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La ciutat del Prat de Llobregat enceta en aquest mandat una nova etapa. Després de quatre dècades de 
transformació, dona un nou impuls a un model de ciutat consolidat i amb un èxit reconegut de forma reiterada 
per la ciutadania. És hora d’actualitzar-lo i de posar-lo al dia, tenint present els reptes de la nostra època, per 
tal de projectar-lo al futur.

La nostra ciutat està ben preparada per encarar aquesta nova etapa. Ho fa com una ciutat equilibrada 
territorialment i cohesionada socialment. Això és una conquesta del municipalisme democràtic. 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. El territori assetjat per terra, mar i 
aire ha sabut defensar i preservar part d’un patrimoni natural i agrícola que avui constitueix una reserva única 
en plena conurbació metropolitana. L’aglomeració de gent treballadora, vinguda d’arreu, que no comptava 
amb equipaments ni serveis públics adequats ha sabut convertir-se en una comunitat cohesionada. En 
definitiva, el barri dormitori a la perifèria d’una gran urbs ha esdevingut una ciutat viva i activa, amb una forta 
personalitat pròpia, orgullosa d’allò que el seu veïnat i la seva institució municipal han assolit en les darreres 
dècades.

Cal preservar aquestes conquestes sobre les quals s’assenta la comunitat de ciutadanes i ciutadans que 
conformem el Prat d’avui. Però no és suficient. Sobre aquestes bases, cal seguir avançant, per projectar un 
Prat que vol seguir sent, en les properes dècades, un model de gestió pública al servei del bé comú. Volem ser 
un exemple de com les ciutats poden donar resposta als nous reptes de la nostra època.

Reptes, en primer lloc, com la lluita contra el canvi climàtic. Si als anys setanta les advertències del Club 
de Roma sobre la finitud dels recursos naturals podien semblar vaticinis llunyans, en ple segle XXI ens 
trobem davant d’una emergència de dimensions planetàries. Les generacions més joves exigeixen respostes 
immediates per garantir el futur pròxim de la vida en un planeta que no té recanvi. Les ciutats són agents clau 
en aquest context. Per reduir emissions de gasos d’efecte hivernacle, per reconnectar amb el planeta, per fer 
de l’energia un vector d’empoderament i transformació.

Reptes, en segon lloc, com la construcció de societats en què tothom pugui gaudir d’una vida digna, plena 
i feliç, sense por. Comunitats regides per la idea d’igualtat, començant per la igualtat de gènere. En efecte, 
la feliç revolta feminista que avui recorre el món constitueix actualment la punta de llança de la defensa de 
la justícia social. Milions de dones, i també d’homes, defensen aquest ideal davant del retrocés que suposen 
els nous discursos d’odi que estenen els demagogs d’una renovada ultradreta arreu del món, i també a casa 
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nostra. La millor forma d’aturar aquests discursos de la por i l’odi que amenacen amb destruir drets que 
han costat molt conquerir és conquerir encara més drets. Però també és construir barris i ciutats resilients i 
cohesionats, amb una ciutadania activa i enxarxada.

Reptes, en tercer lloc, com el de la transformació d’un model productiu voraç, inspirat per una idea de 
creixement il·limitat que s’ha demostrat insostenible en un planeta amb recursos finits. La crisi econòmica 
desfermada pel crac del 2008 ha deixat una societat més desigual i més precària. Per superar aquest escenari 
no podem tornar a les velles receptes fracassades en el passat. Cal innovar, cal desenvolupar formes de 
treballar, produir i consumir més sostenibles i cal formar cooperatives, que recuperin el sentit original de 
l’economia i posin al centre les necessitats de les persones, i no el benefici privat d’uns quants. La ciutat és 
una empresa comuna, i cal distribuir de forma justa i equitativa els seus fruits.

I reptes, finalment, com els que planteja una revolució tecnològica que ha arribat per quedar-s’hi. La 
transformació digital està canviant de manera irremeiable les nostres formes de relacionar-nos-hi i de 
participar en la vida pública; de treballar, produir i consumir..., i això capgira la nostra vida quotidiana a les 
ciutats. No està escrit el sentit d’aquesta transformació; no es pot determinar d’entrada si la tecnologia 
servirà per destruir drets i revertir conquestes socials o si, al contrari, servirà fer més lliure la ciutadania i 
avançar cap a models productius més sostenibles i més racionals. Per garantir que sigui així, cal avançar cap a 
un govern democràtic del canvi tecnològic. I, de nou, les ciutats poden ser agents clau en aquest sentit.

Aquests són alguns dels reptes inajornables als quals hem de donar resposta avui en dia. Per encarar-los, cal 
desplegar una política ambiciosa de transformació. Així ho defensen les Nacions Unides en l’Agenda 2030, 
que va ser aprovada per l’Assemblea General internacional de l’ONU. L’Agenda 2030 fixa, a través dels seus 
17 objectius, el full de ruta que cal seguir per impulsar en els propers anys un desenvolupament sostenible al 
nostre planeta. Es tracta d’una proposta d’aplicació universal i que requereix la implicació de tots els nivells 
de govern, també i especialment el municipal.
És en aquest context que volem que el Prat segueixi sent un referent. La nostra visió és seguir construint una 
ciutat que cuida i garanteix drets; educadora, culta i crítica; activa i saludable; habitable i amable. Treballem 
per una ciutat sostenible i en transició ecològica i energètica; dinàmica i cooperativa; amb memòria i feminista; 
transparent i amb un govern obert. 

I per aconseguir-ho, cal seguir treballant per garantir, en primer lloc, una ciutat cohesionada. El Prat és una 
de les ciutats catalanes amb una major inversió anual per habitant, segons el portal de Transparència de la 
Generalitat de Catalunya, i des del 2017 dedica més del 10% del seu pressupost municipal a acció social. 
Però no podem ser autocomplaents. Encara queda molta feina per fer en una ciutat en la qual encara hi 
ha centenars de persones que cerquen feina i no en troben. Cal seguir defensant drets com el d’accés a un 
habitatge digne, en una ciutat on moltes persones joves no es poden permetre pagar el que costa de mitjana 
un lloguer mensual, i on moltes famílies encara esperen un habitatge de protecció oficial.

Per construir una ciutat cohesionada cal, en segon lloc, treballar per oferir a totes les pratenques i els pratencs 
les eines per desenvolupar lliurement un projecte vital digne i ple. Per això situem l’educació i la cultura com 
a eixos estratègics de ciutat: perquè sense un canvi cultural no serà possible un veritable canvi social. Per 
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això volem 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, volem teixir un projecte educatiu global que generi corresponsabilitats entre 
els diferents agents educatius i culturals locals. Només així garantirem el progrés social i laboral del veïnat del 
Prat. Però sobretot, només així construirem una ciutadania cada cop més emancipada, empoderada i crítica.

Tot això implica impulsar, en tercer lloc, una ciutat feminista. Entesa no només com un indret on ens 
comprometem, des del carrer i des de les institucions, a treballar per erradicar qualsevol desigualtat de gènere 
i perquè les dones puguin viure lliures de discriminació i de violència masclista,sinó també com un lloc on es 
posa la cura al centre. I on tothom, senti com senti i estimi com estimi, pugui conviure en pau i amb seguretat, 
i desenvolupar una vida plena i feliç. Una ciutat segura, igualitària per a les dones, per a les persones LGBTI+ 
és una ciutat segura i igualitària per a tothom.

Si el Prat vol seguir sent referent no pot deixar d’impulsar, en quart lloc, una transició energètica ambiciosa. 
Som en un bon punt de partida: hem sabut preservar part del nostre entorn natural i comptem amb un 
Parc Agrari únic. En aquest context, volem seguir posant en valor i difonent aquest patrimoni insubstituïble, 
i fomentant l’educació ambiental, la cura del medi i la sobirania alimentària. En un sistema deltaic com el 
nostre, la millor aposta és preservar els nostres espais naturals. En la nostra realitat metropolitana, el millor 
pas és preservar el nostre Parc Agrari. Però sabem que hem d’anar més enllà: la transició energètica ens 
ofereix l’oportunitat de connectar la ciutat i el planeta, i constitueix, a més, un dels eixos principals avui en 
dia de transformació econòmica i de generació d’ocupació.

Finalment, no podem deixar d’atendre els valors que han de regir la bona gestió d’allò que és de tots i totes. 
Donar les eines a la ciutadania per fer-ne el seguiment i participar de les polítiques públiques, i 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 govern obert, participatiu i transparent.

Els reptes que ens plantegem ultrapassen, amb molt, els límits d’un municipi d’uns 65.000 veïns i veïnes, amb 
competències limitades, i ultrapassendesborden també els límits temporals que fixa un mandat democràtic 
de quatre anys. Però seria irresponsable no tenir present aquest context a l’hora de fixar el full de ruta del 
govern municipal per al període 2019-2023. Perquè el que fem en aquest mandat determinarà les bases sobre 
les quals s’assentarà el Prat del futur. De nosaltres depèn que 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.
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La inclusió social i l’equitat han estat i han de continuar sent un pilar de les polítiques municipals. Davant 
l’increment de les desigualtats i les noves formes d’exclusió social, volem liderar respostes de transformació 
social amb capacitat d’innovar, de garantir serveis públics de qualitat i universals, i d’implicar el conjunt del 
teixit social de la ciutat; i alhora volem emprendre mesures decidides davant l’emergència social causada per 
dinàmiques econòmiques i retallades de drets. 

Per combatre les desigualtats cal poder acompanyar la ciutadania del Prat per fer efectius els drets a una 
protecció social, a l’habitatge, a una alimentació adequada i a la cobertura de les necessitats bàsiques o a 
envellir amb dignitat. Volem una ciutat inclusiva, pensada per a tothom, pensada per a les diverses capacitats 
i necessitats de la ciutadania del Prat. Volem portar a terme unes polítiques que promoguin l’autonomia 
personal i en què ningú es quedi enrere.

Avui l’habitatge és un factor de desigualtat creixent i per això volem que el municipi promogui la seva funció 
social davant els cada vegada més nombrosos fenòmens especulatius arreu del país. 
Alhora, cal ser conscients que totes les persones necessitem ser cuidades i que la ciutat s’ha de preparar per 
al canvi demogràfic. Per això és imprescindible posar en valor les cures com a element clau per al sosteniment 
de la vida. Volem una ciutat cuidadora i això ens exigeix desenvolupar polítiques de cura dels infants, promoure 
l’envelliment actiu, reconèixer la diversitat i afavorir la vida independent .

L’acció social ha de ser motor de vincles relacionals i veïnals, perquè és un aspecte clau per al benestar 
emocional de la ciutadania i per a una ciutat cohesionada i feliç. Volem implicar el conjunt de la ciutadania en 
la lluita contra l’aïllament i la solitud, volem una ciutat on els nostres veïns i veïnes ens importin, una ciutat 
que es cuidi. 

Una ciutat que cuida  
i garanteix drets 

EIX 1
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Orientar la intervenció social a promoure l’autonomia personal, acompanyar l’apoderament de les 
persones i la corresponsabilitat d’aquestes.

Afavorir la coordinació i la transversalitat en la intervenció social i avançar en la integració dels 
serveis socials amb els sistemes de salut i educació. 

Apostar per la innovació social, l’intercanvi de coneixement i la qualitat en l’atenció social. 

Impulsar la coproducció de polítiques socials amb el teixit associatiu i el conjunt de la ciutadania.

Difondre a la ciutat els serveis d’atenció social per al conjunt de la ciutadania, com un dret universal 
més, i desburocratitzar-ne l’accés.

Implementar l’Acord de Ciutat per la inclusió i la cohesió social 2018-2022, assegurant la mirada 
inclusiva en el conjunt de polítiques municipals.

Fer una aposta per la innovació social en el desenvolupament de les polítiques de serveis a les 
persones.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar 
cap als objectius de desenvolupament sostenible número 1 (fi de la pobresa), 
2 (fam zero), 3 (salut i benestar), 8 (treball decent i creixement econòmic) i 10 
(reducció de les desigualtats), recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Objectius

- 8 -

1.1. Acció social

Accions

Pla de millora del serveis socials bàsics
Acompanyarem els equips amb formació i supervisió per adaptar les EBAS als nous reptes socials i 
s’incrementin els projectes d’intervenció grupal i comunitària, l’atenció centrada en la persona, la 
flexibilitat i estabilitat dels equips.

Pla d’actuació als locals i equipaments del servei d’acció social 
Condicionarem els centres per garantir l’accessibilitat, l’acollida, la visibilitat i perquè siguin espais 
“amables” per al conjunt de la ciutadania. 
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Treball integrat i transversal
Volem que els centres de Serveis Socials (EBAS) comparteixin espais i programes amb els centres cívics 
de la ciutat com a espais inclusius de referència.  Traslladarem l’EBAS Marina al Centre Cívic Jardins 
de la Pau i treballarem per a una nova ubicació de l’EBAS Sant Cosme.

Participació de les persones usuàries i entitats en la transformació dels serveis socials  
Enfortirem el Consell Municipal de Serveis Socials per tal que tingui una incidència més concreta en 
les polítiques d’acció social de la ciutat i impulsarem la coproducció de polítiques socials amb el teixit 
social i el conjunt de la ciutadania, vinculant-ho al desenvolupament del Pla local d’acció comunitària 
inclusiva i a l’Acord de Ciutat, per crear xarxes d’acció compartida entre el municipi i les entitats.

Oficina de tràmits socials
Desburocratitzarem l’accés als serveis i crearem una oficina que agrupi les diferents prestacions 
socials municipals, que redueixi les tasques de gestió dels EBAS i que agilitzi l’atenció a la ciutadania 
reformant la Unitat de Primera Atenció. 

Projecte Enxarxades 
Promourem, en l’àmbit local, espais de coneixement, estratègies i metodologies comunes entre les 
diferents xarxes de protecció social de gent gran, joves, infància, dones o altres col·lectius vulnerables 
i que necessiten una protecció especial.

Big Data social 
Desenvoluparem un sistema d’informació social de la ciutat, aprofitarem el conjunt de dades que 
produïm des dels serveis i elaborarem un sistema d’indicadors de seguiment del treball dels serveis 
socials.

Integració de dades socials i sanitàries
Promourem la integració dels sistemes de dades entre els serveis socials municipals i l’ICS, per 
garantir  l’accés a la informació compartida per part dels i les professionals. 

Transferència de coneixement
Afavorirem la compartició de coneixement i experiències entre els EBAS i promourem la innovació 
entre els diferents equips d’intervenció del Servei d’Acció Social.

Reglament dels serveis socials municipals
Elaborarem un reglament dels serveis d’acció social per garantir la qualitat i la transparència, i per 
evitar arbitrarietats en la prestació.   

Clàusules socials
Impulsarem mecanismes de seguiment de la contractació per millorar la qualitat de les condicions de 
treball i per incorporar-hi les clàusules socials.
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Lluitar contra les desigualtats a la ciutat i transformar els sistemes d’ajuts per garantir un 
acompanyament no assistencialista.

Treballar perquè el conjunt de la ciutadania tingui accés a una alimentació saludable.

Lluitar contra la pobresa energètica i garantir el compliment de la Llei 24/2015. 

Treballar contra l’exclusió residencial al conjunt de la ciutat.

Objectius

1.2. Cobertura de necessitats bàsiques  
i mínims vitals 

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar 
cap als objectius de desenvolupament sostenible número 1 (fi de la pobresa), 2 
(fam zero), 8 (treball decent), 11 (ciutats i comunitats sostenibles), recollits en 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Punt Solidari
Transformarem del punt solidari en un nou model de Botiga Solidària per afavorir el treball 
col·laboratiu, la inserció laboral de persones en risc d’exclusió, l’autonomia de les persones.

Targeta moneder 
Normalitzarem i ampliarem la targeta moneder com a eina principal de suport econòmic a les 
famílies i per avançar en la compactació de les prestacions econòmiques.

Subministraments bàsics
Treballarem amb l’Oficina d’Energia i Canvi Climàtic les mesures necessàries per fer efectiu el 
compliment de la Llei 24/2015 i per garantir els subministraments a les famílies vulnerables. També 
farem intervencions de microrehabilitació als domicilis que pateixen pobresa energètica. 

Renda Garantida de Ciutadania
Promourem l’accés a la RGC i acompanyarem activament i si s’escau, jurídicament, les persones per 
fer efectiva la percepció de la prestació.

Accions
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Empadronament
Impulsarem un acord amb l’AMB per a un criteri comú d’empadronament de les persones en situació 
de vulnerabilitat, per garantir els drets socials bàsics.

Inserció laboral i inclusió 
Consolidarem el servei laboral especialitzat “Jo puc!” d’orientació, acompanyament i suport a la 
inserció, dirigit a persones en situació d’atur, amb dificultats d’inserció i en risc d’exclusió, ateses pels 
serveis bàsics d’atenció social.  

Persones sense llar
Elaborarem un protocol d’actuació amb el conjunt de serveis municipals davant la detecció de casos 
de sensellarisme i per prevenir l’aporofòbia. Reforçarem l’equip de treball de carrer i els serveis 
d’higiene i acompanyament de l’equip de proximitat.

Llar compartida
Ampliarem el projecte de llar compartida per a persones vulnerables i elaborarem un projecte pilot 
per implementar el programa “Primer la llar” per a situacions de sensellarisme de llarga durada. 
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Promoció d’habitatge assequible
Concertarem amb agents locals socials la construcció de 96 habitatges de lloguer a un preu per sota 
del mercat al solar municipal situat a l’avinguda Onze de Setembre.

Promoció d’habitatge dotacional
Promourem un edifici d’uns 70 habitatges de lloguer a la zona del Prat Sud, destinats a col·lectius 
específics.

Mobilització d’habitatges buits
Ampliarem els serveis, programes i ajuts que gestiona Prat Espais per tal d’incentivar els propietaris 
a mobilitzar els habitatges buits i aconseguir lloguers socials i assequibles. Impulsarem ajuts a la 
rehabilitació, adequació i manteniment, bonificacions de taxes i impostos municipals, foment de la 
Borsa de lloguer i del Programa de cessió social d’habitatge.

Accions

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar 
cap a l’objectiu de desenvolupament sostenible número 11 (ciutats i comunitats 
sostenibles), recollit en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Fer ús dels mecanismes legals existents per afrontar el compliment efectiu del dret a l’habitatge.

Impulsar el màxim nombre de mesures que permetin posar en el mercat habitatges a preu 
assequible, de promoció pública i privada concertada, especialment en règim de lloguer. 

Incrementar la disponibilitat d’habitatge de lloguer per oferir-lo als ciutadans i ciutadanes en risc 
d’exclusió residencial. 

Objectius

L’Ajuntament aposta per una política activa que aporti arguments i solucions en la defensa del dret a 
l’habitatge. En aquest sentit, impulsarà propostes que ampliïn el parc públic i de lloguer assequible, farà 
especial atenció en els col·lectius amb més dificultats i ampliarà els ajuts al lloguer que ja s’estan oferint. 
D’altra banda, cal avançar en estratègies que prevegin la progressiva rehabilitació dels habitatges existents a 
la ciutat,  per adequar-los a la qualificació energètica òptima. 

1.3. Dret a l’habitatge 
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Polítiques de rehabilitació
Implementarem mesures locals que complementin les polítiques existents de millora de l’eficiència 
energètica, rehabilitació i manteniment d’edificis residencials i adequació interior d’habitatges. 
Incorporarem a Prat Espais el servei de rehabilitació, disseny i gestió d’ajuts a comunitats de 
propietaris i a residents.

Ajudes econòmiques directes
Afrontarem la problemàtica concreta d’accés a l’habitatge mitjançant l’ampliació de recursos 
del Fons municipal d’ajuda al lloguer, en especial els ajuts al pagament del lloguer i de captació i 
renovació per a la Borsa.

Pla d’habitatge
Redactarem i aprovarem el Pla d’habitatge com a eina essencial per planificar i executar les polítiques 
d’habitatge.

- 13 -
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Pla Local d’infància i adolescència 
Elaborarem el Pla d’infància i posarem en marxa la Taula Local d’Infància per impulsar accions 
compartides amb les entitats que treballen amb infants i joves.

Equitat en oportunitats educatives i lleure
Col·laborarem i codissenyarem amb Educació, Esports, Cultura i Joventut una oferta de lleure 
socioeducatiu i esportiu inclusiva, per tal d’arribar al conjunt de la ciutadania. 
Garantirem suports complementaris de menjador escolar i per a activitats extraescolars i d’estiu.

Servei d’orientació i atenció a famílies (SOAF) 
Desenvoluparem un nou servei de caire preventiu que ofereix a les famílies una atenció integral per 
reforçar el benestar personal, familiar i social. 

Nou Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) 
Transformarem el centre obert en un nou servei dirigit als infants i joves de 0 a 18 anys en situació de 
major vulnerabilitat i a les seves famílies. En aquest servei s’hi desenvoluparà un treball terapèutic i 
socioeducatiu per superar dificultats relacionals i es fomentarà l’exercici d’una parentalitat positiva en 
famílies en risc. 

Medi Obert
Participarem activament des dels serveis socials al projecte Medi obert, amb adolescents i joves, i 
potenciarem els serveis d’acompanyament i atenció en situacions de fragilitat. 

Accions

Reduir la pobresa infantil.

Avançar en igualtat d’oportunitats educatives i d’accés a lleure.

Donar veu als infants en l’elaboració de les polítiques municipals.

Treballar per una criança responsable amb les famílies del Prat i fomentar hàbits saludables.

Objectius

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar 
cap als objectius de desenvolupament sostenible número 1 (fi de la pobresa), 3 
(salut i benestar), 4 (educació de qualitat), 5 (igualtat de gènere) i 10 (reducció de 
desigualtats), recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

1.4. Els drets dels infants i adolescents  

- 14 -
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Millorar el diagnòstic de necessitats davant el canvi demogràfic per a un disseny millor dels serveis i 
equipaments de la ciutat. 

Prevenir la solitud no volguda i lluitar contra l’aïllament.

Afavorir l’envelliment actiu reconeixent l’aportació de l’experiència i el coneixement de les 
persones grans a la ciutat i promovent espais intergeneracionals. 

Continuar amb el desplegament del Pla local de la gent gran 2018-2023.

Fomentar i estimular l’autonomia personal i funcional per afavorir la residència en el domicili 
habitual el major temps possible.

Condicionar determinats espais als centre cívics municipals per adequar-los a activitats per a la 
gent gran.

Afavorir l’accés de les persones grans a serveis i activitats de promoció de vida saludable i activa.

Posar en valor els treballs de cura i donar suport a les persones cuidadores.

1.5. Envellir bé 

Objectius

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar 
cap als objectius de desenvolupament sostenible número 3 (salut i benestar), 5 
(igualtat de gènere) i 10 (reducció de desigualtatss), recollits en l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides.

Diagnòstic, envelliment i cures
Elaborarem un mapa d’envelliment, solitud i necessitats de cura a la ciutat del Prat per tal de 
planificar serveis i equipaments de proximitat. 

Pla de xoc transversal contra la solitud 
Elaborarem un pla de xoc contra la solitud i implementarem a tota la ciutat el programa Antenes i 
altres accions per combatre l’aïllament, com l’ampliació del servei d’àpats a domicili per a persones 
grans o amb mobilitat reduïda. Promourem habitatge compartit per a persones grans que viuen soles. 

Accions

- 15 -
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Residència per a persones grans
Construirem una nova residència assistida per a persones grans al Prat, per tal que la Generalitat 
garanteixi la posada en funcionament de noves places públiques. 

Habitatges de persones grans
Promourem l’arranjament d’habitatges i l’adaptació funcional de la llar de les persones grans i 
persones amb dependència per tal d’afavorir l’autonomia personal. 

Nou servei “El Prat cuida” 
Impulsarem un servei d’acció social que aglutini tota la informació de serveis a persones amb 
necessitats de cura i crearem noves accions d’ajuda als familiars cuidadors. 

Programa Respir 
Oferirem estades temporals de persones amb dependència a serveis residencials per afavorir el 
descans de persones cuidadores.

Envelliment actiu i saludable
Promourem programes lúdics, saludables, culturals i d’oci amb una perspectiva relacional i de 
promoció de la gent gran. Incrementarem l’oferta d’activitats esportives suaus com ioga, natació, 
passejades i balls.

Espais per les persones grans
Treballarem per millorar la qualitat dels espais de gent gran i habilitarem nous espais, o els 
ampliarem, per a les activitats de ball.

TIC i persones grans 
Elaborarem tallers i formació per reduir el biaix tecnològic i fomentar l’ús de les noves tecnologies 
entre la gent gran.

Bon tracte a les persones grans
Implementarem un protocol de lluita contra els maltractaments a la gent gran i farem una campanya 
per prevenir el maltractament i fomentar del bon tracte a les persones grans: “Tracta’m bé”

Serveis d’atenció domiciliària 
Diversificarem els serveis d’atenció domiciliària per acompanyar activitats bàsiques de la vida diària, 
millorem la qualitat en la contractació i promourem equips de proximitat més autogestionats que 
donin estabilitat i seguiment millor de les persones ateses. 
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Impulsar treball preventiu per reduir els riscos de trastorn mental.

Reduir els riscos psicosocials en els professionals. 

Treballar per l’autonomia personal i la inserció laboral de les persones amb problemes de salut 
mental.

Reforçar els recursos per tal que els serveis siguin inclusius des de la perspectiva de la salut mental.

1.6. Benestar emocional

Objectius

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar 
cap als objectius de desenvolupament sostenible número 3 (salut i benestar) i 10 
(reducció de desigualtats), recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Servei prelaboral 
Ampliarem el servei prelaboral per promoure la inserció laboral de les persones amb trastorns 
mentals. 

Salut mental Comunitària 
Desplegarem l’estratègia de salut mental comunitària dotant la ciutat de recursos d’inclusió en el 
lleure i en els serveis socials per a persones amb trastorn mental.

Club Social 
Oferirem un nou espai relacional per millorar el benestar emocional de les persones usuàriess del 
servei prelaboral.

SPAI
Reforçarem el servei de proximitat per a persones adultes vinculat a l’SPAI i millorarem instal·lacions i 
serveis.

Psicòleg al Serveis Socials
Incorporarem la figura del psicòleg als equips de Serveis Socials i impulsarem el treball grupal de 
suport emocional a famílies. 

Accions
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Afavorir la incorporació a la formació i al món laboral de les persones amb capacitats diverses.

Millorar l’actual oferta d’habitatges assistits.

Impulsar l’accessibilitat universal i el dret a la mobilitat.

1.7. Persones amb capacitats diverses 

Objectius

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar 
cap als objectius de desenvolupament sostenible número 3 (salut i benestar) i 10 
(reducció de desigualtats), recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Formació i inserció de persones amb diversitat funcional
Establirem un programa de treball conjunt amb federacions i entitats especialitzades per a la 
formació i la inserció de persones amb capacitats diverses. 

Oci Inclusiu
Continuarem treballant en programes i accions lúdiques saludables, culturals i d’oci, amb una 
perspectiva inclusiva. 

Pla d’accessibilitat 
Actualitzarem i implementarem progressivament el Pla d’accessibilitat en la línia de l’accessibilitat 
universal, reduint les barreres físiques, comunicatives i sensorials a la ciutat.  

Fundació Rubricatus
Continuarem donant suport a la Fundació Rubricatus tant en la seva vessant de serveis empresarials 
(catering, hostaleria, jardineria, restauració, manipulats, repartiment postal...) com en la de serveis a 
les persones.  

Accions
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Una ciutat 
que garanteix 
la cultura i 
l’educació

Eix 2
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Situem l’Educació i la Cultura com a eixos estratègics de ciutat i motors de transformació social. Tenim el 
repte d’avançar en la construcció d’una societat més igualitària, equitativa, lliure i democràtica; i aquest 
canvi l’hem de generar a partir de l’Educació i la Cultura, perquè sense un canvi cultural no serà possible un 
veritable canvi social.

Volem millorar la qualitat de vida de la ciutadania afavorint 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.

Igualment posem les condicions per teixir un projecte educatiu global de ciutat que generi contextos 
d’aprenentatge amb la corresponsabilitat entre els diferents agents educatius i culturals locals.

I tot això ho fem posant les persones al centre de l’acció cultural i educativa, garantint els drets culturals i 
afavorint una educació de qualitat en condicions d’equitat que permetin fer efectiva la igualtat d’oportunitats 
en l’accés a la cultura i l’ educació.

EIX 2

Una ciutat que garanteix la 
cultura i l’educació 

- 20 -
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Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar 
cap als objectius de desenvolupament sostenible número 4 (educació de qualitat) i 
10 (reduir iniquitats), recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.
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Educació en les arts
Consolidarem l’impuls de l’àmbit de foment de les pràctiques artístiques: teatre, dansa, música i arts 
visuals i plàstiques per a totes les edats, articulat en els diferents contextos educatius. 
Consolidarem l’Escola d’Arts en Viu i l’Escola d’Arts del Prat com a nuclis de formació, aprenentatge i 
suport a la creació en totes les arts.

Accions

Promoure l’educació i la cultura com a eix fonamental de les polítiques públiques municipals.

Afavorir el desenvolupament cultural i artístic de les persones al llarg de la vida.

Millorar l’èxit escolar i personal generant contextos d’aprenentatge adequats, tant en horari 
lectiu com en horari no lectiu, conjuntament amb els centres educatius i culturals, les famílies i les 
entitats. 

Promocionar el coneixement de la ciutat, el seu patrimoni, la seva història, les tradicions i la cultura 
popular. 

Impulsar el coneixement científic, tècnic i digital. 

Impulsar el coneixement del món a través de l’aprenentatge de la llengua anglesa.

Incorporar progressivament al programa Interseccions altres àmbits vinculats al desenvolupament 
de les persones (esports, igualtat, valors de convivència, etc.).

Consolidar i impulsar els cinc àmbits de desenvolupament del programa Interseccions: Educació en 
les arts, Impuls de la llengua anglesa, Coneixement de la ciutat, Ciència i tecnologia, i Lectura.

Objectius

2.1. Interseccions:  
Una aposta per l’educació i la cultura
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Impuls de la llengua anglesa
Consolidarem la incorporació d’auxiliars nadius de conversa, dins de l’aula i en activitats extraescolars 
en tots els centres educatius públics de la ciutat, així com en espais culturals i cívics. Potenciarem els 
projectes de casals d’estiu en llengua anglesa i promourem l’intercanvi d’estudiants entre països de 
parla anglesa.

Coneixement de la ciutat
Continuarem impulsant el coneixement i la vivència de la història, el patrimoni i les tradicions i cultura 
popular, connectant les entitats i les institucions de la ciutat amb la comunitat educativa.

Ciència i tecnologia
Potenciarem l’accés al coneixement científic i tecnològic, promovent la seva pràctica de forma 
quotidiana en els centres educatius i en els espais culturals i cívics, de forma que la ciència i la 
tecnologia tinguin una àmplia presència a la ciutat.

Lectura
Generarem nous projectes d’impuls de la lectura a partir de la Biblioteca pública als centres educatius 
i a la ciutat.

Participació de les famílies
Desenvoluparem processos que afavoreixin la inclusió i l’accés de totes les famílies als contextos 
educatius i culturals de la ciutat.

Un pla estratègic de ciutat
Elaborarem en el marc d’Interseccions, un projecte estratègic de ciutat que vinculi en una relació de 
corresponsabilitat les comunitats educatives, culturals, i d’altres àmbits de la ciutat.

Universitat Popular del Prat 
Posarem en marxa la Universitat Popular del Prat, un projecte cultural i educatiu que a partir de 
l’oferta formativa dels centres culturals i en estreta col·laboració amb d’altres propostes educatives 
i culturals de la ciutat, promourà espais educatius que donin resposta a les inquietuds formatives i 
culturals de les persones adultes.

- 22 -
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Generar contextos i oportunitats educatives per a totes les persones al llarg de la seva vida, 
en condicions d’equitat i des d’un punt de vista inclusiu que permetin fer efectiva la igualtat 
d’oportunitats.

Seguir apostant per l’etapa educativa 0-3, com una etapa fonamental en el desenvolupament dels 
infants.

Projectar una ciutat educadora que impulsa la innovació i la qualitat educativa a tots els centres 
educatius tant en l’horari lectiu com en l’extraescolar.

Seguir potenciant la formació professional generant col·laboracions i sinèrgies entre el món 
educatiu, el teixit productiu i l’àmbit institucional, de manera que sigui una formació de qualitat i 
que doni respostes a les necessitats de formació i professionalització del segle XXI. 

Fer intervencions als centres educatius millorant la qualitat dels equipaments i adaptant-los als 
requeriments dels projectes educatius innovadors.

Seguir impulsant la participació i la implicació de les famílies i de la comunitat en el projecte 
educatiu de ciutat.

Objectius

2.2. Educació de qualitat i igualtat d’oportunitats

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar 
cap als objectius de desenvolupament sostenible número 4 (educació de qualitat) i 
10 (reducció de les desigualtats), recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Xarxa d’escoles bressol públiques
Consolidarem el nou projecte educatiu marc a les escoles bressol municipals i desenvoluparem un 
model educatiu 0-6 de ciutat que doni continuïtat pedagògica a aquesta etapa educativa. 

Espai Familiar, Espai Nadó i Espai de joc
Oferirem una xarxa de serveis per les famílies a totes les escoles bressol. 

Guia de 0-3 anys
Crearem una Guia de ciutat de serveis i activitats per a infants de 0-3 anys. 

Accions
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Consell de la Formació Professional del Prat
Treballarem en el marc del Consell de l’FP amb el conjunt d’agents del territori (instituts, empreses 
i agents socials) per ampliar l’oferta d’FP a la nostra ciutat en totes les seves modalitats, i de forma 
especial l’oferta d’FP dual. Adequarem l’oferta a les necessitats productives i de serveis del territori i 
propiciarem que la ciutadania vegi aquesta formació com una inversió de futur.

Escola de noves oportunitats
Posarem en marxar un projecte de noves oportunitats per aconseguir que els i les joves que ni 
estudien ni troben feina a causa de la seva baixa qualificació puguin formar-se i millorar les seves 
oportunitats per accedir al mercat de treball. 

Aula Integral de Suport (AIS)
Treballarem, amb col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat, en la creació d’un 
servei d’Aula Integral de Suport (AIS), adreçat a l’alumnat que pateix patologies mentals greus, a 
través de la cessió i adaptació d’espais. 

Programes d’acompanyament i orientació en la transició a estudis postobligatoris:  
Batxillerat i Formació Professional
Posarem en marxa un projecte que d’acord amb els instituts de la ciutat ofereixi itineraris 
personalitzats per tal d’augmentar de manera significativa el nombre de joves que continuen la seva 
formació en acabar l’ESO, reduint d’aquesta manera l’abandonament escolar prematur.

Escolarització socialment equilibrada i contra la segregació escolar 
Desenvoluparem un projecte amb tota la comunitat educativa per abordar i prevenir els processos 
de segregació escolar, tant a partir de la distribució equilibrada de l’alumnat socialment i educativa 
més vulnerable com amb el desenvolupament de models educatius innovadors en tots els centres 
educatius de la ciutat.

Sistema de beques i ajudes per activitats extraescolars i d’estiu
Incrementarem els ajuts per arribar a totes les famílies que ho necessitin i fer una gestió integral que 
simplifiqui el procés de sol·licitud i adjudicació.

Innovació educativa en el marc d’una ciutat educadora
Promourem processos i projectes d’innovació educativa als centres escolars a traves de noves 
metodologies i pràctiques que afavoreixin l’èxit educatiu, amb vinculació al programa Interseccions.

Activitats extraescolars 
Treballarem amb les AMPA/AFA i els centres educatius de la ciutat per garantir una oferta d’activitats 
extraescolars de qualitat, diversificada i que atengui a criteris d’igualtat de gènere i d’inclusió social.

Participació comunitat educativa
Seguirem promovent la participació de la comunitat educativa i treballarem amb les famílies i les 
AMPA/AFA per a la seva implicació en el model educatiu de ciutat. 

Consell d’Infants 
Continuarem impulsant el Consell d’Infants com a plataforma de participació dels infants a ciutat. 

Obertura dels centres educatius de secundària 
Promourem als instituts de la ciutat el desenvolupament d’activitats fora de l’horari lectiu per part 
del teixit cultural i esportiu de la ciutat. 
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Els Camins Escolars a la ciutat  
Consolidarem progressivament el projecte de Camins escolars a la ciutat, des d’una perspectiva de 
desenvolupament comunitari i convivència ciutadana, que redueixi l’ús dels vehicles particulars per 
acompanyar els infants a l’escola.

Pràctica esportiva a tots el centres educatius
Promourem, conjuntament amb els centres educatius i les entitats, la pràctica esportiva de qualitat i 
amb valors al conjunt de centres educatius de la ciutat.

Institut Escola Pepa Colomer
Executarem les obres de millora i adequació al centre Escola Pepa Colomer per adaptar-lo com a 
institut/escola.  

Institut Escola del Prat
Portarem a terme les reformes de millora a la cantina-menjador de l’Institut Escola del Prat.
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Garantir el ple exercici dels drets culturals de la ciutadania.

Millorar la qualitat de vida de les persones, afavorint el seu desenvolupament cultural al llarg de la 
seva vida i posar les condicions que afavoreixin una ciutadania conscient, lliure, crítica i feliç.

Garantir el dret d’accés, participació i pràctiques a la vida cultural, per avançar en el procés de 
transformació social a través de la cultura. 

Enfortir la identitat col·lectiva a través del coneixement de la història i de la conservació i difusió del 
patrimoni material, immaterial i documental.

Treballar en clau d’equitat, removent els obstacles que impedeixen la lliure participació a la vida 
cultural, garantint la no discriminació i la igualtat de gènere, afavorint la diversitat cultural a través 
de les relacions, el diàleg i l’intercanvi cultural entre individus i col·lectius, i removent els obstacles 
que impedeixen la lliure participació en la vida cultural.

Potenciar la mirada comunitària en els projectes culturals afavorint la participació de la ciutadania i 
reforçant el teixit associatiu.

Objectius

2.3. Cultura i transformació social
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Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar 
cap als objectius de desenvolupament sostenible número 4 (educació de qualitat) i 
10 (reducció de les desigualtats), recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Pla local d’equipaments culturals
Elaborarem una ordenança d’usos de tots els centres culturals de la ciutat que allotgen entitats, 
institucions, ciutadania i altres agents, amb una definició clara dels criteris d’utilització i de 
funcionament. 

Sistema d’Arts en Viu
Seguirem desplegant el sistema d’Arts en Viu amb la connexió de tots els equipaments, projectes i 
agents culturals de la ciutat que treballen les arts escèniques.

Accions
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Teatre l’Artesà 
Desenvoluparem el projecte del Teatre L’Artesà com a principal motor del sistema d’Arts en Viu amb 
una programació rica, diversa, situada, amb propostes contemporànies i accions comunitàries.

Escola d’Arts en Viu 
Potenciarem l’Escola d’Arts en Viu en totes les seves disciplines: música, teatre i dansa com a 
principal actiu quant a la formació i la dinamització comunitària.

Tarifació social a l’Escola d’Arts en Viu
Implantarem el sistema de tarifació social segons la renda per facilitar un accés encara més equitatiu 
a l’Escola d’Arts en Viu.

La creació local. Mapa de creadors
Elaborarem el mapa de la creació local i donarem suport als creadors i creadores de la ciutat en els 
diferents àmbits artístics, per al desenvolupament dels seus projectes.

Projectes comunitaris i de proximitat als Centres Cívics
Promourem projectes amb una visió comunitària als tres centres cívics de la ciutat, connectats amb la 
comunitat de referència i amb la ciutat. 

Nous projectes a la Biblioteca Antonio Martín 
Reformularem i actualitzarem el projectes de la biblioteca, impulsant els projectes de foment de la 
lectura als centres educatius, a les entitats i a la comunitat.

Centre Cívic Jardins de la Pau 
Remodelarem i ampliarem el Centre Cívic Jardins de la Pau per actualitzar-lo i donar resposta a les 
necessitats de la comunitat i de l’entorn.

Teatre Modern
Millorarem el Teatre Modern actuant als espais que presenten dèficits, potenciant la seva vinculació 
amb el Teatre L’Artesà i com a principal eina de suport a la creació local per donar resposta a les 
necessitats dels col·lectius d’Arts en Viu de la ciutat.

Edifici de la Granja La Ricarda 
Elaborarem el projecte de Museu del Prat i el Centre d’Interpretació del Territori a l’edifici de la 
Granja La Ricarda.

Entitats Culturals
Seguirem donant suport a les entitats culturals com a actiu cultural de gran valor per a la ciutat, 
promovent la participació de la ciutadania i fomentant les relacions entre col·lectius i cultures.

Entitats de cultura popular
Continuarem donant suport als grups i entitats que treballen la cultura popular a la ciutat com 
l’expressió més comunitària del fet cultural, que reconeix la dimensió històrica, simbòlica i identitària 
dels fets que representen, i que cohesionen a la comunitat.

Cal Monés
Estudiarem la viabilitat d’aprofitament de la finca de Cal Monés, incloent les possibilitats que ofereix 
la masia com a patrimoni històric local.
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Desplegar el Pla Jove 2018-2022.

Afavorir la construcció de vides igualitàries, lliures i dignes.

Donar suport a la salut en el desenvolupament personal i emocional.

Facilitar la participació i implicació de la població jove en la vida de la ciutat.

Garantir una oferta d’oci, lleure i cultura àmplia i diversa.

Consolidar el projecte d’intervenció socioeducativa al medi obert.

Objectius

2.4. Jovent actiu
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Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar 
cap als objectius de desenvolupament sostenible número 4 (educació de qualitat) i 
10 (reducció de les desigualtats), recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Col·lectiu adolescent entre 12 i 14 anys 
Farem un desplegament específic en el marc de les accions del Pla Jove adreçat a la franja 12-14 anys 
que responguin a les especificitats d’aquestes edats.

Igualtat tots els programes adreçats a les persones joves 
Assegurarem que el conjunt d’actuacions del municipi incorporin la visió de la igualtat en tots els 
sentits, amb especial atenció a les violències masclistes.

Foment de l’ocupació juvenil
Consolidarem el treball del referent d’ocupació juvenil, impulsant un treball conjunt amb els instituts 
i els agents econòmics i socials per potenciar la inserció laboral dels i les joves.

Suport i acompanyament als estudiants de la ciutat
Potenciarem els diferents serveis de suport als i les joves estudiants i incrementarem la convocatòria 
d’ajuts per als estudis de grau superior.  

Accions
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Serveis de suport psicològic i emocional dels i les joves
Incrementarem l’atenció de l’assessoria d’orientació personal i els seus projectes amb col·lectius 
diversos i la xarxa de professionals per a la salut mental. 

Innovar en els models de participació 
Innovarem metodologies des del món virtual al carrer, els grups no formals, els consells o les 
associacions per facilitar la participació dels joves.

Oci juvenil – Zona Jove 
Ampliarem el projecte de Zona Jove durant la setmana a diferents espais de la ciutat fora de l’horari 
lectiu. 

Model d’intervenció socioeducativa al Medi obert  
Consolidarem el projecte Medi obert, adreçat als joves, amb la presència d’educadors a tots els barris, 
per facilitar la convivència i l’aprofitament dels recursos del municipi.  

Emancipació residencial per a joves
Continuarem cercant fórmules d’emancipació residencial per als joves de la ciutat, que els permetin 
desenvolupar el seu projecte de vida autònoma. I ho farem incorporant la perspectiva dels i les joves 
en totes les promocions públiques d’habitatge.
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Una ciutat activa 
i saludable

Eix 3
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Una ciutat activa ha de portar a terme accions des de diferents fronts, com la promoció de l’activitat física 
i l’esport, l’alimentació saludable, l’espai urbà, l’educació o el transport, per promoure estils de vida actius 
i saludables que potenciïn la qualitat de vida de la ciutadania, el benestar físic i emocional i les relacions 
socials. 

Hem de garantir l’oferta d’oportunitats adequades perquè les opcions més saludables estiguin a l’abast de 
tothom, per reduir les desigualtats i per generar una societat més justa i de persones més felices.

EIX 3

Una ciutat activa i saludable
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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.

Desplegar el Pla local de salut i l’Estratègia de salut mental comunitària, per incorporar la 
perspectiva de la salut a totes les polítiques municipals.

Promoure hàbits i estils de vida saludables a través de l’educació per a la salut i facilitant recursos 
accessibles a tota la població.

Impulsar un model de salut comunitària que impliqui els professionals, les institucions, el teixit 
social i la ciutadania. 

Millorar els serveis d’assistència sanitària exigint a la Generalitat la dotació dels recursos necessaris.

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites han de servir per avançar 
cap a l’objectiu de desenvolupament sostenible número 3 (salut i benestar), 
recollit en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

3.1. Salut i benestar

Objectius

Salut Comunitària
Incrementarem el nombre d’activitats de salut comunitària, conjuntament amb els centres d’atenció 
primària, sumant els esforços dels professionals i del teixit social comunitari.

Atenció a situacions de crisi
Ampliarem el servei d’atenció a persones en situació de vulnerabilitat i donarem suport a les persones 
en situacions de crisi emocional, inclosos adolescents i joves.

Aula de Salut
Desenvoluparem un programa estable d’accions d’educació per a la salut, adreçat a tot tipus de 
col·lectius, en el marc de l’Aula de Salut. Continuarem desenvolupant programes d’educació per a la 
salut als centres educatius.

Accions
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Joves i Salut
Reforçarem els programes d’educació afectiva i sexual per afavorir la vivència d’una sexualitat positiva 
i responsable, així com els programes de prevenció i abordatge de les conductes additives.

Pla de prevenció de fragilitat emocional
Elaborarem un pla d’acció, adreçat a adolescents i joves, coordinadament amb Joventut i vinculat a 
l’estratègia de salut mental.

Prescripció social 
Crearem un mapa d’actius comunitaris de salut (activitats físiques, culturals, relacionals, etc.) i un 
sistema per prescriure’ls a través dels professionals sanitaris, des dels serveis socials i d’altres serveis 
assistencials.

Programes d’alt impacte
Desenvoluparem programes d’intervenció transversals de forma coordinada amb diferents àmbits 
comunitaris (família, escola, centres de salut, serveis socials, entitats...), que abordin situacions 
complexes de salut física i mental, com malalties cròniques, l’obesitat, l’estrès emocional, conductes 
additives, trastorns de conducta, etc.

Observatori per a la qualitat dels serveis sanitaris
Posarem en marxa l’Observatori local, lligat al Consell Municipal de Salut, per fer un seguiment dels 
recursos i l’accessibilitat de la ciutadania als serveis sanitaris, tant d’atenció primària com d’atenció 
especialitzada i hospitalària.

Vigilància alimentaria i mediambiental
Reforçarem els programes de vigilància alimentària als establiments públics i els de vigilància 
mediambiental per reduir els riscos per a la salut.

Ciutat cardioprotegida
Continuarem instal·lant desfibril·ladors en equipaments públics i fent formacions periòdiques als 
centres educatius i a les entitats, tant sobre l’ús d’aquests aparells com en primers auxilis i reanimació 
cardiopulmonar (RCP).
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Desplegar el Pla local de l’activitat física i l’esport per promoure i facilitar la pràctica d’activitat 
física i esportiva saludable per a tothom.

Mantenir i millorar la xarxa d’equipaments i espais esportius.

Fomentar l’esport en edat escolar i la seva dimensió educativa i de transmissió de valors.

Promoure la igualtat efectiva en l’accés a la pràctica d’activitat física i esportiva i revertir situacions 
de discriminació.

Reforçar i potenciar la col·laboració entre els agents esportius.

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites han de servir per avançar 
cap als objectius de desenvolupament sostenible 3 (salut i benestar), 4 (educació 
de qualitat), 5 (igualtat de gènere), 11 (ciutats i comunitats sostenibles) i 17 
(aliança pels objectius) recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 

3.2. Activitat física i esport

Objectius

Pla d’equipaments esportius
Elaborarem un pla d’equipaments esportius en què s’inclourà la construcció de noves instal·lacions, 
la millora i ampliació dels CEM i dels equipaments esportius dels centres educatius, amb una 
perspectiva de planificació a curt i llarg termini, tenint en compte els propers desenvolupaments 
urbanístics.

CEM Sagnier 
Farem una reforma integral del camp de fútbol del CEM Sagnier que inclourà els vestidors, les grades, 
el terreny de joc i la il·luminació. 

CEM Estruch
Farem una reforma integral del CEM Estruch que inclourà la cobertura de pistes exteriors.

CEM Julio Méndez 
Canviarem la gespa artificial del camp de futbol del CEM Julio Méndez. 

Accions
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CEM Fondo d’en Peixo 
Elaborarem un projecte per construir un nou pavelló.

Pistes esportives dels centres educatius
Millorarem els terrenys de joc, la il·luminació i el mobiliari esportiu de les pistes poliesportives dels 
centres educatius. 

Pista poliesportiva de la Granja 
Remodelarem la pista poliesportiva de La Granja amb una nova pista multiesportiva, una de tennis 
taula i altres elements per fer activitat física.

Pista de patinatge de velocitat al Parc Nou
Construirem una nova pista de patinatge de velocitat al recinte del parc Nou,  amb mides 
reglamentàries de 400 m de corda.

Ciutat activa
Incorporarem a les actuacions a l’espai púbic elements i facilitats per fer activitat física, tant en el 
medi urbà com en els espais naturals.

Prescripció social d’activitat física i esport
Promourem la pràctica d’activitat física i esport en coordinació amb els serveis de salut d’atenció 
primària, els serveis socials i altres serveis assistencials.

Ajuts per fer activitats físiques i esportives extraescolars
Incrementarem els ajuts individuals per a activitats esportives extraescolars per garantir que cap 
infant o jove del Prat quedi exclòs de la pràctica esportiva per motius econòmics.

Educació en valors 
Continuarem desenvolupant el programa d’educació en valors Caràcter esportiu, per erradicar la 
violència i promoure la igualtat de gènere i la integració, i per millorar les competències emocionals 
dels nostres infants i joves.

Programa de qualitat Escola Esportiva el Prat
Implantarem un certificat de qualitat per millorar els serveis i la gestió dels clubs i entitats esportives 
que tenen  escoles esportives adreçades a infants i joves.

Activitats esportives per a joves
Desenvoluparem noves activitats físiques atractives i innovadores, dirigides a adolescents i joves, en la 
línia del Club Esport Jove..

Esport i inclusió social
Desenvoluparem programes d’activitat física i esport dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat 
amb mecanismes d’acompanyament i seguiment conjuntament amb els serveis d’atenció social.

Plataforma digital de l’esport del Prat
Crearem una plataforma digital amb serveis adreçats a millorar la gestió i la coordinació dels agents 
esportius locals.

Suport a les entitats esportives
Obrirem un servei de suport tècnic a les entitats esportives per avançar cap a la seva viabilitat 
econòmica, fomentar la professionalització tècnica i millorar la gestió administrativa.
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El Prat necessita créixer per donar resposta a les necessitats d’habitatge i d’activitat econòmica i ho ha de 
fer preservant el territori, amb una planificació sostenible, a la mida de les persones, respectuosa amb el 
medi ambient i integrant els nous desenvolupaments urbanístics en el nostre model de ciutat compacta. La 
sostenibilitat ha de ser un compromís amb el present i el futur del Prat.

Una ciutat habitable i amable
EIX 4
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Propiciar un creixement harmònic, racional i equilibrat de la ciutat, relacionant el nucli urbà i el seu 
entorn.

Conjugar desenvolupament econòmic i d’infraestructures amb la sostenibilitat territorial i 
mediambiental.

Consolidar el nostre model de ciutat compacta, inclusiva, integradora i sostenible. 

Preservar el patrimoni natural i mitigar els efectes del canvi climàtic. 

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites han de servir per avançar cap als 
objectius de desenvolupament sostenible 11 (ciutats i comunitats sostenibles), 13 (acció 
climàtica), 14 (vida submarina) i 15 (aliança pels objectius) recollits en l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides.

4.1. Model de Ciutat

Objectius

Eixample Sud
Avançarem en el desenvolupament de la segona fase de l’Eixample Sud, entre el barri de la 
Barceloneta i el nou accés del polígon Pratenc, urbanitzant carrers i espais verds, abans de la 
construcció dels nous habitatges.

Ronda Sud a Sant Cosme
Iniciarem les actuacions de reurbanització a la ronda Sud, davant del parc Nou, per impulsar la 
construcció en la zona.

Eixample Nord 
Iniciarem el desenvolupament, en una primera fase, de l’àrea que ocupaven les antigues instal·lacions 
de La Seda i La Paperera. 

Nou pla de polígons
Farem un pla de polígons per a la dinamització i la millora de la qualitat de la urbanització industrial, 
els serveis digitals i mediambientals, juntament amb un pla per a l’habilitació de sòl industrial.

Accions
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Enkalene
Impulsarem el desenvolupament del sector econòmic al polígon Enkalene.

Ciutat Aeroportuària
Romandrem vigilants davant els plans urbanístics previstos per AENA, acordant les condicions que 
garanteixin un desenvolupament sostenible, equilibrat i que redundi en benefici de la ciutadania del 
Prat.

Protecció del territori
Preservarem i protegirem el territori a l’entorn del riu, la platja i el Parc Agrari, i exigirem a les 
administracions autonòmica i estatal que estudiïn solucions a la regressió del Delta i de la nostra zona 
litoral.  
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4.2. Espai urbà i equipaments de qualitat

Disposar d’uns espais i equipaments públics accessibles i de qualitat.

Incorporar innovacions tecnològiques als equipaments i espais públics per aconseguir una gestió 
més eficient.

Modernitzar l’espai públic urbà amb criteris de sostenibilitat i inclusió.

Millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions i equipaments públics per contribuir a la 
reducció d’emissions de C02.

Incorporar l’enfocament de ciutat activa en les actuacions a l’espai públic per facilitar l’activitat 
física i la creació d’espais de socialització.

Objectius

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites han de servir per avançar cap als 
objectius de desenvolupament sostenible 7 (energia neta i assequible), 11 (ciutats  
i comunitats sostenibles), i 13 (acció climàtica) recollits en l’Agenda 2030 de les  
Nacions Unides. 

Plaça de l’Estany de Sant Maurici 
Reformarem la plaça de l’Estany de Sant Maurici.

Plaça Disset de Setembre
Remodelarem la plaça Disset de Setembre i la farem més accessible.

Accessibilitat 
Continuarem desenvolupant millores a l’espai públic d’acord d’acord amb el Pla municipal 
d’accessibilitat.  

Carrer Serra del Cadí 
Ampliarem les voreres del carrer Serra del Cadí

Accions
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Avinguda del Canal 
Redactarem el projecte d’urbanització de l’avinguda del Canal, entre el carrer Barcelona i el carrer 
Santiago Rusiñol 

Plaça de l’Església 
Reurbanitzarem la plaça de l’Església 

Carrer Sant Pere
Reurbanitzarem el carrer Sant Pere

Cementeri Vell
Iniciarem un projecte de rehabilitació del Cementeri vell. 

Ciutat intel·ligent
Incorporarem innovacions tecnològiques als equipaments i els espais públics per millorar l’eficiència 
de la gestió de la ciutat, amb tecnologia de telegestió i intel·ligència artificial.

Patrimoni arquitectònic
Actualitzarem el catàleg de patrimoni arquitectònic de la ciutat.

Serveis públics.
Introduirem sistemes de control de qualitat dels serveis de neteja viària i d’edificis públics, per garantir 
una adequada prestació del servei per part de les empreses concessionàries.

Enllumenat públic
Continuarem millorant l’enllumenat a través de la implantació del Pla director de la xarxa 
d’enllumenat públic, per garantir un adequat confort per a la ciutadania i que alhora sigui sostenible 
energèticament.

Verd urbà
Definirem la planificació del verd urbà amb les espècies vegetals, l’arbrat i la jardineria més adequada 
i sostenible per a la nostra ciutat, en el marc de l’estratègica local per a la conservació i la recuperació 
de la biodiversitat. 

Ciutat activa
Incorporarem a les actuacions a l’espai públic elements i facilitats per fer activitat física tant en el 
medi urbà com en els espais naturals.

Participació Ciutadana
Implicarem la ciutadania en el control de la qualitat dels espais públics desenvolupant processos 
participatius vinculats als projectes de millora urbana als barris i farem campanyes per fomentar l’ús 
responsable del patrimoni col·lectiu.
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4.3. Mobilitat sostenible i transport públic

Millorar la mobilitat urbana amb criteris de sostenibilitat i accessibilitat per a tothom.

Promoure el transport públic, l’ús racional dels vehicles privats, el foment dels vehicles de baixes 
emissions i el canvi d’hàbits a alternatives de mobilitat no contaminants.

Afavorir l’ús de la bicicleta i la mobilitat a peu, mantenint i millorant les infraestructures, destinant-
hi més superfície d’espai públic, de forma coordinada amb els municipis de l’Àrea Metropolitana 
per millorar les xarxes comunes. 

Reivindicar millors connexions de transport amb la resta de l’Àrea Metropolitana: rodalies, metro i 
autobús.

Apostar per un model d’aparcament públic subterrani que compatibilitzi les necessitats dels 
residents amb la demanda de rotació.

Objectius

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites han de servir per avançar cap 
als objectius de desenvolupament sostenible 7 (energia neta i assequible), 11 (ciutats i 
comunitats sostenibles) i 13 (acció climàtica) recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions 
Unides. 
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Bus a la Platja
Establirem un servei de bus a la platja els caps de setmana de tot l’any.

Connexió Hospital de Bellvitge
Analitzarem les diverses opcions per millorar la connexió amb l’Hospital de Bellvitge.

Zones d’activitat econòmica
Millorarem el transport públic a les diferents zones d’activitat econòmica.

Foment de la bicicleta
Farem campanyes de promoció i estímul de l’ús de la bicicleta i millorarem la senyalització urbana i 
estudiarem la introducció d’un sistema públic d’ús de bicicletes.

Accions
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Aparcament de bicicletes
Incrementarem les places de Bicibox i altres opcions d’aparcament segur per a bicicletes.

Servei per a vehicles elèctrics
Instal·larem punts de recàrrega elèctrica en aparcaments públics i “fotolineres” amb energia solar.

Ajuts per a vehicles elèctrics
Donarem ajuts a les comunitats de propietaris per instal·lar punts de recarrega elèctrica als pàrkings 
privats.

Millora de les infraestructures per la mobilitat
Incorporarem el model de ciutat activa en totes les actuacions urbanístiques, mantenint i millorant 
les infraestructures per afavorir l’ús de la bicicleta i destinant més superfície en l’espai públic per als 
vianants.

Zona 30
Ampliarem l’àmbit urbà de Zona 30 per millorar l’equilibri entre vianants, bicicletes i vehicles, per 
reduir la contaminació i millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes.

Aparcaments públics
Seguirem apostant pel model d’aparcament públic subterrani i per compatibilitzar les necessitats dels 
residents amb la demanda de rotació.
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L’eix de sostenibilitat ambiental s’ubica en els objectius de l’Agenda 2030 sobre el desenvolupament 
sostenible, aprovada per les Nacions Unides. Així, cadascuna de les accions s’identifica amb diversos dels 17 
Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Una ciutat sostenible  
i en transició ecològica i 
energètica

EIX 5

- 45 -



PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL  
2020-2023

Desenvolupar l’estratègia municipal d’adaptació al canvi climàtic.

Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica de la ciutat.

Augmentar l’autonomia energètica amb l’ús d’energies netes i renovables.

Garantir els subministraments bàsics d’energia per a tota la ciutadania.

Fer un salt d’escala en l’ús d’energies renovables en l’àmbit de l’Ajuntament.

Participar i donar suport a les iniciatives que condueixin a l’estalvi energètic i a la lluita contra  
el canvi climàtic.

Millorar la qualitat de l’aire a la ciutat del Prat.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap 
als objectius de desenvolupament sostenible número 3 (salut i benestar), 7 (energia 
neta i assequible), 8 (treball digne i creixement econòmic), 9 (indústria, innovació 
i infraestructures), 11 (ciutats i comunitats sostenibles), 12 (consum i producció 
responsables) i 13 (acció climàtica) recollit en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

5.1. Canvi climàtic i transició energètica 

Objectius
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Declaració d’emergència climàtica del Prat
Aprovarem una declaració d’emergència climàtica. Desenvoluparem un pla de millora de la qualitat 
de l’aire i dissenyarem una estratègia de zona de baixes emissions en el marc de l’estratègia 
metropolitana. 

Pla local d’adaptació al canvi climàtic
Desenvoluparem el Pla local d’adaptació al canvi climàtic del Prat, en què consolidarem un espai 
de coordinació amb les diferents administracions per tal de gestionar totes les qüestions en matèria 
de canvi climàtic que afectin el municipi. Afavorirem una interlocució única amb les empreses que 
s’impliquin en les accions d’adaptació al canvi climàtic i desplegarem programes de sensibilització 
específics per a les escoles, els instituts i per a tota la ciutadania.

Accions



PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL  
2020-2023

Oficina d’Energia 
Desplegarem l’Oficina d’Energia com a instrument per impulsar la transició energètica al municipi i 
per reduir dràsticament les emissions de gasos amb efecte hivernacle. Assessorarem la població, el 
comerç i les empreses i indústries sobre la contractació energètica, els descomptes i les bonificacions 
a què poden acollir-se. Els orientarem en la generació pròpia d’energia i en les estratègies d’estalvi, 
els oferirem ajuda en els tràmits administratius relacionats amb la facturació energètica i continuarem 
donant suport des de l’assessorament i la informació a les famílies amb risc de vulnerabilitat 
energètica, en el marc de la Llei 24/2015. 

Estratègia d’autoconsum i compra d’energia de l’Ajuntament i del conjunt de la ciutadania
Definirem i desplegarem una nova estratègia d’autoconsum municipal, amb nous models de 
contractació, possible compra directa a productors d’energia renovable, així com el foment de 
l’autoconsum. Desenvoluparem models de col·laboració i línies de suport econòmic i fiscal en matèria 
d’autoconsum, rehabilitació d’edificis i mobilitat. Continuarem amb la implantació de mesures 
d’estalvi i eficiència energètica.

Comunitats Locals d’Energia
Implementarem Comunitats Locals d’Energia sempre alineades amb el marc normatiu, creant espais 
d’energia autoconsumida i compartida, i la provisió de serveis energètics compartits.

- 47 -



PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL  
2020-2023

- 48 -

Augmentar el grau d’eficàcia i de qualitat dels serveis públics de l’espai urbà.

Incrementar els percentatges de reciclatge de residus urbans per sobre del 50%.

Avançar en la prevenció en la generació de residus.

Complir amb el Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 
(PREMET25).

5.2. Residus

Objectius

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap 
als objectius de desenvolupament sostenible número 3 (salut i benestar), 9 (indústria, 
innovació i infraestructures), 11 (ciutats i comunitats sostenibles) i 12 (consum i 
producció responsables) recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Sistemes de control de qualitat
Introduirem sistemes de control de qualitat en els serveis de neteja municipal incorporant sensors 
d’ompliment dels contenidors i implantant solucions tecnològiques per a una millor gestió 
(seguiment GPS, eines digitals...).

Campanya “El Prat, ciutat sense plàstics”
Posarem en marxa una campanya dirigida a la ciutadania i als comerços locals com a estratègia per 
reduir l’impacta generat pels residus plàstics d’un sol ús, que tant afecten a la salut de la població i al 
medi ambient.

Mercat de segona mà, Recuprat i altres iniciatives de prevenció de residus
Mantindrem i impulsarem experiències com el mercat de segona mà, Recuprat i noves iniciatives que 
afavoreixin la prevenció de residus. 

Pla per al compliment dels objectius del PREMET25
Elaborarem un pla, en el marc metropolità de Residus Zero, per tal de maximitzar la recollida de 
residus comercials i arribar, en els propers anys, al 50% del reciclatge dels residus municipals i 
treballarem la seva implementació amb altres municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Accions
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Continuar amb les actuacions definides al Pla director d’Aigües del Prat.

Continuar liderant la gestió pública de l’aigua.

Impulsar l’aprofitament de les aigües regenerades i les aigües dels aqüífers.

5.3. L’aigua, un bé públic   

Objectius
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Millora del subministrament d’aigua potable
Invertirem anualment en projectes per a la millora de la qualitat i la pressió del subministrament 
d’aigua potable. 

Preus assequibles 
Mantindrem una política de preus per sota de la resta de municipis de l’àrea metropolitana i 
continuar amb el compromís d’aplicació del programa de tarifació social del consum d’aigua.
Garantirem l’abastament d’aigua a les persones que pateixen situacions de vulnerabilitat econòmica. 

Pla director d’Aigües del Prat
Desenvoluparem el Pla director d’Aigües del Prat. Portarem a terme les obres de construcció d’un 
sistema de remineralització a la planta potabilitzadora del Mas Blau. Executarem anualment les 
inversions planificades per a la xarxa de distribució, amb la substitució de canonades, i implantarem 
sistemes de reutilització de l’aigua amb destinació al reg de parcs i jardins i a la neteja viària.

Taula de l’Aigua
Reforçarem el rol de la Taula de l’Aigua com a ens coordinador de les polítiques sectorials municipals, 
per tal de garantir la millor planificació i coordinació de les actuacions a executar en el territori en 
matèria d’aigua. Afavorirem el debat i l’intercanvi d’informació entre els diferents serveis municipals i 
administracions implicats amb el cicle de l’aigua.

Accions

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap 
als objectius de desenvolupament sostenible número 3 (salut i benestar), 6 (aigua 
neta i sanejament), 8 (treball digne i creixement econòmic), 9 (indústria, innovació 
i infraestructures), 11 (ciutats i comunitats sostenibles), 12 (consum i producció 
responsables) i 13 (acció climàtica) recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.
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Millorar l’estat ecològic dels espais lliures (agrícoles i naturals) del municipi perquè mantinguin els 
serveis ecosistèmics que ens presten.
 
Garantir la connectivitat ecològica.

Desenvolupar una proposta d’aprofundiment i protecció dels espais naturals.

Desenvolupar una estratègia per evitar o atenuar la regressió del litoral.

Desenvolupar una proposta que permeti actuar sobre els diferents espais lliures com una unitat, 
i garantir-ne el major ús públic possible, evitant-ne l’ús privatiu i fent-ho compatible amb la 
conservació de la biodiversitat. 

Establir programes i propostes per a la conservació, la recuperació i la potenciació de la 
biodiversitat.

Consolidar les figures de protecció legal dels espais naturals del delta.

Consolidar i desenvolupar l’estratègia compartida i lideratge del Consorci del Delta.

5.4. Territori i biodiversitat    
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Objectius

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap 
als objectius de desenvolupament sostenible número 3 (salut i benestar), 4 (educació 
de qualitat), 6 (aigua neta i sanejament), 8 (treball digne i creixement econòmica), 11 
(ciutats i comunitats sostenibles), 13 (acció climàtica) i 15 (vida terrestre) recollits en 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 

Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat
Definirem la nova estratègia per consolidar i eixamplar el lideratge del Consorci per a la Protecció i la 
Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat en la intervenció sobre els espais lliures i protegits. 

Actuacions ambientals als espais naturals 
Crearem noves infraestructures d’ús públic, per a la millora ambiental i funcional d’espais existents. 
Materialitzarem la millora d’equipaments (passeres del Semàfor, tancaments dels Carrabiners...) i 
impulsarem actuacions de foment de la biodiversitat.

Accions
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Parc del litoral 
Estudiarem la possibilitat de concertar amb AENA, a l’antic golf, l’obertura d’una gran àrea de parc 
públic que pugui conservar una part de les antigues instal·lacions com a zona esportiva, de la mà de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Platja
Mantindrem i millorarem els serveis de la platja i garantirem la seva integració ambiental i la 
coherència amb la conservació de la biodiversitat. Continuarem amb una estratègia de concertació 
per cercar solucions pal·liatives a la regressió litoral que integrin l’impacte creixent de la crisi 
climàtica sobre aquest problema crònic.

Intervenció integral sobre els espais lliures
Treballarem en una proposta per un ús integral dels espais lliures al llarg dels propers anys, com a 
gran estratègia de ciutat, emmarcada en una orientació metropolitana i de país. 

Nova estratègia local de biodiversitat
Renovarem, aprovarem i desplegarem una nova Estratègia local per a la conservació i la recuperació 
de la biodiversitat al Prat, a partir de l’original del 2004.

Pla especial dels espais naturals del delta del Llobregat
Seguirem la tramitació del Pla especial dels espais naturals del delta del Llobregat. 
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Definir una estratègia de rellançament del Consorci del Parc Agrari plantejant  noves estratègies de 
producte de proximitat.

Garantir la viabilitat territorial de les zones agrícoles del municipi.

Incentivar la viabilitat econòmica per facilitar la continuïtat de l’activitat.

5.5. Les zones agrícoles    

Objectius

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap 
als objectius de desenvolupament sostenible número 3 (salut i benestar), 4 (educació 
de qualitat), 6 (aigua neta i sanejament), 8 (treball digne i creixement econòmica), 11 
(ciutats i comunitats sostenibles), 13 (acció climàtica) i 15 (vida terrestre) recollits en 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 
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Compra i lloguer de terrenys
Continuarem, en la mesura que sigui possible dins el marc pressupostari municipal, comprant i llogant  
terrenys no productius, per fomentar que entitats del tercer sector i la pagesia en puguin fer un ús 
agrícola.

Producció agrícola
Desenvoluparem una estratègia de promoció de la producció agrícola del Prat, en col·laboració 
amb el Parc Agrari del Baix Llobregat i els municipis del voltant amb els quals compartim territori. 
Donarem suport a la producció agrícola local com a element gastronòmic de proximitat, a través 
d’actuacions de promoció com la Festa de la Carxofa i el Mercat de Pagès.

Pla Especial del Parc Agrari 
Tal com preveu el Pla especial, vetllarem per la disciplina urbanística, amb l’objectiu que el Parc Agrari 
compleixi les seves funcions, i ho farem en col.laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Accions
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Xarxa d’Escoles+Sostenibles
Fomentarem la Xarxa d’Escoles +Sostenibles del Prat i adequarem l’oferta pedagògica per 
implementar programes més actius, transversals i participatius, que fomentin la implicació amb la 
comunitat i l’entorn proper.

Programa d’activitats per a famílies
Generarem un programa estable d’activitats que fomentin la descoberta, la participació, la 
conscienciació ambiental i l’acció positiva a favor del medi, la lluita contra el canvi climàtic i la 
transició energètica.

Xarxes d’educació ambiental
Fomentarem el treball en xarxa a diferents escales geogràfiques entre els centres escolars implicats 
en l’educació ambiental i els agents promotors d’activitats educatives (AMB, Consorci del Delta).

Accions

Donar a conèixer les problemàtiques ambientals actuals i capacitar per a l’acció a favor del medi.

Incorporar a l’educació ambiental la dimensió de la crisi climàtica i la transició energètica.  

Promoure  el coneixement i la interpretació de l’entorn proper: el medi natural del delta del 
Llobregat, la seva biodiversitat i els espais agrícoles.

Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant 
dels reptes ambientals actuals de la societat.

5.6. Educació ambiental   

Objectius

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap 
als objectius de desenvolupament sostenible número 3 (salut i benestar), 4 (educació de 
qualitat), 5 (igualtat de gènere), 6 (aigua neta i sanejament), 7 (energia neta i assequible), 
8 (treball digne i creixement econòmic), 11 (ciutats i comunitats sostenibles), 12 (consum 
i producció responsables) i 17 (aliança pels objectius) recollits en l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides.
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Una ciutat  
innovadora,  
emprenedora i 
promotora del 
talent

Eix 6
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L’Àrea de Desenvolupament Econòmic té com a missió impulsar la política econòmica i el desenvolupament 
local per promoure la millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans del Prat a través del foment 
de l’ocupació, l’impuls de l’emprenedoria i el suport a les empreses, per donar resposta a les diferents 
necessitats de les persones i agents en el seu territori i des d’una perspectiva plural. 

El nostre objectiu és consolidar un model just de desenvolupament econòmic i de creació, manteniment i 
repartiment de l’ocupació a la ciutat, sota els valors de la igualtat, la cooperació, la sostenibilitat i basats en 
l’esperit de servei públic i ètica professional i personal de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic. 

Una ciutat innovadora, 
emprenedora i promotora  
del talent

EIX 6
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Enfortir les polítiques actives d’ocupació mitjançant programes formatius i laborals segons els nous 
reptes del mercat de treball, com a garantia per al progrés, la innovació i l’ocupació de qualitat.

Promoure la formació al llarg de la vida (estudiants, treballadors i treballadores en actiu i persones 
desocupades) amb un enfocament estratègic davant dels canvis continus del món laboral i les 
necessitats del teixit productiu. 

Millorar les oportunitats d’ocupació dels col·lectius en risc d’exclusió.

Identificar i executar projectes que millorin l’ocupació per sectors d’activitat, tipus d’acció o 
territorialització, en coordinació amb els diferents agents de la ciutat. 

Dissenyar, aplicar i avaluar les polítiques de foment de l’ocupació a la ciutat en coordinació amb 
altres administracions, així com agents econòmics i socials, a través del Pacte local per a l’ocupació 
i l’activitat econòmica.

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites han de servir per avançar cap 
als objectius de desenvolupament sostenible 5 (igualtat de gènere) i 8 (treball digne i 
creixement econòmic) recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 

Objectius
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Pla contra la precarietat i en favor del treball digne
Desenvoluparem un pla d’actuació anual, en col·laboració amb els agents socials i econòmics del 
municipi, amb mesures adreçades a millorar la qualitat, la igualtat i l’estabilitat en el mercat de 
treball de la ciutat. 

Salari de referència 
Actualitzarem els criteris d’acceptació d’ofertes gestionades per la borsa de treball del Servei Local 
d’Ocupació per promoure l’aplicació d’un salari mínim de referència de 1000 €, import que serà 
revisable en funció de l’evolució del mercat de treball i el marc normatiu.

Nova cartera de formació en sectors estratègics
Reforçarem l’oferta formativa en àmbits estratègics -com la indústria 4.0, la sostenibilitat, l’economia 
circular i la creativa- per a persones en situació d’atur, treballadors i treballadores en actiu i persones 
emprenedores. També reforçarem els programes destinats a millorar les competències digitals, així 
com l’aprenentatge de l’anglès.

Accions
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FP Dual com a mecanisme d’inserció laboral
Fomentarem la implicació i col·laboració de les empreses amb els centres de formació professional 
per al desenvolupament de projectes d’FP Dual com a mecanisme d’inserció laboral, especialment en 
sectors estratègics per al nostre territori. 

Inserció laboral per a col·lectius en risc d’exclusió social
Reforçarem els programes d’inserció laboral per a col·lectius en risc d’exclusió, en col·laboració amb 
les entitats socials. De manera especial, els programes per a persones en situació de vulnerabilitat, 
persones amb diversitat funcional i en situacions de fragilitat emocional.

Plans d’igualtat a les empreses del Prat
Fomentarem la implantació de plans d’igualtat a les empreses de la ciutat, també en aquelles on no 
hi ha obligatorietat legal de fer-ho, mitjançant un servei d’assessorament i suport a través de l’Oficina 
d’Atenció a l’Empresa (OAE).



6.2. Emprenedoria, empresa i innovació

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL  
2020-2023

- 58 -

Crear un entorn favorable per retenir i atraure empreses, especialment aquelles amb projectes de 
valor afegit i generadores d’ocupació de qualitat.

Fomentar el talent i la innovació donant suport a les persones emprenedores per contribuir a la 
creació de llocs de treball de qualitat.

Acompanyar el teixit empresarial i emprenedor per millorar la seva competitivitat en l’evolució cap 
a la indústria del futur: digitalització, sostenibilitat i eficiència.

Apostar per la diversificació de l’activitat econòmica a través de nous sectors estratègics, com 
l’economia circular i l’economia creativa.

Millorar els coneixements i competències de la ciutadania i les empreses, per contribuir a reduir la 
fractura digital i impulsant la innovació com a element de competitivitat. 

Objectius

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites  han de servir per avançar 
cap als objectius de desenvolupament sostenible 5 (igualtat de gènere), 7 (energia 
neta i assequible), 8 (treball digne i creixement econòmic), 9 (indústria, innovació i 
infraestructures) i 12 (consum i producció responsables) recollits en l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides.

Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE)
Crearem el servei de finestreta única empresarial com a punt d’informació, assessorament i 
realització de tràmits de les empreses i persones emprenedores, per tal de facilitar-ne la gestió i 
agilitzar la relació entre la comunitat empresarial i l’Ajuntament.

Serveis El Prat Emprèn
Reforçarem els serveis d’acompanyament tècnic i de suport econòmic per a projectes de nova 
emprenedoria i d’autoocupació, treballant de manera especial el suport a la consolidació de negocis i 
activitats. 

Accions
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Innovació en el sector logístic i la indústria 4.0
A partir de la col·laboració publicoprivada, dissenyarem una oferta de programes d’acompanyament i 
formació per a la implementació de projectes vinculats a la logística intel·ligent i la indústria 4.0, per 
incentivar el coneixement, la capacitació de les persones treballadores, l’adaptació de tecnologies 
per part de les empreses i la incorporació de perfils tècnics especialitzats. 

Transició digital i energètica
Crearem un programa de suport per a la transició digital i energètica de les pimes, en col·laboració 
amb altres administracions i organitzacions supralocals. 

Pla de millora i dinamització dels polígons i zones d’activitat econòmica
Impulsarem un programa pilot amb diverses línies de treball: el disseny de la governança dels 
polígons del Prat, les millores en la urbanització, la connectivitat i els serveis, i l’execució de projectes 
innovadors en matèria d’eficiència energètica i mobilitat sostenible. 

Programa de captació d’inversions empresarials estratègiques per al municipi
A partir del mapa de polígons de la ciutat, identificarem les potencialitats de les zones d’activitat 
econòmica en termes de generació d’inversions sostenibles i creadores de llocs de treball de 
qualitat. Col·laborarem amb l’AMB per tal de presentar l’oferta disponible a operadors nacionals i 
internacionals.  

Hub per a la creativitat
Impulsarem un programa de suport integral a la creació, localització, creixement i consolidació de 
projectes d’economia creativa a la ciutat.

Programa d’Igualtat d’oportunitats en el treball
Crearem el programa a partir del desplegament de plans d’igualtat integrals a les empreses i altres 
projectes pilot (noves organitzacions del temps de treball, economia de les cures, lideratge femení, 
Observatori de la Conciliació de la Vida Familiar i Laboral...).

Taula per la Competitivitat i l’Ocupació de Qualitat
En el marc del Pacte Local per l’Ocupació i l’Activitat Econòmica, constituirem un espai de treball per 
generar sinergies entre els agents econòmics i socials i l’administració, orientat a l’impuls d’iniciatives 
i projectes a favor de la competitivitat empresarial i la millora de l’ocupació del Prat.

Centre de Promoció Econòmica
Efectuarem millores en les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica per modernitzar-lo 
i adaptar-lo a les noves necessitats dels serveis a la ciutadania i a les empreses en els àmbits de 
l’ocupació, la formació, l’activitat econòmica, el comerç i el turisme.



6.3. Economia amb valors
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Treballar per al desenvolupament econòmic i social de la ciutat sota els valors de la justícia, la 
solidaritat, la innovació social, la igualtat i la sostenibilitat.

Fomentar la creació d’empreses i l’ocupació a partir dels valors de l’economia social i cooperativa.

 Promoure una economia “verda”, innovadora i sostenible en tots els sectors empresarials.

Objectius

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites  han de servir per avançar cap als 
objectius de desenvolupament sostenible 1 (fi de la pobresa), 5 (igualtat de gènere), 8 
(treball digne i creixement econòmic) i 9 (indústria, innovació i infraestructures) recollits 
en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Consell Municipal Cooperatiu
Crearem un òrgan de participació per enfortir les interaccions entre el sector i millorar la coordinació 
de les polítiques municipals de foment i suport a l’economia social i cooperativa.

Programa d’emprenedoria i innovació social
Desplegarem un nou disseny d’itineraris adreçats al foment del cooperativisme com a projecte 
empresarial amb la participació de les incubadores locals especialitzades en economia social i 
cooperativa i els serveis de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa. 

Plans de viabilitat per a sectors estratègics cooperatius
Acompanyarem aquelles empreses cooperatives que per la seva vinculació especial al territori 
necessitin una assistència tècnica especial vinculada a la seva consolidació econòmica, financera i 
comercial.

Lideratge del Prat com a municipi cooperatiu
Posicionarem el Prat com a municipi cooperatiu referent incorporant la ciutat als programes europeus 
de foment de l’economia social. 

Responsabilitat Social Corporativa (RSC)
Elaborarem un mapa d’actors i projectes socials de la ciutat, destinat a generar sinergies entre 
entitats socials i solidàries i les empreses del municipi.

Accions
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Taula de Contractació Pública
Crearem un espai de diàleg i reflexió per a la supervisió i avaluació de la contractació pública 
municipal, amb la participació d’entitats socials i econòmiques.

Cap al Residu Zero
Elaborarem un full de ruta adreçat a una estratègia d’ecologia industrial, basada en el residu zero i 
el baix consum energètic, amb l’horitzó de 2030, per impulsar la competitivitat de les empreses del 
municipi i atraure noves inversions sostenibles.

Programes d’economia circular
Consolidarem i ampliarem els programes de suport i assessorament de projectes d’economia circular 
com a servei de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa.



6.4. El comerç que fa ciutat

- 62 -

Promoure una corresponsabilitat compartida amb els agents representatius del sector i 
l’Ajuntament, susceptible d’avançar en la construcció conjunta del model comercial de la ciutat. 

Posicionar els barris i els eixos comercials de la ciutat com a motors de satisfacció dels usos 
ciutadans i, entre aquests, els usos de la compra combinada amb l’oci i altres usos socials. 

Facilitar instruments adreçats a millorar la competitivitat comercial per fer front als reptes del 
comerç en un món globalitzat i digital. 

Acompanyar la transformació del model associatiu de les entitats comercials perquè d’elles depèn 
l’existència d’un lideratge transformador, innovador i competitiu. 

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites  han de servir per avançar cap als 
objectius de desenvolupament sostenible 2 (fam zero) i 8 (treball digne i creixement 
econòmic) recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Objectius

Nova Oficina Tècnica de Comerç
Crearem l’Oficina Tècnica de Comerç adreçada a desplegar el Pla estratègic de comerç 2019-2025 i a 
retre comptes al teixit comercial de la ciutat. 

Pla de gestió de locals buits
Elaborarem un mapa de zones en risc de desertificació comercial i promourem accions pal·liatives per 
a l’activació dels locals buits, amb la finalitat de dinamitzar el territori en concertació publicoprivada. 

Suport a l’associacionisme comercial
Crearem un programa d’acompanyament per a la professionalització de les associacions de 
comerciants per avançar cap a l’excel·lència d’un model associatiu representatiu del teixit comercial 
de la ciutat.

Suport a la professionalització del petit comerç
Elaborarem una cartera de serveis integral de formació, acompanyament tècnic i suport econòmic per 
a la modernització, la professionalització i per a l’increment de la solidesa dels negocis comercials. 

Mercat municipal
Elaborarem un nou projecte per a aquest equipament comercial adaptat a les noves realitats i hàbits 
de consum de la ciutadania. Treballarem un nou model de gestió, per incrementarl’oferta comercial, 
nous serveis i instal·lacions actualitzades.

Accions



6.5. Turisme i gastronomia
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Pla operatiu de turisme sostenible
A partir del catàleg de recursos endògens i identitaris del municipi, elaborarem un pla de treball que  
definirà el model turístic local i les línies de treball adreçades a la promoció externa de la ciutat, en 
equilibri amb els usos ciutadans i amb respecte als recursos naturals.

Pla estratègic de la Fira Avícola
Desplegarem el Pla estratègic de la Fira Avícola i crearem un sistema de monitoratge i avaluació de 
l’eficàcia, l’eficiència i l’impacte de la Fira, que ens permeti consolidar-la com a referent territorial en 
la promoció dels productes autòctons i identitaris, i de la gastronomia de proximitat. 

Xarxa d’establiments “El Prat, degusta’l”
Elaborarem un Pla de millora de la restauració local a partir del segell “El Prat,degusta’l”, amb 
recursos formatius, tècnics i econòmics, que permetin consolidar una xarxa d’establiments 
gastronòmics singulars i compromesos amb els productes de proximitat.

Edifici de la Granja La Ricarda
Elaborarem un projecte integral per a l’edifici de la Granja La Ricarda que contempli un espai firal per 
a la dinamització econòmica, espais vinculats a la gastronomia i la nova Oficina de Turisme.

Accions

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites  han de servir per avançar cap a 
l’objectiu de desenvolupament sostenible 12 (consum i producció responsables) recollit 
en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Reforçar les bases productives de la ciutat, fomentant els recursos turístics endògens, facilitant les 
inversions i els projectes empresarials turístics innovadors i responsables, i potenciant l’ocupació de 
qualitat. 

Incorporar el turisme i l’economia del visitant en les estratègies de desenvolupament econòmic 
local, per fomentar un model d’activitat econòmica que enforteixi el teixit productiu del territori i 
garanteixi la sostenibilitat de les activitats. 

Enfortir els vincles de les activitats de promoció de la ciutat amb els agents socials i la ciutadania 
per engegar projectes col·lectius que vetllin per la identitat de la ciutat. 

Promoure i potenciar la preservació de la Raça Prat i la Carxofa Prat per assegurar-ne la continuïtat 
de la seva producció com a element de valor afegit a la nostra gastronomia.

Objectius
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La nostra ciutat és una ciutat diversa i plural, on conviuen persones de totes les identitats sexuals i de gènere, 
procedències, edats, cultures i creences. Per això volem que tothom tingui els mateixos drets i deures i 
sobretot que pugui gaudir d’una ciutat acollidora i cívica. Per això, les següents propostes i accions volen 
treballar les iniciatives que fomentin actituds i comportaments igualitaris, com els feminismes, per potenciar 
la convivència, el sentiment de compromís i de memòria històrica amb les lluites del nostre passat. 

Una ciutat per conviure-hi amb  
memòria i feminista

EIX 7
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Desplegar els recursos i serveis per a la formació, prevenció i l’atenció de l’abordatge de les 
violències masclistes. 

Incorporar la visió de gènere a tota l’actuació municipal.

Aplicar a nivell municipal la llei 11/2014 contra LGTBIfòbia.

Donar suport a les entitats i col·lectius formals i informals LGTBI+ per treballar juntament pel 
desplegament i el disseny de les polítiques LGTBI+ al Prat. 

Enfortir la participació i implicació de la ciutadania en la lluita contra les violències masclistes i les 
discriminacions per raó de diversitat sexual, afectiva o de gènere. 

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als 
objectius de desenvolupament sostenible número 5 (igualtat de gènere), 10 (reducció de 
les desigualtats) i 16 (pau, justícia i institucions fortes) recollit en l’agenda 2030 de les 
Nacions Unides.

Objectius

7.1. Feminismes i LGTBI+  

“Violència Zero al Prat” 
Crearem una taula institucional per formalitzar un Acord de Ciutat Violència Zero, tot convidant a 
totes les institucions que gestionen els serveis implicats, generant un compromís social i col·lectiu que 
enforteixi tota la ciutadania  en la lluita contra les violències masclistes.

Pla Integral contra les violències masclistes  
Desplegarem el Pla Integral contra les violències masclistes d’acord amb el calendari establert, 
desenvolupant  les diferents línies estratègiques i accions corresponents.

Atenció a dones adolescents i joves en situacions de violència masclista
Reforçarem el dispositiu existent, establint trimestralment  espais de coordinacions de les  agents i 
dels serveis d’atenció a dones adolescents i joves per compartir la mirada i el treball compartit dut a 
terme. 

-66 -
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Coeducació i perspectiva de gènere a les escoles i instituts
Abordarem de forma transversal, continuada i progressiva la prevenció de les violències masclistes i 
del treball per la igualtat, amb la participació  de l’alumnat, professorat i famílies als diferents centres 
educatius.

Dies internacionals del 8 de març,  25 de novembre i 28 de juny
Organitzarem actes i activitats vinculades a les diferents dates commemoratives, que impliquen la 
mobilització i participació de la ciutadania compromesa com a element de visualització i reivindicació 
davant les situacions relatives a aquestes dates.   

Pla local LGTBI+  
Farem un desplegament del Pla Local LGTBI+ per la diversitat sexual i de gènere d’acord amb el 
calendari de treball previst en el propi Pla, i posarem en marxa  les diferents línies estratègiques i 
accions corresponents.

Pla d’Igualtat de ciutat
Elaborarem el Pla d’Igualtat d’homes i de dones de la ciutat per proposar les línies estratègiques i les 
propostes d’acció, 

Espais de Formació i trobada en perspectiva de gènere, LGTBI   i de prevenció de les violències 
masclistes 
Continuarem oferint espais de formació, debat i assessorament adreçats a les entitats i ciutadania 
en general que serveixen per a la sensibilització i empoderament de les dones. Oferirem formació 
en perspectiva de gènere i prevenció a les entitats de la ciutat,  en especial, a aquelles que reben 
subvencions municipals. 

Dones culturalment diverses i de col·lectius específics 
Promourem l’apoderament de les dones  a través del reconeixement  i la visibilitat de referents 
positius  i d’activitats artístiques, incorporant la representativitat de dones culturalment diverses als 
diferents espais de decisió municipal ( consells municipals, consells escolars, taules, etc) i visibilitzar-
les com a referents positius. 

Servei d’Atenció Integral (SAI) 
Continuarem impulsant el servei com l’espai d’informació i assessorament sobre el fet LGTBI+  que 
ofereix atenció, orientació i assessorament (psicològic i jurídic)  a persones que pateixen discriminació 
per raó d’orientació o d’identitat sexual. 

Servei d’informació i Atenció a les dones ( SIAD) 
Continuarem impulsant el servei com a espai d’acollida, informació, acompanyament i atenció. 
Continuarem oferint acollida, informació, suport psicològic  i assessorament jurídic , adreçat a totes 
les dones del municipi.  

Homes i violència masclista 
Impulsarem el treball grupal amb homes que han exercit la violència masclista des dels serveis dels 
quals són usuaris. 

Consell de Dones 
Seguirem potenciant el Consell com a espai de participació i intercanvi. Es duran a terme com a 
mínim tres trobades anuals del Consell, tot treballant per a la incorporació de noves figures a títol 
individual o col·lectiu.  
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Continuar desplegant el pla director de Cooperació, Justícia Global, Pau i Drets Humans.

Contribuir al desplegament de polítiques, infraestructures, capacitats i serveis que vetllin per la 
protecció efectiva dels drets humans, l’equitat, l’interès i els béns comuns.

Enfortir el teixit institucional i ciutadà que dona suport i possibilita el desplegament de la política 
municipal de cooperació.

Enfortir els centres docents amb formació i sensibilització. 

Alleugerar el patiment humà i l’impacte en situacions d’emergència humanitària.

Objectius

7.2. Justícia global   

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als 
objectius de desenvolupament sostenible número 5 (Igualtat de gènere), 6 (Aigua neta i 
sanejament), 9 (Industria, innovació i infraestructures), 10 (Reducció de les desigualtats), 
12 (Consum responsable i producció), 13 (Acció climàtica), 16 (Pau, justícia i institucions 
fortes) i 17 (Aliances pels objectius), recollits en l’agenda 2030 de les Nacions Unides.

Cooperació al desenvolupament  
Prioritzarem els projectes que tinguin una clara voluntat transformadora, amb enfocament de drets 
humans i amb països prioritaris segons el pla director, especialment a El Salvador, Cuba, Sàhara 
Occidental, Marroc, Palestina i l’àrea de la Mediterrània.

Desastres naturals 
Continuarem contribuint a reduir els impactes provocats per desastres naturals i situacions de 
vulnerabilitat a través de subvencions d’emergències i d’ajut humanitari del Fons Català de Cooperació. 

Ciutadania compromesa amb els Drets Humans
Continuarem treballant per generar una ciutadania critica e implicada en matèria de sensibilització pels 
drets humans i per la pau. Desplegarem una estratègia comunicativa que incorpori el teixit associatiu i 
els centres educatius. 

Accions
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Ciutat defensora dels drets humans
Continuarem treballant per fer del Prat una ciutat defensora dels drets humans organitzant activitats i 
xerrades, tot implicant als instituts de la ciutat , així com al teixit associatiu i ciutadania compromesa. 

Vies segures a la Mediterrània
Donarem suport econòmic i polític a la creació de vies segures a la mediterrània en col·laboració 
d’entitats i d’altres actors que garanteixen el transit de les persones en condicions dignes.

Pla d’educació per a la justícia global, els drets humans i la pau (EpJG) 
Definirem un pla de treball a la ciutat de sensibilització envers la justícia global i els drets humans, 
incorporant un conjunt d’activitats de caràcter anual que incloguin les iniciatives de les entitats i 
associacions i de l’Ajuntament , a més, de les accions als centres eductius i als espais de lleure.

Programa de voluntariat per a la cooperació 
Posarem en marxa el programa, amb col·laboració de l’Oficina del Pla Jove i del Punt de Voluntariat, 
juntament amb entitats i espais de lleure i joventut per promocionar la participació en accions de 
cooperació internacional.

Taula El Prat Solidari
Continuarem donant suport al teixit social i a les ONG del Prat, a partir de l’espai de participació i 
canalització d’accions que és la Taula, amb un mínim de dues trobades l’any i amb l’organització 
conjunta del Prat Solidari.
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7.3. Memòria democràtica

Impulsar el reconeixement i reparació de les persones que van ser víctimes de la Guerra Civil i de 
la dictadura franquista, aquelles que van patir l’exili republicà, així com de la resta de víctimes 
pratenques del feixisme europeu.

Promoure la investigació i el coneixement de la història de les classes populars i el de les dones de 
la ciutat: del seu paper en les lluites per la defensa de drets i llibertats per la classe obrera durant la 
transició democràtica i per la igualtat entre homes i dones.

Promoure entre la ciutadania els valors democràtics, de llibertat, igualtat i fraternitat.

Preservar i difondre el patrimoni històric i cultural de la ciutat.

Objectius
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Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap 
a l’objectiu de desenvolupament sostenible número 16 (justícia i institucions fortes), 
recollit en l’agenda 2030 de les Nacions Unides.

Nomenclàtor de la ciutat 
Actualitzarem el reglament de la Comissió de Nomenclàtor per adaptar-lo als preceptes que marca la 
Llei de Memòria Històrica, promovent els valors democràtics i aquells col·lectius més invisibilitzats. 

Espais de memòria 
Impulsarem la recuperació i senyalització, així com preservarem i millorarem la conservació dels 
espais de memòria amb valor democràtic perquè esdevinguin part del patrimoni de la ciutat. 

Reparació i reconeixement a les víctimes del feixisme 
Treballarem conjuntament amb altres administracions i entitats memorialístiques per reparar 
i reconèixer els greuges patits per les persones víctimes del feixisme a la nostra ciutat. També 
impulsarem commemoracions institucionals i ciutadanes.

Formació i divulgació la memòria històrica 
Continuarem generant una programació estable en matèria de memòria democràtica, de difusió 
històrica i de valors per a la comunitat educativa i la ciutadania.

Taula per la memòria històrica 
Crearem un espai de trobada entre els diferents agents de ciutats interessats en la promoció de la 
memòria per participar de les propostes que s’hi esdevinguin.

Accions



PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL  
2020-2023

Fomentar la cultura cívica a través d’activitats, campanyes i accions concretes.

Desenvolupar el capital social mitjançant la promoció del teixit associatiu.

Fomentar la corresponsabilitat en l’ús  de l’espai públic.

Dotar dels recursos necessaris per a la gestió positiva del conflicte. 

Fomentar el diàleg, el coneixement i l’intercanvi entre la ciutadania. 

Objectius

7.4. Convivència
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Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als 
objectius de desenvolupament sostenible número 16 (Pau, justícia i institucions fortes) i 
17 (aliances pels objectius), recollits en l’agenda 2030 de les Nacions Unides.

Servei de Mediació Ciutadana i Comunitària  i Servei de Bon veïnatge i convivència 
Continuarem impulsant tots dos serveis per afavorir la convivència a la ciutat,  d’una manera pacífica, 
imparcial i dialogada. 

Agents per a la convivència  
Desplegarem progressivament agents per a la convivència per millorar les relacions de les persones a 
tota la ciutat. Aquests  professionals treballen a l’espai públic per informar, escoltar, recollir propostes 
i portar a terme la dinamització comunitària a favor de la bona convivència. 

Catàleg formatiu adreçat a les comunitats de veïns 
Elaborarem un catàleg amb recursos per contribuir a la bona convivència a les comunitats. 
Planificarem trimestralment espais de diàleg i assessorament en relació a temàtiques tractades al 
servei de bon veïnatge i que es considerin d’interès comunitari. 

Compensació de les sancions per infraccions de les ordenances municipals 
Continuarem potenciant la compensació a les infraccions de les ordenances mitjançant treballs o 
accions socials comunitàries, ampliant aquesta acció reparadora a d’altres tipologies d’infracció. 

Accions
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Campanyes de convivència i  civisme 
Realitzarem periòdicament campanyes de promoció de la convivència i el civisme. Aquestes 
campanyes s’establiran trimestralment,  en funció dels indicadors obtinguts a l’observatori de la 
convivència de la ciutat. 

Convivència en l’espai públic amb els animals de companyia 
Realitzarem actuacions per millorar el respecte per l’entorn i el civisme en les relacions interpersonals 
i per tant dels animals de companyia, És per això que es portaran a  terme accions en els  diferents  
parcs i jardins  de la ciutat , i s’oferiran  determinats espais “lliures de corretja”.

Indicadors de convivència 
Mantindrem l’elaboració dels indicadors de convivència com  una eina complementària en la 
millora continuada de la convivència i el civisme, de recollida anual que ens permetrà obtenir dades 
quantitatives en relació a la convivència a la ciutat, tot detectant les necessitats i prioritats de treball. 

Enquestes ciutadanes 
Realitzarem enquestes ciutadanes en relació a la percepció de la convivència a la ciutat. Les 
enquestes ciutadanes ens permetran complementar les dades dels indicadors , en relació a la 
percepció de la ciutadania envers la convivència a la ciutat.  

Pla Local de Seguretat
Elaborarem el Pla local de seguretat com a instrument, que permeti definir les línies mestres i ordenar  
temporalment les actuacions a emprendre per millorar la convivència i la seguretat del municipi. 
S’inclouran  els paràmetres de mesura que permetin avaluar l’eficàcia del pla.
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Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als 
objectius de desenvolupament sostenible número 4 (Educació de qualitat), 5 (Igualtat de 
gènere), 8 (Treball decent i creixement econòmic), 10 (Reducció de les desigualtats) i 17 
(Aliances pels objectius), recollits en l’agenda 2030 de les Nacions Unides.

7.5. Nova ciutadania

Promoure el reconeixement social de la diversitat cultural i la convivència.

Fomentar la integració social i laboral de les persones immigrades.

Treballar per la tolerància zero a qualsevol forma de racisme i xenofòbia.

Treballar per una ciutat acollidora. 

Enfortir la participació dels diferents agents i entitats que treballen per la diversitat. 

Objectius
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Servei d’acollida  
Potenciarem el servei d’acollida des d’on es facilitarà  informació, formació i orientació per adquirir 
coneixements bàsics que facilitin viure i treballar a Catalunya, a través de mòduls d’aprenentatge de 
les llengües, coneixements laborals i de la societat catalana. En el cas del refugiats s’oferirà un servei 
d’acompanyament i d’inserció laboral. 

Sensibilització i interculturalitat 
Continuarem promovent activitats de sensibilització i interculturalitat adreçades als centre educatius 
per tal de sensibilitzar i formar la ciutadania del futur. Es duran a terme tallers antirumors adreçats a 
entitats i xerrades i tallers adreçats a la ciutadania en general. 

Atenció i dinamització de les dones migrades 
Mantindrem la promoció de la igualtat i convivència a través del projecte en el marc  del servei 
d’acollida. Reforçarem la dinamització de les dones, en especial magribines, per facilitar-ne l’accés a 
la societat i afavorir els processos d’inclusió social i comunitària. 

Pla d’interculturalitat i ciutadania
Elaborarem un nou pla d’interculturalitat i ciutadania a partir d’una  diagnosi, la definició d’uns 
principis rectors, establiment de línies estratègiques i propostes d’acció,  calendari i avaluació, tot 
elaborat amb metodologia participativa. 

Accions
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Serveis i recursos adreçats al col·lectiu migrant
Establirem circuits en  el treball transversal i de coordinació entre els diferents àmbits municipals, 
institucionals i associatius per optimitzar els serveis i recursos adreçats al col·lectiu migrant.

Taula de nova ciutadania 
Augmentarem la significació, representativitat i incidència de la Taula com a òrgan per conèixer, 
assessorar, compartir i elaborar iniciatives sobre el fet migratori. S’organitzaran com a mínim dos 
trobades al any de la taula i s’organitzarà de forma conjunta les activitats que com a Taula es 
considerin necessàries. 

Expressions de la diversitat cultural 
Garantirem la presència i visibilització de la diversitat cultural a la Festa Major, la Mostra d’Entitats, 
espais de difusió municipals, així com presència periòdica a la ràdio i a la revista municipal.

El Prat en la Xarxa Ciutat Refugi
Seguirem apostant per la participació en els espais intermunicipals d’acollida per tal de sumar-hi 
esforços. 



Una ciutat  
transparent i 
amb un bon  
govern

Eix 8



PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL  
2020-2023

Com a ciutat ens enfrontem a reptes complexos que fan necessari crear una intel·ligència col·lectiva capaç 
de donar resposta a aquests reptes. La participació de la ciutadania és vital per crear aquest marc de 
corresponsabilitat de les polítiques que es duen a terme a la ciutat. Per enfortir aquest marc, necessitem 
una administració local que sigui propera i transparent en la seva gestió, alhora que treballi noves formes de 
relació amb la ciutadania a través del món digital.

Implicar la ciutadania en la cocreació de polítiques públiques. Fomentar la corresponsabilitat de la 
ciutadania en els projectes municipals.

Impulsar una participació inclusiva i accessible.

Promoure una participació ciutadana de qualitat, que faciliti la informació prèvia a la ciutadania , 
espais de diàleg i de deliberació col·lectiva.

Incorporar mecanismes per retre comptes a la ciutadania de les decisions preses. 

Fomentar el teixit associatiu del municipi.

Potenciar el voluntariat a la ciutat des de la perspectiva de la participació comunitària i com a 
element clau per a la transformació social.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap a 
l’objectiu de desenvolupament sostenible número 16, (pau, justícia i institucions sòlides), 
recollit en l’agenda 2030 de les Nacions Unides.

Una ciutat transparent  
i amb un bon govern  

EIX 8
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Consells Municipals
Actualitzarem, dinamitzarem i difondrem els espais estables de participació ciutadana com a òrgans 
consultius de debat i aportacions d’acord amb el Reglament de Participació.

Pressupostos participatius 
Posarem en marxa els pressupostos participatius de legislatura que permetin, a través d’un procés 
participatiu, seleccionar projectes d’inversió i manteniment a l’espai públic, amb espais de seguiment 
i avaluació. 

Processos participatius 
Donarem suport i assessorament metodològic i logístic per al desplegament de processos 
participatius a iniciativa municipal/institucional o ciutadana.

Plataforma digital participativa 
Crearem una plataforma web que articuli els processos i espais de participació ciutadana amb els 
criteris de transparència, traçabilitat, confidencialitat i accessibilitat.

Agenda de Participació Ciutadana
Iniciarem l’elaboració de l’agenda que permeti ajuntar tots els processos participatius d’iniciativa 
municipal per tal d’oferir un calendari d’informació, canals i actuacions que es desenvolupin durant la 
legislatura.

Reglament de Participació Ciutadana
Continuarem amb la campanya de difusió i coneixement del Reglament de Participació Ciutadana 
establerta en el mateix Reglament tant per a la ciutadania com per al personal municipal. 

Audiències públiques 
Establirem un model d’audiències públiques per regular-ne el format i establir-ne la periodicitat per a 
temes d’interès general.

Servei d’assessorament i suport a les entitats 
Dissenyarem les actuacions que ofereixin una oferta formativa trimestral adreçada a les entitats, així 
com l’acompanyament a entitats i col·lectius no constituïts formalment.

Punt de Voluntariat 
Establirem una estratègia de foment del voluntariat que permeti consolidar el model actual de 
voluntariat i potenciar-ne noves formes i àmbits.

Accions
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Implantar el Pla de govern obert per situar la ciutadania com a eix central de la governança i 
atorgar-li un paper corresponsable a partir del coneixement de l’activitat pública. 

Potenciar la informació comprensible i la transparència efectiva per aconseguir la implicació de la 
ciutadania en la gestió pública.

Establir instruments d’avaluació, de rendició de comptes, de les polítiques públiques que 
possibilitin el seguiment i el coneixement dels resultats  per part de la ciutadania.

Millorar els serveis a la ciutadania amb l’establiment de compromisos de qualitat.

Promoure els valors ètics de l’organització municipal per contribuir a una governança més íntegra, 
justa, equitativa i objectiva. 

Objectius

8.2. Govern Obert 

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap a 
l’objectiu de desenvolupament sostenible número 16, (pau, justícia i institucions sòlides) 
recollit en l’agenda 2030 de les Nacions Unides.

Pla de govern obert 
Aprovarem i difondrem els objectius i actuacions a tots els nivells de l’organització municipal i a la 
ciutadania, així com la implementació per fases.

Portal de transparència 
Revisarem la informació publicada actualment per millorar–ne l’accés, la comprensió, mitjançant 
visualitzacions, dades i explicacions i augmentarem els ítems informatius que s’hi exposen.

Programa d’Actuació Municipal 
Crearem un espai web de rendició de comptes en el qual es pugui consultar l’estat de compliment de 
manera gràfica i amb percentatge d’execució del PAM.

Cartes de serveis 
Generalitzarem l’ús de cartes de serveis per comunicar els serveis municipals existents i per establir 
compromisos de qualitat.

Accions
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Sistema d’integritat pública 
Definirem un sistema d’integritat pública que inclogui un codi de conducta ètica per als càrrecs 
electes i per al personal del consistori que reculli els comportaments desitjables i els valors ètics de 
l’organització municipal.

Xarxes socials 
Potenciarem l’accés de les xarxes socials de l’Ajuntament d’una forma àgil i transparent, per tal de 
reforçar-les com a canals d’informació ciutadana, a través d’una estratègia local de comunicació.

Dades obertes 
Impulsarem el portal de dades obertes del web municipal a través de l’elaboració d’una estratègia 
transversal i de procediment d’obertura de dades. 

Alcaldia oberta
Habilitarem els espais per garantir una interacció habitual de l’alcalde amb la ciutadania. Aquesta 
interacció mirarà d’aprofitar tant canals virtuals, radiofònics com presencials.
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Vetllar pels drets digitals de la ciutadania.

Facilitar l’accés de la ciutadania a relacionar-se amb l’administració a través de mitjans electrònics.

Impulsar la digitalització d’aquells processos de relació amb l’administració que siguin factibles.

Democratitzar les eines web perquè compleixin els criteris de transparència, integritat, 
confidencialitat i accessibilitat.

Objectius

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap a 
l’objectiu de desenvolupament sostenible número 16, (pau, justícia i institucions sòlides),, 
recollit en l’agenda 2030 de les Nacions Unides.

8.3. Drets digitals

Accions

Drets digitals de ciutadania 
Iniciarem campanyes de sensibilització i d’informació sobre els drets de la ciutadania en el món 
digital.

Transició cap a l’administració digital 
Idearem una estratègia d’acompanyament i suport a les entitats locals i les persones en la transició 
cap a l’administració digital per a la tramitació de serveis a l’Administració.

Tramitació electrònica 
Millorarem i simplificarem el procediment de tramitació electrònica, així com ampliarem el ventall de 
procediments que es puguin tramitar en línia.

Programari lliure 
Fomentarem i sensibilitzarem sobre l’ús del programari lliure en el desenvolupament d’eines web per 
part de l’administració.

Cita prèvia als serveis municipals 
Posarem en marxa el servei de cita prèvia en línia per agilitzar el servei d’atenció al públic de manera 
progressiva. 

Espais wifi 
Estudiarem i millorarem la xarxa de punts d’accés a Internet a la ciutat dins del marc competencial i 
legislatiu.

- 80 -
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Promoció d’habitatge assequible 
Concertarem amb agents locals socials la construcció de 96 habitatges de lloguer per sota del mercat 
al solar municipal situat a l’Avinguda Onze de Setembre.

Promoció d’habitatge dotacional 
Promourem un edifici d’uns 70 habitatges de lloguer a la zona del Prat Sud, destinats a col·lectius 
específics.

Institut Escola Pepa Colomer  
Executarem les obres de millora i adequació al centre Escola Pepa Colomer per a la seva adaptació 
com a Institut/Escola. 

Institut Escola del Prat 
Realitzarem les reformes de millora a la cantina-menjador de l’Institut Escola del Prat.

Residència per a persones grans 
Construirem una nova residència assistida per a persones grans al Prat i demanarem a la Generalitat 
que garanteixi la posada en funcionament de noves places públiques 

Principals inversions  

Habitatge  

Educació   

Gent Gran   

EIX 9
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Centre Cívic Jardins de la Pau  
Remodelarem i ampliarem el Centre Cívic Jardins de la Pau per actualitzar-lo i donar resposta a les 
necessitats de la comunitat i l’entorn.

Edifici de la Granja La Ricarda  
Elaborarem el projecte de Museu del Prat i el Centre d’Interpretació del Territori a l’edifici de la Granja 
La Ricarda. 

Cultura  

CEM Sagnier 
Farem una reforma integral del camp de futbol del CEM Sagnier que inclourà els vestidors, les grades, 
el terreny de joc i la il·luminació. 

CEM Estruch 
Farem una reforma integral del CEM Estruch que inclourà la cobertura de pistes exteriors.

CEM Julio Méndez 
Canviarem la gespa artificial del camp de futbol del CEM Julio Méndez.  

Pista poliesportiva de la Granja 
Remodelarem la pista poliesportiva de la Granja amb una nova pista multiesportiva, tennis taula i 
altres elements per fer activitat física.

Pista de patinatge de velocitat al Parc Nou 
Construirem una nova pista de patinatge de velocitat al recinte del Parc Nou, amb mides 
reglamentàries de 400 m. de corda.

Esports   

Plaça de l’Estany de Sant Maurici 
Reformarem la plaça de l’Estany de Sant Maurici.

Plaça Disset de Setembre
Remodelarem la plaça Disset de Setembre i millorarem la seva accessibilitat 

Carrer Serra del Cadí 
Ampliarem les voreres del carrer Serra del Cadí

Espai públic  
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Avinguda del Canal 
Redactarem el projecte d’urbanització de l’avinguda del Canal, entre el carrer Barcelona i el carrer 
Santiago Rusiñol

Plaça de l’Església 
Reurbanitzarem la plaça de l’Església 

Carrer Sant Pere
Reurbanitzarem el carrer Sant Pere

Cementeri Vell 
Iniciarem un projecte de rehabilitació del cementeri vell. 

Oficina d’Energia 
Adequació de l’espai per ubicar l’oficina de l’energia a l’edifici d’Aigües del Prat

Estratègia d’autoconsum i compra d’energia de l’Ajuntament i del conjunt de la ciutadania 
Invertirem en noves instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic municipal i en equipaments més eficients.

Sostenibilitat   
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Mercat Municipal 
Elaborarem un nou projecte per a aquest equipament comercial adaptat a les noves realitats i hàbits 
de consum de la ciutadania. Treballarem un nou model de gestió, l’increment de l’oferta comercial, 
nous serveis i instal·lacions actualitzades.    
 
Edifici de la Granja La Ricarda
Elaborarem un projecte integral per a l’edifici de la Granja La Ricarda que contempli un espai firal per 
a la dinamització econòmica, espais vinculats a la gastronomia i la nova oficina de turisme. 

Desenvolupament econòmic   

Pressupostos participatius  
Posarem en marxa els pressupostos participatius de legislatura que permetin, a través d’un procés 
participatiu, seleccionar projectes d’inversió i manteniment a l’espai públic, amb espais de seguiment 
i avaluació. 

Participació   




