 

Amb aquests dos desenvolupaments es culminarà definitivament el creixement al sud del muni-
cipi, esdevenint la barrera de la trama urbana i alhora el principal espai de connexió de la ciutat 
amb el Parc Agrari i els Espais Naturals del Delta de Llobregat. En aquest sentit, d’una banda, 
l’Ajuntament treballa conjuntament amb l’AMB, per tal que el nou Pla Director Urbanístic Metro-
polità incorpori totes aquelles mesures que assegurin i garanteixin una millor connexió del teixit 
urbà amb l’entorn agrícola periurbà, fluvial i natural de la nostra ciutat. I d’altra banda, davant 
de les propostes presentades per AENA, l’Ajuntament defensa en tot moment l’equilibri entre el 
desenvolupament dels sòls aeroportuaris i la preservació dels entorns naturals protegits, així 
com la bona integració amb la ciutat existent.

1.500 habitatges
dels que estan fent-se a l’Eixample 

Sud seran protegits. Un 50% del total, 
molt per sobre de qualsevol altre barri 

a Catalunya.

770 habitatges 
públics

es faran a l’ARE Ronda Sud, 
que recosirà Sant Cosme amb 

el seu entorn.
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Seda-Paperera: un barri referent en habitatge 
i transició energètica
Pel que fa al creixement urbanístic al nord de la ciutat, l’Ajuntament ja ha planificat i aprovat inici-
alment la nova ordenació dels sectors Estació-Seda-Urgoiti-Paperera, on es preveu la construcció 
del primer barri de Catalunya que comptarà amb una certificació ambiental de nivell excel·lent. El 
nou barri es construirà amb una gran pèrgola fotovoltaica al llarg de l’autovia C-31, que preservarà 
del soroll tant la ciutat com el futur creixement, i que alhora generarà energia neta al veïnat i a la 
comunitat local d’energia; l’ordenació urbanística s’ha configurat amb grans zones verdes i espais 
pacificats que articulen l’espai públic i es caracteritzaran per la baixa presència de l’automòbil. 
A més, s’hi preveu la construcció de 2.750 nous habitatges protegits, dels quals la meitat seran 
públics i de lloguer assequible.

Finalment, en quant als polígons industrials, l’Ajuntament ha realitzat un estudi urbanístic dels polí-
gons industrials i àmbits econòmics del Prat de Llobregat per tal de tenir una diagnosi de la situació 
urbanística, i actualment es treballa en un anàlisi que ha de permetre dinamitzar el parc empresarial 
del Mas Blau. No s’ha pogut avançar en el desenvolupament del sector industrial d’Enkalene, ja 
que la impulsora d’aquesta transformació és la iniciativa privada, i malgrat que l’Ajuntament ha 
mantingut reunions amb la propietat, el context actual no ha permès aquest desenvolupament.

L’Avinguda del canal, emblema de la millora de 
l’espai públic per posar al centre les persones
El Prat treballa amb l’objectiu de reconvertir els seus carrers en un espai públic de major qualitat, 
on s’hi prioritzi les persones i el seu gaudi i benestar, desplaçant l’automòbil del rol principal que 
tradicionalment ha vingut mantenint. Malgrat la pandèmia i el confinament, l’Ajuntament ha pogut 
avançar en aquesta matèria, en part, gràcies a la formalització d’un acord marc per la redacció de 
projectes tècnics que ha permès no aturar-nos en l’assoliment d’aquest objectiu tant essencial.

Un dels projectes més rellevants en aquest àmbit és la transformació de l’Avinguda del Canal en 
un eix cívic i verd, que relligarà  Fondo d’en Peixo i Plaça Catalunya, i que en un futur haurà de tenir 
continuïtat per la Carretera de l’Aviació, per tal d’acabar connectant el creixement urbanístic pre-
vist al nord de la ciutat amb el Parc Agrari i els Espais Naturals del Delta del Llobregat. Aquestes 
obres, que actualment es troben en execució i que es preveu que finalitzin aquesta primavera, 
han estat finançades amb fons europeus Next Generation.

2.750 habitatges 
protegits

es podran fer al nou barri de la 
Seda-Paperera, que ocuparà els 
actuals descampats industrials.

El 50%
d’aquests habitatges seran 

públics i de lloguer assequible. 
Un de cada cinc de tots els que 

es faran al nou barri.
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També s’han portat a terme actuacions de pacificació de la via pública com la creació d’una supe-
rilla conformada pels carrers Sant Pere, Viladecans i Sant Boi, que s’han transformat en eixos amb 
plataforma única i prioritat per a les persones; i en el mateix sentit s’està intervenint als carrers 
Frederic Soler i Castella, en els trams compresos entre l’Avinguda Verge de Montserrat i Narcís 
Monturiol. L’Ajuntament també està treballant en l’elaboració dels projectes de pacificació del 
carrer Martí Pinyol i de Carretera de l’Aviació, així com en els projectes dels carrers Enric Borràs, 
Serra del Cadí, Primer de Maig, Joan Maragall i Santiago Rusiñol, obres que es preveu que es 
puguin executar durant el mandat vinent.

Durant aquest mandat s’han realitzat tres processos participatius en el referent a la millora i trans-
formació de l’espai públic, concretament a la plaça Disset de Setembre, a plaça Estany de Sant 
Maurici i a l’Avinguda Ramon Codina, on degut a la pandèmia van participar-hi telemàticament, 
veïnes i veïns del Prat, entitats del municipi i escoles. El resultat d’aquests processos ha permès el 
disseny participatiu d’aquests espais, que actualment també es troben en fase d’execució d’obres.

Documentació del patrimoni històric 
a la plaça de l’Església
També s’han portat a terme les obres de millora de la Plaça de l’Església, on van aparèixer restes 
arqueològiques corresponents a l’antic conjunt d’edificacions al voltant del temple parroquial, les 
quals amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat, es van poder documentar 
sota la direcció d’un arqueòleg especialitzat. Igualment, en l’àmbit de la cultura i patrimoni de la 
ciutat s’ha redactat un projecte per la rehabilitació tant del Cementiri Vell com dels nius metra-
lladora ubicats a la platja, s’està elaborant un inventari del patrimoni arquitectònic de la ciutat, 
s’ha fet una intervenció als jardins d’Àngel Guimerà per dedicar-los a la memòria històrica del 
municipi, una actuació a la Plaça de Xavier Ruiz dedicada als diables, i una darrera als jardins de 
Garrovillas, honorant l’agermanament del municipi amb aquesta ciutat. 

/  L’Avinguda del Canal està 
esdevenint un gran eix verd i 
ciutadà que creuarà la ciutat de 
nord a sud. La reforma integral 
compta amb el suport financer 
de la Unió Europea.
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Cap a una ciutat cada cop més accessible
Paral·lelament, l’Ajuntament va aprovar el Pla d’accessibilitat del casc urbà, i des d’aleshores 
s’han vingut realitzant un seguit d’actuacions tant a l’espai públic com als equipaments per do-
nar-hi compliment. En concret, durant aquest mandat s’han executat millores de l’accessibilitat 
en parades d’autobús, en l’accés a contenidors de RSU, en diferents punts de la via pública, en 
correccions d’encarrilaments tàctils, i a l’entorn i accés a la Casa de la Vila; pel que fa a equi-
paments públics, s’han executat millores tant en els punt d’atenció a la ciutadania com en els 
sanitaris dels equipaments públics. . 

Mapa de l’energia i monitoreig de la 
contaminació: noves tecnologies permeten 
avançar cap a una ciutat cada cop més eficient
S’ha posat en marxa un projecte, juntament amb 
altres ciutats d’Espanya, per analitzar contami-
nació ambiental i acústica a la via publica, en 
col·laboració amb el centre de supercomputació 
de Barcelona (BSC) Els resultats es publiquen en 
opendata. També s’ha posat en marxa el mapa 
de l’energia, que permet analitzar l’eficiència 
energètica dels edificis de la ciutat, i que va rebre un premi en el congrés de la trobada de ciu-
tats intel·ligents de la RECI.

També en l’àmbit d’una ciutat que usa cada cop més les noves tecnologies per ser més eficient, 
s’estan fent servir les bàscules als camions que recullen els contenidors per poder fer estimaci-
ons del percentatge de reciclatge; s’han establert mecanismes de control de qualitat dels serveis 
de neteja viària i properament s’incorporaran pel servei de control d’edificis.

També s’ha aprovat el Pla Director d’enllumenat públic, que es troba en procés d’execució; i s’ha 
aprovat el Pla d’arbrat viari amb l’objectiu que les espècies vegetals, l’arbrat i la jardineria sigui 
la més adequada i sostenible per a la nostra ciutat.

Consulta el consum  
energètic dels edificis  
del Prat en aquest mapa,  
una eina per promoure  
l’estalvi.

/  La pacificació d’espais de la ciutat, com a 
l’entorn dels carrers Sant Pere, Vilñadecans 
i Sant Boi, ha millorat l’espai públic i l’ha fet 
més amable.
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Cap a una millor convivència entre vehicles, 
bicicletes, patinets i persones al carrer
L’objectiu del PAM de millorar la mobilitat urbana amb criteris de sostenibilitat i accessibilitat per 
a tothom, promovent millores en el transport públic i, afavorint l’ús de la bicicleta i la mobilitat a 
peu, s’ha materialitzat en diferents accions.

S’ha treballat conjuntament amb Mobilitat, Via Pública i Policia Local per modificar l’ordenança 
de circulació, amb la fita de reduir la velocitat màxima de 50 km/h a 30 km/h, que ha permès 
treballar en la pacificació dels carrers del Prat, ja que aquesta disminució de la velocitat suposa 
una reducció del risc de patir un accident i una millora en la contaminació acústica de la ciutat.

14 estacions i  
160 bicicletes

del nou servei de bicicleta elèctrica compartida, 
Ambici, s’han distribuït a la ciutat. Aquest servei és 

compartit amb altres ciutats metropolitanes i permet 
el transport en aquestes ciutats i entre elles.

/  El Prat és una de les sis ciutats on ha 
començat a funcionar el servei metropolità 
de bicicleta elèctrica compartida Ambici, 
amb 14 estacions i gairebé 200 bicicletes. 
En els propers mesos se sumaran més 
ciutats fins a arribar a una quinzena.
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Foment de la bicicleta
La pacificació dels carrers ha facilitat la convivència entre les bicicletes i els vehicles i ens ha 
permès treballar conjuntament amb Mobilitat i Manteniment i Serveis per senyalitzar els carrers 
del nucli urbà del Prat com a xarxa pedalable.

A més per facilitar els desplaçaments al voltant del nucli urbà i de connexió amb les principals 
estacions de metro, hem tingut l’oportunitat d’executar prop de 7 km de carril bici segregat en 
calçada, que configuren una ronda pedalable i segura al voltant del nucli urbà.

El foment de la bicicleta s’ha completat amb la instal·lació 
de noves places d’aparcament segur de bicicletes, bicibox. 
S’ha treballat amb l’AMB per instal·lar dos aparcaments d’al-
ta capacitat que actualment s’estan executant, prop de les 
estacions de ferrocarril El Prat Estació i al Mas Blau, i que 
permetrà fer la primera o última milla fins al lloc de treball 
en bicicleta o patinet.

A més d’estudiar la introducció d’un sistema de bicicleta pública compartida, hem tirat endavant, 
conjuntament amb l’AMB i els municipis de l’entorn, el projecte Ambici de bicicleta elèctrica pú-
blica compartida que facilitarà la última milla en bicicleta des de qualsevol estació de transport 
públic o facilitarà la connexió amb els municipis de l’entorn.

/  La nova ordenança de mobilitat 
limita la velocitat dels vehicles a 
30 km/h, millorant així la seguretat 
viària, i regula la convivència dels 
patinets i les bicicletes amb la resta 
d’usuaris de la via pública. Així 
mateix, l’Ajuntament ha desplegat 
altres mesures, com el reforç de la 
senyalització viària, per garantir que 
els patinets circulin per la calçada,  
i no per la vorera.

Apunta’t al  
nou servei  
de bicicleta  
elèctrica  
compartida  
metropolità

Set kilòmetres
de carril bici segregat en calçada s’han 

construït aquest mandat, configurant una 
ronda pedalable al voltant de tot el nucli urbà.
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Millora del transport públic i nous serveis
Tot aquesta millora de la mobilitat activa també ha anat acompanyada, en la mesura que ha estat 
possible d’una millora del transport públic. S’ha millorat la connexió territorial del transport a la 
platja del Prat, amb el nou recorregut de la línia platja Exprés per apropar els autobusos de la 
platja als nous creixements urbanístics. També s’ha implementat l’autobús llançadora de la platja 
que recorre el passeig marítim per transportar a la ciutadania al llarg del passeig.

S’ha realitzat una modificació en el recorregut de la línia que ens connecta amb el polígon Pra-
tenc, per apropar en horaris d’entrada i sortida dels treballadors i treballadores fins a la terminat 
de Best o la recent licitació de la mateixa que situarà una parada d’autobús pròxima a la línia L10 
del metro al Consorci de la Zona Franca, parada ZAL-Riu Vell, i que ens facilitarà la intermodalitat 
entre l’autobús i el metro.

S’ha aconseguit un nou servei d’autobús fins a l’hospital de Bellvitge que, com a prova pilot, ha 
de millorar la connexió del Prat amb l’hospital fins que el nou servei d’autobusos, que ha de licitar 
l’AMB on estan la línia L10 o les línies urbanes, estigui resolt.

Això també ens permetrà millorar la connexió en transport públic fins a la platja els caps de 
setmana tal i com estava previst en el PAM, però les dificultats en la licitació del servei que ha 
tingut l’AMB, no ens ha permès fer-ho abans.

S’ha millorat del transport públic nocturn amb la introducció d’una millor freqüència de pas de 
les línies amb connexió amb Barcelona, i la implantació d’una nova línia nocturna que millora la 
connexió amb l’aeroport.

A més vàrem posar en marxa el servei de baixada a demanda en les línies de bus nocturn per a 
facilitar a totes les persones en situació de vulnerabilitat i/o risc imminent, de manera preferent 
dones i menors d’edat, poder demanar baixar fora de les parades delimitades en els recorreguts 
del bus nocturn.

Cal destacar també la posada en marxa d’un nou 
servei de vehicle elèctric compartit, amb el des-
plegament d’una flota de vuit cotxes elèctrics que 
la ciutadania pot reservar per als seus desplaça-
ments. Aquesta flota s’incrementarà fins als 12 
vehicles en els propers anys.

Apunta’t al nou servei  
de vehicle elèctric  
compartit municipal

/  En els darrers anys, s’ha millorat 
el transport públic i properament 
es posarà en marxa un nou bus 
llançadora per connectar millor 
la ciutat del Prat amb el seu 
hospital de referència, Bellvitge.
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Per tal de facilitar la mobilitat de les persones grans amb recursos econòmics escassos, vàrem 
ampliar l’edat per poder accedir al sistema de tarifació social metropolità a les persones de 60 
a 64 anys del municipi del Prat de Llobregat (targeta rosa metropolitana).

Per a millorar la qualitat de l’aire dels municipis metropolitans estem treballant conjuntament 
amb l’AMB les Zones de Baixes Emissions. D’aquesta manera donem resposta a la Llei de canvi 
climàtic i transició energètica i comencem a posar els pilars per a millorar la contaminació de 
l’aire. Per tal de poder executar l’obra ens varen concedir la subvenció dels fons del Pla de recu-
peració, transformació i resiliència.

Vuit vehicles elèctrics
conformen la flota del nou servei de cotxe 

compartit que s’ha posat en marxa a la ciutat  
del Prat. La ciutadania els pot reservar per  

als seus desplaçaments.

/  El Prat s’ha convertit aquest 2023 en la ciutat 
de Catalunya amb una major flota municipal de 
vehicles elèctrics compartits, amb 8 unitats que 
augmentaran fins a 12 en els propers mesos.

De 65 a 60
s’ha rebaixat l’edat mínima per accedir, 
al Prat, a la targeta rosa metropolitana, 

és a dir al sistema de tarifació social  
del transport metropolità.
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Innovació pratenca, suport europeu:  
Fons de la UE que hem aconseguit captar gràcies a projectes  
d’Urbanisme i Mobilitat

Impuls d’un edifici d’habitatge públic de lloguer assequible  
de Prat Espais amb 71 pisos. Preselecció. 2.611.700,00 €

Impuls d’un bloc de pisos a l’Eixample Sud amb 138 pisos públics  
de lloguer assequible. Preselecció. 4.820.381,00 €

Impuls de vuit habitatges públics de lloguer assequible  
de Prat Espais. Preselecció. 303.310,00 €

Accessibilitat als equipaments municipals seguint  
el Pla d'Accessibilitat municipal 71.751,08 €

Creació d'un eix verd urbà (remodelació de l’Avinguda del Canal) 2.025.000,00 €

Implantació de la Zona de Baixes Emissions a la ciutat. 661.500,00 €

NextGenerationEU

Funded by 
the European Union

Eix 4 Una ciutat habitable i amable

Ajuntament del Prat de Llobregat – EL PRAT DEL FUTUR ES FA PRESENT | 45



Eix 5 
Una ciutat sostenible i 
en transició ecològica
La ciutat del Prat està marcada per la seva relació amb el medi que l’envolta: els espais naturals 
i també la transició ambiental i energètica. 

En aquest àmbit el desplegament del PAM ve marcat per la Declaració d’Emergència Climàtica, 
que ens marca els objectius en aquesta matèria. La posada en marxa de la Taula pel Clima ha 
esdevingut l’espai de participació de la ciutat en aquesta matèria. 

A aquest compromís se li va sumar una amenaça; la possibilitat d’ampliació de l’Aeroport del 
Prat, malmetent els valors ambientals del nostre territori, amb una aposta que hagués significat 
no només destruir espais protegits i biodiversitat, sinó un augment notable d’emissions de CO2. 

És en aquest context on hem de dir que globalment hem complert. Hem complert dibuixant on 
havíem d’anar, resistint en el que ens hagués situat en un escenari de retrocés, i obrint línies 
noves, amb una aposta clara a la ciutat a favor de la transició energètica. 

/  El Centre de Recuperació d’Animals Marins va celebrar 
l’abril del 2021 el desè aniversari del seu establiment al 
Prat. El CRAM ha assistit més de 350 cetacis i més de 
700 tortugues ferides. A la foto, una d’elles.



L’aigua, un bé públic i assequible
Al Prat hem continuat complint en la nostra política de residus, de reducció, reciclatge i reuti-
lització. És cert que en aquest capítol ens ha mancat una estratègia de desenvolupament dels 
objectius metropolitans, però el paper de l’Ajuntament ha estat actiu. 

Al seu torn, entendre l’aigua com un bé públic continua sent una estratègia de ciutat. Així, mitjan-
çant Aigües del Prat s’han garantit preus assequible, la millora en el subministrament. 

En matèria d’aigua també hem avançat en l’arribada de l’aigua regenerada al Prat. Per primer 
cop aquesta ha arribat als espais protegits, millorant el canal de la Bunyola, tot i que l’aportació 
no ha estat tant constant com voldríem per problemes de subministrament per part de l’AMB i 
la planta de tractament. 

0%
s’ha encarit aquest 2023 la tarifa de subministrament 
de l’aigua al Prat. Als municipis on aquest bé comú es 
gestiona de forma privada, Agbar l’ha encarit un 4%.

/  El febrer del 2021, la Comissió 
Europea va exigir a l’Estat una 
major i millor protecció del Delta 
del Llobregat. L’Ajuntament del 
Prat treballa per duplicar les 
zones protegides, i per millorar 
els recursos i les eines per 
gestionar-les tot garantint tant la 
seva preservació com la promoció 
i projecció del Parc Agrari.
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/  L’Ajuntament del Prat, amb el seu alcalde 
Lluís Mijoler al capdavant, ha defensat de 
forma unànime el delta del Llobregat davant 
de l’amenaça d’ampliació de l’aeroport a 
través de la campanya #NiUnPamMes.

Una Agenda pel Delta, per protegir-lo més  
i millor tal i com reclama la UE
En els espais protegits s’ha desplegat una tasca ingent de defensa dels mateixos, a partir de 
la proposta d’ampliació de l’aeroport. També hem hagut de destinar uns esforços ingents en la 
gestió de la platja, ja fos per la nova gestió de la mateixa així com per les conseqüències de la 
major regressió del litoral. 

Entre els capítols pendents està el desplegament d’una estratègia, els recursos, i els plans per 
garantir una autèntica protecció dels espais naturals i el parc agrari. Des de l’Ajuntament hem 
fet diagnòstic i proposta. I s’ha de valorar com a molt positiva la proposta d’ampliació de la zona 
ZEPA permetent l’afectació de la residència del militars; la reserva del vial Port-Aeroport passa a 
ser zona ZEPA, així com la superfície per damunt de la C32, obrint la porta a un major aprofundi-
ment dels connectors biològic. En aquesta lògica hem desenvolupat una proposta de corredor 
biològic pel litoral. Però encara ens manca una proposta de governança per tots els espais, els 
naturals i els agrícoles, que des de l’Ajuntament hem elaborat, tot i que la resta d’administracions 
competents no han avançat en l’articulació de la mateixa.

En matèria d’agricultura hem preparat un projecte, que està a punt de ser executat, a Can Tude-
la, on es planteja fer d’aquest espai una referència d’agricultura en els espais protegits. Aquest 
projecte, cofinançat per l’AMB ha de permetre tenir un equipament de referència, demostratiu, 
de venda i formació. 

De 935 a 2.372 ha

passarien a estar protegides si s’aprova 
la proposta d’ampliació de zones ZEPA 

presentada per la Generalitat amb el 
suport de l’Ajuntament.

Més de 50 milions
d’euros s’ha compromès la Generalitat 
amb el Prat a invertir al Parc Agrari i 

els Espais Naturals.
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Neix l’Energia del Prat
L’element més novedós de la present 
legislatura ha estat l’estratègia energè-
tica de la ciutat. Vam començant des-
plegant la màxima potència fotovoltai-
ca en les teulades municipals (més de 
1.000 kwp instal·lats). Vam seguir po-
sant en marxa la Casa de l’Energia, un 

espai al servei de la ciutadania i les empreses, oferint serveis d’acompanyament energètic, i hem 
finalitzat amb la constitució de la comunitat energètica “Energia del Prat”, nou instrument de la 
ciutat per protagonitzar la transició energètica. Aquest és un exemple d’un model de lideratge 
municipal, implicació ciutadana i participació empresarial, i pot ser la principal eina de la ciutat no 
només per fer de la transició energètica de la ciutat, sinó per aconseguir una energia renovable, 
de proximitat i més barata.

Visita l’espai web de la Casa  
de l’Energia, que ha obert les  
portes aquest mandat, i que  
ofereix nous serveis com una  
revisió on-line de la teva factura  
elèctrica per mirar de reduir-la

Més de 1.000 kwp

s’han instal·lat en plaques fotovoltaiques. 
Aquesta energia abaratirà la factura 

elèctrica municipal i permetrà cedir els 
excedents a l’Energia del Prat.

Una vintena
són els equipaments públics 
on s’han desplegat plaques 

solars al sostre.

/  Des de la seva obertura el gener del 2021, la 
Casa de l’Energia s’ha convertit en un espai de 
referència ciutadà sobre estalvi energètic a les 
llars, comerços i empreses del municipi.

Una ciutat sostenible i en transició ecològica
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Cal destacar que en l’impuls d’aquesta comunitat energètica 
està tenint un paper molt destacat la comunitat educativa, i en 
especial la de centres com el Charles Darwin. Aquest centre va 
ser dels primers en els quals es van instal·lar plaques fotovoltai-
ques, i l’escola ha aprofitat aquest fet per incorporar en el seu 
currículum la importància de preservar el planeta i impulsar la 
transició energètica. La comunitat educativa del Darwin ha estat 
un agent clau per la constitució d’una associació ciutadana que participa en Energia del Prat i 
ostenta un 20% d’aquesta empresa. L’experiència pilot en aquest centre s’està estenent ara a 
d’altres de la ciutat.

Per tal de fomentar la transició energètica, el Prat també ha estat el primer municipi d’Espanya 
en assolir un acord amb l’Agència de Seguretat Aèria, que s’ha materialitzat en l’Ordenança  per 

a la promoció de les instal·lacions 
d’autoconsum amb energia foto-
voltaica, i que té per objecte sim-
plificar la tramitació dels permisos 
necessaris per la col·locació de pa-
nells fotovoltaics a les teulades del 
municipi.

Des d’aquest mandat, pots consultar  
en temps real el consum energètic  
dels equipaments municipals i  
l’energia que generen les plaques  
fotovoltaiques a les seves teulades.

/  Durant aquest mandat s’han instal·lat, amb el suport 
financer de la Unió Europea, plaques fotovoltaiques 
als sostres d’una vintena d’edificis públics, com 
l’escola Charles Darwin (a la foto). L’electricitat 
generada permetrà estalviar en la factura elèctrica 
municipal i l’energia sobrant es compartirà amb el 
veïnat a través d’Energia del Prat.

Suma’t a  
l’Energia  
del Prat
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NextGenerationEU

Funded by 
the European Union

Innovació pratenca, suport europeu:  
Fons de la UE que hem aconseguit captar gràcies a projectes d’Acció Ambiental

Desplegament de plaques fotovoltaiques als sostres  
d’una vintena d’edificis municipals 500.000 euros

Posada en marxa del servei de vehicle elèctric compartit 150.000 euros
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Eix 6 
Una ciutat innovadora, 
emprenedora i promotora 
del talent

/  Els efectes econòmics de la pandèmia han 
accelerat les polítiques de suport al teixit 
productiu, per fer-lo més innovador i resilient.



Alleugerir l’estrall econòmic de la pandèmia
A la nostra ciutat, com arreu de la resta del món, la pandèmia de la COVID-19 va significar una 
brusca ruptura de la dinàmica positiva que venia mostrant el mercat de treball, la fortalesa del 
teixit productiu local i, molt especialment, d’aquell PIB del 24% que representava en aquell mo-
ment els sectors del comerç i l’hostaleria del Prat. En aquest sentit, ens vam reorganitzar de 
la nit al dia per tal de continuar donant atenció i eines de suport a les persones treballadores, 
entitats d’economia social, persones emprenedores i al sector empresarial en general per tal 
d’alleugerir l’estrall d’aquella crisi i donar resposta a les seves expectatives. De les 33 mesures 
inicialment previstes al PAM, l’Àrea va a passar a gestionar un total de 42 accions que són les 
que contempla el PAM actual i són llegat de l’acord per la reconstrucció social i econòmica de 
la ciutat, Ara més que mai, el Prat.

Directa i indirectament l’Acord va generar diversos impactes en la manera de com s’havia d’abor-
dar les polítiques de competitivitat econòmica que condicionarien la progressiva implantació del 
PAM al llarg del mandat. 

En primer lloc, vam innovar en les metodologies de les polítiques d’ocupació per tal d’incidir direc-
tament en els col·lectius que estaven essent preocupadament exclosos del mercat de treball, com 
eren les persones provinents d’ERTOS i les persones més vulnerables. En aquest sentit, l’eix del 
Foment a l’Ocupació passa a guanyar pes en recursos econòmics, de gestió i desplegament de 
nous serveis específics en matèria d’inserció laboral. A tall d’exemple, es posen en funcionament 
entre d’altres, l’Acceleradora per l’Ocupació, el Pla per la Reactivació de l’Ocupació, el Programa 
d’Impuls a Sectors Estratègics o el replantejament del JO PUC juntament amb Acció Social. 

Unes 150 empreses
hem atès anualment des de la nova 

Oficina d’Atenció a l’Empresa.

2.600 tràmits
hem fet per tal d’acompanyar 
aquestes empreses per ajuts 

i subvencions.

/  Amb l’objectiu de promocionar i millorar 
els polígons industrials a la ciutat, el 
Centre de Promoció Econòmica ha obert 
aquest mandat una nova oficia.
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Foment de la digitalització i nous  
valors empresarials
En segon lloc, vam activar la digitalització amb caràcter obert per a tothom i gratuïta a través 
de la col·laboració pública-pública i pública-privada amb l’objectiu de fomentar i ampliar els co-
neixements tant per a perdones en situació d’atur, com a treballadors en actiu, PIMES, persones 
emprenedores i comerços àmpliament considerats.

En tercer lloc, cal destacar que el desplegament de l’estratègia de reconstrucció va suposar 
un treball en xarxa, en el qual va ser imprescindible la participació i la complicitat dels agents 
econòmics i socials.

En quart lloc, la pandèmia va accelerar l’adopció de nous valors empresarials, com la sostenibi-
litat, la compra ètica, l’ús de les TIC com a instruments transformadors del consum o les noves 
organitzacions dels espais i del temps de treball. En aquest sentit, es posa de manifest una 
preferència per empreses i entorns amb compromís social i ambiental, i una clara tendència 
generacional a buscar un entorn laboral amb propòsit.

/  El Mercat Municipal ha celebrat 
aquest 2022 els seus 100 anys 
d’història, amb activitats com 
una exposició que repassava la 
seva trajectòria.
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Una nova Oficina d’Atenció a l’Empresa  
i targeta Marketprat, una eina de suport  
al comerç local
Més enllà d’aquestes transformacions relacionades amb la pandèmia, de cadascuna de les 42 me-
sures desplegades en matèria de desenvolupament econòmic, amb un grau d’assoliment del 91% 
a gener del 2023, cal destacar cinc mesures que amb caràcter estructural especialment rellevants. 

En primer lloc, l’impuls a projectes integrals d’ocupació, com és Treball als Barris, instrument 
fonamental per l’equilibri territorial de Sant Cosme perquè permet, en col·laboració amb les di-
verses àrees de l’Ajuntament i agents econòmics i socials de la ciutat i del barri, detectar les 
oportunitats i necessitats en la creació d’ocupació. Finançat pel SOC, hem gestionat durant el 
període 2020-2022 un pressupost de 1.244M€ que ha permès millorar l’accés a la prestació dels 
serveis d’orientació i intermediació laboral a través de dispositius ocupacionals ubicats a Sant 
Cosme, així com oferir formació ocupacional i d’experimentació laboral, prioritzant els col·lectius 
més desfavorits o en risc d’exclusió. Un total de 56 persones -equip tècnic i plans d’ocupació- 
han estat contractades per a executar serveis públics de manteniment i /o rehabilitació de la via 
publica, suport comunitari, prestar serveis a la comunitat o accions integrals de barri.  

En segon lloc, la creació i l’impuls de l’Oficina 
d’Atenció a l’Empresa, com a servei de suport a la 
millora de la competitivitat i la sostenibilitat de les 
empreses, les persones autònomes i les entitats 
d’economia cooperativa, social i solidària amb l’ob-
jectiu de fomentar la creació de riquesa i l’ocupació 
de qualitat a la ciutat del Prat. Més enllà de les fun-

cions que li són pròpies, l’OAE ha gestionat el Fons de Reactivació Empresarial fruit de l’acord 
de reconstrucció, així com els diversos programes de suport a la contractació, programes for-
matius online, digitalització de PIMEs, etc. Entre les actuacions destacades, assenyalar l’atenció 
de 150 empreses l’any amb més de 2.600 tràmits per ajuts i subvencions realitzats. Des de la 
seva posada en marxa, l’OAE ha consolidat tres línies d’acompanyament empresarial: suport a la 
contractació indefinida, la promoció a l’emprenedoria a partir de l’assessorament tècnic especi-
alitzat i l’activitat formativa de curta durada. Pel que fa al suport a la contractacó, l’OAE ha donat 
suport econòmic en aquests quatre anys a 220 contractes laborals, el 80% han estat indefinits. 

Visita l’espai web  
de la nova oficina  
d’atenció a l’empresa  
i descobreix els  
seus serveis.

220 contractes laborals
han rebut el suport econòmic de l’Oficina  

d’Atenció a l’Empresa en els darrers 4 anys.  
El 80% d’ells han estat indefinits.

/  La targeta Marketprat va permetre 
impulsar el comerç local, amb una 
important injecció econòmica, després 
de la pandèmia i el confinament.
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Pel que fa a la formació professional, i més concretament la FP Dual, en tercer lloc, hem desplegat 
dos programes pilot els anys 2021 i 2022 amb un pressupost de 548.000€ finançat pel SOC amb 
l’objectiu d’afavorir la transició laboral a 26 joves entre els 16 i 29 anys. Donada la transversalitat 
de les competències tecnològiques i el foment digital de les ciutadanes i ciutadans en la vessant 
professional, hem coordinat actualment amb el SITIC una “start-up” adreçada a la formació amb 
programació informàtica amb 1 any de contracte d’aprenentatge. No podem oferir la dada de 
valoració del servei i l’impacte de la inserció laboral de les persones usuàries dels projectes donat 
que estan en fase de desenvolupament. 

548.00 euros
hem mobilitzat per afavorir la 

transició laboral de persones joves 
amb dos programes pilot.

/  Aquest mandat s’han desenvolupat 
proves pilot de formacions ocupacionals 
en un sector de futur com el tecnològic.

26 joves
entre 16 i 29 anys hem acompanyat 
en dos programes pilot d’FP Dual, 

com per exemple una simulació d’una 
start-up del sector tecnològic.
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En quart lloc cal destacar l’impuls al consum del comerç local a través del projecte de Targeta 
Moneder -MARKETPRAT- promoguda per l’Oficina Técnica de Comerç. Amb l’adhesió de 237 
comerços de la ciutat i una injecció econòmica de 232.276,32€ provinents de la persona com-
pradora i de la subvenció prevista en el marc de l’acord de reconstrucció, més de 2.300 persones 
han rebut un total de 93.840€ per comprar al comerç del Prat entre els mesos d’abril de 2022 i 
novembre de 2022. Malgrat les dificultats de la gestió administrativa de la mesura des del punt 
de vista intern, el resultat es valora satisfactòriament.

Calcular el valor de l’economia social  
i l’Oficina Tècnica de polígons,  
bones pràctiques reconegudes
Finalment, cal destacar per acabar el reconeixement supralocal de bones pràctiques respecte a 
dos projectes del PAM.

El projecte del Valor Social Integrat en relació a l’impacte del sector de l’economia social a la ciutat, 
amb 11 entitats participants anualment en el projecte i amb resultats multiplicadors, ha rebut el 
reconeixement del Banc de Bones Pràctiques de Governs Locals de la Federació de Municipis de 
Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer els anys 2020 i 2021, així com el Premi de l’Associació Ca-
talana de Municipis l’any 2021 en la seva modalitat de Millor Iniciativa Econòmica i de Bon Govern. 

La creació de l’Oficina Tècnica per a la reactivació dels polígons d’Activitat Econòmica, amb un 
pressupost anual de 183.000€ cofinançat per l’AMB i tres llocs de treball directes, que té per 
objectiu donar suport a les empreses en matèria de foment a l’ocupació i l’impuls a la FP Dual, 
esdevenir un agent facilitador en matèria de transició energètica i millora de la mobilitat, la pro-
moció de la igualtat de d’oportunitats a les empreses i promoure la responsabilitat social cor-
porativa a través de l’acompanyament de les empreses en la consecució dels ODS de l’Agenda 
2030, ha rebut així mateix el reconeixement del Banc de Bones Pràctiques de Governs Locals de 
la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer l’any 2022. 

196 empreses
s’han visitat des de l’Oficina Tècnica per 
a la Reactivació dels Polígons d’Activitat 

Econòmica des del seu inici, el 2021.

2.300 persones
han usat la targeta Marketprat,  

de suport al comerç local.

232.276,32 euros
hem injectat amb aquest servei  

al comerç local.

237 comerços
del Prat han participat en 

aquesta iniciativa.
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Eix 7 
Una ciutat  
per conviure-hi,  
amb memòria  
i feminista

/  El juliol del 2022 va celebrar-se per primer cop al Prat 
una marxa de l’Orgull LGBTI+, que va ser multitudinària 
i va acabar amb una festa. Va ser la primera edició 
d’una activitat que quedarà incorporada al calendari 
festiu i reivindicatiu pratenc.



La solidaritat, més al centre que mai davant  
de crisis com la sanitària o la de refugiats
Un tret distintiu de la ciutat del Prat és el seu orgull de ciutat acollidora i diversa. Durant aquests 
anys les polítiques d’igualtat de drets i deures per exercir la ciutadania s’han enfortit a partir de 
l’aplicació de plans i programes i el treball en xarxa amb els diferents departaments. Les políti-
ques per millorar la convivència, cohesió i la solidaritat han estat reforçades i han cobrat un nou 
significat durant i després de la crisi pandèmica, alhora que hem donat resposta entre Ajuntament 
i ciutadania organitzada als reptes que suposava l’aïllament de l’emergència o l’arribada de per-
sones refugiades per la invasió russa i el conflicte bèl·lic a Ucraïna. El Prat ha estat una vegada 
més a l’alçada de reptes globals, responent amb solidaritat i articulant xarxes de cura davant les 
emergències. Ja fos amb portar àpats a persones grans entre comunitats, amb trobades amb la 
comunitat ucraïnesa que viu al Prat, la recollida de fons per a organitzacions d’ajuda humanitària 
o la organització d’accions per la recollida de fons pels efectes dels conflictes armats.

Alhora, hem continuat amb el compromís com a ciutat defensora dels drets humans, reforçant 
l’aposta per l’educació en justícia global amb els programes a les escoles i l’organització del 
Prat Solidari.

També els serveis d’acollida i nova ciutadania han treballat per reforçar els vincles de les diferents 
comunitats, incorporant la difusió de la diversitat cultural i religiosa a la ciutat, com la participació 
de comunitat xinesa o la musulmana en les seves celebracions de referència. 

Hem impulsat millores en el protocol d’empadronament per garantir els drets a les persones que 
viuen a la ciutat, alhora que implementem formacions d’acollida per conèixer la ciutat, els serveis 
i les entitats de referència.

Un 25%
ha crescut la inversió en els serveis 

d’atenció a les violències masclistes.

1.000 atencions més
anualment fa avui en dia el Servei 

d’Informació i Atenció a les Dones en 
comparació amb fa quatre anys.

/  Durant aquest mandat s’han reforçat els serveis 
d’informació i atenció a la dona, així com les activitats 
per commemorar els dies com de la Dona, i Contra 
la Violència Masclista, i la Trobada de Dones que se 
celebra anualment cada setembre.
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Increment dels serveis contra les  
violències masclistes, i primera desfilada  
de l’Orgull LGBTI+ a la ciutat
Aquesta ciutat cuidadora s’ha demostrat cohesionada entorn el feminisme davant el primer femi-
nicidi conegut i percebut com a tal a la ciutat. Una resposta unitària davant la violència masclista i 
una ciutat que ha reforçat els protocols i serveis d’atenció, davant un context de creixent violència. 
Avui el circuit local d’atenció a les dones que pateixen aquesta violència fa 1000 atencions més 
a l’any que fa 4 anys.

Hem incrementat la inversió en els serveis d’atenció a les violències un 25% posant en marxa 
serveis especialitzats per a joves i també a la diversitat sexual i al col·lectiu trans. Avui les dones, 
persones LGBTIQ+, joves i menors en situació de violència masclista han reduït el temps d’espera 
per rebre atenció  tant el SIAD com el Punt SAI, així com s’han pogut reforçar els espais d’atenció 
individual, coordinació i accions de grup.

S’ha elaborat un centre de recursos virtual contra les violències masclistes i que és un espai de 
referència per a tots els agents que treballen en la prevenció i resposta d’aquesta xacra.

També hem seguit amb la implementació del Pla Integral contra les violències masclistes i s’ha 
aprovat el reglament de gènere municipal així com el Pla d’Igualtat intern, i s’ha introduït la mirada 
coeducativa de forma gradual als centres educatius.

Una aposta clara per la incorporació transversal de les polítiques feministes ha estat la incorpo-
ració de la mirada interseccional en les polítiques municipals. S’han impulsat canvis de cartipàs 
i organitzatius, no previstos inicialment al PAM, per articular de manera integrada les diferents 
lluites contra les desigualtats, impulsant formació en els equips i articulant referents de gènere 
i de violència en diferents serveis.

Aquesta és la clau de que cada cop més persones participin en les nombroses activitats de 
promoció i visibilització que s’impulsen des d’acció comunitària. Des de la celebració del 8 de 
març, al Prat Solidari passant per l’exitosa primera celebració del Dia de l’orgull a la ciutat, amb 
una gran acollida aquest 2022 de la mà de les entitats.

/  Durant aquest mandat s’ha 
reforçat el servei d’atenció 
a les persones LGBTI+.
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Una policia local rejovenida, feminitzada,  
més moderna i més formada
En aquests darrers anys hem treballat per impulsar la ciutat orgullosament diversa que som, 
i per garantir que tothom, independentment de la seva condició, pot gaudir dels seus serveis i 
equipaments i pot desenvolupar un projecte de vida en llibertat. Per a això és clau preservar la 
seguretat i la bona convivència que caracteritza el Prat. Una ciutat que registra al seu nucli urbà 
un nivell de delictes similar al seu entorn i similar a la mitjana catalana, ni més ni menys, segons 
indiquen les dades del Departament d’Interior de la Generalitat.

Per garantir que la nostra segueix sent una ciutat tranquil·la, de la qual tothom pot gaudir en 
llibertat, hem impulsat el rejoveniment, la feminització i la modernització de la policia local. En 
aquest sentit, és especialment destacable l’elaboració d’un Pla Local de Seguretat 2023-2026, 
que ja està enllestit i es presentarà a la junta local de seguretat d’aquest 2023 a la resta de cossos 
de seguretat que operen a la ciutat.

Aquesta junta de seguretat ha permès una millor coordinació de la policia local amb aquest cos-
sos. Per exemple, la cooperació de la policia municipal amb la de la Generalitat es pot qualificar 
actualment d’excel·lent. En els darrers temps, aquesta cooperació ha permès reduir considera-
blement els robatoris en interior de domicilis i està fent possibles molts èxits en la lluita d’un 
fenomen en auge a tota Catalunya com són les plantacions indoor de marihuana.

Així mateix, el cos de la policia local s’ha rejovenit amb la incorporació de diverses desenes 
d’agents que han rellevat els que es jubilaven, també s’ha incrementat el percentatge de dones 
amb l’aplicació de la normativa existent en els processos de selecció, i s’ha modernitzat amb la 
incorporació de noves tècniques policials, algunes de les quals aprofiten les noves tecnologies. 
S’han impartit durant el 2022 quasi 3.000 hores de formació en diferents matèries al personal 
de la policia per a garantir un servei de qualitat i més eficient. En aquest sentit, és destacable la 

/  Durant aquest mandat s’ha rejovenit i feminitzat el cos de la policia 
local, que ha incorporat noves eines per millorar la seva tasca, com 
càmeres incorporades als uniformes dels agents o drones. A més, la 
cooperació reforçada amb els Mossos d’Esquadra ha permès reduir 
delictes com els robatoris en domicilis o el desmentellament de 
nombroses plantacions de marihuana indoor.
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Cooperació reforçada 
amb els Mossos

de la policia local, que ha permès assolir èxits 
en la lluita contra delictes com les plantacions 

indoor de marihuana.



incorporació de gossos policia en operatius de control i detecció de drogues, l’ús de drones per 
regular el trànsit en moments complexos, per exemple a la platja, l’adquisició de càmeres perso-
nals que portaran els agents al pit com a mostra de transparència en el servei policial, el canvi 
d’imatge corporativa amb nous uniformes i colors més visibles per a la ciutadania, o l’estudi en 
marxa actualment per instal·lar càmeres de seguretat als espais públics.

Pel que fa a policia de proximitat i assistencial, la policia local compta amb una unitat que pa-
trulla en bicicleta i a peu, per donar seguretat subjectiva al teixit comercial i la ciutadania del 

Prat. A través de l’APP de seguretat ciutadana 
les persones poden contactar directament i rà-
pidament amb la seva Policia. També la unitat 
de formació, imparteix a totes les escoles de la 
ciutat, les normes del trànsit als que seran els 
futurs conductors i usuaris de les vies d’una for-
ma divertida i molt didàctica.

En coherència amb aquesta modernització, també des de la policia local s’ha treballat per avan-
çar cap a una ciutat més sostenible, introduint les motocicletes elèctriques en el seu servei, i 
l’electrificació del parc mòbil amb la incorporació de 4 turismes 100% elèctrics i 2 més híbrids 
endollables.

Cada cop una millor convivència i un servei  
de mediació referent a Catalunya
Paral·lelament, el nou servei de bon veïnatge i convivència ha anat creixent amb l’ampliació dels 
agents, incidència, la reactivació de la taula de convivència i treball en xarxa. Això ha fet disminuir 
les queixes per conflictes de convivència i augmentar la capacitat de resposta. S’ha impulsat un 
protocol davant les ocupacions i s’ha reforçat el servei per millorar la resposta als conflictes de 
convivència a l’espai públic. Tant el servei de ciutat com els específics del barri de Sant Cosme 
han vist reforçats els efectius per prevenir situacions de conflicte. S’ha elaborat una guia de bon 
veïnatge, fent campanyes de ciutat per la promoció del civisme. Estem en procés de canviar 
l’ordenança de civisme i convivència per reforçar la tinença responsable d’animals i ampliar la 
capacitat de la mediació reparadora en determinades actuacions a l’espai públic.

Els serveis de mediació han incrementat les seves actuacions després de la pandèmia, treballant 
també amb instituts i escoles, reforçant les accions educatives. Un servei que el 2022 ha com-
plert 25 anys i que és un referent pel conjunt de municipis de Catalunya. 
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Més agents
han reforçat els serveis de bon 
veïnatge i convivència, que ara 

compten amb un protocol davant les 
ocupacions i una guia de bon veïnatge

25 anys
ha complert aquest 2022 el servei 

de mediació municipal, pioner i 
encara avui referent per al conjunt 

de municipis de Catalunya

Descarrega’t l’app de  
seguretat ciutadana,  
que et permetrà estar  
en contacte directe i  
immediat amb la policia 
 local del Prat

https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/la-ciutat/policia/aplicacio-mobil-seguretat-ciutadana
https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/la-ciutat/policia/aplicacio-mobil-seguretat-ciutadana
https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/la-ciutat/policia/aplicacio-mobil-seguretat-ciutadana
https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/la-ciutat/policia/aplicacio-mobil-seguretat-ciutadana
https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/la-ciutat/policia/aplicacio-mobil-seguretat-ciutadana
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Recuperació reforçada de la memòria 
democràtica del Prat amb la primera  
regidoria d’aquest àmbit
La  regidoria de Memòria Democràtica (denominada inicial-
ment de Memòria Històrica) s’ha creat, per primer cop, en 
aquest legislatura. En acabar el mandat, s’han dut a terme o 
estan en vies de finalització, totes les accions contemplades 
en el PAM. Un dels elements prioritaris ha estat la creació 
de la taula per a la memòria històrica, com a punt de troba-
da d’agents de la ciutat d’aquest àmbit. S’ha treballat en la 
formació i divulgació, a través d’exposicions físiques i virtuals, s’han organitzat cicles de confe-
rències i s’ha posat en marxa una pàgina web. Així mateix, s’ha instal·lat una placa a la sala de 
plens en record de l’alcalde i els regidors afusellats pel franquisme i una Stolperstein a la plaça de 
la Vila en record del batlle Lluís Serra Giribert, que és recordat també des d’aquest mandat amb 
un carrer a la ciutat. S’ha modificat el reglament del nomenclàtor i s’han dut a terme accions de 
reconeixement a les víctimes del feixisme, la darrera d’elles, és la posada en marxa d’un espai 
de memòria als Jardins d’Àngel Guimerà, actualment en fase d’execució.

/  Lluís Serra entrega al batlle 
Lluís Mijoler el bastó d’alcalde 
del Prat que va ser del seu 
pare, afusellat pel franquisme, 
en la inauguració del carrer 
dedicat a la seva memòria.
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https://www.elprat.cat/memoria-historica
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Innovació pratenca, suport europeu:  
Fons de la UE que hem aconseguit captar gràcies a projectes  
de Desenvolupament Econòmic

Provisió i capacitació de llocs de treball de nova generació  
amb mobilitat i eines col·laboratives. 243.239,00 €

Programa Treball i Formació. 494.202,24 €

NextGenerationEU

Funded by 
the European Union

/  Aquest mandat s’ha desplegat una important 
política de recuperació de la memòria de les 
lluites democràtiques a la nostra ciutat. A 
la foto, stolperstein instal·lada a la plaça de 
la Vila en memòria de Lluís Serra Giribert, 
alcalde pratenc del PSUC durant la guerra 
que fou afusellat pel franquisme.
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Eix 8 
Una ciutat transparent 
i amb bon govern
Donar les eines a la ciutadania per fer-ne el seguiment i participar de les polítiques públiques, 
assegurar que tothom tingui accés a les oportunitats que brinden les noves tecnologies perquè 
són elements que s’han d’aprofitar per millorar i enfortir les institucions, i avançar cap a un go-
vern obert, participatiu i transparent era el darrer dels objectius que ens marcàvem al PAM. En 
aquest àmbit, els objectius s’han assolit gairebé plenament, desplegant diverses eines malgrat 
la pandèmia i accelerant, a causa de la mateixa, la defensa dels drets digitals de les persones.

/  Durant aquest mandat s’ha desplegat el 
programa d’alcaldia oberta, amb iniciatives 
com les trobades ciutadanes Parla amb 
l’alcalde (a la foto), o la possibilitat que la 
ciutadania faci arribar preguntes que Lluís 
Mijoler contesta al programa Contrasenyes 
del Prat Ràdio.



Una nova plataforma digital de participació, 
elecció del segon festiu local, i una trentena 
d’espais estables on la ciutadania fa sentir  
la seva veu

El reglament de participació ja ha esdevingut el marc natural del funcionament de la participació 
a l’ajuntament. En el marc dels pressupostos participatius la ciutadania ha pogut decidir el destí 
d’una partida de prop de 2,5 milions d’euros. La plataforma Participa 311(antic DECIDIM) s’ha 
començat a usar i ja funciona com a aglutinador de tota la participació electrònica a la ciutat. 
Tot això, mentre segueixen treballant els  aproximadament 30 espais estables de participació 
que funcionen de manera continua, entre taules, meses i consells.

També ha funcionat la participació més puntual, com 
els projectes de reforma de l’espai públic (com el de 
la plaça Disset de Setembre, el del passeig Ramon 
Codina o el de la plaça Estany de Sant Maurici. Cal 
destacar en el mateix àmbit la consulta per triar el 
segon festiu local i les diverses audiències públiques 
celebrades (com les de presentació de pressupostos 
cada desembre o la que permet fer un retorn del compliment del PAM).

També han quedat en funcionament estable els serveis de punt del voluntariat i assessorament 
a entitats, tot i que les disposicions normatives fan que hi hagi noves dificultats que no hi eren 
fa pocs anys, especialment  en la tramitació i justificació de subvencions. 

/  Malgrat que la pandèmia va impossibilitar trobades 
físiques, la ciutadania va poder triar el destí de 
2,5 milions d’euros d’inversions a través dels 
pressupostos participatius mitjançant la nova 
plataforma digital de participació ciutadana del 
Prat. Fruit d’aquest procés s’estan fent millores 
a la ciutat com la instal·lació de jocs d’aigua 
en diversos indrets, la remodelació de la plaça 
del Camí de la Fàbrica o la instal·lació d’espais 
d’exercici físic en alguns parcs de la ciutat.
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2,5 milions d’euros
ha estat el volum de la partida dels 

pressupostos participatius. La ciutadania 
ha proposat a quins projectes destinar-los 

i ho ha decidit a través d’una votació.

Visita i apunta’t a la  
plataforma en línia  
de participació  
ciutadana del Prat

https://participa311-elprat.diba.cat/
https://participa311-elprat.diba.cat/
https://participa311-elprat.diba.cat/
https://participa311-elprat.diba.cat/


L’únic projecte que ha quedat pendent és el de repensar tots els espais de participació estables 
(taules, meses, etc.). Per assolir aquest objectiu comptem amb un projecte que es va iniciar el 
passat novembre i s’està executant just ara. Amb el suport de la Diputació, es volen definir un 
conjunt d’indicadors que permetin avaluar la qualitat de la participació i siguin una eina pel seu 
anàlisi i millora.  Això ens permetria analitzar d’una manera objectiva la participació i els seus 
resultats, i assegurar que esdevé una eina per assolir els objectius marcats.

En aquest apartat, l’esclat de la pandèmia va potenciar l’ús de la tecnologia per celebrar reunions 
i trobades. Moltes de les reunions i trobades es van fer per videoconferència amb normalitat, 
fent remarcable com tothom s’ha adaptat per continuar funcionant de manera diferent per sense 
modificar els objectius finals. 

Avenços en govern obert i nou  
sistema d’integritat
En la legislatura passada es va redactar un pla de govern obert molt ambiciós, en el que es volia 
aprofundir en el canvi de la manera de treballar que suposa aquest nou paradigma. Aquest pla 
s’ha iniciat durant aquesta legislatura i s’articula al voltant de 6 eixos que cerquen augmentar 
la transparència, la participació, les dades 
obertes i el retiment de comptes, així com 
la integritat i el bon govern.

El compliment d’aquest pla ha sigut elevat, 
amb demores en alguns apartats però sense 
deixar de tenir en ment els objectius finals 
de cada un dels eixos. 

Descobreix el nou web de  
Govern Obert, amb dades  
obertes, un recull de bones  
pràctiques municipals i  
les dades del nou baròmetre  
semestral

/  Durant aquest mandat s’han 
reforçat espais de participació 
ciutadana i se n’han creat de nous, 
com la Taula Local d’Infància 
i Adolescència. A la imatge, 
treballadores municipals i joves 
del Prat participen en la sessió 
inicial d’aquesta taula.
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En el apartat de dades obertes, per exemple continuem en la tercera posició dels ajuntaments 
amb el portal del consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, tant en nombre de conjunts 
de dades com de visualitzacions. En el global de govern obert, transparència i administració 
electrònica, a la gala de celebració de guardons del 2022, l’Ajuntament del Prat va avançar fins 
a la 3a posició, per davant de moltes ciutats d’una mida molt superior.

En aquest àmbit cal destacar també la incorporació al Pla d’Actuació Municipal previst inicialment 
del baròmetre municipal. Aquesta mesura, adoptada a partir del desplegament de l’estratègia 
de reconstrucció Ara més que mai, el Prat, permet conèixer de forma semestral les principals 
preocupacions i demandes de la ciutadania, aportant així dades que han de permetre millorar les 
polítiques públiques municipals. Les primeres enquestes es van fer durant el confinament i actu-
alment ja s’han realitzat tres onades, generant així una sèrie històrica que permetrà augmentar 
la fiabilitat de les dades. Els resultats es publiquen on-line i en format obert.

Hi ha dos aspectes del pla de govern obert en el qual els calendaris de compliment s’allargaran, 
però sempre mantenint el objectiu final en ment. Aquests dos projectes son la transformació 
de l’organització per orientar-la a la dada i les cartes de servei. I s’allargaran perquè aquesta 
projectes ja s’estan executant, però sent liderats pel departament que pot fer una solució global, 
integrada i sostenible, que permeti capturar i processar  qualsevol tipus de dada, tingui l’origen 
que tingui, i tractar-la per tal de generar el valor que ens permeti millorar les polítiques publiques,

Per la banda de la integrat, la irrupció dels fons Next Generation va obligar a fer un esforç per 
aconseguir l’aprovació d’un pla de mesures antifrau, a partir del qual es va també iniciar el des-
plegament del sistema d’integritat que hi havia previst en el pla de govern obert. De fet, el sistema 
d’integritat que ja s’ha posat en marxa supera en molt aspectes la previsió que hi havia al pla de 
govern obert, al abarcar altres àmbits (com les subvencions o els recursos humans) i la dotació 
de més instruments (com la comissió ètica, els canals de consultes, la formació continua i l’anà-
lisis periòdic de riscos) 

Nous serveis com l’OAC360 per garantir  
els drets ciutadans en l’era digital
Per la campanya de drets digitals, s’ha redactat el briefing. I s’està pendent del calendari per la 
seva posta en marxa. En la transició cap a l’administració electrònica al servei de la ciutadania, 
s’està renovant la seu electrònica, i s’ha posat en marxa el servei OAC360 d’acompanyament a la 
tramitació per part de la ciutadania. Aquest servei porta de la ma a qualsevol ciutadà que vulgui 
fer un tràmit, no ajudant només amb el funcionament tècnic, sinó també orientant-lo sobre el 
tipus de tràmit i la documentació a aportar. La valoració del servei rebut es manté en un nivell 
molt elevat.

S’ha posat en marxa el servei de cita prèvia a diferents equipaments, i s’ha ampliat la xarxa de 
wifi en un conjunt de equipaments municipals.
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La 3a posició
ocupa l’Ajuntament del Prat al portal del 

consorci de l’Administració Oberta de 
Catalunya, tant en nombre de conjunt 

de dades com de visualitzacions.



ANNEX:  
El compliment  
del PAM en xifres
En coherència amb la nostra política de 
govern obert, des del primer dia després 
de l’aprovació del Pla d’Actuació Municipal 
vam activar l’eina elprat.cat/pam, un espai 
web que recull les actuacions previstes i ret 
comptes de forma permanent i actualitzada 
del seu grau de compliment. La ciutadania 
ha pogut i pot consultar a través d’aquesta eina l’estat dels projectes en temps real.

Tot seguit, recollim el seu estat de compliment a febrer del 2023, i convidem la ciutadania a 
actualitzar el seu seguiment a elprat.cat/pam.

Comprova aquí a temps real  
el grau de compliment  
del Pla d’Actuació Municipal.

https://www.elprat.cat/pla-dactuacio-municipal-2020-2023
https://www.elprat.cat/pla-dactuacio-municipal-2020-2023
https://www.elprat.cat/pla-dactuacio-municipal-2020-2023
https://www.elprat.cat/pla-dactuacio-municipal-2020-2023
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