PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019
PRIORITATS DE L’ACCIÓ MUNICIPAL
•
•
•
•
•
•

Fomentar el desenvolupament econòmic i territorial sostenible.
Afavorir la recuperació econòmica, reduint la burocràcia i facilitant l’activitat
amb l’objectiu de promoure l’ocupació.
Fomentar la cultura i l’educació en valors i civisme, amb diàleg i participació
de les entitats i els cambrilencs, establint nous mitjans de comunicació.
Fomentar la convivència i la cohesió social.
Impulsar l’execució d’infraestructures generals i millora de l’espai públic,
tenint en compte l’accessibilitat de la ciutadania.
Promoure una gestió dels recursos intel·ligent i responsable, optimitzant
l’eficiència interna de l’Ajuntament i dels espais municipals.

PROPOSTA DE VALORS
Aquest govern treballarà per posar en valor el seu compromís irrenunciable amb el
nostre país i amb les persones. Un compromís unit a una nova manera de fer
engrescadora i proactiva. Treballarem amb transparència, amb proximitat, amb
coherència, potenciant la creativitat, la innovació, l’ emprenedoria i el coneixement.
Aquests valors marcaran el nostre treball dia a dia.
Apostarem pel consens, pel diàleg, pel debat i per la implicació en aquest projecte
comú que és Cambrils. Assumirem responsabilitat amb lideratge i ho farem sumant i
integrant perquè ningú no se senti exclòs en aquest projecte que és el de participar
en la millora de la nostra ciutat, Cambrils.
EIXOS D’ACTUACIÓ:
1. CAMBRILS, MOTOR DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I DE CREIXEMENT
ECONÒMIC I DE L’OCUPACIÓ
2. CAMBRILS, CIUTAT DE QUALITAT I SOSTENIBLE
3. CAMBRILS, CIUTAT COHESIONADA SOCIALMENT I AL SERVEI DE ELS PERSONES
4. CAMBRILS, CIUTAT OBERTA: LA CONVIVÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ
5. CAMBRILS, CIUTAT INTEL·LIGENT I DEL BON GOVERN
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1. CAMBRILS, MOTOR DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I DE
CREIXEMENT ECONÒMIC I DE L’OCUPACIÓ.
1.1. PROMOCIÓ ECONÒMICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afavorirem l’ adaptació de la llei de simplificació administrativa en l’àmbit de les
activitats econòmiques promovent l’establiment de la finestreta única.
Donarem suport als emprenedors i al teixit empresarial constituït, tot ampliant el
catàleg de serveis de CAMBRILS EMPRÈN.
Eliminarem els obstacles per a la generació i desenvolupament de projectes
empresarials.
Acompanyarem tècnicament els processos d’ideació, creixement i consolidació de
nous projectes empresarials.
Promourem la gestió de la Torre del Llimó com un espai de referència al municipi
per al teixit productiu i emprenedor.
Impulsarem l’allotjament de projectes emprenedors “laboratori empresarial” en
règim de cowork I treball compartit.
Afavorirem l’arrelament de projectes d’economia com a jaciments d’ocupació molt
vinculats al territori físic en què es desenvolupen i com a motors per respondre
necessitats socials.
Promourem el desenvolupament d’un model integral de comerç i restauració
integrat en la trama urbana que doni resposta a la població de Cambrils.
Impulsarem un estudi de la situació del comerç que es treballarà de manera
concertada amb els agents i que suposarà l’aprovació d’un pla d’acció consensuat
que implementarem en aquest mandat.
Desenvoluparem línies de treball i d’ajudes destinades a afavorir el
desenvolupament sostingut del sector primari com a element de valor del territori.
Impulsarem línies de treball adaptades als sectors tractors del municipi: comerç,
restauració, turisme, nàutica.
Promourem l’arrelament en el municipi de projectes empresarials liderats per
joves, especialment pels ninis, per aturats de llarga durada i per dones que vulguin
reincorporar-se al món laboral treballant- hi directament.
Impulsarem l’ elaboració del pla director de desenvolupament econòmic de
Cambrils, en cooperació amb el territori.
Facilitarem informació sobre els locals buits i agilitarem , tant com sigui possible,
les tramitacions amb altres àrees municipals.
Promourem les comunicacions adequades de Cambrils i els seus polígons
industrials amb les grans infraestructures vials o d’altres mitjans de transport
(trens, ports, aeroports.
Impulsarem la millora del polígon industrial-comercial amb els serveis moderns i
adequats. De la programació urbanística (Belianes, Vilagrassa) cal passar a la
realitat, des de la iniciativa privada o assumint el repte des de l’ajuntament.
Fomentarem la cooperació i el concertació públic i privat en la gestió de les accions
de promoció econòmica a través de taules de treball institucionalitzades.
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•
•
•

•

Afavorirem la maduresa de les associacions amb l’objectiu final de crear un consell
econòmic i social que estigui preparat per assumir els reptes que Cambrils planteja
a nivell econòmic i social.
Promourem el desenvolupament del mercat com un equipament comercial que
reforci la cohesió de l’entramat urbà en què s’ubica i des d’on es promoguin hàbits
de vida saludable, així com els atributs de la nostra gastronomia.
Introduirem elements de modernització en la gestió del mercat ambulant i
protegirem la capacitat d’aquest actiu, dinamitzador de la zona de la Vila de
Cambrils, per crear riquesa i ocupació i poder així respondre a les necessitats de
consum de la població.
Promourem la diversificació dels sectors i productes propis de la Fira de Cambrils
per captar altres públics objectius preservant els seus valors d’ identitat.

1.2. POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
•

•
•
•

•

•

Fomentarem la cooperació públic i privat entre administracions públiques i entre
aquestes i els agents econòmics municipals, com a criteri general per garantir la
viabilitat dels projectes de dinamització econòmica i d’ocupació.
Treballarem conjuntament amb els ens locals veïns i amb els ens supra-locals a
l’hora de planificar i dur a terme actuacions en el propi municipi.
Ens esforçarem a detectar les necessitats formatives de les persones i les empreses
per a millorar l'ocupabilitat en el nostre territori elaborant programes conjunts.
Col·laborarem en l’establiment de canals de comunicació entre els centres
educatius, les empreses i les administracions per tal d’ajustar l’oferta de formació
professional a les necessitats locals del mercat de treball. De la mateixa manera,
crearem els òrgans consultius i de participació social que puguin vertebrar aquesta
comunicació.
Vetllarem per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb
especial atenció als col·lectius amb risc d’exclusió social, i també d’aquells que
tenen una integració més difícil en el mercat laboral : joves, dones, majors de 45
anys.
Millorarem la borsa de treball municipal de fàcil accés —operativa
telemàticament— perquè puguin accedir-hi ocupadors i demandants d’ocupació,
en coordinació amb les empreses del municipi i la resta de la comarca, per a
conèixer les necessitats del teixit empresarial.

1.3. TURISME
• Promourem les accions de segmentació i diversificació de l’oferta turística amb
l’objectiu d’ampliar la temporalitat turística.
• Treballarem per productes i apostarem per l’especialització del turisme familiar, de
sol i platja, gastronòmic, esportiu, i de negocis, entre d’altres; sense deixar de
treballar en nous i potencials sectors del mercat.
• Treballarem a favor del posicionament de destinació acollidora i amable amb el
turista, de la mà del Pla Amfitrions.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenciarem els recursos turístics de cadascuna de les zones territorials de
Cambrils.
Promourem certificacions de qualitat turística i altres segells de qualitat que
garanteixin els valors de marca del nostre municipi.
Impulsarem un nou pla d’usos per a les platges de Cambrils i impulsarem ’activitats
de temporada que millorin l’oferta d’aquests equipaments turístics i del seu
atractiu.
Seguirem apostant pel treball conjunt amb els empresaris turístics de Cambrils, per
elaborar entre tots l’estratègia turística de futur del municipi, en els fòrums com la
Taula de Treball o les Taules sectorials.
Afavorirem la implantació d’inversions turístiques de qualitat i de millora
qualitativa per a l’oferta global de la nostra destinació.
Liderarem projectes de singularitat i reconeixement per a les empreses turístiques
de Cambrils.
Col·laborarem amb el territori per enfortir els valors de qualitat de la marca Costa
Daurada, fent evidents els nostres valors diferenciadors i singulars.
Impulsarem projectes de comunicació i promoció de la nostra destinació aprofitant
sinèrgies amb altres institucions i municipis.
Aprofitarem la potencialitat de les xarxes telemàtiques que ens permetin ampliar
els contactes on line amb els nostres públics objectius.
Treballarem pel manteniment dels nostres mercats turístics més fidels, així com
per aconseguir la presència en mercats potencials que s’equilibrin amb la nostra
oferta específica.

1.4. URBANISME
•
•

•
•
•

•

Impulsarem l’adaptació del Pla d’ Ordenació Urbanística Municipal a les noves
realitats: Facilitarem la transformació del sòl necessari per a la implantació
d’activitats que ens ajudin a desestacionalitzar la temporada turística.
Impulsarem un estudi de les necessitats urbanístiques: classificació de sòl destinat
a ús hoteler, a apartaments d’ús turístic, a activitats de comerç, oci i etc. per
aconseguir definir el model de ciutat de referència en turisme familiar, esportiu,
gastronòmic.
Facilitarem la consolidació del PA-10 Belianes Est per motivar la implantació de
noves indústries.
Facilitarem la consolidació del PA-10 Belianes Est per motivar la implantació de
noves indústries.
Promourem la transformació de sòl del S-5 Belianes Sud per tal que juntament amb
el PA-10 Belianes Est formin una zona industrial que sigui capaç de ser competitiva
amb altres polígons industrials potenciant els seus punts favorables: proximitat a
les vies de comunicació (AP-7, Corredor del Mediterrani, Aeroport de Reus.....) i
situació estratègica en el Camp de Tarragona.
Promourem la rehabilitació i la renovació urbana amb possibles subvencions per a
aquells propietaris i comunitats de propietaris que sotmetin als seus edificis a les
ITE (inspeccions tècniques) i que millorin i adeqüin els seus habitatges i
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

instal·lacions comunes a la normativa vigent especialment pel que fa a la supressió
de barreres arquitectòniques.
Promourem el desenvolupament de les comunicacions amb la nova estació de
tren amb el desenvolupament del PA-6 Pinaret i la construcció del vial a la part sud
de la zona esportiva.
Transformarem les antigues infraestructures en eixos vertebradors del municipi:
Desmantellament de l’actual via del tren i la seva transformació en una via de
comunicació adaptada en el territori que ens ajudi a comunicar els barris de
ponent i de llevant amb el nucli.
Promourem la transformació de l’antiga CN-340 en via urbana impulsant la
transformació urbanística dels àmbits de gestió que la limiten: S4 Els Antígons i
PMU 1 L’Alforja.
Promourem la transformació de l’antiga CN-340 en via urbana impulsant la
transformació urbanística.
Incorporarem nous supòsits en el règim de comunicació prèvia per agilitzar el
tràmit administratiu de les sol·licituds d’obres.
Estudiarem l’ordenança d’ocupació de via pública per tal d’adaptar el mobiliari
normatiu a les noves necessitats del comerç i de la restauració. principalment a la
façana marítima.
Modificarem la Trama Urbana Consolidat (TUC) per tal de facilitar la implantació
del comerç en el nostre municipi.
Col·laborarem en la redacció el Pla Local d’Habitatge on s’aconsegueixi obtenir un
cens real dels habitatges ocupats i els no ocupats facilitant la destinació d’aquests
últims a lloguer social.
Fer compatible els usos del sòl no urbanitzable amb les activitats permeses pel text
Refós de la Llei d’Urbanisme (turístiques, lúdiques, esportives, etc).
Estudiarem el Pla Especial del Port de Cambrils i implementar mesures que
promoguin la supervivència de l’activitat pesquera.
Redactarem el Pla Especial de Catàleg de Masies en Sol No Urbanitzable per tal que
aquestes edificacions puguin renovar-se i complementar l’activitat agrícola
incloent o promovent altres usos com pot ser el turisme rural.

1.5. ACTIVITATS
• Regularitzarem les activitats econòmiques existents al Polígon industrial Belianes.
• Farem propostes d’adaptació de la normativa urbanística per tal de promoure el
creixement de les activitats econòmiques, la seva conciliació amb els usos
residencials immediats i el seu entorn urbà.
• Continuarem assessorant tècnicament les noves iniciatives empresarials.
• Col·laborarem per impulsar nous polígons industrials i en el manteniment i
adaptació dels sectors econòmics claus del municipi.
• Minimitzarem la intervenció administrativa en les activitats econòmiques.
• Promourem el compliment dels requisits materials de les activitats mitjançant
l’aprovació de Plans d’Inspecció objectius i ponderats.
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2. CAMBRILS, CIUTAT DE QUALITAT I SOSTENIBLE.
2.1. OBRA PÚBLICA I ESPAI PÚBLIC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenciació del transport públic impulsant que la nova estació d’ADIF es
converteixi en punt de connexió de ferrocarril, bus i taxi pel transport local i
comarcal com a punt d’accés al Camp de Tarragona.
Gestions amb les administracions corresponents per assolir aquests objectius i
projectes basics d’ordenació.
Permeabilitat de la via fèrria actual. A partir de l’ entrada en servei de la nova
estació, es desenvoluparan un seguit de projectes concrets d’urbanització dels
punts essencials de permeabilitat entre les dues parts de la via.
En funció de les possibilitats econòmiques s’aniran executant aquests projectes.
Desenvolupament del PAES (Pla d’acció per l’energia sostenible) actualment en
redacció per la Diputació de Tarragona per assolir els objectius ambientals del 2020-20.
Aplicació de les mesures del Pla en els edificis i equipaments amb els
corresponents projectes tècnics per estalviar en totes les fonts energètiques.
Desenvolupament d’ un projecte d’energia renovable al centre direccional amb
biomassa i fotovoltaica unificada per l’ajuntament, el pavelló i la piscina coberta.
Organització d’ actes dedicats a l’energia per sensibilitzar i assessorar la ciutadana
en temes energètics
Vial Charles Darwin que permetrà la connexió de la ciutat amb la nova estació
d’ADIF, així com amb la zona esportiva municipal amb enllumenat, arbrat, vorera i
carril bici, completant la urbanització al llarg de la Riera d’Alforja.
La creació de l’Avinguda de l’Esport, un vial que connectarà la zona esportiva amb
les infraestructures com l’autopista AP7 i l’autovia A7.
Avinguda Baix Camp-pont antiga n-340: Seguir amb l’eliminació de la barrera que
separa l’Eixample de la Pallissa.
Demolició del mur i del pont de l’antiga N-340 i reconstrucció del pont a l’alçada
del Passeig la Salle, permetent la sortida directe des de Països Catalans en direcció
Tarragona i l’accés directe desde l’antiga N-340 a la Riera d’Alforja.
Millora hidràulica de la Riera D’alforja, eliminació dels desbordaments i habilitació
d’ un accés de vianants per gaudir millor de l’espai
Extensió de la xarxa de fibra òptica municipal amb la finalitat de comunicar els
equipaments i els edificis municipals, col·locant els corresponents conductes en les
obres que s’emprenguin.

2.2. SERVEIS, I MEDI AMBIENT
•

Promourem la creació d’una nova brigada d’intervenció ràpida que tingui cura de
l’espai públic preparada per actuar amb immediatesa
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Farem d’ intermediaris amb les administracions superiors perquè portin a terme
l’ampliació de l’actual depuradora d’aigües residuals que doni resposta a les
necessitats presents i futures de la població de Cambrils.
Impulsarem la redacció del Pla Municipal dels Usos de l’Aigua. Posant especial
èmfasi en el reaprofitament d’aigües depurades o de menor qualitat.
Redactarem la nova ordenança Municipal de protecció del medi natural i de
defensa dels valors paisatgístics o usos de la plana agrícola tenint especial cura
amb la protecció de l’entorn i de la legalitat urbanística.
Dissenyarem el servei de recollida d’ escombraries i de neteja de la via pública
introduint valors d’eficiència i eficàcia.
Portarem a terme campanyes de sensibilització sobre la responsabilitat de tinença
d’animals domèstics
Promourem campanyes de civisme relacionades amb el respecte i bon ús dels
espais públics.
Millorarem la qualitat del paisatge urbà en carrers i espais de la ciutat
Desenvoluparem estratègies d’eficiència energètica per optimitzar la utilització de
recursos, amb incorporació de prestacions i reducció de costos i consums. Aquesta
estratègia s’ha de concretar també amb un pla d’estalvi en la prestació de serveis
municipals.
Impulsarem accions que minimitzin la contaminació acústica a Cambrils.
Ampliarem la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
Promourem el reciclatge i la reducció de residus.

2.3. SEGURETAT I MOBILITAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenvoluparem un model integral de Policia Local i oferirem als ciutadans un
servei de seguretat i prevenció de qualitat, especialitzat capaç de respondre
davant dels canvis i noves dinàmiques sorgides com a gran ciutat.
Impulsarem plans i accions que millorin els índex actuals de seguretat pública a
Cambrils.
Desenvoluparem i implantarem els Procediments Normalitzats de Treball (PNT)
com a eina principal per assegurar la qualitat en la realització de serveis i activitats.
Fomentarem i promocionarem la formació, la participació, el treball en equip i la
transversalitat de la Policia Local.
Enfortirem i facilitarem la coordinació, col·laboració i actuació amb la resta
d’operadors de la protecció pública.
Aplicarem i adaptarem les Noves Tecnologies a la Policia Local que millorant la
seguretat del ciutadà.
Impulsarem la creació del voluntariat de protecció civil, tot i fent partícip a la
població de la seguretat i de la prevenció de riscos.
Revisarem i actualitzarem els plans d’emergències, d’autoprotecció i actuació en
grans concentracions humanes a les necessitats reals.
Fomentarem el civisme i vetllarem per fer complir les normes de convivència.
Promourem la formació en Educació viària i seguretat dels cambrilencs.
Potenciarem una Policia Local de proximitat, tot apropant-la a la ciutadania.
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•

Analitzarem i actualitzarem el transport urbà i interurbà adequant-lo i adaptant-lo
a les necessitats de mobilitat actuals. Millorant la connectivitat i accessibilitat de
Cambrils.
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3. CAMBRILS, CIUTAT COHESIONADA SOCIALMENT I AL SERVEI DE
LES PERSONES.
3.1. CULTURA I FESTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Cercarem solucions a la situació actual del teatre auditori i palau de congressos.
Treballarem en la reactivació i posicionament del Centre Cultural com espai de
referència en la creació, formació, i producció cultural del municipi.
Donarem suport a totes les accions promogudes per les Entitats Culturals i Festives
del municipi, per tal de contribuir a l’enfortiment de la xarxa social i el recolzament
dels elements d’ identitat.
Consolidarem el Festival Internacional de Música de Cambrils (FIM), com un
esdeveniment de referència en el territori i l’agenda musical del país
Promocionarem el patrimoni i el calendari festiu del municipi, amb la col·laboració
activa de les entitats per potenciar la participació dels ciutadans i reforçar el
sentiment de pertinença i identitat.
Donarem suport a les arts creatives, donant un paper rellevant als artistes locals
posant en valor la seva obra, i emprenent accions que potenciïn la cultura com a
un del eixos dinamitzadors del municipi
Impulsarem la creació de noves activitats per tal que la Biblioteca municipal
continuí essent un referent cultural per a la ciutadania.
Desplegarem el Pla de Millora dels Espais Museístics de Cambrils.
Impulsarem el Patrimoni Històric de Cambrils com element dinamitzador de
turisme cultural, amb la implementació de les noves tecnologies Smart City.
Consolidarem polítiques de memòria col·lectiva amb la potenciació d’accions a
través de les accions de l’Antena del coneixement, l’Arxiu Municipal amb el seu
fons documental i la seva digitalització que facilitaran una aproximació a la
ciutadania.
En el marc del Consorci de Normalització Lingüística impulsarem nous programes
específics de dinamització, difusió i promoció per tal d’estendre el coneixement de
la nostra llengua entre els nouvinguts i promoure’n l’ús social.

3.2. EDUCACIÓ
•
•
•
•

Participarem en la programació de l’ensenyament: en l’oferta educativa, en la
programació de la formació professional, en la determinació del calendari escolar,
en els diferents nivells de consells escolars.
Col·laborarem en les activitats extraescolars, en el servei de menjador i en el de
transport escolar.
Participarem en el procés de matriculació amb voluntat d’implicació per impulsar
polítiques d’integració en l’àmbit local.
Participarem en la gestió de centres sota la titularitat de l’Ajuntament amb conveni
amb la Generalitat: Escola d’Adults, Llar d’Infants, UEC i PTT.
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•
•

•

•

•
•
•
•

Impulsarem Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) de Cambrils com a pla director de les
estratègies formatives, elaborat conjuntament amb tota la comunitat educativa i
adaptat a les noves realitats socials de Cambrils.
Donarem valor al Consell Municipal Escolar com a òrgan consultiu, a través del
Consell Permanent, tot creant comissions de treball per atendre la comunitat
educativa des d’una visió més propera i amb una perspectiva de futur i participació
continua.
Impulsarem l’Escola de pares i mares, un espai de formació i reflexió sobre aspectes
relacionats amb les funcions parentals, tenint un caràcter preventiu per millorar
conductes, com també per l’adquisició de conductes saludables per la dinàmica
familiar.
Millorarem l’acció educativa mitjançant la corresponsabilitat dels diferents agents
o entitats de Cambrils, per treballar la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i l’ús
de la llengua catalana i tradicions del país. Promourem l’aplicació de programes
educatius adreçats a la immigració i col·laborarem en l’activitat docent amb suport
pedagògic, material i equipament o programes educatius específics.
Implantarem Estudis Universitaris al municipi i farem de Cambrils una ciutat
universitària a través de l’Antena de Coneixement. Potenciarem la formació de
programes per als joves que vulguin seguir estudis sobre agricultura i pesca.
Gestionarem i col·laborarem amb l’Escola Municipal de Música de Cambrils,
garantint la seva continuïtat.
Impulsarem projectes dirigits a als joves d’edats compreses entre els 16 i els 18
anys, que no obtenen el graduat escolar amb l’objectiu de situar-los i orientar-los
segons l'oferta formativa i ocupacional del moment.
Promourem l’aplicació de programes de formació, orientació i inserció. Activitats
formatives sobre les competències laborals i socials de cada usuari que els faciliti
la incorporació al món del treball.

3.3. POLÍTIQUES SOCIALS
•
•

•
•
•
•
•

Potenciarem les polítiques de benestar social, en pro de l’equitat i transformació
social, en contra de la pobresa i l’exclusió social.
Incrementarem la dotació pressupostària destinada a programes socials.
Adequarem la Cartera Municipal de Serveis Socials a l’actual situació social i
econòmica.
Augmentarem les prestacions econòmiques i ajuts destinades a la cobrir despeses
bàsiques i/o necessitats bàsiques.
Ampliarem la cobertura de les prestacions, modificant els requisits d’accés a
determinades subvencions, de manera que pugin tenir accés col·lectius que
actualment es queden exclosos.
Impulsarem la modificació de les ordenances fiscals amb l’objectiu de reduir el
copagament dels serveis socials bàsics, amb exempcions per a persones amb
menys renda o amb situació de dependència.
Implantarem un servei d’emergència social amb dotació pressupostària suficient,
per tal que disposi dels recursos humans i materials necessaris per atendre les
situacions d’emergència social de forma ràpida i eficient.
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•
•
•
•

Facilitarem l’accés a l’habitatge a persones i famílies amb situació de vulnerabilitat
social i/o emergència social.
Enfortirem les prestacions de suport a la infància i a les famílies d’acord a la
conjectura econòmica actual.
Promourem l’acció comunitària intercultural, així com la mediació comunitària
orientada a la prevenció de conflictes i a fomentar la interacció i col·laboració entre
diverses comunitats culturals.
Donarem continuïtat a serveis i projectes municipals que donen resposta a
necessitats específiques de persones amb discapacitat i/o dependència, tals com
l’esplai “El Gripau Blau”, el servei “Tardes al Casal “ i el “Transport adaptat
municipal”.

3.4. GENT GRAN
•
•
•
•
•

Promourem la participació activa d’aquest col·lectiu i garantirem la qualitat de
vida i dignitat en el procés d’envelliment.
Elaborarem i desplegarem un Catàleg de recursos municipals per a la gent gran
Desplegarem polítiques de foment de les relacions intergeneracionals.
Redactarem un Pla de treball per a la promoció de l’envelliment actius: formació i
capacitació / participació social /promoció d ela cultura i el lleure / serveis per a la
promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència.
Confeccionarem i celebrarem el calendari d’actes internacionals amb la pertinent
campanya de sensibilització : Dia Europeu de la Solidaritat i Cooperació entre
Generacions (29 d’abril) /Celebració del Dia Mundial de Presa de Consciència de
l’Abús i el Maltractament a la Vellesa (15 de juny) /Celebració del Dia Internacional
de les Persones Grans (1 d’octubre)

3.5.ESPORTS
•
•

•
•
•
•
•

Facilitarem l’accés dels cambrilencs i cambrilenques a l’esport, com una de els
activitats que formen part del benestar, la cultura i la salut de la comunitat.
Redactarem els eixos estratègics de l’Esport de Cambrils, per definir necessitats i
objectius de l’esport local que contemplin accions i projectes esportius adreçats a
reforçar la integració social, la salut i la qualitat de vida i els valors educatius de la
ciutadania.
Impulsarem la creació del Consell esportiu local, per tal d’establir sinèrgies de
col·laboració en el disseny de les polítiques municipals sobre l’esport amb les
entitats i clubs de Cambrils.
Impulsarem la creació d’unes olimpíades esportives escolars a nivell local.
Mantindrem l’activitat esportiva a la platja durant tot l’any, amb especial atenció
als esports nàutics.
Promourem la realització d’esdeveniments esportius d’alt nivell, per identificar
Cambrils com a destinació turística esportiva.
Consolidarem la festa de l’esport, reconeixent la tasca feta pels esportistes i les
entitats locals.
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•
•
•

Millorarem el manteniment i sostenibilitat dels equipaments esportius municipals,
Participarem en el Jocs del Mediterrani, i promourem el voluntariat esportiu.
Desplegarem els criteris de la xarxa espanyola de Ciutats Saludables i
desenvoluparem una experiència pilot al barri de la Parellada.

3.6. JOVENTUT
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Redactarem i implementarem el Pla local de joventut 2016-2019 de manera
participativa
Constituirem l’òrgan de participació juvenil que podrà incidirà en la elaboració dels
pressupostos participatius de la política municipal de joventut
Farem una programació permanent de la sala polivalent de l’Ateneu Juvenil, per
tal de dinamitzar-la i fer-ne un espai de referència.
Millorarem la gestió de l’Ateneu Juvenil, a través de models de gestió compartida
per tal de convertir-lo en veritable espai de trobada, de serveis i de recursos per als
joves
Facilitarem i disposarem de recursos i serveis per a fomentar l’emprenedoria
juvenil i l’economia social, a través de potenciar l’espai jov job.
Potenciarem l'associacionisme juvenil com a àmbit d’educació integral infantil i
juvenil i com a marc transformador i d’aprenentatge, a través de formacions,
subvencions o visibilitat, entre d’altres estratègies que n’assegurin a la vegada el
suport i l’autonomia.
Farem del Punt d’Informació Juvenil (PIJ) un espai físic i virtual dinàmic, ple
d’informació àmplia, completa i útil sobre aquells temes que interessen als joves i
amb altres serveis d’informació, com el Servei d’Assessorament Laboral, la Borsa
d’Habitatge municipal, la Borsa de Treball municipal, etc.
Per tal de reforçar l'orientació professional, introduirem aquest acompanyament
en els centres educatius, d'acord amb el consell escolar i els representants de
l’alumnat, millorant l'accés dels joves a la informació sobre oportunitats
professionals.
Facilitarem al jovent la informació i les eines necessàries per tal que tingui accés al
programa de Garantia Juvenil, adaptant la seva aplicació a la realitat del territori i
de Cambrils amb la col·laboració de les entitats juvenils.
Fomentarem iniciatives de treball cooperatiu i espais de coworking jove que
ajudin els emprenedors a reduir les despeses de local i manteniment.
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4. CAMBRILS, CIUTAT OBERTA: LA CONVIVÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ.
4.1.PARTICIPACIÓ CIUTADANA
•
•
•
•
•
•
•
•

Afavorirem la implicació de la ciutadania en la presa de decisions sobre els afers
públic apoderar-la per a la dinamització comunitària.
Desplegarem un nou Pla de dinamització del teixit associatiu i avançarem en la
promoció del voluntariat.
Posicionarem el Servei d’Assessorament a Entitats i l’emprenedoria social.
Millorarem l’efectivitat i incidència transformadora dels consells consultius, com
espais de deliberació i participació de les entitats en les polítiques municipals.
Creant el Consell de Ciutat.
Impulsarem espais de participació ciutadana en dos sectors primordials: la infància
i l’activitat econòmica i laboral. (Consell d’Infants i Consell Econòmic i Laboral).
Recuperarem les garanties dels drets de la ciutadania a través de la figura del
Defensor de la Ciutadania i de l’Oficina del Consumidor.
Estudiarem propostes per al desplegament de pressupostos participatius en
diferents polítiques municipals.
Avançarem per a la corresponsabilitat en la gestió de la cosa pública, a través de
models de gestió col·laborativa: entre l’Administració i la societat civil organitzada
(entitats del Tercer Sector, plataformes cíviques, moviments socials...) que permeti
a la ciutadania implicar-se en més o menys grau en la gestió d’espais i equipaments
públics.

4.2. COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
•
•
•
•

Farem de Cambrils, una ciutat que fomenti els valors de la solidaritat, la justícia i
drets humans universals
Elaborarem i desplegarem les directrius estratègiques per una política municipal
de cooperació al desenvolupament .
Incrementarem l’aportació municipal als projectes de cooperació al
desenvolupament, a través del Consell de Cooperació Cambrils Ciutat Solidària.
Treballarem amb les entitats i ONGD en el treball de sensibilització de la ciutadania
en els valors de la solidaritat i la cooperació.

4.3. IMMIGRACIÓ I DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
•
•

Revisarem i ampliarem el Servei Municipal d'Atenció a l'Immigrant perquè passi a
ser un espai d’apoderament i recursos per als usuaris, promovent la integració
social, laboral i comunitària.
Crearem un Banc del Temps per a col·lectius vulnerables per a que puguin
apoderar-se i ser una eina de sociabilització.
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•
•
•

Desplegarem projectes de treball comunitaris i mediació intercultural en els barris
de Cambrils que ho requereixin.
Reforçarem el servei de Mediació Comunitària intercultural orientada a la
prevenció de conflictes.
Destinarem els recursos necessaris a l’aprenentatge i l’ús de la llengua,
intensificant l’activitat normalitzadora de la llengua i la cultura catalana.

4.4. POLÍTIQUES D’IGUALTAT I DRETS CIVILS
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implementarem la igualtat de gènere com a concepte transversal en totes les
polítiques públiques del municipi.
Garantirem i desenvoluparem la igualtat de gènere en l’àmbit laboral a través del I
Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes de l’Ajuntament de
Cambrils.
Elaborarem i implementarem el II Pla municipal d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes garantint i desenvolupant l’equitat de gènere al municipi.
Combatrem la violència de gènere, potenciar el Servei municipal d’Informació i
Atenció a les Dones, sensibilitzar per a la igualtat de gènere promovent actituds
igualitàries en tots els àmbits de la vida quotidiana i fomentar la coeducació des
de la infantesa a través del Servei de Coeducació i Salut Escolar.
Potenciarem el Consell de Dones promovent la seva participació en les polítiques
municipals.
Garantirem i desenvolupar els drets de lesbianes, gais, bisexuals i transgènere i
intersexuals (LGBTI) per assegurar que en l’àmbit municipal es pugui viure la
diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
Redactarem i implementarem el II Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Cambrils
conjuntament amb tots els agents socials del municipi.
Potenciarem la xarxa de treball en grup per a millorar la participació i el diàleg
social en el disseny, implementació, seguiment i avaluació del Pla Local d’Inclusió
i Cohesió Social de Cambrils.
Implantarem l’eina informàtica per a centralitzar i recollir les dades socials de
Cambrils.
Crearem un cercador a la web municipal de serveis i recursos socials adreçats a la
ciutadania.
Impulsarem mesures per a incrementar l’oferta de lloguer social a Cambrils.
Implantarem estratègies per reduir el malbaratament d’aliments i fer-los arribar a
la població en situació d’exclusió social.
Donarem suport a les iniciatives de les entitats socials.

4.5. SALUT
•

Potenciarem el Pla de Seguretat Alimentària i el pla de Sanitat Ambiental al
municipi de Cambrils.
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•
•
•
•

Potenciarem i desenvoluparem el projecte Cambrils municipi cardioprotegits
(dotar a la població de recursos per minimitzar el temps de resposta en cas
d’aturada cardíaca i reduir el nombre de morts sobtades).
Potenciarem el servei de coeducació i salut Escolar, procés d’educació amb
l’objectiu de poder tenir una vida sana i participar de la salut col·lectiva.
Difondrem programes d'alimentació saludable i activitat física.
Col·laborarem amb entitats i fundacions per enfortir les associacions de suport a
malalts i els seus familiars.
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5. CAMBRILS, CIUTAT INTEL·LIGENT i DEL BON GOVERN
5.1. TRANSPARÈNCIA, NOVES TECNOLOGIES I CIUTAT INTEL·LIGENT
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Apostarem per una administració transparent, eficaç i que optimitzi els recursos
per procurar els millors serveis per a al ciutadania.
Desenvoluparem el Pla Estratègic de Cambrils Ciutat Intel·ligent, a través de
processos participatius amb la ciutadania.
Aprovarem l’ordenança municipal de la transparència, per incrementar els nivells
de transparència en al gestió municipal.
Publicarem el portal de la transparència, amb tota la informació rellevant de
l’activitat municipal.
Millorarem la implementació de l’administració electrònica 24/7, així com la
carpeta ciutadana amb serveis avançats; la signatura electrònica en les relacions
amb els ciutadans, les empreses i les altres administracions i en els processos de
contractació i relació amb els proveïdors.
Treballarem per un accés obert i normalitzat de les bases de dades de l’Ajuntament
(Open Data).
Elaborarem un catàleg de serveis municipals que identifiqui clarament els tràmits
de l’ajuntament, la documentació necessària per a processar-los i el temps de
resposta establert.
Establirem canals i espais de queixes, suggeriments i incidències. Amb indicadors
de qualitat.
Treballarem per a fer efectiu el desplegament d’infraestructures de
telecomunicacions al municipi.
Implantarem plataformes per la co-creació i coparticipació per la proposta d’idees
per millorar tant els serveis com la ciutat dins l’estratègia de Cambrils Govern
Obert.
Implantarem una plataforma de formació virtuals.

5.2. SERVEIS DE COMUNICACIÓ
•
•
•

Estructurarem un sistema fàcil i àgil d’informació d’agendes dels regidors i una
agenda unificada que reculli tots els actes i activitats de la ciutat.
Treballarem per tornar a obrir l’emissora municipal de Ràdio Cambrils.
Donarem compte de l’estat d’execució del PAM amb un pressupost obert.

5.3. HISENDA MUNICIPAL I GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
5.3.1 HISENDA MUNICIPAL
•

Crearem un servei especialitzat en la captació de subvencions supramunicipals,
posant èmfasi en els programes de finançament de la Unió Europea, així com la
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•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

recerca de subvencions per al cofinançament tant d’inversions com de despesa
corrent.
Treballarem per assegurar la sostenibilitat i el finançament dels serveis públics
municipals, tendint a una imposició més progressiva que tingui en compte als més
necessitats i el suport a l’activitat econòmica de la ciutat, mantenint criteris de
prudència financera en la previsió d’ingressos i despeses.
Reduirem la càrrega financera.
Contindrem la despesa corrent prioritzant i revisant el nivell de prestació de
serveis, amb la revisió exhaustiva dels contractes actuals relatius a compres i
contractació.
Implantarem la contractació electrònica, automatitzant el procediment de
licitacions i la contractació per via telemàtica, garantint, agilitat, eficiència i els
principis bàsics de la contractació pública (llibertat d’accés a les licitacions,
publicitat i transparència dels procediments, no discriminació i igualtat de
tractament entre els candidats) amb l’objectiu de reducció de costos, optimitzant
així el procés de compres i contractació.
Elaborarem i actualitzarem els plans d’usos dels actuals equipaments municipals
per reconèixer la viabilitat, per tal de rendibilitzar econòmicament el patrimoni
municipal.
Ajustarem i renegociarem els contractes amb proveïdors, prioritzant el
manteniment dels serveis.
Mirarem d’ aconseguir la màxima eficiència en la contractació de l’Ajuntament i
Organismes Autònoms, per tal de garantir estalvis econòmics.
Crearem processos de participació i millorem progressivament en l’àmbit intern de
l’Ajuntament, per garantir un millor funcionament i optimització dels recursos.
Assegurarem una anàlisi de la situació dels impostos i taxes per assolir una fiscalitat
més equitativa.
Assegurarem transparència en la gestió de l’Ajuntament i les societats municipals,
fent pública tota la informació.

5.3.2 GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
•
•
•
•
•

•

Impulsarem l’aprovació de la Relació de Llocs de Treballs (RLT) de l’Ajuntament,
com a eina principal per ordenar tot el sistema d’accés, promoció, provisió,
formació i retribució dels treballadors i treballadores municipals.
Establirem una relació fluïda, directa i lleial amb els representants dels treballadors
municipals.
Facilitarem la mobilitat interna i la recol·locació dels treballadors.
Elaborarem una proposta de pacte conveni i la negociarem amb els agents socials.
Instal·larem bústies de suggeriments i propostes, de manera que el col·lectiu de
treballadors municipals puguin fer arribar les seves inquietuds i propostes de
reformes, canvis i millores de la gestió municipal. Un cop analitzades, en cas que
siguin escaients, s’implementaran.
Fomentarem la participació dels treballadors municipals que contribueixi a
potenciar l’intercanvi de coneixements tècnics i l’experiència acumulada en el
disseny, l’execució i l’avaluació dels serveis municipals i de les polítiques públiques.
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•
•
•

Durem a terme una sistematització per evitar inconsistències i solapaments de
tasques i funcions.
Promourem la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’organització
municipal.
Implicarem el personal municipal en els processos de millora de la gestió
municipal.
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