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PLA ESTRATÈGIC 2025
QUÈÈ
ES?

COM
ES FA?

QUÈ
RECULL?

Una proposta col∙lectiva del model de
ciutat desitjat en l’ horitzó del 2025
atenent les nostres potencialitats.

Procés participatiu: ciutadania,
associacions
i i
i entitats,
i
agents econòmics
ò i
i socials i grups polítics

L a visió de la ciutat a llarg termini
(horitzó 2025) desplegada en sis eixos
estratègics d’actuació
PLA ESTRATÈGIC 2025
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PLA ESTRATÈGIC 2025

QUIN
ESCENARI
TENIM?

• Efectes de la crisi sobre la ciutadania i les
famílies
• Crisi social i política
• Incertesa
• Globalització
• Recuperació econòmica
• Progrés econòmic‐ progrés social
• Impacte de les TIC
• Administració‐ Innovació

PLA ESTRATÈGIC 2025

3

4,6 Km 2
46.932 habitants
10.202 hab/ Km2

LES GRANS XIFRES
Demogràfiques

2017 (Nov)
46.932
46
932
habitants

22.461 HOMES
24.471 DONES
+0,6% Variació 2013‐2017

5.449
Estrangers
11,6% de la població
‐12,7% Variació 2013‐2017

29.720
15‐64 anys

63,3% de la població
‐3,8% Variació 2013‐2017

1.412
+85 anys
3% de la població
+34,5% Variació 2013‐2017
Font de les dades‐ Idescat i Població
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4,6 Km 2
46.932 habitants
10.202 hab/ Km2

LES GRANS XIFRES
Socials

2016

87

Acció Social
3.409
Expedients
atesos

839
Llars

Sense cap ingrés
econòmic

22,92% Salud
21,34% Econòmics
18,83% Mancances socials
36,91% Altres
+8,1% Variació 2013‐2016

440
No disposen
d’ingressos
suficients

388 Família nuclear (Pares+ fills)
214 Família unipersonal (viuen sols)
113 Família monoparental (Pares/ mares+ fills)
124 Família
F íli extensa (conviuen
(
i
amb
b altres
l
familiars
f ili

Font de les dades‐ Serveis Socials
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4,6 Km 2
46.932 habitants
10.202 hab/ Km2

LES GRANS XIFRES
Econòmiques

2017 (Oct.)

Mercat de treball
2.285
2
285
Aturats

950 HOMES
1.335 DONES
‐35,7% Variació 2013‐2017

10,3%

18.034
Afiliats a la
Seg.Soc

22.165
Població
activa

11.251 HOMES
10.914 DONES
+1,2%Variació 2013‐2017

TAXA D’ATUR:
• Esplugues‐ 10,30%
• Baix Llobregat‐ 11,1%
• Catalunya‐
y 11,60%
,
• Estat‐ 16,70%

73,3% Sector Serveis
21,9 % Sector Industrial
4,7% Sector construcció
+ 46% Variació 2013‐2017

Activitat econòmica
1.224
Empreses

+ 8,4% Variació 2013‐2017

Font de le dades‐ Idescat i Hermes
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4,6 Km 2
46.932 habitants
10.202 hab/ Km2

LES GRANS XIFRES
Pressupost

2018
47,7
Milions

1.017
€/hab

+24,7% Variació 2013‐2018

+24,3%
,
Variació 2013‐2018

Font de les dades‐ Web municipal
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TRES PRINCIPIS INSPIRADORS
IGUALTAT
Accés als serveis bàsics:
‐ aigua
‐ cultura
‐ salut
‐ educació
‐ habitatge
‐ aliment
‐ energia
‐ gènere
‐ benestar

PROGRÉS

SOSTENIBILITAT

‐ formació
‐ talent
‐ innovació
‐ tecnologia

‐ aire
‐ mobilitat
‐ residus
‐ economia
‐ eficiència
circular
energètica

Un model de Ciutat
INTEL.LIGENT
SOSTENIBLE
INCLUSIVA
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DOS ESTRATÈGIES TRANSVERSALS
ESTRATÈGIA EUROPEA 2014‐2020
OT1. Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i
la innovació
OT2. Millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les tecnologies de
la informació i la comunicació.
comunicació
OT3. Millorar la competitivitat de les PIME.
OT4. Afavorir la transició a una economia baixa en
emissions de carboni.
OT5. Promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i
ggestió de riscos .
OT6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure la
eficiència dels recursos.
OT7. Promoure el transport sostenible i millorar les
infraestructures de xarxes
OT8. Promoure la sostenibilitat i qualitat de l’ocupació i
afavorir
f
i la
l mobilitat
bili laboral.
l b l
OT9. Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i
contra qualsevol forma de discriminació.
OT10. Invertir en educació, formació i aprenentatge
permanent.
OT 11.Millorar
11 Millorar la capacitat institucional i ll’eficiència
eficiència de
l’administració pública

ESTRATÈGIA SMART. LA CIUTAT 4.0
• Impulsar una visió integral i compartida de la mesurant i
monitoritzant els serveis i els processos urbans.
• Gestionar eficientment els serveis urbans mitjançant
l’aplicació de tecnologies, oferint serveis més excel∙lents.
• Dinamització de la societat digital promovent l'alfabetització
digital en tots els àmbits (econòmics, culturals, turístics,
mediambientals, urbanístics, socials, etc).
• Intensificar ll‘atenció
atenció a la ciutadania i gestionar els serveis
socials fomentant la gestió, control i seguiment dels
diferents mecanismes d'assistència al ciutadà a través de la
implantació de noves tecnologies que cobreixin les
necessitats de gestió.
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SIS EIXOS ESTRATÈGICS
CONTRA EL CANVI
CLIMÀTIC

DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ DE
QUALITAT

4 Objectius
3 Plans
2 Programes

13 Objectius
4 Plans

PERSONES

PROJECCIÓ DE LA CIUTAT

12 Objectius
21 Plans
4 Programes

4 Objectius
3 Plans

PLA ESTRATÈGIC 2025

ESTRATÈGIA DE
DESENVOLUPAMENT
TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC

3 Objectius
5 Plans
4 Programes
BON GOVERN

7 Objectius
4 Plans

10
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DESPLEGAMENT
ESTRATÈGIES
Qui vetlla per
l’acompliment?

GOVERN
MUNICIPAL

Com es mesura
l’assoliment?

OBJECTIUS

INDICADORS

PAM, PLANS, ACCIONS I
PROJECTES
Quins recursos
econòmics ss’assignen?
assignen?

PRESSUPOST
ANUAL
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ESTRATÈGIA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
Aplicar mesures per a la reducció dels gasos d’efecte hivernacle, d’adaptació als efectes del canvi climàtic i de
millora de la qualitat de l’aire, per tal de garantir la salut de la ciutadania i de les generacions futures

OBJECTIUS

PLANS /
PROGRAMES

1.
2.
3.
4.

Eficiència energètica
Mobilitat sostenible
Millorar gestió dels residus
Qualitat de ll’aire
aire

•
•
•
•
•

Pla de lluita contra el canvi climàtic
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)
P
Programa
d’Efi iè i Energètica
d’Eficiència
E
èti
Programa de Millora de la gestió dels residus sòlids urbans
Pla per la millora de la Qualitat de l’Aire
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DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ DE QUALITAT
El mon global ofereix una bona oportunitat per a les ciutats ben preparades i amb bones estratègies.
estratègies
1.

9.
9
10.
11.
12.
13.

Fomentar una industria 4.0, sostenible i integradora que gaudeixi d’alts nivells d’ocupació
de qualitat i cohesió social.
Definir i potenciar la marca Esplugues per afavorir el posicionament internacional del
territori atreure talent i inversions productives
territori,
Potenciar l’oferta de serveis a les empreses.
Fomentar l’especialització productiva i els clústers naturals, com el biomèdic o l’alimentari.
Millorar i adaptar els polígons d’activitat econòmica.
Fomentar el desenvolupament d’una economia basada en la industria, el coneixement i la
innovació
innovació.
Generar espais de col∙laboració amb agents públics i privats que permetin la promoció
econòmica i la generació d’ocupació de qualitat.
Impulsar l’assoliment d’una ocupació de qualitat i potenciar el treball digne. Lluitar contra
l’atur i la precarietat laboral.
Fomentar el talent local i l’orientació
l orientació professional
professional.
Impulsar l’emprenedoria, afavorint espais coworking i networking i la creació d’empreses
Impuls de la innovació com a factor de millora i desenvolupament del sector comercial.
Promoure un model de comerç competitiu, sostenible i equilibrat.
Fer del nostre patrimoni cultural una palanca d’impuls de la promoció econòmica.

•
•
•
•

Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat
Pla d’atractivitat i posicionament global
Pla Director de Comerç
Web branding

2.
3.
4.
5.
6.

OBJECTIUS

7.
8.

PLANS /
PROGRAMES
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ESTRATÈGIA
È
DE DENSENVOLUPAMENT TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC
Ú
Continuar avançant cap a un model de ciutat inclusiva, prioritzant sempre les necessitats de les persones i
sostenible, tant des del punt de vista mediambiental com econòmic.
1.

3.

Garantir un model de transformació i millora urbana que, amb criteris de proximitat,
accessibilitat, sostenibilitat i mobilitat, doni resposta a les necessitats de la ciutadania i
afavoreixi l’activitat econòmica i comercial a la ciutat.
Disposar d’un espai públic, zones verdes i equipaments de qualitat, garantint tant el seu
manteniment, com la renovació i adaptació a les necessitats socials actuals.
Garantia per un habitatge digne.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa d’obra pública
Pl
Plans
d’
d’ordenació
d
ió urbanística
b í ti
Pla d’equipaments de ciutat
Pla de renovació d’arbrat i millora paisatgística
Programa de millora dels barris
Programa de millora de l’espai públic i del paisatge urbà
Pla d’Equipament
d Equipament de Ciutat
Programa de millora dels serveis de l’espai públic (neteja i recollida de residus)
Pla Local pel dret a l’Habitatge

OBJECTIUS
2.

PLANS /
PROGRAMES
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PERSONES (1/2)
Fer d’Esplugues un referent en l’atenció a les persones i les famílies en serveis i en qualitat de vida
1.

OBJECTIUS

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10
10.
11.
12.

Vetllar per uns sistema educatiu de qualitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats i
l’atenció a la diversitat
Crear les condicions òptimes per fer d’Esplugues una ciutat inclusiva, cohesionada
socialment que lluita contra la pobresa, la discriminació i l’exclusió social.
Potenciar polítiques d'habitatge que garanteixin la seva funció social i afrontin reptes
immediats i a mig termini
Treballar per assolir la igualtat real i efectiva entre dones i homes
Establir polítiques transversals que generin oportunitats per al jovent.
Aplicar polítiques que contribueixin a millora la qualitat de vida de la gent gran:
autonomia, seguretat i participació en la vida comunitària, fomentant un envelliment
actiu.
i
Promoure l'esport i l’activitat física com a instruments d’integració, cohesió i benestar
integral de les persones
Fomentar i promoure polítiques que garanteixin els drets fonamentals de la ciutadania.
Garantir la seguretat i la convivència
D f
Defensar
els
l d
drets
t i lla seguretat
t td
dels
l consumidors
id
Fomentar i promoure la cultura propiciant condicions que afavoreixin la participació, el
sentit de pertinença i la diversitat cultural com a element s de cohesió i vertebració social
Cooperar amb comunitats dels països desfavorits per lluitar contra la pobresa.
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PERSONES ((2/2)
/ )

PLANS /
PROGRAMES

Educació:
•
Pla Educatiu d’Entorn
•
Projecte educatiu de ciutat
•
P
Programa
activitats
i i
educatives
d
i
complementàries (PAEC)
Serveis Socials:
•
Pla Local de Suport a les Famílies
•
Pla d’actuació per a persones amb
discapacitat
•
Pacte contra la pobresa i l’exclusió social
Seguretat:
•
Pla Local de Seguretat
•
Pacte pel civisme i convivència
•
DUPROCIM (Document únic de
protecció civil)
•
Pla de Seguretat Viària
Esports:
•
Pla d’equipaments esportius
•
Pla d’Esport al Carrer
•
P
Programa
d’E
d’Esplugues
l
ciutat
i t t fí
físicament
i
t
activa
Cooperació:
•
Pla director de cooperació

Drets Civils:
•
Pla d’infància i adolescència
•
Pacte pel civisme i la convivència
•
Pla
l LGTBI
Habitatge:
•
Pla Local d’habitatge
Dona/ Igualtat:
•
III Pla d’Igualtat de Gènere per a la
Ciutadania 2017‐2021
•
Pla per la conciliació laboral i familiar
•
Protocol d’actuació per a unes festes
lliures d’ agressions sexistes a Esplugues
Joventut:
•
Pla Jove
Gent Gran:
•
Programa d’animació sociocultural de
gent gran
•
Pla municipal per a la gent gran
•
Pla de reforma de casals de gent gran
•
P
Programa
d’
d’arranjament
j
t d’h
d’habitatges
bit t
per a la gent gran
Cultura:
•
Pla de Cultura
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PROJECCIÓ DE LA CIUTAT
Projectar Esplugues com a model de ciutat accessible ,saludable, sostenible, inclusiva, connectada, integrada i
potenciada per l'entorn territorial de l'AMB
1.

OBJECTIUS
2.
3.
4.

PLANS /
PROGRAMES

•
•

Promocionar la ciutat i destacar la seva posició estratègica i el seu nivell de
serveis, promovent a nivell nacional i internacional els punts forts i les
potencialitats
Crear una marca de ciutat i posicionar
posicionar‐la
la internacionalment
Participar en convocatòries a nivell nacional i/o internacional que permeti la
projecció de la ciutat
Participar en els diferents aforaments i xarxes per a compartir experiències amb
altres ens i ciutats

Pla projecció internacional
Pla de comunicació
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BON GOVERN
Millorar l'eficiència municipal, posant en marxa iniciatives per aconseguir una administració més eficient i
innovadora que faciliti les relacions amb la ciutadania i actuï sota els principis de Govern Obert (transparència
innovadora,
(transparència,
participació i col∙laboració), ètica i valors.

OBJECTIUS

1.
2.
3.

7.

Ser un ajuntament transparent, àgil i eficient
Ser una administració pública amb criteris innovadors que aplica les TIC en la gestió
Crear un espai d’innovació per apropar les TIC a la Ciutadania, per treballar la vessant
més social de la tecnologia com a element d’inclusió social i creació de valor.
Ser una administració gestionada amb valors
Tenir una governança que sigui model i referent en participació ciutadana, que fomenti la
corresponsabilitat i les decisions compartides
Ser un ajuntament responsable
bl i compromès
è amb
b els
l valors
l d
de lla pau, la
l sostenibilitat,
bl
la
l
solidaritat i la igualtat
Gestionar les xarxes de cooperació amb organitzacions comunitàries (UE)

•
•
•
•

Pla Smart
Pl
S
Ci
City
Pla Director TIC
Pla de Qualitat en la Gestió
Pla pel foment de la participació

4.
5.
6.

PLANS /
PROGRAMES
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