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Ara és el moment de
retre comptes

Ahora es el momento de
rendir cuentas

El Pla d’Actuació Municipal (PAM), que recull les

El Plan de Actuación Municipal (PAM), que recoge

accions, projectes i iniciatives desenvolupats a

las acciones, proyectos e iniciativas desarrollados en

Esplugues durant l’actual mandat, és el resultat

Esplugues durante el actual mandato, es el resultado

d’un intens procés de participació. Un dels seus

de un intenso proceso de participación. Uno de sus

principals valors resideix, precisament, en el

principales valores reside, precisamente, en el hecho

fet d’haver copsat la mirada de la ciutadania en

de haber captado la mirada de la ciudadanía en

plural i d’haver incorporat l’òptica singular que

plural y de haber incorporado la óptica singular que

identifica les entitats, els grups polítics o els agents

identifica las entidades, los grupos políticos o los

socioeconòmics del nostre territori.

agentes socioeconómicos del nuestro territorio.

Les iniciatives polítiques consensuades són

Las iniciativas políticas consensuadas son más

més sòlides i els seus efectes romanen de manera

sólidas y sus efectos permanecen de manera más

més estable en el temps. Podem sentir orgull del

estable en el tiempo. Podemos sentir orgullo del

camí recorregut i de la suma de complicitats. Ara

camino recorrido y de la suma de complicidades.

és el moment de retre comptes dels resultats. La

Ahora es el momento de rendir cuentas de los

publicació que teniu a les mans us permetrà fer un

resultados. La publicación que tiene en sus manos

seguiment de les principals actuacions del darrer

le permitirá hacer un seguimiento de las principales

mandat del nostre Ajuntament.

actuaciones del último mandato de nuestro
Ayuntamiento.
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1. Economia, comerç i ocupació

Economia,
comerç i
ocupació

1
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L’àrea de promoció econòmica municipal ha prioritzat
quatre línies d’actuació: la promoció de l’activitat econòmica
del territori, la potenciació de l’emprenedoria i la creació
d’empresa, l’impuls al desenvolupament del sector comercial
i l’assoliment d’una ocupació de qualitat potenciant el treball
digne i lluitant contra l’atur i la precarietat laboral. Aquí us
presentem un resum de què s’ha fet en els darrers quatre anys
des de l’Ajuntament d’Esplugues. n

1. Economia, comerç i ocupació

Fent pinya per l’economia
Promoure l’activitat econòmica del territori ha
estat un dels objectius del darrer mandat, que
es va concretar l’any 2016 amb la signatura
d’un nou Pacte per a la reactivació econòmica i l’ocupació de qualitat. Signat amb empreses i entitats de la ciutat, inclou ambiciosos compromisos que ja s’estan fent efectius,
com l’impuls a sectors tractors (indústries
de la salut i ciències
de la vida i alimentació), la subvenció a la
contractació per part
de les empreses de
persones a l’atur, la
millora dels polígons
o la creació del Consell Econòmic i Social
d’Esplugues, un òrgan
que fa el seguiment del conjunt de polítiques
socioeconòmiques de la ciutat.
El Pacte es va aprovar amb la unanimitat
de tots els grups municipals i l’adhesió dels
agents econòmics i socials. És el segon pacte
en l’àmbit econòmic que s’ha signat a la ciutat.
Col·labora en el creixement econòmic donant importància a l’economia social, verda i
sostenible, garantint les condicions laborals
dignes i adequades a les necessitats de les
persones i facilitant a les empreses i persones

El Pacte per a la
Reactivació Econòmica es
va aprovar amb unanimitat
política i d’agents
econòmics i socials

emprenedores que desenvolupin els seus projectes amb possibilitats de viabilitat.
Partint del convenciment que la ciutat pot
tenir èxit si actua col·lectivament, per a l’elaboració del document es van mantenir trobades
de treball amb els regidors i regidores del Consistori, i l’alcaldessa, Pilar Díaz, i els regidors
de l’àmbit econòmic van mantenir sessions de
treball amb representants dels sindicats UGT i CCOO, del
Servei d’Ocupació de
Catalunya, de les patronals PIMEC i AEBALL, amb empreses
que havien participat
en la diagnosi del
pacte i amb entitats
de la ciutat com la Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues, la Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues o l’Associació Empresarial
Pedrosa.
El pacte econòmic es va concretar en 73
projectes: nous recursos, programes i eines
d’intervenció municipal que responen a les
necessitats sociolaborals del territori amb solucions per millorar l’ocupabilitat, crear nous
llocs de treball, desenvolupar el teixit comercial
i empresarial i augmentar la competitivitat. n
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1. Economia, comerç i ocupació

Al costat de les empreses
Durant el darrer mandat, s’han dut a terme
accions per atreure noves empreses i la inversió al municipi, amb la creació del Grup
Impulsor o amb el Pla d’Atractivitat.
A inicis del 2017, es va fer la primera sessió
del Grup Impulsor de Ciutat, que l’Ajuntament
conforma a partir d’una desena de persones
dels àmbits acadèmic, empresarial, associatiu
i administratiu, vinculades amb la ciutat i amb
opinions qualificades en coneixement, investigació i emprenedoria. El seu objectiu, cercar
noves inversions productives, talent i oportunitats per a la ciutat. És una de les accions
que contempla el Pacte per a la Reactivació
Econòmica 2016-2019. n

Mobilitat i millora
dels PAE
Paral·lelament, s’ha treballat per millorar
la mobilitat i el transport públic a les zones
d’activitat econòmica i s’han revisat les normes
urbanístiques per adequar-les a les necessitats actuals. Pel que fa als Polígons d’Activitat
Econòmica, s’ha executat el projecte de millora
del clavegueram del polígon d’El Gall. n

Tràmits a l’abast
de tothom
Finalment, s’han millorat els tràmits administratius per a les empreses amb reformes
de la FUE (Finestreta Única Empresarial) que
va guanyar un premi el 2017, s’ha potenciat la
contractació pública per generar activitat, s’hi
han aplicat clàusules socials i s’ha promogut
la contractació municipal a empreses locals. n
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1. Economia, comerç i ocupació

...i de les persones emprenedores
L’emprenedoria, la capacitat de generar empreses, activitat i ocupació de la ciutadania, és
un dels aspectes que s’ha volgut potenciar en
el darrer mandat. Apostant per la creativitat
i l’impuls particular, s’ha proporcionat atenció, recursos, formació i assessorament a les
persones emprenedores.
Pel que fa amla formació que s’ha adreçat
a les empreses durant l’any 2018, els cursos
que gratuïtament s’han ofert des del Servei
d’Atenció a l’Empresa, han tingut una valoració molt positiva per part del personal directiu,
mànagers i personal tècnic i administratiu que
hi van assistir. Les accions formatives han abastat àrees de comptabilitat, de millora de competències informàtiques, programes de gestió
gratuïts o creixement personal. n

Formació per emprendre
A més d’organitzar networkings entre persones emprenedores, s’ha fet formació per ajudar a crear i gestionar empreses, amb cursos

gratuïts a l’Esplugues Coworking (Edifici Molí).
Els cursos, fets en el marc del Centre Local de
Serveis a les Empreses, i en col·laboració amb
Diputació, Generalitat, Govern central i Unió
Europea, inclouen mòduls formatius sobre
creació i gestió d’empreses dirigits a emprenedors, personal directiu, mànagers, personal
tècnic i empresaris.
Aquesta formació pretén ser un al·licient
per a les persones que volen tirar endavant la
seva empresa o la seva idea de negoci i tracten temes com el saber emocional i social, el
model de negoci, el pla de comunicació o les
formes jurídiques. n

Esplugues Coworking
S’ha continuat potenciant l’espai municipal
Esplugues Coworking, que va iniciar la seva activitat l’any 2015. Per donar-li visibilitat, s’ha posat
en marxa una web, un blog i un perfil a LinkedIn.
També s’ha signat un conveni amb l’Ajutament de L’Hospitalet, que no disposa d’aquest

espai municipal, per facilitar-hi l’accés de persones emprenedores de la ciutat veïna i potenciar les sinèrgies i col·laboracions entre tots dos
municipis.
Actualment, el coworking ja té una ocupació
del 80% i s’ha ampliat el nombre d’espais per
a persones autònomes amb tres taules més. n

Creació d’empreses i
cooperatives
L’Ajuntament col·labora en diferents projectes del Consell Comarcal, que tenen com
a objectiu la millora del teixit empresarial. El
2018 es va participar en la tercera edició del
projecte Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat,
pensat per potenciar la creació d’empreses cooperatives i d’economia social i solidària, amb
recursos econòmics i d’assessorament.
Per facilitar la creació d’empreses, s’han
atorgat bonificacions fiscals i subvencions amb
l’ampliació de la línia de subvenció a inici d’activitat (despeses de gestoria, notarials...). n
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Un impuls al
sector comercial
Realitzar campanyes de dinamització comercial i fires com Firesplugues, que se celebra els anys senars, i la Mostra CanVi del barri de Can
Vidalet, que té lloc els anys parells, resulta clau per donar un impuls al
comerç de la ciutat.
El maig del 2017, Firesplugues va celebrar la seva 17a edició amb
gran afluència de públic i més de 80 estands expositors de 74 comerços
de la ciutat. Tots els establiments participants eren d’Esplugues, i és que
Firesplugues és una fira 100% de comerç local. Moda, estètica, òptica,
salut, benestar, idiomes, ensenyament
i immobiliàries són
alguns dels sectors
que van tenir representació a la fira.
Els comerços
participants en van
fer una valoració
global d’un 7’73 sobre 10. Per als comerciants, Firesplugues, amb un
pressupost municipal de prop de 50.000 euros, és una bona oportunitat
per presentar-se a la ciutadania, vendre els seus productes i explicar
els seus serveis, a més d’una ocasió per conèixer millor els seus clients
habituals i els potencials. Pel que fa a l’organització de l’esdeveniment,
els comerços van posar un 7’94 sobre 10 a la darrera edició.
Com a novetat del 2017, els comerciants podien dinamitzar les seves
pròpies activitats: Una vintena van escollir utilitzar l’escenari que l’Ajuntament va instal·lar a la plaça Gandhi. Tapes de Primavera i Tapes de
Festa Major són altres activitats de dinamització dels locals comercials
d’Esplugues.
Mostra CanVi, la mostra comercial que se celebra cada dos anys
a Can Vidalet, va fer la seva cinquena edició el juny del 2018. Al carrer
Maria Aurèlia Capmany, al costat del parc de la Solidaritat, més de 60
establiments i associacions comercials de tota la ciutat van exposar els
seus productes i serveis durant tot un diumenge.
La Mostra Canvi també és un punt de trobada lúdica que inclou activitats com un espectacle de circ itinerant o el Parc Infantil de Mobilitat
Segura, a càrrec de la Policia Local. n

Firesplugues és
una oportunitat per
als comerciants de
donar-se a conèixer
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1. Economia, comerç i ocupació

Mercat de pagès
S’ha fet un esforç per regular els mercats ambulants amb l’aprovació
del Pla d’Autoprotecció i la nova ordenança i es va posar en marxa la
prova pilot del mercat de pagès, que, des de juliol del 2018, opera els
divendres a la tarda al carrer de l’Església. El Mercat de Pagès neix
amb l’objectiu d’apostar pel consum de proximitat i de temporada, fet
que té un impacte positiu en el medi ambient en reduir les distàncies
entre el punt de producció i el punt de consum. n

Urbanisme comercial
Durant aquest mandat s’ha impulsat el programa Re-empresa per
garantir la continuïtat de comerços i empreses, amb un acord amb
l’Ajuntament de Cornellà que dóna servei a Esplugues, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. A més, s’ha aplicat un programa d’urbanisme
comercial en tots els projectes de reurbanització per tal de potenciar
els eixos comercials amb actuacions d’urbanisme comercial. n

Recursos per als comerciants
Així mateix, s’han fet esforços per proporcionar recursos, formació
i consultoria als comerciants locals i s’ha treballat per fomentar
l’ús de les TIC als comerços d’Esplugues per millorar la seva competitivitat. n

Comissió de Comerç
El 24 d’octubre del 2018 es crea la Comissió de
Comerç, que neix del Consell Econòmic i Social per
crear sinergies entre el sector públic i el privat amb
l’objectiu de millorar el comerç local.

Conveni amb
Can Vidalet
L’octubre del 2018, lAjuntament signa un conveni
amb l’Associació Comerciants Can Vidalet per acordar
actuacions que fomentin el comerç, que facin barri i
que fomentin la cohesió social.

Més de
110 comerços
Van tancar les portes a les 19 hores per reclamar
uns horaris més racionals. Va ser el 28 de febrer del
2018, dins la Setmana per la Reforma Horària. Mesos
abans, s’havia creat la Xarxa d’Empreses, Entitats i
Comerços per la reforma horària a Esplugues, que
van compartir bones pràctiques empresarials.
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1. Economia, comerç i ocupació

Generant ocupació

Taxa d’atur
del 9,04%
Esplugues va tancar el 2018 amb 2.010
persones registrades a l’atur (taxa del
9,04%), 235 menys que l’any anterior,
segons les dades de l’Observatori del
Treball del Consell Comarcal del Baix
Llobregat. Això suposa un 10,5% menys
d’atur que el 2017. El juny del 2015 l’atur va
ser del 12,88%.

8.028 entrevistes
d’orientació
Suport a les persones aturades
Oferir suport individual i grupal a les persones aturades ha estat un dels objectius d’aquest
darrer mandat. Amb els moments més durs de la crisi econòmica superats, calia ajudar moltes persones a incorporar-se novament al mercat laboral, sovint després de períodes d’atur de
llarga durada.
En aquest sentit, ha estat important mantenir el suport a persones aturades en dos punts de la
ciutat: Can Vidalet i el Centre Puig Coca i oferir una formació d’acord amb l’anàlisi de les necessitats
detectades. S’han aplicat mesures per potenciar la Borsa de Treball local, informant les empreses
del servei d’intermediació que tenen a la seva disposició, i s’ha fet difusió de les diferents ofertes
d’ocupació de la borsa de treball municipal.
També s’han impulsat nous plans d’ocupació, prioritzant els col·lectius amb més dificultats
d’inserció així com continuat la línia de subvenció per a la contractació de persones aturades, i s’ha
treballat per promoure convenis amb les noves empreses que s’ubiquen a Esplugues per afavorir
la contractació de la ciutadania local, per exemple, amb un acord amb el promotor del Centre
Comercial Finestrelles per participar en la gestió d’ofertes de diverses empreses, entre elles el
supermercat Alcampo. n

Del 2016 al 2018, el servei d’ocupació de
l’Ajuntament va atendre 3.557 persones i va
realitzar 8.028 entrevistes d’orientació.

260 persones en
plans d’ocupació
Més de 260 persones han entrat a formar
part de la plantilla municipal, del 2016 al
2018, gràcies a diferents plans d’ocupació,
realitzats amb la col·laboració de l’Àrea
Metropolitana, la Diputació i la Generalitat.
Es tracta de llocs de treball d’entre 6 i 12
mesos, formació inclosa, que donen suport
a l’administració municipal en serveis molt
diversos.

Més de 115 hores
formatives
Unes 200 persones van rebre el 2018
formació empresarial municipal: es van
fer 68 hores de formació empresarial i
47,5 sobre emprenedoria, impartides a 118
persones i 91 respectivament.

10 | EL PONT D’ESPLUGUES

BALANÇ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL | març 2019

2. Personas y familias

Personas
y familias

2

El cuidado de las personas, la educación, la atención a los más
vulnerables o el apoyo a la infancia han sido las claves en las
políticas municipales dirgidas a las personas y familias durante
los últimos cuatro años. Porque los recursos municipales deben,
ante todo, garantizar el bienestar de las personas. n
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2. Personas y familias

Esplugues, una ciudad saludable
Una de las líneas de actuación en el ámbito
de personas y familias ha sido la de completar la red básica sanitaria de Esplugues. Se
ha hecho, por un lado, reclamando a la Generalitat la construcción de una tercera Área
Básica de Salud (ABS) en la ciudad, concretamente en Can Clota. Por otra parte, dotando
de desfibriladores los edificios municipales y
equipamientos. Así,
se ha hecho de Esplugues una ciudad
cardioprotegida, con
la instalación de 10
desfibriladores en el
espacio público y en
7 farmacias de las
13 del municipio, y
con formación y acciones de mantenimiento
de todos los DEA.
Por otro lado, se ha profundizado en el
trabajo sobre la salud comunitaria mediante
la estrecha colaboración entre los servicios de
atención primaria, salud pública, servicios sociales, educación, cultura y deporte.
En este sentido, en Esplugues se han seguido realizando programas para la detección
y la prevención del bullying en las escuelas y
un Programa de Alimentación Saludable. También se han llevado a cabo un servicio de terapia

Esplugues se
ha convertido
en una ciudad
cardioprotegida
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familiar, un grupo de apoyo terapéutico para
familias monoparentales o el servicio de detección de personas solas mayores de 80 años con
riesgo social. También el Aula de Salud Integral,
una serie de talleres para la tercera edad sobre
memoria, movimiento, educaión emocional y
cuidado de la salud. n

Atender a los colectivos
más vulnerables
Con el fin de priorizar la atención a los
colectivos sociales más vulnerables y a las
personas en situación
de dependencia, se han
realizado acciones muy
diversas: Se han implantado el programa
BTTEA (menores autistas) y un servicio de
apoyo a menores (TEA)
de natación escolar y
siguen en vigor el Pacto
Local contra la Pobreza
y la Exclusión social, el
Programa de Alimentos
para los colectivos más
vulnerables, el servicio
de comedor social, píc-

2. Personas y familias

Por una sociedad más igualitaria
nic y un servicio de comidas a domicilio. También siguieron convenios: con Prisma, para
facilitar gafas y lentes de visión a familias con
menos recursos, y con la ONG Dentistas sobre
Ruedas. Otras acciones destacadas han sido
las campañas solidarias Recollida d’Aliments
o Cap Nen sense Joguina, la consolidación de
un grupo de nataci ón para personas con diversidad funcional con apoyo de fisioterapia o la
implantación del programa CEM La Plana 100
% Inclusivo, que incorpora material deportivo
para personas con diversidad funcional. n

Becas y otras ayudas
Con el fin de facilitar ayudas sociales a las
personas y familias que lo necesitaran por
falta de recursos, se impulsaron un ambicioso programa de becas (guarderías, comedor,
deporte, educación en el tiempo libre, educación especial...), ayudas puntuales para emergencias sociales (suministros, alquileres, material escolar, lactancia y electrodomésticos)
o la tarificación social en las guarderías municipales.
Asímismo, se ha hecho un esfuerzo para
garantizar los suministros de agua, luz y gas
a las familias sin recursos, con informes para
evitar el corte de suministro, auditorías energéticas a familias con riesgo de exclusión social y
la participación del Ayuntamiento (con algunos
edificios como el CEM Les Moreres), durante
tres años seguidos, en el Maratón Energético, campaña de sensibilización que destina el
ahorro energético a la lucha contra la pobreza
energética. n

Aumentar los recursos
Por otro lado, se ha buscado la manera de
optimizar la accesibilidad y la calidad de los servicios sociales básicos con el objetivo de alcanzar las ratios recomendadas por la Generalitat
de Catalunya.
Se han establecido acciones para favorecer la protección de la familia y la infancia,
reforzando las políticas de apoyo a las familias
y haciendo de Esplugues una Ciudad Amiga de
la Infancia reconocida por Unicef.
Finalmente, para garantizar las ayudas
sociales pese a los recortes de otras administraciones, aquellos se compensaron incrementando los recursos del programa de ayudas
municipal. n
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2. Personas y familias

Personas mayores y calidad de vida
Desde el Ayuntamiento se han promovido políticas para favorecer la calidad de vida de las
personas mayores. En este sentido, se ha hecho un esfuerzo para facilitar que las personas
mayores con riesgo de aislamiento puedan
seguir viviendo en su entorno acogiéndose al
programa de rehabilitación de viviendas de la
Diputación de Barcelona, aplicando un eficiente servicio de teleasistencia o garantizando un
servicio de transporte adaptado a los centros
de día de la ciudad para personas mayores.
Se han ampliado las actividades lúdicas
desarrollado un plan de mejora de los casals
y de los espacios municipales para personas
mayores, con talleres e intercambios intergeneracionales (programa que se centra en aspectos relacionales), un programa de animación
sociocultural para la Tercera Edad, sesiones de
cineforum o excursiones culturales.
Actualmente, en un momento en el que la
esperanza de vida sigue aumentando, se está
impulsando un cambio de modelo que permita
implementar un servicio integral para las personas mayores. n

Más vivienda social
Esplugues ha visto como en los últimos años
el precio del alquiler aumentaba más de un
50%. Aunque las políticas de vivienda son
competencia de la Generalitat, existe un pro-
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blema de adquisición de suelo para vivienda
y esta legislatura se ha trabajado en reservas
de suelo para sacar adelante planeamientos urbanísticos, de cara a impulsar vivienda pública. En 2019 se
adquirirá vivienda para
alquiler social (en los
Presupuestos de 2019
hay 500.000 € para comprar pisos de alquiler
social. Además, el Ayuntamiento da cobertura a
las personas que sufren
un desahucio, en los casos más graves, para
que nadie se quede en la calle.
Además, ha sido aprobada el Área Residencial Estratégica de Montesa, que incluye
la construcción de más de 1.000 viviendas de
protección oficial, de las cuales el 50% serán
de alquiler. n

Se está impulsando
un servicio integral
para las personas
mayores

Con el Tercer Sector
Se apoya la labor del Tercer Sector en infancia y personas mayores para complementar
programas socioeducativos con mecanismos
de colaboración adecuados. En 2018, se firma
un convenio de colaboración con la Cruz Roja
para que las personas beneficiarias del Programa de Alimentos puedan adquirir también
productos frescos (fruta y verdura). n

2. Personas y familias

Diversidad con igualdad
En los últimos años se ha seguido desarrollando el plan de actuación para personas con
discapacidad o diversidad funcional.
Por un lado, ampliando el servicio de transporte adaptado con un convenio de colaboración más completo con el Consell Comarcal y
la creación de una
mesa de seguimiento
para mejorar el servicio. Desde febrero de
2016, este servicio de
transporte adaptado
para personas con
movilidad reducida a
los centros de día El
Xiprer, La Mallola y Can Vidalet, no supone ningún
coste para las personas usuarias. La inversión del
Ayuntamiento es de unos 38.000 euros anuales.
Por otro lado, pidiendo a la Generalitat la
construcción de la residencia para pluridiscapacitados de Can Oliveras.
Y finalmente, garantizando la consolidación
de la Fundación Asproseat-Proa -el centro especial de trabajo y ocupacional para personas, a
partir de 16 años, con disminución psíquica reconocida- a través de diferentes centros de tra-

Se desarrolla el
Plan de actuación
para personas con
diversidad funcional

bajo municipales y la externalización de algunos
servicios. O con el acuerdo de colaboración con
la Fundación Mapfre con el que el Ayuntamiento
participó en el programa de inserción sociolaboral de personas con diversidad intelectual y
problemas de salud mental Junts Ho Podem
Fer, con prácticas de hasta 400 horas para adquirir habilidades y experiencia laboral. n

Apoyo a la infancia
Para garantizar unas escoles bressol de calidad, se ha implementado la matriculación
telemática, se ha mantenido la bonificación de
asistencia a estas escuelas para aquellas familias que lo necesitan, mediante la Tarificación social en los centros educativos, se sigue
velando por la atención a los niños con necesidades educativas especiales con ayudas puntuales para estos casos y se continúa trabajando para prevenir, desde el sistema educativo
(escuela, familia, entorno), la problemática relacionada con el rechazo y discriminación por
razón de origen, género u otros, con un programa de promoción de la salud y becas para
tratamiento terapéutico y psicológico. n
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2. Personas y familias

Educación pública y de calidad
Con la intención de mantener la calidad de
la escuela pública, se ha aplicado y ampliado
el Plan Educativo de Entorno (PEE), en colaboración con la Generalitat de Catalunya,
que alcanza ya una treintena de proyectos y
actividades durante el curso 2018-2019.
Desde hace algunos años, el PEE potencia
iniciativas muy bien valoradas por los agentes
educativos de Esplugues, como l’Escola Sona,
que lleva la Escuela
Municipal de Música
a algunos centros de
primaria; los Petits
Talents Científics,
que fomenta la experimentación y la
indagación y despierta la curiosidad
del alumnado de primaria hacia la ciencia, o
el Bagul Esportiu, que diversifica el aprendizaje de juegos más allá del fútbol en el recreo.
También se apuesta por mantener y reforzar el proyecto de diversificación curricular Èxit,
un proyecto de atención a la diversidad que da

El Plan Educativo
de Entorno potencia
iniciativas como
L’Escola Sona
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100% ‘escoles
bressol’
Cada año, las cinco escoles bressol públicas
de Esplugues (cuatro municipales y una
de la Generalitat) cubren el 100% de la
demanda, con más de 400 plazas para los
pequeños de 0 a 3 años.

Más de 100
talleres PAEC
En el curso 2017-18 se llevaron a cabo más
de 100 actividades, talleres o sesiones
en las aulas dentro del Programa de
Actividades Educativas Complementarias
(PAEC), que el Ayuntamiento ofrece a los
centros educativos públicos y concertados
para enriquecer la educación del
alumnado.

2. Personas y familias

600.000 € para
emergencias
Del 2015 al 2018 se han destinado 594.072
euros a ayudas a emergencias sociales
(intervención socioeducativa para niños y
adolescentes, banco de alimentos, acogida
residencial urgente, servicio de comedor
social...) y se han otorgado más de 1.800
ayudas.

Más ayudas a
la dependencia
Las personas con un grado de dependencia
requieren una atención cada vez más
global. En el año 2018 se atendió a
299 nuevas familias por problemas
relacionados con la dependencia.

Teleasistencia
En el 2018 hubo en Esplugues 1.244
usuarios de teleasistencia, un servicio de
atención domiciliaria para las personas
mayores para dar una respuesta rápida a
situaciones de emergencia y que cuenta
con un gasto anual municipal de entre
80.000 y 90.000 euros.

Educar y conciliar
apoyo al alumnado de tercero y cuarto de educación secundaria con dificultades de aprendizaje, desmotivación grave, absentismo académico o problemas de conducta. El objetivo,
facilitar su inclusión escolar, social y laboral.
Asimismo, se ha invertido en el mantenimiento de los edificios de las escuelas públicas
(Gras Soler, La Mainada, Can Vidalet, Prat de la
Riba, Matilde Orduña, Isidre Martí, Montserrat,
Joan Maragall, Folch i Torres y Lola Anglada). n

Con las ‘escoles bressol’
En Esplugues, cada año se cubre toda la

demanda de escoles bressol del municipio.
En los últimos años, éstas han congelado el
precio de escolaridad (en 2018, de 114 euros
mensuales), uno de los más económicos del
área metropolitana.
En este mandato se han impulsado políticas para la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal, con la aprobación de un
plan municipal para la conciliación o la participación en la Plataforma para la Reforma
Horaria con una prueba piloto que cambió los
horarios municipales durante una semana
e invitó a empresas y comercios a unirse al
cambio. n

Vivienda
Crece la atención a familias por
problemáticas relacionadas con la vivienda:
se producen 235 procesos de deshaucio
desde el 2015. La mitad de los deshaucios
se consigue evitar por aplazamiento o
llegando a acuerdos.

Becas
Las becas de comedor escolar, asistencia
a guarderías y comedor de escoles bressol,
actividades deportivas, asistencia a los
esplais y educación especial del curso
2017-18, ascienden a 1.015, que suponen
un coste de unos 526.992,47 euros.
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3. Ciutadania, entitats i associacions

Ciutadania,
entitats i
associacions

3
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La ciutadania i la seva capacitat d’organitzar-se és un dels puntals
de les ciutats más actives i pròsperes. Des de l’Ajuntament es
considera que les entitats i les associacions d’Esplugues han de
tenir tot el suport de l’administració. n

3. Ciutadania, entitats i associacions

Per una societat igualitària,
lliure de masclisme
Fer d’Esplugues una ciutat que integri la
perspectiva de gènere en tots els àmbits de
la societat: esports, cultura, salut, atenció a
les persones, teixit associatiu, empresa...
Aquest ha estat l’esperit del 3r Pla d’Igualtat
de Gènere 2017-2021, que va ser aprovat per
unanimitat al Ple
municipal de març
del 2017 i que va
suposar una revisió d’objectius i
una avaluació de
les accions del 2n
Pla d’Igualtat.
Amb el nou
pla, es produeix un salt qualitatiu important:
Totes les àrees municipals s’impliquen en
l’assumpció de la transversalitat de gènere
amb accions, activitats i programes, que hauran d’assumir des de les seves pròpies partides
pressupostàries. Amb aquest canvi, es preveu

Des del 2017,
totes les àrees
municipals integren la
perspectiva de gènere

un augment significatiu de la inversió en polítiques municipals dissenyades per assolir
majors quotes d’igualtat entre les dones i els
homes d’Esplugues. El Pla inclou un Comitè
d’Igualtat que vetlla per la corresponsabilitat
en l’aplicació de la transversalitat de gènere en
totes les àrees municipals.
Per tal avaluar aquestes polítiques
d’Igualtat, s’incorporarà una eina tecnològica
(en la qual es treballa actualment) que valorarà
la feina de cada àrea municipal a partir d’un
sistema d’indicadors de gènere.
Destaca a més, en el darrer mandat, un
compromís ferm en l’erradicació de la violència masclista, tant a l’espai privat com a l’espai
públic. I és que, a més de l’actualització del
Protocol i Circuit per l’abordatge de la violència masclista, s’ha d’afegir la posada en marxa
del Protocol d’actuació per unes Festes Majors
i espais d’oci sense agressions sexistes als espais públics. n
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3. Ciutadania, entitats i associacions

Esport i vida saludable
Fomentar la pràctica de l’esport i una vida
saludable ha estat una de les polítiques dels
darrers anys a la ciutat. Des de l’Ajuntament
s’ha volgut aconseguir una Esplugues físicament activa.
Amb aquest objectiu neix el programa Esport al Carrer, que prioritza carrers per a la
pràctica esportiva i saludable amb una xarxa
d’espais per a la pràctica de l’esport, informant
la ciutadania sobre l’oferta d’activitat física al
carrer i amb un programa de dinamització
dels espais que, per exemple, inclou sortides
de marxa nòrdica per la ciutat i pel parc natural
de Collserola. n

Evitar l’obesitat
També formen part d’aquestes polítiques
les accions de prevenció, detecció i sensibilització de l’obesitat i un pla d’activitat esportiva complementària a l’educació física que
segueix les directrius europees: a totes les
activitats esportives s’ofereix fruita i aigua als
participants. Així mateix, es treballa amb el
CAP Lluís Millet en un programa d’activitat
física i obesitat.
En definitiva, es busca promoure la pràctica
esportiva al conjunt de la ciutadania amb, a més
dels programes esmentats, unes instal·lacions
municipals adequades (aviat s’hi afegirà el
Complex Esportiu i Sociocultural de Can Vidalet, actualment en construcció) i convenis de
col·laboració amb entitats esportives.
També amb un abonament jove (al CEM
La Plana), Zumba juvenil i activitats espor
tives als instituts que garanteixin la prevenció
de l’abandonament de la pràctica esportiva. n

Treball amb les entitats
Des de l’àrea municipal d’Esports es treballa sempre considerant que les entitats i
els clubs esportius són l’eix fonamental de
l’estructura esportiva de la ciutat.
En aquest sentit, s’han impulsat convenis
i subvencions amb entitats esportives locals,
s’han organitzat els tornejos Ciutat d’Esplugues
(de bàsquet, futbol, handbol, voleibol, natació,
patinatge, gimnàstica, etc.) amb les entitats esportives locals i s’ha dissenyat el projecte Esplugues, Ciutat de la Gimnàstica, amb el Club
de Gimnàstica Artística d’Esplugues, cedint
l’espai i els serveis del Centre Esportiu Municipal Les Moreres. n
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Suport al moviment associatiu i
les entitats locals
La cultura popular i tradicional s’ha considerat com un element clau per a l’educació, la
cohesió social i la identitat de la ciutat. Per
aquest motiu, s’ha
volgut afavorir el
moviment associatiu, reforçant els
canals de suport, comunicació i cooperació amb la creació
del nou Portal de Voluntariat i Suport Associatiu, una versió renovada del Portal d’Entitats que s’havia creat l’any 2008 i que, des
de febrer del 2018, dóna accés als recursos
i serveis municipals adreçats a les entitats,
així com a informació per a les persones interessades a fer voluntariat. A través del portal
www.entitats.esplugues.cat també es donen a
conèixer les diverses sessions formatives sobre associacionisme.
L’Ajuntament ha fet arribar a més el seu su-

El nou portal de
Voluntariat i Suport
Associatiu ofereix
recursos i serveis

port a les entitats, tant a les consolidades com
a les que engegaven nous projectes, a través de
convenis de col·laboració.
Així mateix, s’ha simplificat el sistema de
subvencions i convenis municipals. Per exemple,
s’ha implantat un sistema d’indicadors per distribuir el suport econòmic a les entitats esportives i s’ha millorat l’accessibilitat als documents
per a la gestió de convenis i subvencions. n

Donar-se a conèixer
Cada dos anys, se celebra la Fira d’Entitats,
una trobada que reuneix més de 50 associacions d’Esplugues dels àmbits de la cultura,
l’esport, la igualtat, la infància, la joventut, la
salut, els serveis socials i la convivència ciutadana. La trobada d’entitats, que serveix per
donar a conèixer el teixit associatiu a la ciutadania, coincideix amb la Festa de la Solidaritat
i la Festa del Comerç Just, que exposen cada
any a la rambla del Carme. n
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La influència dels més joves

Les polítiques de joves d’Esplugues s’han
orientat tant a millorar els serveis que se’ls ofereix com a fer més propera la comunicació des
de l’administració. En l’àmbit dels serveis, es
millora l’Oficina Jove d’Emancipació (formació,
habitatge, feina, mobilitat internacional i salut);
s’ofereixen ajuts per garantir l’accés del jovent
a la formació superior, amb assessoria laboral i formativa; creixen les activitats i casals en
llengua anglesa amb tallers trimestrals de conversa, i es posen a la disposició dels estudiants
espais de treball i estudi, especialment en època d’exàmens, habilitant una sala del Remolí,

on també es fa reforç escolar amb el Projecte
d’Acompanyament Educatiu, que també es fa
a l’Oficina Jove. Des del 2015 aquesta oficina
compta amb un servei per orientar als joves que
s’inscriuen al Programa de Garantia Juvenil,
una iniciativa de la Unió Europea per facilitar la
inserció al mercat laboral. S’hi poden inscriure
persones majors de 16 anys i menors de 30,
que no rebin cap formació ni estiguin treballant.
A més, s’han realitzat tallers dins el Programa d’Activitats Educatives Complementàries
(PAEC) als centres escolars o cursos gratuïts
com cursos de monitor de lleure.

Així mateix, s’ha fet un esforç per establir
canals de comunicació més efectius amb el col·
lectiu de joves, tant a través de les xarxes socials com dels Punts d’Informació i Dinamització
en els Centres d’Educació Secundària (Pidces) o
a través del projecte Influjoves. Influjoves és un
projecte que ha fet créixer la comunicació entre l’administració i els joves posant a les mans
d’un grup d’adolescents la comunicació a Instagram dels tallers municipals o convidant-los a
participar en accions o campanyes als instituts
com la Setmana Sense Fum, per difondre els
riscos del tabaquisme. n

1.555 joves a
l’OJE

3.379 persones a
tallers i activitats

1.000 persones
cada any a l’OMIC

van visitar al llarg de l’any 2018 l’Oficina
Jove d’Emancipació per fer-hi consultes
(750 persones), assessorar-se en
temes d’estudis (124), laborals (256)
o de mobilitat internacional (39) o per
inscriure’s al Programa de Garantia Juvenil
(167).

Durant l’any 2018, els tallers per a
Joves (Espai Jove Remolí, Oficina Jove
d’Emancipació, Casal Robert Brillas i
altres) van comptar amb 981 joves, mentre
que 2.398 van participar en les activitats
PAEC-PIDCES que tenen lloc als instituts
d’Esplugues.

Durant l’any 2017, l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor (OMIC)
d’Esplugues va atendre 953 usuaris. A
l’OMIC es reben, gestionen i tramiten
denúncies i reclamacions, i es fa formació
en temes de consum, inspecció i vigilància
alimentària i informació al comerciant.

Fomentar el civisme

nyes de civisme, la millora del cens d’animals
de companyia i una nova ordenança de tinença
d’animals de companyia. n

i pintura de l’Espai Municipal de les Arts. n

Cultura i ciutadania

A més, es treballa perquè Esplugues esdevingui una ciutat més solidària amb programes
de foment de la pau i dels drets humans als
centres educatius, que el curs 2017-2018 són
124 tallers i més de 3450 alumnes, o amb l’elaboració d’un nou Pla Director de Cooperació. n

Amb aquest objectiu, s’ha desenvolupat un
pacte per la convivència, el Pla Local LGTBI i
un Servei d’Atenció Integral SAI per fomentar
que el municipi pugui viure la diversitat sexual
i afectiva en plena llibertat.
En l’àmbit del civisme al carrer, s’han aplicat noves mesures de control per la tinença responsable d’animals de companyia, amb campa-
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En l’àmbit de la cultura, es vetlla per oferir
serveis culturals a tota la ciutadania, com a
instrument d’enriquiment i desenvolupament
personal, amb les escoles de música, ceràmica

Cooperació i solidaritat

3. Ciutadania, entitats i associacions

85 dones
d’Esplugues
van ser ateses l’any 2018 per situacions de
violència de gènere al Centre d’Informació
i Recursos per a Dones (CIRD) Vil·la Pepita i
als serveis socials municipals.

Més de 700
alumnes d’ESO i
batxillerat
van participar el 2018 en una vintena de
tallers de sensibilització i de prevenció de
la violència masclista als centres educatius
de la ciutat.

Els Museus i
el turisme cultural
Durantl’actuallegislatura,elsMuseusd’Esplugues han recuperat els índexs de públic
d’abans de la crisi econòmica, amb un total
d’11.444 visitants que van passar l’any 2018
per Can Tinturé i La Rajoleta. La recuperació
ha estat en gran part gràcies a una política
d’exposicions temporals renovada al voltant
de la ceràmica, el modernisme i la història
local, amb una programació d’activitats diversificada i una aposta pel públic familiar.

durant el 2017. En xifres globals, l’import que
l’Administració pública va dedicar el 2017 a les
inversions i la despesa corrent dels museus per
valor de 307.000 euros va generar en el territori un impacte econòmic de 524.000 euros. Les
dades provenen d’un Estudi de l’impacte econòmic dels museus del Sistema Territorial del
Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya (mNACTEC), elaborat per ESADE. n

Els Museus
recuperen els índex
de públic d’abans
de la crisi

Ceràmica i Modernisme

I és que un dels objectius del darrer mandat
ha estat potenciar el turisme cultural i posicionar els Museus com un recurs estable tant per
a la ciutadania d’Esplugues com pel turista de
proximitat per a la seva oferta cultural i lúdica.
Els Museus d’Esplugues (Can Tinturé i La
Rajoleta) van generar 1,71 euros per cada euro
d’inversió per part de l’Ajuntament d’Esplugues

La Rajoleta forma part, des del 2006, com
a museu associat, del Sistema del mNACTEC
com a màxim exponent del procés d’industrialització de la ceràmica. L’antiga fàbrica Pujol i
Bausis va ser una les més destacades de producció ceràmica entre finals del segle XIX i la
primera meitat del segle XX, capdavantera en
l’aplicació de les innovacions tecnològiques i en
l’establiment de la relació entre art i indústria,
especialment durant el Modernisme.
L’actual Museu de Ceràmica La Rajoleta
permet visitar una part del que va ser el recinte
de l’antiga fàbrica, un espai singular i únic en el
qual es poden trobar cinc tipologies de forns. n

646 expedients
a l’OMIC
es van resoldre positivament l’any 2017
a l’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor. Es van realitzar 441 escrits de
mediació i es van traslladar 49 expedients
a un altre organisme públic de consum.
A més, 406 alumnes de les escoles
d’Esplugues van participar en els 17 tallers
escolars de consum.

1.500 visites
mensuals
són les que rep de mitjana el nou portal del
voluntariat i suport associatiu d’Esplugues,
des d’on es gestionen crides al voluntariat
o es proposa formació a les entitats.
La primera meitat del 2018, més de 70
persones van participar a cinc jornades
organitzades per l’Ajuntament.

11.444 visitants
als museus
L’any 2018, 11.444 persones van visitar
els Museus d’Esplugues: Can Tinturé i La
Rajoleta. Uns museus que van generar 1,71
euros per cada euro d’inversió per part de
l’Ajuntament l’any 2017.
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4. Ciudad

Ciudad

4
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El Programa de Actuación Municipal incluye medidas dirigidas
a que las calles, plazas y parques de Esplugues sean espacios
de convivencia y de civismo. El planeamiento urbano y la
remodelación y construcción de nuevos equipamientos hacen de
Esplugues una ciudad más competitiva, con capacidad de atracción
de personas y actividades económicas. Además, como contribución
a la lucha contra el cambio climático, se busca una mejora del
espacio público, con criterios medioambientales y sostenibles. n

4. Ciudad

Mejoras en los barrios
La capacidad inversora del Ayuntamiento,es
decir, su capacidad de acción, se planifica,
por un lado, con la elaboración de un plan de
equipamientos y, por otro, con un plan de inversiones 2016-2019, ambos establecidos al
inicio del mandato. n

Aplicar la Ley de
Barrios
Durante el pasado mandato, se reclamó a la
Generalitat de Catalunya la continuidad y la
financiación de la Ley de Barrios para completar las actuaciones del Plan de Mejora
2008-2018 llevado a cabo en el barrio de Can
Vidalet.
El plan de mejora supuso la inversión de
13 millones de euros en una reforma integral,
financiados al 50% entre el Ayuntamiento de
Esplugues y la Generalitat. En diez años, se
llevaron a cabo unas 40 actuaciones transversales.
Las actuaciones, económicas y urbanísticas, se realizaron teniendo en cuenta las características de la población del barrio, que
requería una mejor movilidad diaria -debido
al elevado porcentaje de personas mayoresy nuevas políticas de acogida e integración -a
causa del número creciente de personas recién
llegadas-.
La actuación en Can Vidalet fue transversal,
afectando a empleo, participación, cultura, comercio, deporte, educación, igualdad de género,
equipamientos, calles, vivienda y tecnología de
la información, en una zona que contaba con
una población de 8.695 habitantes.
Veinticinco entidades del barrio jugaron un
importante papel en la elaboración del Plan de
Mejora, junto a un proceso participativo que
implicó a la ciudadanía en la reforma de sus
espacios comunes. n

Equilibrio territorial
Se elabora además un plan quinquenal de
mejora del espacio público en los barrios,
que vela por el equilibrio territorial de las actuaciones, con obras de mejora, renovación y
señalización de las infraestructuras urbanas,
como la adecuación del cruce entre las calles Isidre Martí y Lluis Millet, la reparación
del firme peatonal del Pont d’Esplugues o la
adecuación de la acera de plaça Santa Magdalena. n
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4. Ciudad

Construir el futuro
Uno de los objetivos más ambiciosos del último mandato fue construir la Esplugues del
futuro con un plan estratégico de ciudad. Una
Esplugues como una ciudad inteligente, con
retos y caminos a seguir para la cual se elabora el Plan Estratégico Smart City.
El plan se abrió a
la ciudadanía en abril
del 2018 para decidir,
entre las 15 líneas
de actuación que
contenía (agrupadas
en 5 ejes: Gobierno
inteligente y abierto,
Movilidad, Energía y
medio ambiente, Calidad de vida e innovación y
Desarrollo local), cuáles debían ser prioritarias.
Las votaciones se hicieron a través del portal de
participación espluguesparticipa.diba.cat.
Las líneas incluyen acciones para diseñar
un modelo de ciudad sostenible basado en un
uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC): sensores, paneles
informativos, plataformas digitales para interactuar con la ciudadanía... n

El plan Smart City
busca un modelo
de ciudad sostenible
basado en las TIC
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Mejores equipamientos
Otra línea de trabajo consiste en mantener
unos equipamientos de calidad al servicio de
todos. Para ello, se impulsa la construcción
de los nuevos mercados de Can Vidalet y La
Plana y se derriba el antiguo mercado de Can
Vidalet. También se mejora el Casal de Cultura Robert Brillas -ascensor y adecuación de
las escaleras- y se derriban las edificaciones
afectadas por la construcción del nuevo Centro Deportivo y Sociocultural de Can Vidalet. n

Cultura de proximidad
Para mejorar la red de equipamientos culturales de proximidad, se hacen trabajos de
restauración en el recinto histórico Pujol i
Bausis -muro e impermeabilización del horno
de botella-, se adecua y legaliza la instalación
eléctrica de Cal Suïs, se hacen reformas en los
vestuarios del campo de fútbol de Salt del Pi
y en los vestuarios y sistema de climatización
del campo del Molí y se hace un plan de mejora de los centros de Personas Mayores. n

4. Ciudad

Espacio público de convivencia
Otro de los objetivos estratégicos del mandato iniciado en 2015 consiste en diseñar un
espacio público que facilite la convivencia y
la cohesión. Para ello, se trabaja en remodelar parques y jardines: se actualizan sus

Se mejora la
accesibilidad de las
calles y se remodelan
parques y jardines
servicios y los espacios de juegos infantiles; se realiza la urbanización del interior de
manzana delimitada por las calles Pubilla
Casas, Pere Galvany, Hortensia y Menta, o
se estabiliza el muro de gaviones del Torrent

d’En Farré, y, en el parque de les Esplugues,
dentro de las inversiones decididas en el Presupuesto Participativo, se instalan boulders y
un street workout.
También se invierte en el cierre de parterres de la rambla del Carme o en nuevas urbanizaciones de calles y espacios públicos en
los diferentes barrios, la construcción de un
colector en la avenida Cornellà (entre El Gall
y avenida Sant Ildefons) y la mejora de la accesibilidad de diversas calles de la ciudad con
14 obras: Reforma y mejora de la accesibilidad
del cruce de la calle Ave María con la avenida
Ciutat de l’Hospitalet; la adecuación y mejora de la accesibilidad del cruce de la avenida
Ciutat de l’Hospitalet con Mar y Llevant y del
de la calle Narcís Monturiol con calle Alegria;
la reforma y mejora de la accesibilidad de la
calle Vicenç Bou (entre Eduard Toldrà y Isidre

13 millones de
euros
se invirtieron en la reforma integral del
Plan de Mejora Can Vidalet 2008-2018.
En diez años, se llevaron a cabo unas 40
actuaciones transversales.

Martí); la accesibilidad de la avenida del Torrent
y de la plaza Santa Magdalena; la adecuación
de la acera de la avenida dels Països Catalans;
la reforma y mejora de la accesibilidad de las
calles Serra del Montsec (entre Montesa y Joan
Tomàs i Pere), Bruc (entre plaza Sardana y Sant
Antoni Maria Claret), Gaspar Fàbregas (entre
Isidre Martí y Josep Argemí), Sant Francesc
Xavier, Sant Gabriel (entre Serra del Montsec
y avenida Cornellà), Francesc Llunell y el pasaje Ametllers.
A finales del 2018, se realizan trabajos de
mejora y acciones puntuales de reparación -alcantarillado, calzadas y aceras- en las calles
Eucaliptus, Magnòlies, Glicines y Cedres (entre
Serra del Cadí y avinguda Torrent).
Es preveu iniciar les obres dels carrers
Ignasi Iglesias i E. Juncadelles entre l’abril i el
maig del 2019 n

107.000 euros
se destinaron en 2017 a los nuevos
espacios para el ocio deportivo juvenil en
el parque de les Esplugues. A la zona de
skate y la pista de baloncesto se sumaron
dos boulders (escalada sin cuerda) y una
zona con aparatos de gimnasia.
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4. Ciudad

Movilidad y medio
ambiente
Para conseguir una movilidad más segura
y sostenible, se ha garantizado la conectividad a pie y en bicicleta con los municipios
del entorno, con la conexión ciclable con
Barcelona por la Diagonal y con los nuevos

Se ha garantizado
la conexión ciclable
con municipios
del entorno
carriles bici de avenida Països Catalans y de
Laureà Miró, que une el centro de Esplugues
con Sant Just.
También se ha potenciado el transporte
público dando preferencia a los modos ferroviarios (metro, tranvía, cercanías) con la
instalación de nuevas plataformas de bus,
medidas para minimizar las intersecciones y
las vías donde se producen más accidentes y
la mejora de pasos elevados a la altura de la
acera peatonal (Camí de Can Nyac, av. Jacint E.
Fontanet, av. Miranda). Asímismo, se ha regu-

lado la oferta de aparcamientos (zonas verdes
y azules) y las zonas de carga y descarga. n

Generaciones futuras y
naturaleza
Se promueve el conocimiento de la naturaleza con actividades en el parque natural
de Collserola o en los parques municipales,
con la Jugatecambiental, destinada a un público familiar e infantil. n

Facilitar el reciclaje
Se hacen actuaciones de ahorro y eficiencia
energética como la mejora del alumbrado
en La Bòvila, la remodelación del alumbrado
de las escaleras de la c. Nostra Senyora de
Lourdes y de la calle Ciutat de L’Hospitalet,
la mejora del alumbrado de los equipamientos deportivos o la participación en el programa de Marató d’Estalvi Energètic.
Además, se promueve el reciclaje y la recogida selectiva con la instalación de minideixalleries y se renueva el parque móvil municipal priorizando la adquisición de vehículos eléctricos. n

770 ciclistas al día
El carril bici de conexión desde la avenida
Països Catalans con la Diagonal de
Barcelona, que se estrenó en la primavera
de 2018, es utilizado por más de 770 bicis
al día. Mientras que por el carril de la calle
Laureà Miró, entre plaza Santa Magdalena
y Sant Just, pasan más de 700 al día.

1.100 kg de
minireciclaje
se han recogido en los contenedores para
la recogida de residuos especiales de
pequeño formato, desde que se instalaron
en marzo del 2018 en seis puntos de la
ciudad: 638 de pilas y baterías de móvil,
177 de aparatos eléctricos y electrónicos,
128 de bombillas, 124 de cds y dvds y 42 de
tóners de impresora.

Jugatecambiental
acerca a más de 2.600 personas cada
año a las actividades medioambientales
infantiles que se realizan en los parques
metropolitanos, y crece en participación.
Las actividades de la Fontsanta reciben a
1.374 personas en 2017, 1.140 en 2016; y
las de Can Vidalet, a 1.285 respecto a las
780 del año 2016.

1.643 euros
se ahorraron durante la 3ª Marató d’Estalvi
Energètic que tuvo lugar en 2018, el tercer
mes de febrero más frío de los últimos
35 años. El ahorro se destinó a la lucha
contra la pobreza energética. En la 3ª
maratón participaron 6 equipamientos
municipales y la mayoría de acciones de
ahorro partieron de propuestas de los
trabajadores y usuarios de estos espacios.

160.000 euros
costaron los trabajos de renovación
y adaptación de seis áreas de juegos
infantiles situadas en plaza Gandhi, Blas
Infante, Pons i Termes, Capgrossos,
Caterina Albert y Robert Brillas. Las obras
de mejora finalizaron a mediados de 2018.
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5. Bon govern

Bon
govern

5

Fomentar la participació i la implicació ciutadana en les polítiques
municipals, aplicar total transparència a la gestió, orientar
els serveis i la gestió a la ciutadania, promoure acords
amb altres administracions i modernitzar l’administració per
millorar l’eficiència dels serveis municipals es consideren
elements claus per promoure la qualitat democràtica i
el bon govern a l’Ajuntament. n
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5. Bon govern

La ciutadania decideix
Implicar la ciutadania en l’elaboració del Programa d’Actuació Municipal i en altres processos participatius, com el Consell d’Infants,
l’Audiència Pública de Nois i Noies o el Pressupost Participatiu, ha estat un dels eixos del
darrer mandat municipal.
L’any 2018, el Pressupost Participatiu arriba a la 5a edició i presenta novetats per augmentar la seva base participativa. El 2017 hi
havien participat més de
160 persones. El 2018 és
el primer any en què es
poden presentar propostes a través d’una
plataforma digital i Esplugues és el primer
municipi que rep el suport de la Diputació per
implementar aquesta eina participativa. Amb
ella, la ciutadania pot decidir en línia els projectes triats. Juntament amb trobades presencials,
van participar-hi gairebé 1.500 persones, que
van decidir a quins projectes per a la ciutat es
destinaria la quantitat de 267.500 euros. n

Es vol implicar
la ciutadania en
diversos processos
participatius
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919 participants
té la plataforma participativa d’Esplugues
a mitjans de febrer de l’any 2019.
Engegada a finals del 2017, l’eina digital
(espluguesparticipa.diba.cat) ja ha iniciat
6 processos participatius -Pressupost
Participatiu 2018 i 2019, Pla Jove 20192022, Pla Local d’Infància i Adolescència,
Pla de Promoció de la Convivència i el
Civisme i Pla Smart City- i compta amb 244
propostes ciutadanes.

280.000 euros
és l’import màxim que han de tenir les
propostes que es presentin a la 6a edició
del Pressupost Participatiu. Es tracta del
10% del pressupost municipal del 2019
destinat a inversions de l’Ajuntament, és
a dir, quelcom que es pugui construir o
adquirir i que perduri.

5. Bon govern

Transparència i qualitat
democràtica
L’abril del 2018, la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) destaca Esplugues com a
únic ajuntament en assolir el 100% dels indicadors a les 5 edicions del Segell Infoparticipa de transparència, un reconeixement que
enguany s’ha assolit novament.
Es tracta d’un reconeixement a la pàgina
web municipal, que compleix els 52 indicadors
fixats pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania
Plural (LPCCP) de la
UAB. Una certificació
del compromís municipal amb la transparència i la participació.
Els aspectes
avaluats giren al voltant de cinc àrees: qui
són els representants polítics, com gestionen
els recursos col·lectius, com gestionen els recursos econòmics (pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...), com informen de la
gestió dels recursos col·lectius i sobre el municipi i quines eines de participació proporcionen.
Amb l’objectiu de garantir l’accés de la
ciutadania a la informació pública i afavorir la
participació, el web municipal activa a inicis del
2016 el portal Govern Obert i Transparència, que

La transparència
permet a la
ciutadania avaluar
les actuacions dels
poders públics

agrupa serveis, tràmits i informació pública
d’interès, de forma clara i directa.
Tot i que molta de la informació ja es podia
consultar al web, aquest portal de transparència recull i organitza les dades sobre diversos
aspectes: informació institucional i organitzativa, gestió econòmica, acció de govern i normativa, contractes, convenis i subvencions...
Tant des del web com des del portal,
la ciutadania pot
accedir directament a l’agenda de
l’alcaldessa i dels
regidors i regidores,
conèixer els actes i
acords institucionals,
fer un seguiment de
l’execució del pressupost municipal o
accedir als processos participatius.
Finalment, a mitjans del 2018, el web
municipal incorpora Esplugues Obert (portalobert.esplugues.cat), amb informació visual
sobre pressupost, càrrecs electes i altres xifres
d’interès, dissenyada a partir de la plataforma
Gobierto. Tot plegat millora la qualitat democràtica del municipi, oferint a la ciutadania la
possibilitat d’avaluar les actuacions dels poders públics. n
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280 atencions
al dia
es van produir, de mitjana, l’any 2018 als
Punts d’Atenció a la Ciutadania (a pl. Santa
Magdalena, rambla Verge de la Mercè o
trucant al 900 300 082). El 2018 es van fer
un 9.15% més atencions que el 2017. El
servei de Cita Prèvia va tenir 6.401 visites
al llarg del 2018, la meitat, per tràmits
relacionats amb el padró d’habitants.

Bon Govern:
eficiència i qualitat
Promoure el bon govern és, per al darrer
mandat, consolidar l’austeritat en la despesa
mantenint l’eficiència i la qualitat dels serveis, però també fer públiques les agendes
polítiques o aprovar un codi ètic.
Amb l’objectiu d’aconseguir una administració que serveixi de manera més eficient
la ciutadania, es treballa per modernitzar
l’administració, per exemple, amb la implantació de l’Administració Electrònica, l’optimització
dels sistemes d’informació i comunicació (app,
xarxes socials...) i potenciant els recursos humans, promovent la motivació i el compromís,
per exemple, amb la celebració anual de la Setmana de la Qualitat.
A més, es fixen estàndards de qualitat

als serveis i es realitza una avaluació d’a
cord amb el Model Europeu d’Excel·lència
(EFQM). n

Atenció a la ciutadania
De cara a orientar els serveis i la gestió a la
ciutadania, es revisa el contingut de totes les ordenances municipals per a la seva simplificació
i actualització i s’optimitza el servei d’atenció a
la ciutadania, amb un nou servei de cita prèvia
(finals del 2016) i uns quioscos d’autoservei per
fer tràmits municipals (finals del 2017). També
es treballa per promoure acords amb altres
administracions, coordinant actuacions per a
la millora dels serveis. n

7.006 tràmits
digitals
s’han fet a través dels 3 quioscos
d’autoservei de la Casa Consistorial i els
dos Punts d’Atenció a la Ciutadania: 4.551
volants o papers impresos, 1.403 peticions
de cita prèvia, 838 cerques d’informació i
214 queixes i suggeriments.

3.000 estudiants
de primària
han participat, des de la seva creació l’any
2009, en el Consell d’Infants, una iniciativa
municipal que reuneix a infants de 5è i 6è
de les escoles d’Esplugues, per posar-se
d’acord sobre propostes relacionades amb
el seu entorn i la ciutat.

177 animals de
companyia
van ser donats d’alta al cens municipal
d’animals de companyia durant l’any 2018.
Es tracta d’un tràmit fet als Punts d’Atenció
a la Ciutadania a través del servei de Cita
Prèvia.

4.000
Nois i Noies
han participat en l’Audiència Jove des de la
seva creació. Una iniciativa que fomenta
la participació dels estudiants de 4t d’ESO
dels instituts i que genera pedagogia, debat
educatiu i propostes per a la transformació
de la ciutat.
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Grups polítics municipals

Esplugues avança i millora

Eduard Sanz
PSC

Els darrers 4 anys han estat fructífers per Esplugues.
El govern municipal del PSC ha complert amb la majoria de compromisos adquirits a l’inici de legislatura,
i és moment de retre comptes davant de la ciutadania.
Han estat anys intensos i de molta feina. Encara
moltes famílies pateixen les conseqüències de la crisi, i
la nostra primera prioritat ha estat l’ocupació, l’activitat
econòmica i l’atenció a les persones. Però també hem
millorat el nostre entorn, remodelant carrers, construint equipaments, millorant la neteja, les zones

verdes, o apostant per una mobilitat sostenible. Hem
generat nous serveis pel desenvolupament personal i
social en àmbits com l’esport, la cultura, l’educació, els
drets civils o la participació. És evident que no tot està
fet però som garantia de que la ciutat avança i millora.
Gràcies a tots els ciutadans i ciutadanes pel
vostre esforç i confiança. Plegats continuarem fent
d’Esplugues una ciutat millor.

Andalucía y Esplugues

Julio Roldán
CS

Encontramos cierta analogía política entre Andalucía y Esplugues. Seguramente algo tendrá que ver que Esplugues haya
sido tierra de acogida de ciudadanos del sur, que a lo largo del
siglo XX abandonaron su tierra en busca de un futuro mejor. El
Baix Llobregat junto con Hospitalet, también conocida como
“la novena provincia andaluza”, ha sido hasta la fecha un fiel
reflejo de los resultados que se daban en Andalucía. Esta
relación simbiótica entre Andalucía y Esplugues, ha producido resultados políticos similares en ambos territorios hasta
la fecha. Mayorías absolutas o muy amplias del PSOE allí,
PSC aquí; que llevan gobernando nuestra ciudad desde el

comienzo de la democracia. Decía la sra. Díaz (Susana) por
el mes de noviembre: “Andalucía será socialista otros 36 años
más”. La gente andaluza dijo basta y ha abierto la puerta a la
regeneración democrática tan saludable en cualquier lugar
donde hayan gobernado los mismos durante 40 años. En
Esplugues también nos gobierna la sra. Díaz (Pilar) desde
hace muchos años, y desde Cs queremos liderar ese cambio
tan necesario. ¿Será Esplugues socialista otros 40 años?
Llegamos al final de mandato municipal, que comenzó con
un pacto PSC con CIU y con la subida del IBI durante ese
período. Esto no te lo recordarán en este Pont.

Mediocritat

Oriol Torras
ERC

Ens sembla evident que cal un canvi profund. Portem
40 anys governats pels mateixos, i això no és sa ni higiènic. Hem perdut quatre anys miserablement amb
moltes paraules i pocs fets. En part, per culpa del pacte
amb CiU -ara PDEcat-, que va ser un pacte inútil a
canvi de res, però també pel nivell d’autosuficiència i
prepotència del PSC.
S’ha avançat tímidament amb algunes transformacions que, potser, i amb sort, a la llarga es veuran.
Però hem retrocedit en sensibilitat i empatia social;

hem vist connivència amb la repressió policial; hem
vist males maneres i criminalització de l’oposició; s’ha
consolidat un model de ciutat especulatiu i neoliberal, i
hem vist desviacions pressupostàries i indemnitzacions
indecents.
I el que més ens dol, perquè teníem moltes ganes
de confiar en aquest govern: ens han faltat a la paraula
donada. El 2016 vam votar a favor dels pressupostos,
a canvi de 6 tristos acords polítics. Tres anys després,
només n’han complert un.

Un mandato útil

Marcos Sánchez
PPC

Finalizamos la legislatura y es momento de hacer balance: Y debemos analizar el papel del gobierno municipal (primero en coalición con los separatistas del
PDCAT, y después en solitario los 9 concejales del PSC)
y nuestro papel como partido de oposición.
Si por algo se nos ha caracterizado al Grupo Municipal del PP esta legislatura es por nuestra utilidad.
Siempre que el gobierno municipal u otro partido de
la oposición ha planteado una propuesta que pudiera
mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos allí

hemos estado los concejales del PP dispuestos a escucharla, debatirla y apoyarla.
Hoy podemos concluir que nuestra ciudad está
mejor que hace cuatro años: con menos impuestos,
con más actividad económica, con mayor población,
con inversiones fundamentales dotadas presupuestariamente y en fase de ejecución.
Queda mucho por hacer y estoy convencido que el
PP se caracterizará en el futuro por la responsabilidad
y la vocación de servicio.
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No tenim un govern d’esquerres

Estefanía Zafra
ICV

El govern municipal del PSC es troba més còmode
pactant amb la dreta que pactant amb nosaltres la
millora de les polítiques socials. Va començar pactant
amb Pdecat, després amb Cs i per últim amb regidors
no adscrits, provinents d’aquests dos partits. La millor
inversió són les polítiques socials i aquí no hem trobat
complicitat en el govern municipal. L’habitatge públic
ha de ser lloguer i no de venda i ha de ser accessible
preferiblement per a la gent necessitada (Hem de subvencionar el pis als qui guanyen més de 50 mil euros?).
Política social és que tothom pugui accedir al serveis

públics i l’única manera de garantir-ho és amb la tarifació social establint els preus públics en funció de la
renda. El govern suspèn en sostenibilitat. Volem més i
millor reciclatge, apostar per les energies renovables,
més i millor transport públic, afavorir l’ecomobilitat
(bicicleta i anar a peu). I volem més llibertat, que es
respectin els càrrecs públics i que es garanteixi la lliure
expressió sense multes arbitràries a qui no pensi com
nosaltres.
No només volem una ciutat neta, volem una Esplugues al servei de la gent i no dels grans inversors.

Feina feta!

Santi Siquier
PDeCAT

El Grup Municipal del Partit Demòcrata a Esplugues
ha complert amb escreix els compromisos electorals.
La nostra presència al Govern local de 2015 a 2017
ha possibilitat la consecució de fites impossibles en
legislatures anteriors de Govern PSC en solitari. Estem
fent els Mercats a la Plana i a Can Vidalet on també es
fa el nou Pavelló Poliesportiu. Acabarem l’abandonat
Auditori. Hem promogut el primer Pla de Mobilitat Esplugues 2020 disposant ara de millors voreres, camins
escolars, carrils bici, aparcaments per a persones amb

capacitats diferents (Av Països Catalans, Plaça Mireia)
i l’acord amb la Generalitat per la necessària arribada
del metro L3 a Sant Joan de Déu i plaça Sta Magdalena.
Hem adequat carrers dels oblidats barris nord i centre
(passatge Nebot, Francesc Xavier, Emili Juncadella).
Hem promogut el Codi de Bon Govern i la transparència. Hem liderat la millora de la promoció econòmica
i d’ocupació de la ciutat, i hem atès les necessitats de
famílies necessitades, persones de pas migrades, i
dones maltractades. Som garantia de futur.

Qüestió de prioritats

CUP

Durant 4 anys hem aprés la diferència entre aprovar,
i fer (bé); S’ha aprovat una tarifació social a la piscina descoberta sense garantir que les beneficiàries
en siguin informades. S’anuncia un ‘Protocol contra
agressions masclistes’ sense presentar-lo als veïns
i veïnes. Es feliciten reactivant les obres dels Mercats Municipals, alhora que es perd l’oportunitat de
construir-hi els pisos protegits previstos, prioritzant
els beneficis d’una gran superfície als dels paradistes.
El CEM Can Vidalet, encara per fer, ja té un sobrecost
de mig milió d’euros. La “gran promesa per la reac-

tivació econòmica”, el Centre Comercial, comença a
cobrar-se les primeres víctimes; el comerç local. I
se’ns demana valorar la legislatura en 950 caràcters,
mentre el PSC utilitza tota aquesta publicació venent
els seus “projectes estrella”; com l’obra faraònica de
l’Auditori, que també volem una solució a aquell forat
que porta anys empantanegat però, a quin preu?
Alhora, el Casal d’Entitats ni està ni se l’espera
i, la majoria d’Entitats de Cultura Popular, segueixen
en condicions precàries i sense cap espai habilitat per
desenvolupar la seva activitat.

Defensa Permanent del que és Públic

Julián Carrasco
CE
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S’aproxima el final de mandat de les persones que
formem part de la Corporació local, com a representants de les diferents formacions polítiques.
Des de la candidatura Canviem Esplugues ens
agradaria assenyalar que hem treballat durant
aquest temps per introduir alguns elements de canvi
recollits en el nostre programa electoral.
Tanmateix, la realitat ens ha portat a constatar
que, només disposant d’àmplies majories, és possible l’aplicació d’aquestes mesures de calat que la
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ciutadania necessita.
Una de les nostres apostes prioritàries és la remunicipalització de serveis, des de la constatació d’un
major cost públic i del deteriorament en la qualitat
que comporta l’externalització.
Però no hem pogut implicar per a això a l’equip de
govern ni a altres forces polítiques. Hagués estat possible en àmbits com la neteja viària, parcs i jardins,
recollida d’escombraries, zona blava, arranjament
de les voreres.

Publicitat
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