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Eix 1: POLÍTIQUES SOCIALS I PER A LA IGUALTAT 

 

 

Garantir l’atenció a les necessitats bàsiques de les persones perquè puguin viure 

dignament i desenvolupar al màxim les seves capacitats en igualtat de condicions, així 

com totes aquelles accions necessàries per mantenir i reforçar la cohesió social. 

 

1.1. ACCIÓ SOCIAL  

Actuacions: 

ð Elaboració i execució d’un Programa de lluita contra la pobresa infantil  

ð Creació d’una Taula de coordinació amb entitats del Tercer Sector  

ð Elaboració i execució d’un Programa contra la pobresa energètica  

ð Redacció i posada en marxa un Programa de formació i inserció laboral per 

a les persones amb risc d’exclusió social  

ð Revisió dels barems d’ajuts en base al sistema de tarificació social 

municipal 

ð Desenvolupament de mecanismes de suport a les unitats familiars per 

donar resposta a les seves necessitats i millora del seu benestar 

ð Actuacions entorn a la infància en el marc del Pla Local d’Infància i 

adolescència 

ð Millora i optimització dels serveis d’atenció a la dependència i discapacitat 

ð Elaboració d’un nou Pla d’Inclusió de persones amb discapacitat 

 

1.2. HABITATGE  

Actuacions: 

ð Elaboració d’un nou Pla Local d'Habitatge amb una clara orientació social 

ð Reestructuració de l’empresa municipal d’habitatge FORUM 

ð Ampliació del parc d'habitatges de lloguer assequible 

ð Posada en marxa d’un programa d'inspecció i intervenció d’habitatges. 

Aplicació del “Programa d’inspecció i intervenció de l’Ajuntament de 

Manresa sobre els habitatges desocupats en situació anòmala” 

ð Posada en marxa de polítiques de concertació o aplicació de mecanismes 

legals per a l’obtenció de pisos i ampliar el parc d’habitatges de lloguer 

social 

ð Seguiment del compliment de les mesures que preveu la llei 24/2015 
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ð Inscripció dels pisos de titularitat municipal al Fons Català d’Habitatges de 

lloguer destinats a polítiques socials 

ð Manteniment del Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH) 

ð Foment de les xarxes de suport a les persones afectades pels possibles 

desnonaments. Facilitar la formació dels voluntaris i la cooperació entre 

elles 

 

1.3. SANITAT  

Actuacions: 

ð Desenvolupament del Pla de Salut 2015� 2019 

ð Posada en marxa i manteniment el Programa Manresa cardioprotegida 

ð Revisió i millora del pla d’inspecció per la seguretat alimentària 

 

1.4. GENT GRAN 

Actuacions:  

ð Disseny i desenvolupament d’actuacions per fer de Manresa una ciutat més 

amable i accessible per la gent gran  

ð Desenvolupament d’actuacions en defensa dels drets de la gent gran i de la 

seva vàlua com a actius socials 

ð  Vincular la participació de la gent gran en polítiques que els afectin 

directament a través del consell municipal de la gent gran  

ð Campanya per augmentar la xarxa d'acompanyaments per a la gent gran 

que viu sola  

ð Promoció i realització d’actuacions per fomentar un envelliment actiu i la 

millora de qualitat de vida de la gent gran 

 

1.5. INFÀNCIA I JOVENTUT  

Actuacions: 

ð Incorporació de la visió dels infants i els joves en totes les polítiques que els 

afectin directament: potenciar el consell d’infants, el consell d’adolescents i 

el de joves, així com processos participatius de consulta puntuals 

ð Promoció d’activitats d'oci sa i econòmic per a joves, així com suport a 

l’accés a activitats culturals, recreatives i innovadores  

ð Millora dels parcs i altres espais d’oci per als infants  

ð Potenciació de l’Oficina Jove del Bages com a centre neuràlgic de les 

polítiques transversals de suport als joves vers la plena emancipació 
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ð Promoció i realització d’actuacions d’informació, formació, foment de 

l’emancipació i la participació de la joventut 

 

 

1.6. ENSENYAMENT I UNIVERSITATS 

Actuacions: 

ð Desplegament dels equipaments educatius necessaris per als propers cinc 

anys conjuntament amb la Generalitat  

ð Col·laboració entre els centres educatius i l’administració municipal per 

afavorir l’èxit escolar, la dinamització  i la normalització educativa 

ð Suport i difusió d’experiències innovadores per a l’acollida i 

acompanyament, especialment al final de l’escolaritat  

ð Producció de materials didàctics i serveis educatius per difondre el 

patrimoni històric, artístic i natural de la ciutat, així com fomentar hàbits 

saludables i de respecte al medi ambient. 

ð Promoció de Manresa com a ciutat universitària de la Catalunya Central  

ð Potenciació del traspàs de la recerca en el teixit empresarial i ciutadà  

ð Suport als projectes educatius de foment de la cultura emprenedora i 

solidària 

ð Suport a l’adquisició de competències en noves tecnologies i 

desenvolupament de les intel·ligències múltiples 

ð Posada en marxa del Pla Educatiu d’Entorn 

ð Ampliar places a la Unitat d’Escolarització Compartides 

ð Implicació municipal en la formació professional dual 

ð Implicació municipal en la millora dels espais destinats a la Formació 

Professional 

ð Ampliació dels programes de foment a l’emprenedoria i el cooperativisme 

com a models de treball en equip per les escoles, instituts i universitats 

ð Consolidació dels elements d’identificació i promoció del Campus Manresa 

 

1.7. CULTURA  

Actuacions: 

ð Revisió del Pla d'Equipaments Culturals  

ð Elaboració d’un pla director del Teatre Conservatori  

ð Dinamització del Museu Comarcal  

ð Impuls de l’activitat musical amb la complicitat de les institucions i entitats 

de la ciutat 
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ð Promoció d’accions d'art efímer 

ð Desplegament de la Capitalitat Cultural de Manresa 

ð Embelliment dels edificis i façanes de la ciutat per mitjà de la producció 

d’accions vinculades a les arts plàstiques i visuals 

ð Dinamització i ampliació dels espais de producció i difusió artística, així com 

d’intercanvi del coneixement i el pensament 

ð Apropament de la cultura als col·lectius més vulnerables 

ð Obertura dels equipaments culturals per al foment de l’estudi i el 

coneixement 

 

1.8. ESPORTS  

Actuacions: 

ð Apropament de l'esport als barris 

ð Creació, arranjament i difusió de circuits per a caminants i corredors 

aprofitant el parc del Cardener i els turons de la ciutat.  

ð Potenciació de l’esport escolar  

ð Potenciació esportiva i de lleure de l’Anella Verda.  

ð Desenvolupament del pla director de la Zona esportiva del Congost  

ð Reconeixement a l’excel·lència esportiva i als fets històrics i/o grans 

esportistes de la ciutat 

ð Millora de la qualitat de la gestió dels clubs esportius, com a principals 

agents de promoció de l’esport a la ciutat 

ð Desplegament de projectes d’esport inclusiu, facilitant l’accés a la pràctica 

dels col·lectius més vulnerables 

ð Modernització de les instal·lacions esportives dels diferents barris de la 

ciutat 

 

1.9. DONA 

Actuacions: 

ð Elaboració d’un nou Pla d'Igualtat entre dones i homes a la ciutat de 

Manresa, i el seu posterior desenvolupament amb la col·laboració del 

Consell Municipal de la Dona 

ð Elaboració, aprovació, execució i avaluació del Pla d’Igualtat destinat al 

personal de l’Ajuntament de Manresa. 

ð Suport als grups feministes i a les entitats en defensa dels drets de les 

dones i que treballen per la igualtat efectiva entre dones i homes. 

Dinamització i suport del Consell Municipal de la dona. 
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ð Potenciació i reforç del SIAD com a centre neuràlgic de les polítiques 

municipals d’igualtat entre homes i dones:  

ð Creació i adequació dels mecanismes necessaris per a integrar la 

transversalitat de la perspectiva de gènere en les actuacions polítiques 

ð Promoció i realització d’actuacions contra la violència masclista i eradicació 

de qualsevol discriminació i maltractament vers les dones 

 

1.10    ACOLLIDA I  RESPECTE LA DIVERSITAT  

Actuacions : 

ð  Realització d’accions de sensibilització social dels diferents tipus de 

violència existents i  foment de la cultura de la pau 

ð Elaboració i execució d’un pla d'igualtat per raó d'orientació sexual  

ð Realització de les accions competencials d’acollida 

ð Accions pel foment del coneixement lingüístic, social i cultural de la població 

estrangera i sensibilització sobre el fet migratori 

ð Promoció d’espais de diàleg, des de la més estricta laïcitat institucional, 

entre les diverses creences i conviccions  

ð Promoció i realització d’actuacions pel ple reconeixement dels drets civils i 

socials dels LGTBI i lluita contra la discriminació sexual 

ð Manteniment de la tasca perquè les persones que fa temps que resideixen 

a la nostra ciutat assoleixin la plena ciutadania 

ð Incentivació a les entitats esportives i de cultura popular per incorporar 

població nouvinguda. Suport a les entitats formades per nouvinguts per 

facilitar la integració en la dinàmica de la ciutat 

ð Suport a l’obtenció del certificat d’acollida a les persones estrangeres, 

facilitant la formació bàsica 

 

1.11 COOPERACIÓ I CULTURA DE AL PAU 

Actuacions: 

ð Elaboració  i execució d’un Pla específic d’acollida a persones refugiades a 

Manresa 

ð Pla de sensibilització ciutadana sobre solidaritat i cooperació. 

ð Activitats educatives i sensibilització per reforçar la cultura de la Pau,  la 

solidaritat i la cooperació internacional 
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EIX 2: PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA 

 

 

Fomentar la proximitat i la transparència de l’actuació municipal des del diàleg i la 

col·laboració amb la ciutadania afavorint la participació ciutadana mitjançant l’ús dels 

recursos tecnològics disponibles.  

 

2.1. ADMINISTRACIÓ OBERTA I EFICIENT  

Actuacions: 

ð Ampliació dels tràmits que es podran fer per via telemàtica i adhesió al 

projecte de “Finestreta Unificada Empresarial”  

ð Consolidació d’actuacions d’e-administració en els àmbits d’interoperabilitat 

i tractament d’expedients i documents electrònics 

ð Implantació de noves eines d’identitat digital per a facilitar les gestions no 

presencials 

ð Facilitar informació, eines de participació, gestió i missatgeria a través de 

dispositius mòbils 

ð Priorització en l’ús del programari lliure en català  

ð Invertir en el reciclatge i formació continus del personal de la corporació 

 

2.2. TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I MOVIMENTS SOCIALS  

Actuacions: 

ð Establiment de mecanismes d'avaluació de les polítiques públiques per a 

una gestió transparent, eficaç i eficient  

ð Publicació del portal de transparència i dades obertes 

ð Publicació de l’estat d’execució del pressupost, pla de govern i pacte de 

ciutat 

ð Creació del Síndic Municipal de Greuges de Manresa  

ð Realització anual del procés de pressupostos participatius  

ð Revisió del reglament de Participació Ciutadana 

ð Millora i ampliació de les eines i programes telemàtics estables que 

permetin una participació fluida “on line” de la ciutadania en aquells afers 

que siguin d’interès col·lectiu a través de la consulta i la recollida de 

suggeriments i aportacions 
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ð Suport i promoció del voluntariat  

ð Foment del civisme 

ð Ampliació dels canals d’informació i comunicació amb la ciutadania 

ð Execució dels quatre Plans de Desenvolupament Comunitari de la ciutat 

 

2.3. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I SMARTCITY (ciutat intel·ligent i sostenible) 

Actuacions: 

ð Implantació de tecnologia per millorar l’eficiència energètica 

ð Implantació de tecnologies per a la millora de la mobilitat urbana 

ð Promoció de l’activitat econòmica entorn de les smartcities 

ð Formació i actuacions orientades a evitar la fractura digital 

ð Promoció de l’existència de connexions wifi a les places, espais i edificis 

públics  

ð Promoció del desplegament d’infraestructures de telecomunicacions  

ð Afavoriment i promoció de la possibilitat d’accés de tota la ciutadania i les 

empreses a les noves tecnologies de la informació, la comunicació i el 

coneixement 
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EIX 3: PROMOCIÓ ECONÒMICA I FOMENT DE L'OCUPACIÓ 

 

 

Impulsar el desenvolupament econòmic de la ciutat fomentant els principals sectors 

d’activitat empresarial per generar riquesa i crear ocupació.  

 

3.1. EMPRESA  

Actuacions: 

ð Creació de la figura del Tutor de l’Empresa, dins l’Oficina d’Activitat 

Econòmica, que vetlli perquè les persones i empreses que vulguin obrir una 

activitat tinguin un acompanyament des de l’administració 

ð Establiment d’una relació més estreta entre UPC, FUB, Ajuntament i 

empreses  

ð Redacció de nous usos per al complex del Palau Firal  

ð Impuls de l'atractivitat industrial de la ciutat  

ð Adhesió a la Plataforma de Finestreta única Empresarial (FUE) 

ð Aconseguir que el CTM – EUROCAT, gràcies a la recerca i a la innovació, 

ajudi a la internacionalització de la indústria bagenca 

ð Elaboració d’un pla industrial integral del Pla de Bages 

ð Manteniment del programa Reempresa, ubicat a les dependències del 

CEDEM, que impulsa la compravenda d’empreses en funcionament. Aquest 

programa també contempla el traspàs de negocis entre familiars per 

empreses, indústries i comerços 

ð Impuls i agilització de mesures que permetin els usos empresarials en 

espais industrials inactius, i el màxim d’activitat en els polígons existents i/o 

projectats 

ð Polítiques de la millora de la competitivitat dels polígons industrials (xarxa 

fibra òptica, promoció de fonts d’energies eficients i renovables) 

ð Foment del desenvolupament urbanístic del Parc Tecnològic i potenciar-hi 

la implantació d’empreses 

ð Treballar per transformar els PAE en EAES incorporant nous elements de 

valor afegit, col·laboració i capital humà 
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3.2. EMPRENEDORIA I OCUPACIÓ  

Actuacions: 

ð Creació de programes 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 al mercat 

laboral  

ð Potenciació de la implantació d’empreses cooperatives i amb finalitats 

socials. Creació d’empreses, cooperatives i societats laborals. Figura del 

tutor/tècnic municipal per assessorar cooperatives  

ð Promoció de l’esperit emprenedor i innovador entre el joventut a partir de 

campanyes de suport 

ð Promoció de la incorporació de les noves tecnologies a les empreses 

ð Recuperació del voluntariat per l’assessorament empresarial entre sèniors, 

prejubilats i jubilats  

ð Establiment d’un Acord de Ciutat entre administracions, representants de 

treballadors i treballadores, empresaris i empresàries, i entitats per aplicar 

les reformes necessàries per superar la crisi  

ð Potenciació del Club de la Feina  

ð Manteniment i ampliació de les línies de microcrèdits. Continuar amb la 

dotació d’un fons econòmic municipal per la concessió de microcrèdits per a 

la posada en marxa de noves activitats econòmiques i d’un pla d’incentius 

per l’obertura de negocis 

ð Potenciació d’acords entre serveis locals d’ocupació i promoció econòmica 

del Bages per planificar i executar projectes de manera concertada i 

optimitzar així els recursos ocupacionals disponibles a la comarca 

ð Promoció de l’accés als serveis locals per a l’ocupació a les persones que 

en necessiten l’ús 

ð Manteniment dels Espais de Recerca de Feina 

ð Potenciar programes especials per a aquells col·lectius amb més dificultats 

d’inserir-se laboralment 

ð Projecte: Ocupació al Bages Industrial OBI 

ð Taula multisectorial de l’ocupació 

ð Gestió òptima de les convocatòries de les administracions competents pels 

Plans d’Ocupació 
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ð L’Ajuntament inclourà en els nous plecs de condicions de contractacions 

d’obres i serveis les clàusules socials 

ð Foment de la col·laboració del CIO i del CEDEM per tal de guanyar 

sinergies 

ð Disminució dels tràmits administratius i facilitar al màxim la informació cap a 

les persones que intenten crear un negoci 

ð Coordinació a nivell comarcal de les tasques de promoció econòmica 

ð Foment de la creació d’empreses en l’àmbit de la cultura, l’oci i l’activitat 

artística 

ð Recerca activa de noves oportunitats econòmiques per la ciutat 

ð Reconversió de la Fundació Fira Manresa 

ð Promoure programes que facilitin la transició del món educatiu al món 

laboral de les persones joves 

ð Concessió de beques de formació per persones majors de 45 anys 

ð Consolidació del portal web Formació Bages 

 

3.3. COMERÇ  

Actuacions: 

ð Potenciació dels mercats Km 0. Seguir reforçant i ampliant el mercat de Km 

0 de productes alimentaris de regadiu i altres, promovent l’autoocupació, 

l’economia col.laborativa i la proximitat en aquest entorn  

ð Potenciació dels eixos comercials de Manresa. Seguir treballant per millorar 

el teixit comercial urbà, com a element generador d’ocupació i de la 

configuració de carrers i barris  

ð Col·laboració del comerç en els esdeveniments identitaris del municipi  

ð Gestió, de manera professionalitzada, del comerç de la ciutat 

ð Reformulació del mercat municipal  

ð Incentivació de l’ús de locals buits per tal que es posin a lloguer per a noves 

iniciatives empresarials o comercials ubicats al Centre Històric 

ð Promoció conjunta de l’oferta de restauració de la ciutat, amb la participació 

dels establiments, i campanya específica dedicada a l’oferta de restauració 

situada al Centra Històric 

 

3.4. TURISME  

Actuacions: 

ð Execució del pla estratègic Manresa 2022  

ð Promoció de la Basílica de la Seu com a reclam turístic 
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ð  Ampliació i millora l’aprofitament turístic del carrer del Balç  

ð Potenciació de Manresa com a capital de la DO Pla de Bages  

ð Aprofitament  del potencial de la Sèquia com a turisme actiu i de natura  

ð Aprofitament com a reclam turístic del Geoparc de la Catalunya Central  

ð Execució del Pla de Màrqueting Turístic 

ð Promoció de la marca “Manresa, cor de Catalunya” amb el seu significat 

més ampli 

ð Gestió integrada del turisme a Manresa (c/ del Balç, la Seu, la Cova, 

CIMI,etc) 

ð Pla de projecció Exterior de Manresa 2015-2022 

 

3.5. RECERCA I DESENVOLUPAMENT  

Actuacions: 

ð Priorització de l’excel·lència en recerca i tecnologies 

ð Suport als projectes innovadors de la indústria vitivinícola  

ð Especialització musical de Manresa  

ð Disseny, presentació i implementació de projectes europeus en diferents 

àmbits municipals 

 

3.6. HISENDA  

Actuacions: 

ð Estabilització de les finances municipals  

ð Estudi i seguiment dels costos dels serveis públics que presta la corporació 

 

3.7. CAPITALITAT  

Actuacions: 

ð Reforçament del paper de Manresa com a capital de la Catalunya Central  

ð Projecte Manresa Capital Cultural del 2018  

ð Cerca i reforç dels elements identificatius de la ciutat de Manresa respecte 

a altres ciutats de Catalunya: la centralitat, l’aigua, la Llum, la Sèquia i 

d’altres 

ð Potenciació del rol de Manresa com a ciutat de serveis tant públics com 

privats 

ð Manresa com a seu del tribunal Laboral de Catalunya 
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EIX 4: IMPULS AL CENTRE HISTÒRIC 

 

 

Revitalitzar el Centre Històric perquè recuperi la seva centralitat i es converteixi en una 

peça fonamental per aconseguir una ciutat viva i atractiva.  

Actuacions: 

ð Impuls de noves formules per a la rehabilitació integral d’edificis 

d’habitatges al Centre Històric, especialment per a joves 

ð Elaboració un pla d’intervenció de l’Anònima per dotar l’edifici de nova 

activitat 

ð Programa de suport i d’incentivació del comerç del centre històric 

ð Potenciació dels mercats a la plaça Major  

ð Millora de la connexió del Centre Històric i l’eixample 

ð Programa de reutilització dels locals buits del centre històric per donar 

cabuda a petits projectes d’emprenedoria 

ð Integració dels espais buits del centre històric a l’espai urbà 

ð Avanç en la millora del patrimoni històric i del paisatge urbà 

ð Elaborar un pla transversal de mesures pel Centre Històric 

ð Aplicació de les actuacions de polítiques generals d’habitatge 

ð Manteniment del projecte de “masoveria urbana” 

ð Concessió de microcrèdits per la rehabilitació d’habitatges, comerços i 

activitats econòmiques en el projecte de “ masoveria urbana” 

ð Impuls a la implicació del teixit associatiu amb l’entorn 

ð Programa de foment i incentius a l’activitat comercial 

ð Consolidació dels programes socials implantats als barris del centre Històric 

ð Aplicació singularitzades de programes socials municipals 

ð Elaboració d’un estudi d’impacte del projecte “Arranjament façanes Centre 

Històric” 

ð Calendari amb dotació pressupostària d’actuacions de condicionaments i 

dignificació 

ð Rehabilitació edifici Antics Jutjats 

ð Potenciació d’activitats socials, culturals i festives 
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EIX 5: ESPAI URBÀ, MOBILITAT I CIUTAT SOSTENIBLE 

 

 

Vetllar per un creixement sostenible i ordenat de la ciutat que garanteixi una millor 

qualitat de vida dels seus ciutadans. En el mateix sentit, promoure una mobilitat 

basada en els models de transport més sostenibles.  

 

5.1. ESPAI URBÀ  

Actuacions: 

ð Aprovació del POUM  

ð Activació del projecte Espais buits per millorar espais urbans en desús de la 

ciutat  

ð Reordenació de l’entorn de la Cova, per acostar el santuari a la ciutat  

ð Redacció d’un pla director o d’actuacions del Parc de Puigterrà 

ð Avançar en la millora i el manteniment de l’espai públic a partir de la 

diagnosi i de l’auditoria de l’espai urbà ja realitzada, per assegurar 

l’accessibilitat, la seguretat i la imatge, en benefici de la qualitat de vida dels 

ciutadans  

ð Dignificació i millora de la imatge dels accessos de la ciutat 

ð Elaboració d’un pla de “xoc” per al manteniment dels barris 

ð Donar continuïtat a les “auditories de sensació de neteja” 

 

5.2. ANELLA VERDA I ESPAI OBERT  

Actuacions: 

ð Promoció de l’entorn natural, creació de les Portes de l’Anella Verda 

(assegurant i millorant la connectivitat entre la ciutat i el seu entorn). 

Prioritzar les connexions que queden pendents de fer. Impuls de l’Anella 

Verda com a patrimoni paisatgístic, ambiental, social, turístic i productiu 

agrari  

ð Finalització de la rehabilitació de la Torre Lluvià  

ð Creació del parc agrari de Manresa perquè esdevingui un nou motor 

econòmic de la ciutat 
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ð Promoció de les actuacions per a l’ampliació del parc de l’Agulla a través 

del Consorci de l’Agulla 

ð Millora i ampliació del parc territorial del Cardener  

 

 

5.3. MOBILITAT  

Actuacions: 

ð Renegociació de la concessió amb EYSA  

ð Reformulació de la funcionalitat de la carretera de Vic i del conjunt de l’àrea 

urbana central de la ciutat, en base als objectius de la mobilitat sostenible 

ð Projecció dels eixos cívics intermunicipals per fomentar una mobilitat més 

sostenible  

ð Foment de l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda 

ð Impuls d’ accions per reduir la sinistralitat de la C-55  

ð Impuls d’accions per a la millora de la connexió ferroviària amb Barcelona  

ð Foment del transport públic i la mobilitat sostenible i segura 

ð Ampliació els aparcaments dissuasius 

ð Millora dels principals eixos de mobilitat a la ciutat, en especial atenció a 

l’accés des de l’entorn natural al centre de la ciutat 

ð Finalització de la senyalització turística de Manresa 

ð Finalització i millora de la senyalització en les illes de vianants i zones de 

prioritat invertida 

ð Millora de la xarxa viària per tal que Manresa tingui una connexió ràpida i 

gratuïta amb l’àrea metropolitana de Barcelona 

ð Millora de la línia de rodalies de Barcelona, escurçant el temps de trajecte i 

ampliant els trens semidirectes 

ð Millora de l’eix ferroviari Barcelona – Lleida 

ð Treballar per la connexió de la comarca amb l’eix Mediterrani de 

mercaderies per tal de millorar la competitivitat de les nostres empreses 

ð Fer més accessible el cost de l’aparcament públic 

 

5.4. SOSTENIBILITAT  

Actuacions: 

ð Millora de la informació i formació dels ciutadans i ciutadanes en temes de 

reciclatge, estalvi energètic i preservació de l’entorn  

ð Compliment del programa PAES sobre el consum 

ð Creació de l’Oficina del Canvi Climàtic 
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ð Millora de la qualitat i eficiència de l’enllumenat de la ciutat 

 

 

 

 


