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És hora d’actuar. De continuar actuant. No ens podem quedar amb els braços plegats. Els reptes 

globals i els reptes locals ens obliguen. I quan hi ha tantes oportunitats com les que Gavà té al 

seu abast, cal anar per feina. Aquesta és la vocació que inspira el Pla d’Actuació Municipal 

2020-2023, un pla que recull totes aquelles propostes que marcaran el canvi, la millora i 

l’evolució de Gavà durant els propers quatre anys.

El futur es conquereix amb acció. Acció responsable i al mateix temps audaç. Tocant de peus a 

terra i mirant lluny. Per això Gavà no es pot aturar. Per això volem i podem créixer i transformar la 

ciutat de manera progressiva i equilibrada. Gavà és una ciutat orgullosa del que som i del que 

tenim, i també inconformista. Per això cal gestionar el dia a dia, però alhora pensar, definir i fer possible 

el futur. I a Gavà això no és retòrica buida, perquè si alguna cosa tenim és futur. Futur, i expectatives, i 

potencialitats a mig i a llarg termini, que fan de la dècada que ara encetem un període crucial.

Gavà va en la bona direcció. S’ha fet bona feina. Però ara vivim un moment molt important. Amb els 

valors de l’agenda global -l’Agenda 2030 marcada pels Objectius de Desenvolupament Sostenible-, 

que coincideixen amb els valors que Gavà representa. Amb el conjunt de realitats i projectes en 

perspectiva. Amb l’experiència adquirida i amb il·lusions renovades. Amb tot això, ens comprometem 

a ser més Gavà. Perquè els veïns i veïnes tinguin millors condicions per viure i treballar i per 

fer de Gavà la ciutat amb més qualitat de vida, més sostenible i més equilibrada de l’àrea 

metropolitana. Un exemple per a tothom. Per sentir-nos encara més orgullosos de Gavà. I per 

respondre a les necessitats i a les expectatives dels gavanencs i les gavanenques.

Com vaig dir en prendre possessió com a alcaldessa, estem en un moment decisiu. Decisiu 

socialment perquè la ciutat, les ciutats en conjunt, esdevinguin espais cohesionats i que garanteixin 

la igualtat. Decisiu econòmicament per assegurar una economia més sòlida i més justa, allunyada 

de la precarietat laboral i integrada en el territori. Decisiu mediambientalment, perquè els 

compromisos i les accions locals són clau per a la sostenibilitat global. I decisiu políticament 

perquè el progrés i la modernitat siguin els veritables senyals d’identitat a les ciutats, al país, a 

Europa, i no quedi espai per a les forces involucionistes que estan cridant a les portes de la nostra 

societat i que correm el risc que ens traslladin quaranta anys enrere.

Aquests són els compromisos per Gavà. Us convido a conèixer-los, compartir-los i, junts, fer-los 

possible per guanyar el futur.
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GAVÀ: CONTEXT ECONÒMIC, SOCIAL I TERRITORIAL

DEMOGRAFIA
Gavà compta a data d’1 de gener de 2019 amb una població de 46.771 habitants, la qual ha 

crescut des de l’any 2000 a un ritme superior al de l’àrea metropolitana. Concretament, des de 

principis de segle, ha experimentat un creixement poblacional superior al 16%, generant 

així nous reptes i noves realitats pel municipi. Aquest augment d’habitants se situa principalment 

en un primer període (fins al 2008) i s’explica en gran part pel saldo migratori positiu (+4.007 

persones), i també per una disponibilitat de sòl i unes polítiques proactives que van fer possible 

actuacions urbanístiques prèvies a la crisi facilitadores d’un creixement progressiu. En una segona 

etapa (a partir 2009) el saldo migratori passa a ser negatiu en gairebé tot el període. Tot i això, 

el creixement natural es manté estable gràcies precisament al naixement de fills de nouvinguts.

Per altra banda, el municipi presenta una piràmide d’edats envellida, fruit de l’augment de 

l’esperança de vida i la davallada de la natalitat, típica dels països mediterranis. Així mateix, les 

projeccions elaborades estimen que en els propers anys la població major de 65 anys creixerà 

entre un 22 i un 29%, esdevenint així prop del 20% del total de la població de Gavà. 

Pel que fa a la diversitat de la seva població, el 2018 Gavà comptava amb un 10% de població 

estrangera. La més nombrosa és aquella amb alguna nacionalitat europea (45%), seguida per 

les nacionalitats americanes (24%), les africanes (20%) i les asiàtiques (11%). Es tracta d’una 

distribució de la població estrangera diferent a la del conjunt metropolità.
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GAVÀ: CONTEXT ECONÒMIC, SOCIAL I TERRITORIAL

HABITATGE
L’habitatge a Gavà és un dels àmbits amb més potencial de creixement, tal com certifica 

l’Observatori Metropolità de l’Habitatge (OHB). A grans xifres, parlem de 5.250 habitatges 

nous en una perspectiva de 10-15 anys, dels quals prop de 2.000 seran protegits (37%). 

D’altra banda, cal tenir present el gran increment del preu de lloguer en el mercat 

d’habitatge, que ha augmentat en un 204% en la darrera dècada, passant dels 558€ al 2015 

als 843€ al 2018. Aquesta situació afecta especialment l’accés a l’habitatge de col·lectius 

amb dificultats específiques: gent gran, els joves, famílies de rendes baixes, persones amb 

discapacitat, etc. Per abordar-ho i atendre les necessitats existents, s’obren grans oportunitats 

per a les polítiques residencials, socials i urbanes que poden situar Gavà com a referent en 

l’àmbit metropolità i generar dinàmiques sociodemogràfiques davant la situació d’envelliment 

de la població actual i futura, amb moltes opcions per rejovenir la població.

Respecte el nombre de contractes de lloguer, l’any 2018 a Gavà hi havia 15,8 contractes de 

lloguer per cada 1.000 habitants, tractant-se del nombre de lloguers més elevat de la darrera 

dècada i un gran increment respecte als contractes del 2008 on es registraven només 5,2 

contractes de lloguer per cada 1.000 habitants.

Pel que fa la producció d’habitatges entre l’any 2000 i 2017, a Gavà se’n van finalitzar més 

de 3.500, tot i que el 85% d’aquests van ser construïts en el període previ a la crisi. A partir 

del 2017, es comença a observar una petita recuperació de la producció d’habitatges i se 

situa en els nivells del 2007, amb 162 habitatges finalitzats. Aquest procés també té el seu 

reflex en la producció d’habitatges de protecció oficial. Des del 2000 fins al 2017 se n’han 

construït prop de 1.500, essent el període més actiu entre 2000 i 2003 on es construeixen el 

76% dels habitatges de tot el període. El 2017 es recuperen aquests nivells de producció amb 

143 habitatges finalitzats (corresponents a la promoció de l’Impsol a Can Ribes, en terrenys 

aportats per l’Ajuntament).

Les expectatives existents comporten la necessitat de potenciar les polítiques municipals 

d’habitatge i la gestió urbanística necessària per fer-les possible. De la mateixa manera que 

fins a la crisi de 2008 l’Ajuntament va encapçalar aquesta línia, de la mà de l’empresa municipal 

GTI, ara cal que l’Ajuntament torni a liderar les accions per impulsar i tutelar tot allò que calgui 

dur a terme. 

Finalment, pel que fa l’habitatge buit, si bé sorgeix recurrentment la percepció d’un parc 

important d’habitatge buit a la ciutat, les dades no ho corroboren: segons l’OHB, en el període 

2012-2015 hi havia al voltant d’un centenar d’habitatges buits.
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GAVÀ: CONTEXT ECONÒMIC, SOCIAL I TERRITORIAL

TERRITORI I MEDI AMBIENT
Gavà és un municipi amb una estructura urbana complexa, formada per un centre urbà i 

diversos nuclis residencials dispersos entre el litoral mediterrani i el Parc Natural del Garraf. 

Es tracta d’una estructura marcada per franges d’usos i característiques diferenciades, que 

comporten un territori ordenat i equilibrat, un dels reptes del qual és millorar-ne la connexió 

entre els diferents espais, preservant i millorant en tot cas l’equilibri existent. 

Respecte a l’encaix territorial del municipi, Gavà se situa a 20 minuts de Barcelona, connectada 

per vies de comunicació principals (Renfe, C-32, C-31) i molt propera a grans infraestructures 

com l’Aeroport del Prat i el Port de Barcelona. Malgrat això, destaca per un entorn amb un 

alt nivell ecològic i paisatgístic gràcies al Parc del Garraf, el litoral i el parc agrari. Aquestes 

característiques constitueixen un dels principals actius del municipi, incideixen positivament 

tant en la identitat del municipi com en la seva capacitat d’atracció de nova població i d’activitat 

econòmica, i confereixen una personalitat d’alt valor ambiental i ecològic. 

Gavà dedica una part important del seu sòl a usos forestals (56,4%) gràcies a la presència 

del Parc del Garraf. També, per la presència del Parc Agrari que dedica una part important 

de la seva superfície a usos agrícoles (18%). En canvi, té poca superfície relativa de zones 

industrials i comercials (7%) i vies de comunicació (2,6%). Aproximadament dos terceres parts 

del territori de Gavà són lliures i no urbanitzables. 

Els valors mediambientals tenen un interès destacat a Gavà per la localització en plena àrea 

metropolitana, la presència del Parc del Garraf, el litoral amb actius ecològics com les dunes 

i el pinar així com la presència del Parc Agrari del Baix Llobregat. Aquest últim exerceix una 

funció connectora entre el Parc del Garraf i el litoral, creant un corredor ecològic de primer 

ordre a l’àrea metropolitana i en el conjunt del litoral català amb un índex de connectivitat 

ecològica del 3,94.
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GAVÀ: CONTEXT ECONÒMIC, SOCIAL I TERRITORIAL

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT
Gavà és una ciutat marcadament metropolitana, per vocació, però també pel seu paper 

i la presència d’actius importants en l’entorn metropolità, destacant particularment la seva 

estructura territorial i connectivitat: una matriu física d’alt valor ambiental, un territori en 

equilibri –pel compendi entre natura, urbà i productiu i connectat-, tant ecològicament com 

per importants infraestructures de mobilitat i transport. 

En termes de mobilitat la ciutat té una tendència cap a un model de mobilitat equilibrat i 

sostenible, amb el foment del transport públic i la mobilitat activa. La mobilitat activa (caminar, 

bicicleta) és el mode de transport més utilitzat (75%) pel que fa la mobilitat interna del municipi. 

Tot i que destaquen encara els alts índex d’ús del vehicle privat (77%) en mobilitat externa i un 

elevat índex de motorització amb 450 vehicles per cada 1.000 habitants.

Respecte de l’espai públic, si bé per l’estructura territorial desagregada presenta complexitats 

en la seva gestió i manteniment, la disponibilitat d’importants recursos propis, com l’empresa 

municipal PRESEC, ha fet que no es plantegin grans problemàtiques específiques. 

Respecte la generació i gestió de residus, s’ha produït un augment del 15% en la generació 

de residus des del 2010 el que suposa un repte del creixement urbà i poblacional. És cert que 

ha millorat l’índex de recollida selectiva situant-se al voltant del 40%, però encara no s’assoleix 

l’objectiu de la UE. 
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GAVÀ: CONTEXT ECONÒMIC, SOCIAL I TERRITORIAL

ACTIVITAT ECONÒMICA 
I MERCAT DE TREBALL

Des del 2011, el PIB de Gavà ha mantingut un creixement econòmic sostingut, passant de 

1.071 milions d’euros als gairebé 1.300 del 2016, el que implica un creixement d’un 18,1%. 

Pel que fa l’evolució del PIB per càpita des del 2011 Gavà ha experimentat un creixement 

d’un 18,5% en tot el període (+4.300€ per càpita), situant-se el 2016 amb 27,5 mil euros per 

habitant.

Analitzant l’estructura econòmica, es tracta d’una economia terciària però destaca pel pes 

relatiu del sector industrial, sent la ciutat amb el sector industrial que genera més riquesa 

relativa de l’entorn. L’any 2016, va generar 342,6 milions d’euros, el que significa el 29,5% 

de la riquesa total generada en el municipi. Gavà mostra doncs, una certa especialització en 

sectors industrials, en particular en fabricació de materials i equipaments elèctrics i indústries 

químiques, així com en el sector d’emmagatzematge i activitats al transport (per la seva 

proximitat a infraestructures de transport).

Pel que fa el parc empresarial, el 2018 Gavà comptava amb 1.362 empreses, el que denota 

certa estabilitat en el període 2011-2018. El 79% d’aquestes es concentren en el sector 

terciari, el 10,7% en el sector de la construcció i el 10% en el sector industrial. Per la seva 

banda, l’activitat agrícola només representa el 0,15%.

La rellevància del sector industrial en l’economia gavanenca fa necessari disposar d’un parc de 

polígons d’activitat econòmica adaptat a aquesta realitat, el qual compta amb set polígons 

que ubiquen prop de 300 empreses tant industrials (60%) com de serveis (40%).

A nivell estratègic, des de l’Ajuntament s’ha apostat per l’economia circular, els objectius de 

la qual estan estretament vinculats amb la millora i reducció de l’ús de l’energia i els residus 

per part dels sectors productius locals. Si analitzem el consum d’energia elèctrica del sector 

industrial, podem veure que des del 2010 es mantenen uns nivells de consum molt estables, 

essent al 2015 de 38M de Kwh. Pel que fa la generació de residus industrials, l’any 2014 es 

generaven 189 tones de residus per empresa, el que representa una reducció de gairebé 160 

tones des del 2008.
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Respecte del foment de l’emprenedoria, el 2017 hi havia a Gavà 1.100 persones 

emprenedores. Destaca per ser bastant paritària pel que fa l’emprenedoria. Pel que fa a les 

edats, mentre que el 4,3% de les persones d’entre 40 i 64 anys són emprenedores, entre els 

18 i els 20 anys només ho són el 2,9%.

L’estructura laboral de Gavà es caracteritza per una preeminència de les persones 

treballadores en el sector serveis (72% el 3r trimestre 2019). Tot i això, presenta un pes relatiu 

molt rellevant el sector industrial amb un 22,3% de treballadors afiliats. Per la seva banda, 

el sector agrícola té més de vuitanta possibles treballadors potencials segons l’indicador 

d’Unitats de Treball Agrari. 

Pel que fa la taxa d’atur, a desembre de 2019, se situa en el 9,87%, essent aquesta la més 

baixa de la darrera dècada. Cal tenir present però, que un dels impactes més significatius de 

la crisi ha estat en les afectacions particulars que cada segment de població ha patit, molt 

particularment els efectes a llarg termini han estat superiors en les dones i les persones més 

grans de 45 anys. A partir del 2013 hi ha més dones aturades que homes i la distància va 

augmentat fins a situar-se l’any 2018 en la diferència màxima en tot el que va de dècada, amb 

un 40% més de dones aturades que d’homes. 

L’evolució de l’atur també és diferenciada en funció de l’edat. En aquest cas els grups sobre els 

quals més impacta la crisi econòmica són les persones més grans de 45 anys, i en particular 

aquelles amb 54 anys o més, que després de l’impacte de la crisi es mantenen com els grups 

d’edat amb un atur registrat més elevat. 
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Un factor clau d’aquesta cronificació i extensió de la pobresa és la precarietat laboral, que 

molt sovint té la seva expressió en la temporalitat dels contractes. L’evolució de la durada de 

la contractació mostra una clara tendència a la precarització, sobretot pel gran augment dels 

contractes de menys d’un mes de durada, que si bé tenen el seu gran creixement en plena crisi 

econòmica (any 2012-2015), el 2018 es mantenen amb un nivells molts alts arribant a ser el 

46% dels contractes registrats. 

Si parlem de turisme, podem observar que Gavà, a diferència d’altres municipis de l’entorn, 

té un sector turístic poc consolidat. Presenta una densitat de places d’establiments turístics 

de 425 per cada 10.000 habitants, amb un procés molt pausat d’augment d’aquesta ràtio. 

Aquesta densitat es veu molt condicionada per la presència de càmpings al municipi, que 

representaven 1.221 places l’any 2017. Els espais més rellevants del municipi són les seves 

platges. Des del 2010 ha augmentat progressivament el nombre de visitants, situant-se com 

al municipi del seu entorn amb més visitants, amb 1,2 milions de persones l’any 2018.

L’any 2018 l’Ajuntament va aprovar el Pla estratègic de turisme, per aconseguir mantenir un 

desenvolupament turístic del municipi el més sostenible possible, que preservi els recursos 

culturals i naturals, i a la vegada sigui econòmicament rendible.

Respecte el comerç, l’any 2018 comptava amb 580 establiments comercials, el que comporta 

una densitat comercial de més de 12 comerços per cada 1.000 habitants. A més, Gavà és una 

de les ciutats amb uns índexs d’ocupació dels locals comercials (96%) i d’atracció comercials 

(34%) més alts del conjunt de l’àrea metropolitana. Gran part de l’oferta comercial es troba 

concentrada en els eixos comercials del nucli urbà, amb un mix comercial amb una presència 

atractiva de comerç de producte quotidià-alimentari de qualitat i proximitat, reforçat per la 

consolidació dels mercats municipals, que sumen prop d’1’5 M de visites l’any.
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GAVÀ: CONTEXT ECONÒMIC, SOCIAL I TERRITORIAL

BENESTAR I ACCIÓ SOCIAL
Pel que fa les característiques socioeconòmiques del municipi, Gavà tenia l’any 2016 una 

base imposable en la declaració de renda de les persones físiques de 25.251€  de mitjana, una 

tendència sostinguda a l’alça des del 2013. Si bé és cert que presenta una distribució territorial 

desigual, on alguns barris com Ausiàs Marc, Can Tintorer, Torre Lluch, La Sentiu, Ca N’Espinós 

i Bruguers tenen concentracions de rendes baixes (superior als 15% dels residents), d’altres 

com el Centre i molt particularment Gavà Mar tenen altes concentracions de rendes altes 

(superiors al 25% dels residents).

Així mateix, un dels efectes de la crisi ha estat la cronificació d’un segment de la població en 

les situacions de vulnerabilitat i exclusió. Actualment, el número de persones ateses pel Servei 

Bàsic d’Atenció Social se situa en 14.100 persones, el que suposa 299,11 persones per cada 

1.000 habitants segons dades de Cercles de comparació de Serveis Socials de la Diputació 

de Barcelona. L’índex de vulnerabilitat social és més alt que la mitjana dels ajuntaments que hi 

participen i és produït en bona mesura per la dificultat d’accés a l’habitatge. 

Les persones grans, de més de 65 anys representen actualment un 17% del total de la 

població. La soledat en aquest col·lectiu és un fenomen amb una incidència molt rellevant que 

s’accentua amb l’edat. A Gavà el 15% de les persones entre 65 i 75 anys viuen soles, mentre 

que d’aquelles entre 75 i 85 ho fan el 25% i en les majors de 85 la dada s’enfila fins al 40%, 

dades similars a la tendència existent a l’Àrea Metropolitana de Barcelona,  que convé fer-ne 

un seguiment acurat. 

En relació amb el que col·loquialment s’anomena “dependència”, a Gavà hi ha aproximadament 

unes 1.600 persones grans, el que representa un 20% de les persones grans de Gavà. 
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GAVÀ: CONTEXT ECONÒMIC, SOCIAL I TERRITORIAL

EDUCACIÓ
Un element fonamental que estructura les oportunitats educatives dels i les joves és una oferta 

de centre educatius propera, equitativa, accessible i de qualitat. En aquest sentit Gavà té 

una oferta suficient, tenint en compte que en nombre de places, el 54% ho són d’escola 

concertada i el 46% de titularitat pública.

Com a la resta del país, el percentatge d’alumnat nouvingut és molt superior als centres públics 

(13%) que als privats i concertats (5%), sobretot a primària i ESO. 

També és important destacar que a curt i mig termini, i degut a l’evolució demogràfica de Gavà, 

però en general a Catalunya, es preveu una baixada de matrícula a l’Educació infantil de 2n 

cicle i també a primària, així com la possible necessitat d’augmentar les places que caldrà oferir 

a partir de secundària. 

La inclusió a l’escola ordinària està força garantida. Hi ha cinc centres amb Suport Intensiu 

amb l’Escolaritat Inclusiva (SIEI), un Itinerari Educatiu Específic (IFE) per a alumnes amb 

discapacitat i dos Programes de Formació i Inserció (PFI). L’ajuntament atorga recursos tant 

per al suport a les escoles que tenen SIEI com per fer activitats extraescolars inclusives.

Pel que fa als reptes que es presenten a l’administració en general, destaca la lluita contra 

l’abandonament escolar prematur, l’aprenentatge d’idiomes estrangers (especialment l’anglès) 

i la formació en tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica, xarxes, etc.). 
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GAVÀ: CONTEXT ECONÒMIC, SOCIAL I TERRITORIAL

ESPORTS I VIDA ASSOCIATIVA
A Gavà la pràctica esportiva està força estesa a totes les edats. Hi ha 3 zones esportives 

que comprenen 8 instal·lacions en ús, que tenen un milió d’usos anuals, tant d’esportistes, 

cursetistes i escolars, com públic en general. També estan força esteses les activitats vinculades 

a la salut, com les caminades del centre a la platja o pel parc del Calamot i Garraf, o activitats 

esportives de la gent gran.

A Gavà hi ha 85 entitats que organitzen activitats a la ciutat: esportives, culturals, esplais, 

AMPA, acció social, etc. L’ajuntament els facilita suport econòmic i espais per fer les activitats 

que, donada la demanda, es perceben com a insuficients. 

15



EL MARC 
POLÍTIC, CÍVIC I 
INSTITUCIONAL

16



EL MARC POLÍTIC, CÍVIC I INSTITUCIONAL

El Pla d’Actuació Municipal que teniu a les mans és, lògicament, fruit del projecte que encapçala 

el govern municipal sorgit de les darreres eleccions municipals i dels resultats que van 

atorgar una majoria clara al Partit dels Socialistes de Catalunya. Però és un document viu, 

obert i dinàmic, que s’anirà desenvolupant, modificant i enriquint al llarg del mandat.

El tarannà del govern municipal està marcat des del primer dia pel diàleg i la voluntat de 

sumar per Gavà i per la transparència i el retiment de comptes. Són valors inherents a 

una manera de concebre la política i l’acció local que va més enllà de les etiquetes i busca 

i exerceix la capacitat d’aplegar esforços i idees amb tothom. Amb la ciutadania. Amb 

les entitats. Amb les empreses. Amb el conjunt de forces polítiques. Amb el conjunt de les 

institucions.

Aquest és el marc polític, cívic i institucional en què es perfila i es posa en marxa el Pla d’Actuació 

Municipal 2020-2023. Aquest és l’ADN, l’estil, la manera de fer amb què s’ha redactat aquest 

document i la mirada amb la qual cal llegir-lo, interpretar-lo i desenvolupar-lo.

Gavà requereix lideratge i projectes clars i viables com els que aquí es recullen, i aquesta 

és la responsabilitat del Govern davant de tots els electors i després de la confiança rebuda. 

Però Gavà també requereix articular consensos, mantenir l’escolta activa, atendre 

totes les sensibilitats. Aquesta serà la doble manera de treballar del govern municipal.

En un moment en què Gavà està abordant una nova etapa de transformació i millora, cal 

remarcar el lideratge fort i alhora obert de l’Ajuntament. Això és important per fer valer el paper 

del sector públic com a motor de canvi, per garantir la tutela de tots els processos en curs 

en defensa de l’interès comú, i perquè la millora de la ciutat es faci al ritme adequat, 

a l’escala de Gavà i integrant els canvis a l’entorn local i de l’àrea metropolitana de 

Barcelona.

Es tracta de posar per davant de tot els interessos de Gavà i la seva gent. I per això 

cal empènyer i actuar, i cal parlar i tendir tots els ponts que calguin. Tenim entre mans la 

construcció col·lectiva del progrés a la nostra ciutat, i per això és tan necessari acomplir els 

compromisos d’incorporar totes les visions que puguin enriquir, millorar i contribuir 

a què Gavà sigui entesa com una obra de totes i tots i que sigui responsabilitat de tothom fer-la 

possible i fer-la perdurar.
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EL MODEL GAVÀ: 
L’AGENDA DE LA 
SOSTENIBILITAT I 

ELS OBJECTIUS DE 
DESENVOLUPAMENT 

SOSTENIBLE (ODS)
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EL MODEL GAVÀ: L’AGENDA DE LA SOSTENIBILITAT I ELS 
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

Ser més Gavà. Així es planteja el Pla d’Actuació Municipal 2020-2023. Perquè la nostra 

ciutat ens agrada, l’estimem i n’estem orgullosos, i en volem més i la volem millor. 

Perquè anem en la bona direcció i podem anar més lluny, amb un model que garanteix 

la continuïtat de la trajectòria de Gavà i s’adequa als nous reptes que marquen l’agenda global 

i també l’agenda local. 

Perquè Gavà es troba en un moment decisiu que marcarà, està marcant ja, el que serà la 

ciutat els propers cinc, deu i quinze anys.

Encetem els anys 20 del segle XXI, un període determinant per al futur de Gavà. I estem 

disposats a aprofitar les oportunitats, a treballar-les cada dia i posar-les al servei de tots els 

gavanencs i gavanenques i al servei del nostre entorn.  Això vol dir més compromís amb el 

benestar dels ciutadans i les ciutadanes i més compromís amb el territori i el medi 

ambient. Tenim una ciutat que és la nostra, Gavà, i la volem millor ara i en el futur; i tenim un 

planeta, només un, i també és el nostre, i el volem millor ara i per a les properes generacions.

El nostre model està definit i el rumb marcat: qualitat de vida, igualtat i cohesió en una 

ciutat per a tothom. I tot això, preservant i posant en valor el nostre entorn, el territori. És 

l’agenda de la sostenibilitat urbana, econòmica i social que vam perfilar durant el mandat 

anterior, i que ara es manifesta de manera plenament adient al marc general que ens interpel·la 

a tots: l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Per això, el Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 marca una línia coherent amb allò que ens 

defineix i amb les necessitats que cal afrontar. Els eixos, els objectius, els compromisos i els 

projectes estratègics que s’hi recullen constitueixen la revàlida del nostre model. 

Un model que defensem i exercim per convicció i per necessitat. 

Perquè marca la ciutat que ja som i tenim, ara en procés de creixement, renovació i transformació. 

Perquè és sostenible i sostingut, ja que dona resposta als reptes territorials i mediambientals: 

resiliència davant del canvi climàtic, relligar les franges del territori amb un eix verd que marca 

la nostra geografia i integra l’activitat urbana, preservació de l’entorn i naturalització de la ciutat. 

Perquè permet afrontar reptes tan importants com l’habitatge, la mobilitat, l’economia i la 

generació de llocs de treball, la qualitat d’un espai públic més net i més segur, l’educació i 

l’esport, la cohesió social i els equipaments públics, la participació ciutadana i el compromís 

cívic individual i col·lectiu.
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Parlem de generar noves oportunitats per viure i per treballar. I parlem de transformar 

mantenint la personalitat i els trets distintius de Gavà. Aquesta és la voluntat del Pla 

d’Actuació Municipal, fer realitat una manera de créixer gradual i progressiva, equilibrada 

i sostenible. 

Gavà és, si no la que més, una de les ciutats amb més potencial de transformació i 

renovació de l’àrea metropolitana, i podem fer d’aquest fet un model de referència. 

De fet, aquesta manera d’entendre els canvis constitueix un repte, gairebé una obligació, per al 

conjunt de l’àrea metropolitana. Gavà està en condicions d’exemplificar i liderar processos 

de  millora urbana i territorial que ara són més necessaris que mai en territoris metropolitans 

si volem fer front al canvi climàtic i a la transició ecològica, a les necessitats socials per unes 

ciutats més equitatives i equilibrades, i a les noves perspectives de l’activitat econòmica.

Amb el Pla d’Actuació Municipal 2020-2023, d’una banda, consolidem, garantim i millorem 

polítiques bàsiques com els serveis a les persones i el manteniment de la qualitat de l’espai 

públic. I d’altra banda, abordem dos àmbits mútuament lligats i que són fonamentals per construir 

el nostre futur: un desenvolupament urbanístic clarament integrat en el territori i amb 

la transició ecològica com a referència, i un desenvolupament econòmic que afavoreixi 

la creació de llocs de treball i projecti Gavà en el marc de l’àrea metropolitana amb 

l’economia verda i circular, social i solidària, i els sectors productius ambientals com a segell 

distintiu.

Amb el Pla d’Actuació Municipal 2020-2023, Gavà està en condicions de situar-se en el 

grup de ciutats capdavanteres, però sobretot responsables, que volen donar resposta 

als nous reptes locals i globals, amb un model que preserva el territori i la identitat i al mateix 

temps genera noves oportunitats per continuar avançant en l’objectiu essencial d’una ciutat 

cohesionada, justa, pròspera i de qualitat. 
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L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, aprovada per l’Assemblea General de les 

Nacions Unides, és una agenda integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del 

desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal, i es 

desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través 

dels quals es proposa abordar els grans reptes globals.
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EIXOS, OBJECTIUS, 
COMPROMISOS 

I PROJECTES 
ESTRATÈGICS
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EIXOS, OBJECTIUS, COMPROMISOS I PROJECTES 
ESTRATÈGICS

El Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 s’estructura en 5 eixos bàsics que es corresponen 

amb els àmbits en què s’organitza l’Ajuntament de Gavà. A cada eix s’estableixen un seguit 

d’objectius fonamentals, dins dels quals apareixen detallats els compromisos concrets, 

és a dir, les accions i els projectes més rellevants i estratègics que han d’orientar el mandat 

municipal.

Es tracta de plantejar propostes i respostes. Des de la solvència i el rigor, des de la responsabilitat 

i la capacitat d’actuar. I al mateix temps des de l’ambició i l’inconformisme, des de la voluntat 

de transformar i abordar canvis, reptes i necessitats. 

Alguns del més destacats són els següents.

L’HABITATGE
Per garantir que Gavà ofereix oportunitats residencials a tothom, per accedir a un habitatge 

digne i a preus assequibles tant de compra com de lloguer, i amb una mirada especial als 

joves i a tots els col·lectius amb risc d’exclusió o amb necessitats específiques. Els barris de 

Ponent  -començant pel ja en marxa de Can Ribes- i la regeneració urbana de l’Espai Roca en 

són la referència principal, en el marc del nou Pla Local d’Habitatge i amb criteris d’integració 

a l’entorn, valorització de l’ús públic i preservació del patrimoni natural i cultural.

ELS EQUIPAMENTS
Amb una especial atenció a l’àmbit de l’esport, que constitueix un dels valors que distingeixen 

Gavà i que millor pot projectar la ciutat. I també a les instal·lacions cíviques i culturals 

obertes a la ciutadania i a les entitats. Els equipaments són epicentre d’activitats i idees, de 

cohesió i compromís, i seran prioritaris. També tindran especial rellevància els equipaments 

sanitaris i educatius. Serà un mandat on tindran protagonisme projectes com la modernització 

d’instal·lacions esportives, la ciutat esportiva de Can Torelló, el Centre de Mar, la Casa de les 

Famílies, el tercer ambulatori a Can Ribes, l’escola bressol municipal i la millora continuada a 

escoles i instituts.
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L’EDUCACIÓ
L’educació ja no és patrimoni només de l’escola. Totes i tots hi estem implicats i per tant hem 

de potenciar Gavà com a Ciutat Educadora global i integral. És el que s’anomena “Educació 

360”. Apostarem, doncs, per la innovació i la creativitat, donant suport a la formació com a 

eina per l’equitat i la igualtat d’oportunitats, impulsant nous projectes i nous serveis  com ara 

la primera escola bressol municipal i el nou Institut Escola a Gavà Mar, així com la reforma 

de l’Institut Bruguers. Continuarem també invertint en el manteniment i millora dels centres 

educatius públics de primària, i en la línia de prestacions, beques i ajuts a famílies vulnerables. 

Serà també el mandat on desenvoluparem iniciatives dins del Projecte Educatiu de Ciutat, 

com la Xarxa de Transicions Escola-Treball i altres projectes innovadors centrats en tecnologia 

i idiomes. 

POLÍTIQUES PER A LES 
PERSONES

La ciutat són les persones i seguirem contribuint a fer de Gavà una ciutat amable, justa i 

cohesionada, i defensora dels drets humans. Una ciutat on la gent pugui créixer, formar-se 

i desenvolupar-se, a través de l’esport, de la cultura, de l’educació, dels serveis socials. Per 

això, intensificarem l’acció de govern per reforçar Gavà com una ciutat esportiva i feminista, 

culturalment activa i que promou la convivència en tots els barris. Una ciutat que té cura de 

les persones més desfavorides a través dels serveis socials, de les persones amb discapacitat 

o trastorns mentals per ser plenament inclusiva, dels joves amb polítiques que promouen 

l’emancipació, i de la gent gran amb activitats i programes per un envelliment actiu. 

LA INNOVACIÓ ECONÒMICA
En el marc de la digitalització i la innovació, la responsabilitat social i la proximitat, amb els 

programes de Gavà Impulsa posarem l’èmfasi en el suport i modernització del comerç, les 

polítiques actives d’ocupació i la promoció econòmica coordinada amb les empreses. De manera 

transversal, fomentarem l’economia verda i circular com a nou model productiu i posarem en 

marxa la Unió de Cooperadors. També impulsarem el nou espai productiu-ambiental dels Joncs 

i el nou Espai Roca, on economia i ciutat es donaran la mà amb major perspectiva que mai.
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L’ESPAI PÚBLIC
Gavà cívica, neta i segura ha de ser una constant, així com la capacitat de generar convivència 

i dotar tots els barris amb la mateixa qualitat. Aquest àmbit vindrà marcat per la reforma i millora 

progressiva de carrers i places seguint criteris de naturalització de l’espai públic, la continuïtat 

del projecte Junts Fem Barri, la dotació dels serveis municipals de manteniment i neteja i de 

la policia municipal. I per la contribució al medi ambient de la mà de la gestió dels residus i la 

creació de l’Ecopèdia, la renovació integral de l’enllumenat i l’impuls a una mobilitat més segura 

i més sostenible.

L’ECOLOGIA
La condició de Gavà com a ciutat modèlica té en aquest àmbit la pedra de toc i una visió 

que impregna el conjunt de l’acció municipal. Des del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic fins a 

l’estalvi energètic. Des del combat contra la regressió de la platja fins al treball contra l’impacte 

acústic de l’Aeroport. Des de la tasca al Parc Agrari fins als camins i espais del Parc Natural 

del Garraf. Des de la potenciació del transport públic i l’ampliació de carrils bici (amb el nou 

eix cívic de la C-245 com a referència central) fins al projecte BGN (Barcelona Gavà Natura, 

una infraestructura verda per relligar sobre el territori els diferents projectes i fer-los més 

sostenibles). Les iniciatives en aquest terreny són tan ambicioses com necessàries.

L’AJUNTAMENT
Per fer-lo encara més accessible i transparent, per modernitzar-lo i posar-lo a l’alçada de les 

noves tecnologies i a l’abast de la ciutadania, per obrir-lo encara més a la participació i al 

compromís amb i de la ciutadania, per mantenir la solvència i la capacitat d’acció i inversió. 

En definitiva, perquè pugui complir amb les seves funcions i responsabilitats, aquest serà un 

mandat també de canvis i millores en l’organització municipal, que al cap i a la fi és el motor 

que ha de liderar i compartir l’acció d’aquests quatre anys al servei de tota la gent de Gavà. 

El projecte Gavius en serà un dels exemples més importants i innovadors que tornarà a posar 

l’Ajuntament de Gavà com a institució capdavantera.  
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COMPROMISOS
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EIX 1

TERRITORI, MEDI AMBIENT I 
TRANSICIÓ ECOLÒGICA

OBJECTIU 1
TERRITORI SOSTENIBLE I EQUILIBRAT

GARANTIR UN URBANISME TRANSVERSAL AL SERVEI DE LES PERSONES

COMPROMISOS
Desenvolupar els projectes estratègics de ciutat, tant de creixement com de renovació 
urbana, d’implantació gradual, per atendre les necessitats del present i millorar les 
condicions del futur: Gavà Ponent, Espai Roca, etc.

Reforçar el model territorial de Gavà, en equilibri, connectat i metropolità, incorporant la 
visió transversal de tots els sectors de la ciutadania i de tots els àmbits de l’organització 
municipal mitjançant l’Oficina de Projectes Estratègics.

Incorporar els criteris de l’economia circular urbana i territorial als nous àmbits de 
ciutat: Gavà Ponent (Pla de Ponent (PNT)) + Joncs + Barcelona Gavà Natura (BGN) 
i a l’Espai Roca.

Preservar i potenciar els corredors verds, el patrimoni natural del nostre municipi i posar-
los en valor amb projectes com ara el BGN (Barcelona Gavà Natura), infraestructura 
verda - corredor verd.

1

3

2

4

ODS ALS QUALS DONA RESPOSTA
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OBJECTIU 2  
HABITATGE

MILLORAR L’ACCÉS A L’HABITATGE PER A TOTHOM

COMPROMISOS
Desenvolupar el Pla Local d’Habitatge, identificant accions i necessitats de la 
ciutadania en matèria d’habitatge en un context metropolità.

Garantir el desenvolupament urbanístic per promoure el nou habitatge assequible i 
crear un parc de lloguer assequible a Gavà Ponent i a l’Espai Roca principalment.

Facilitar l’accés a l’habitatge com a garantia de cohesió i justícia social amb projectes 
d’habitatge dotacional adreçat a col·lectius vulnerables, joves, gent gran…

Reforçar la política municipal d’habitatge reformulant els serveis municipals d’habitatge 
i augmentant la difusió del servei. 

Posar en marxa programes municipals d’ajuts per a millorar el parc d’habitatge existent 
amb una nova Oficina de Rehabilitació Urbana a GTI.

1

3
2

4
5

EIX 1

TERRITORI, MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

ODS ALS QUALS DONA RESPOSTA
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EIX 1

TERRITORI, MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

OBJECTIU 3  
TRANSICIÓ ECOLÒGICA

ABORDAR POLÍTIQUES A NIVELL LOCAL CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

COMPROMISOS
Incrementar la nostra capacitat de resiliència davant del canvi climàtic implementant 
mesures d’adaptació i mitigació, en temes d’aigua, energia, mobilitat, biodiversitat i 
residus. Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PACC), Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible (PAES).

Fer de l’Ajuntament un cas d’exemplaritat amb accions als edificis municipals aplicant 
mesures en temes d’estalvi energètic i transició ecològica.

Potenciar polítiques al Parc Agrari en temes de gestió social, econòmica i ambiental 
compatibles amb una visió metropolitana.

1

2
3

ODS ALS QUALS DONA RESPOSTA
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OBJECTIU 4  
NATURALITZACIÓ A L’ESPAI PÚBLIC DE LA CIUTAT

MILLORAR ELS BARRIS PER FER-LOS MÉS SALUDABLES, ACCESSIBLES I SOCIABLES

COMPROMISOS
Incorporar al disseny de l’espai públic de la ciutat criteris de mínima impermeabilització 
i màxima plantació amb criteris de poca demanda de rec per tal de reduir l’efecte illa 
de calor a les zones urbanes de la ciutat.

Fer renovació urbana dels espais públics de la ciutat millorant seguretat, accessibilitat 
i creant espais socials de relació per incrementar el vincle de pertinença al barri i a la 
ciutat on vivim (ex: reforma entorn plaça Catalunya i Parc de les Mines).

Redactar projectes amb criteris de sostenibilitat ambiental, social i econòmica als 
edificis i espais públics, en coordinació amb altres àmbits de l’Ajuntament, garantint la 
participació transversal dels equips.

Aplicar accions per a fomentar la biodiversitat a espais verds de la ciutat, que puguin 
combatre possibles riscos derivats del canvi climàtic (ex: capses niu per ratpenats per 
a combatre plagues com mosquits, paneroles, etc., foment de flora autòctona a les 
dunes).

EIX 1

TERRITORI, MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

ODS ALS QUALS DONA RESPOSTA

1

3

2

4
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EIX 2

ESTRATÈGIA ECONÒMICA, 
TREBALL I PROMOCIÓ DE LA 
CIUTAT  (MODEL ECONÒMIC, 
TREBALL, COMERÇ, TURISME I 

FIRES)

OBJECTIU 5
ECONOMIA  SOSTENIBLE

DESENVOLUPAR UN MODEL SOCIOECONÒMIC DE CIUTAT SOSTENIBLE

COMPROMISOS
Impulsar i promoure l’economia circular com a nou model productiu compromès amb 
la sostenibilitat i l’aprofitament dels recursos.

Desplegar sota la marca “Gavà Impulsa” tots aquells serveis, programes i projectes 
per al desenvolupament socioeconòmic de la ciutat.

 Posar en marxa i posicionar “Unió de Cooperadors” com l’equipament municipal de la 
innovació socioeconòmica i les noves economies.

ODS ALS QUALS DONA RESPOSTA

1

3
2
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OBJECTIU 6  
NEGOCIS

TREBALLAR PER LA COMPETITIVITAT I L’ATRACCIÓ EMPRESARIAL 

COMPROMISOS
Consolidar el programa “Made in Gavà” amb les empreses més destacades del 
territori per millorar el posicionament de “ciutat de negocis”.

Atraure i instal·lar empreses compromeses amb valors mediambientals i paisatgístics 
al nou sector productiu Els Joncs.

Redefinir i modernitzar el model comercial de Gavà atenent els nous vectors de 
proximitat, sostenibilitat i omnicanalitat (digitalització).

Impulsar l’activitat econòmica agrària a partir de l’impuls al Parc Agrari, el producte km0 
i el model d’alimentació sostenible.

EIX 2

ESTRATÈGIA ECONÒMICA, TREBALL I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT  
(MODEL ECONÒMIC, TREBALL, COMERÇ, TURISME I FIRES)

ODS ALS QUALS DONA RESPOSTA

1

3
2

4
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OBJECTIU 7  
 OPORTUNITATS 

FOMENTAR L’EMPRENEDORIA I EL TREBALL DE QUALITAT

 COMPROMISOS
Promoure, assessorar i acompanyar més iniciatives emprenedores locals; amb especial 
atenció als projectes liderats per joves i/o dones.

Desplegar nous itineraris d’orientació i capacitació per a les persones aturades, fent 
especial èmfasi en l’acompanyament emocional i el coaching.

Ofertar nous programes d’ocupació amb possibilitats de formació i inserció en sectors 
claus per la ciutat, com l’economia verda i circular.

Continuar promovent el projecte Talent a les Aules per fomentar l’esperit emprenedor a 
les escoles i també a les universitats.

ODS ASL QUALS DONA RESPOSTA

EIX 2

ESTRATÈGIA ECONÒMICA, TREBALL I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT  
(MODEL ECONÒMIC, TREBALL, COMERÇ, TURISME I FIRES)

1

3
2

4
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EIX 2

ESTRATÈGIA ECONÒMICA, TREBALL I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT  
(MODEL ECONÒMIC, TREBALL, COMERÇ, TURISME I FIRES)

OBJECTIU 8  
 PROJECCIÓ 

PROMOURE LA CIUTAT A NIVELL LOCAL, NACIONAL I INTERNACIONAL

 COMPROMISOS
Promoure un model de turisme sostenible, alineat amb el compromís Biosphere.

Consolidar la Fira d’Espàrrecs com un referent de les fires de producte agrari a 
Catalunya i un esdeveniment Residu Zero.

Posicionar els Mercats de Gavà i els eixos comercials com a motors d’activitat comercial, 
cívica i sostenible.

ODS ALS QUALS DONA RESPOSTA

1

3
2
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EIX 3

BENESTAR, ACCIÓ SOCIAL 
I CIUTAT EDUCADORA

OBJECTIU 9
 EDUCACIÓ

LLUITAR CONTRA LES DESIGUALTATS EN EDUCACIÓ 

COMPROMISOS
Posar en funcionament l’escola bressol municipal (0-3 anys) el curs 2021-2022.

Lluitar contra l’abandonament i fracàs escolar mitjançant la Xarxa de Transicions 
Escola - Treball.

Posar en funcionament un espai dedicat a serveis educatius i familiars (Casa de les 
Famílies) abans d’acabar el mandat.

Donar suport a projectes innovadors en l’àmbit escolar centrats principalment en la 
tecnologia i l’aprenentatge d’idiomes.

ODS ALS QUALS DONA RESPOSTA
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EIX 3

BENESTAR, ACCIÓ SOCIAL I CIUTAT EDUCADORA

OBJECTIU 10
INCLUSIVA 

AVANÇAR EN LA CONSTRUCCIÓ D’UNA CIUTAT AMABLE I INCLUSIVA AMB ELS 
COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES

 COMPROMISOS
Millorar les alternatives per proporcionar habitatge digne i adaptat a les característiques i 
necessitats de les persones que ho necessitin, especialment persones en risc d’exclusió, 
gent gran, persones amb discapacitat i persones amb trastorns de salut mental.

Millorar la qualitat de vida de la gent gran promovent l’envelliment actiu i la permanència, 
dintre del possible, en un entorn conegut (romandre a la seva llar amb serveis de 
suport domiciliari com ara teleassistència, Servei d’Assistència Domiciliària (SAD), 
programes de voluntariat, etc.).

Dissenyar programes i serveis integrals d’atenció principalment adreçats a les persones 
vulnerables que assegurin la seva assistència al llarg de la vida (pisos amb suport, 
plataformes de serveis sociosanitaris, etc.) abans d’acabar el mandat.

Redactar, aprovar i començar a aplicar el Pla Integral de Ca n’Espinós.

ODS ALS QUALS DONA RESPOSTA
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EIX 3

BENESTAR, ACCIÓ SOCIAL I CIUTAT EDUCADORA

OBJECTIU 11
IGUALTAT 

FER DE GAVÀ UNA CIUTAT  PER A TOTHOM, FEMINISTA I DEFENSORA DELS 
DRETS HUMANS

 COMPROMISOS
Potenciar espais perquè els infants puguin expressar-se lliurement i ser protagonistes 
del seu creixement (consell d’infants, espai familiar, casal d’agost).

Donar suport als joves en la seva emancipació (habitatges per a joves, cap jove sense 
feina, beca gavàjove).

Promoure una ciutat feminista i defensora de la igualtat de gènere (xarxa dones 
emprenedores, viver de projectes feministes, casal feminista).

Defensar els drets humans i les persones que pateixen discriminacions (LGTBI, 
acolliment refugiats).

ODS ALS QUALS DONA RESPOSTA

1
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EIX 3

BENESTAR, ACCIÓ SOCIAL I CIUTAT EDUCADORA

ODS ALS QUALS DONA RESPOSTA

OBJECTIU 12
ESPORT /  CULTURA

PROMOURE LA CULTURA I LA PRÀCTICA ESPORTIVA A LA CIUTAT

 COMPROMISOS
Aconseguir els equipaments necessaris i en condicions per a la pràctica de l’esport i 
la cultura (Pla director d’equipaments,  pla modernització equipaments esportius, nou 
espai polivalent, renovació American Lake).

Crear nous espais esportius: Centre de Mar i Can Torelló.

Desenvolupar una programació cultural que potenciï espectacles per a totes les edats 
(Espai Maragall centre de referència).

Potenciar el patrimoni cultural de la ciutat (Les Mines, Museu, Can Valls del Racó).

1
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EIX 4

ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT 
I CONVIVÈNCIA

OBJECTIU 13
  QUALITAT URBANA

DISPOSAR D’UN ESPAI PÚBLIC DE QUALITAT 

COMPROMISOS
Millorar la igualtat dels carrers: pavimentació, clavegueram, verd urbà i voreres.

Adequar l’espai públic per a l’eliminació de barreres arquitectòniques.

Millorar la mobilitat amb criteris de sostenibilitat i pacificació de carrers.

Substituir tots els punts de llum de la ciutat per llumeneres amb LED.

ODS ALS QUALS DONA RESPOSTA

1
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4
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OBJECTIU 14  
 VERDA I NETA

ACOMPLIR L’OBJECTIU RESIDU 0 PER A L’ANY 2030

COMPROMISOS
Construir l’equipament municipal Ecopèdia per posar en pràctica tots els valors i 
potencialitats de l’economia circular.

Instal·lar nous punts verds en el nucli urbà.

Implantar la recollida porta a porta en el major nombre d’habitatges possible. Implantar 
la recollida comercial.

Sensibilitzar i educar la ciutadania en els nous objectius de residus, canvi climàtic, 
consum km 0, economia circular, etc.

EIX 4

ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I CONVIVÈNCIA

ODS ALS QUALS DONA RESPOSTA

1

3
2

4

40



EIX 4

ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I CONVIVÈNCIA

OBJECTIU 15
 CÍVICA 

MILLORAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓ 
I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 COMPROMISOS
Fer transparent  la tramitació de la informació d’incidents cívics.

Conscienciar la ciutadania dels avantatges de la participació activa en la detecció de 
l’incivisme en els barris.

Facilitar els canals de comunicació per a la resolució d’incidències i així augmentar la 
satisfacció ciutadana.

ODS ALS QUALS DONA RESPOSTA

1
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2
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OBJECTIU 16  
 SEGURA

 MILLORAR LA PERCEPCIÓ CIUTADANA DE SEGURETAT 

COMPROMISOS
Potenciar i visualitzar la policia de proximitat.

Engegar campanyes per fomentar la implicació dels ciutadans en la seva pròpia 
seguretat.

Formar en matèria de seguretat ciutadana a les escoles i entitats.

EIX 4

ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I CONVIVÈNCIA

ODS ALS QUALS DONA RESPOSTA

1
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EIX 5

NOVA GOVERNANÇA 
I SERVEIS GENERALS

OBJECTIU 17
 PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA  

SISTEMATITZAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I OBRIR LA GESTIÓ DEL GOVERN 
D’UNA MANERA COMPRENSIBLE I TRANSPARENT

 COMPROMISOS
Mantenir l’aposta pels pressupostos participatius a través del Junts Fem Barri (JFB) i 
del pressupost participatiu jove aprofitant les potencialitats de la plataforma digital de 
participació (Decidim).

Desplegar els diferents elements de participació previstos en el nou Reglament 
Orgànic Municipal.

Revisar i reestructurar el Portal de transparència per facilitar-ne la usabilitat i 
incrementar-ne les  potencialitats. Incloure, entre d’altres, les agendes d’electes.

Desenvolupar una web de contractació transparent. Apostar per una plataforma visual 
i pedagògica on explicar l’acció de contractació de l’Ajuntament.

Aprovar i implantar el Pla d’Integritat de l’Ajuntament com a evolució natural del codi ètic 
i de bon govern.

ODS ALS QUALS DONA RESPOSTA

1
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OBJECTIU 18
  MODERN I EFICAÇ  

DOTAR-NOS D’UN SISTEMA QUE PERMETI SISTEMATITZAR ELS PROCEDIMENTS 
ADMINISTRATIUS I PRENDRE LES DECISIONS DE MANERA MÉS RIGOROSA

 COMPROMISOS
Desplegar  les darreres fases de la nova plataforma d’administració electrònica.

Elaborar el Catàleg Integral de Serveis que reculli de manera endreçada tota la 
informació relativa a l’organització i els seus serveis.

Construir un quadre de comandament que reculli la informació rellevant de l’Ajuntament 
i serveixi per prendre decisions i avaluar els serveis.

EIX 5

NOVA GOVERNANÇA I SERVEIS GENERALS

ODS AL QUE DONA RESPOSTA

1
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OBJECTIU 19
 MÉS A PROP I MÉS FÀCIL  

REPENSAR ESTRUCTURES I PROCEDIMENTS PER GUANYAR EN AGILITAT I 
SOLVÈNCIA EN LA NOSTRA RELACIÓ AMB LA CIUTADANIA

 COMPROMISOS
Estendre el sistema de cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana durant tota la jornada.

Iniciar la transformació de l’OAC cap a una oficina d’assistència en matèria de registre.

Avançar en el desenvolupament del CRM ciutadà que permeti una administració més 
pro-activa a partir de l’oportunitat que planteja el projecte Gavius.

Implementar millores en l’àmbit de la gestió del padró municipal d’habitants.

Establir un nou model de wifi basat en el servei i no en la infraestructura, facilitant l’accés 
i la qualitat al ciutadà.

EIX 5

NOVA GOVERNANÇA I SERVEIS GENERALS

ODS ALS QUALS DONA RESPOSTA
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OBJECTIU 20
  MÉS RESPONSABLE  

UTILITZAR ESTRATÈGICAMENT LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA PER A LA 
TRANSFORMACIÓ SOCIAL, MEDIAMBIENTAL I TECNOLÒGICA

 COMPROMISOS
Posar en marxa la compra pública innovadora com a mecanisme d’impuls de nova 
tecnologia i/o desenvolupaments per als sector públic.

Establir una instrucció de compres que fomenti i premiï les empreses respectuoses 
amb el medi ambient i faci que les compres de l’Ajuntament siguin amb la mínima 
petjada de carboni possible: eliminant plàstics d’un sol ús i apostant per productes de 
materials recuperats o recuperables sempre que sigui possible.

Reservar almenys el 20% dels contractes de l’Ajuntament per a empreses i entitats 
socials i/o Centres Especials de Treball.

ODS ALS QUALS DONA RESPOSTA

EIX 5

NOVA GOVERNANÇA I SERVEIS GENERALS
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