
1 Eix Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica MÉS SUPORT CIUTADANIA

1.1 Objectiu 1 TERRITORI SOSTENIBLE I EQUILIBRAT - Garantir un urbanisme transversal al servei de les persones

1.1.1
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.

1.1.2
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.

1.1.3 Incorporar els criteris de l'economia circular urbana i territorial als nou àmbit de ciutat Gavà Ponent (PNT + Joncs+BGN) i a l'Espai Roca

1.1.4
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.

1.2 Objectiu 2 HABITATGE - Millorar l'accés a l'habitatge per a tothom

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

1.2.2
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.

1.2.3
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…

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

1.2.5 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 Objectiu 3 TRANSICIÓ ECOLÒGICA - Abordar polítiques a nivell local contra el canvi climàtic

1.3.1
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. (PLAC, PAES)

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

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

1.4 Objectiu 4 NATURALITZACIÓ A L'ESPAI PÚBLIC DE LA CIUTAT - Millorar els barris per fer-los més saludables, accesibles i sociables

1.4.1
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.

1.4.2
Fer renovació urbana dels espai 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)

1.4.3
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.

1.4.4
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.) (ex: foment de flora autòctona a les dunes)
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2 Eix Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat  (Model Econòmic, Treball, Comerç, Turisme i Fires) MÉS SUPORT CIUTADANIA

2.1 Objectiu 1 ECONOMIA  SOSTENIBLE - Desenvolupar un model socioeconòmic de ciutat sostenible

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

2.1.2 Desplegar sota la marca "Gavà Impulsa" tots aquells serveis, programes i projectes per al desenvolupament socioeconòmic de la ciutat

2.1.3  Posar en marxa i posicionar "Unió de Cooperadors" com l'equipament municipal de la innovació socioeconòmica i les noves economies

2.2 Objectiu 2  NEGOCIS - Treballar per la competitivitat i l'atracció empresarial 

2.2.1 Consolidar el programa "Made in Gavà" amb les empreses més destacades del territori per millorar el posicionament de "ciutat de negocis"

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

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

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

2.3 Objectiu 3  OPORTUNITATS - Fomentar l'emprenedoria i el treball de qualitat

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

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

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

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

2.4 Objectiu 4 PROJECCIÓ - Promoure la ciutat a nivell local, nacional i internacional

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

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

2.4.3 Posicionar els Mercats de Gavà i els eixos comercials com a motors d'activitat comercial, cívica i sostenible.  
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3 Eix Benestar, Acció Social i Ciutat Educadora MÉS SUPORT CIUTADANIA

3.1 Objectiu 1  EDUCACIÓ - Lluitar contra les desigualtats en Educació 

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

3.1.2 Lluitar contra l'abandonament i fracàs escolar mitjançant la Xarxa de Transicions Escola - Treball

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

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

3.2 Objectiu 2  INCLUSIVA – Avançar en la construcció d’una ciutat amable i inclusiva amb els col·lectius més vulnerables

3.2.1
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.

3.2.2
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, SAD, programes de voluntariat, etc.)

 

3.2.3
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

3.2.4 Redactar, aprovar i començar a aplicar el Pla Integral de Ca n'Espinós

3.3 Objectiu 3  IGUALTAT - Fer de Gavà una ciutat  per a tothom, feminista i defensora dels drets humans.

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

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

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

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

3.4 Objectiu 4  ESPORT /  CULTURA - Promoure la cultura i la pràctica esportiva a la ciutat

3.4.1
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)

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

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

3.4.4 Potenciar el patrimoni cultural de la ciutat (Les Mines, Museu, Can Valls del Racó)
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4 Eix Espai Públic, Seguretat i Convivència MÉS SUPORT CIUTADANIA

4.1 Objectiu 1  QUALITAT URBANA - Disposar d'un espai públic de qualitat

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

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

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

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

4.2 Objectiu 2  VERDA I NETA  - Acomplir l’objectiu residu 0 per a l’any 2030

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

4.2.2 Instal·lar nous punts verds en el nucli urbà

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

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

4.3 Objectiu 3  CÍVICA -  Millorar el civisme i la convivència a través de la comunicació i la participació ciutadana

4.3.1 Fer transparent  la tramitació de la informació d’incidents cívics

4.3.2 Conscienciar la ciutadania dels avantatges de la participació activa en la detecció de l'incivisme en els barris

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

4.4 Objectiu 4 SEGURA - Millorar la percepció ciutadana de seguretat 

4.4.1 Potenciar i visualitzar la policia de proximitat

4.4.2 Endegar campanyes per fomentar la implicació dels ciutadans en la seva pròpia seguretat

4.4.3 Formar en matèria de seguretat ciutadana a les escoles i entitats
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5 Eix Nova Governança i Serveis Generals SUPORT CIUTADANIA

5.1 Objectiu 1 PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA - Sistematitzar la participació ciutadana i obrir la gestió del govern d'una manera comprensible i transparent

5.1.1 Mantenir l'aposta pels pressupostos participatius a través del JFB i del pressupost participatiu jove aprofitant les potencialitats de la plataforma digital de participació (Decidim)

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

5.1.3 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.

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

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

5.2 Objectiu 2 MÉS A PROP I MÉS FÀCIL - Repensar estructures i procediments per guanyar en agilitat i solvència en la nostra relació amb la ciutadania

5.2.1 Estendre el sistema de cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana durant tota la jornada

5.2.2 Iniciar la transformació de l'OAC cap a una oficina d'assistència en matèria de registre

5.2.3 Avançar en el desenvolupament del CRM ciutadà que permeti una administració més pro-activa a partir de l'oportunitat que planteja el projecte Gàvius

5.2.4 Implementar millores en l'àmbit de la gestió del padró municipal d'habitants

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

5.3 Objectiu 3  MODERN I EFICAÇ - Dotar-nos d'un sistema que permeti sistematitzar els procediments administratius i prendre les decisions de manera més rigorosa

5.3.1 Desplegar  les darreres fases de la nova plataforma d'administració electrònica

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

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

5.4 Objectiu 4 MÉS RESPONSABLE - Utilitzar estratègicament la contractació pública per a la transformació social, mediambiental i tecnològica

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

5.4.2
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.

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