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- Foment d’un model de festes participatiu.
- Tornar la Festa Major al nucli urbà.
- Foment de la igualtat, respecte i  cultura de la pau.
- Polítiques públiques per eradicar  la violència de gènere.
- Foment de la relació intergeneracional: joves i gent gran.
- Creació d’ un banc del temps.
- Facilitar l’ ús d’ espais públics al jovent i a les entitats 

municipals.
- Promocionar els actes culturals al carrer.
- Cessió de la gestió d’ equipaments públics als joves 

associat s o organitzats.
- Foment de l’ autogestió.
- Creació d’ espais públics d’ oci pels més petits i pel jovent.
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Guanyem el futur!
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- Urbanisme sostenible que respecti el territori i el paisatge.
- Publicitat i participació en el planejament i la gestió 

urbanística.
- Prestació d’ assistència tècnica  gratuïta pels ciutadans.
- Establir mecanismes de participació popular en la pla-

nificació amb resultat vinculant.
- Elaboració de planejament pels tècnics municipals i 

eliminar  dualitat de despeses.
- Paralitzar els procediments urbanístics de La Bleda  

i La Serra de Dalt.
- Consulta i divulgació dels procediments urbanístics.
- Promoure la plantació al municipi  d’arbres autòctons o 

en perill d’ extinció.
- Neteja i conservació de boscos i llera del riu. 
- Residu zero
- Prohibició de l’ús d’ herbicides amb glisofat als espais 

públics.

· Urbanisme
· Medi ambient
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- Promocionar concursos per  necessitats existents al 
municipi  i subvencionar el projecte al nou emprenedor.

- Wifi gratuïta al municipi i creació d’un espai tecnològic 
amb impresora 3D.

- Creació de carrils bici.
- Potenciar la minimització de consums i la nova cultura 

de l’aigua.
- Elaboració de mapes locals per al desenvolupament 

d’energies renovables.
- Promoció de formes alternatives de tinença 

d’habitatge, masoveria urbana, gestió comunitària.

· Desenvolupament local
· Noves tecnologies

- Modernització dels equipaments del CAP.
- Fomentar l´ ús dels punts de recollida de medicaments 

caducats.
- Formació fitosanitària continuada.
- Foment de la formació per aturats de llarga durada. 
- Incentiu i assessorament per a la creació de cooperatives.
- Polítiques ambientals que tinguin en compte les neces-

sitats dels animals domèstics i salvatges.
- Recuperació i cessió als aturats de zones 
forestals tradicionalment dedicades al cultiu.

· Acció social
· Sanitat
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CREATIVITAT

CUP

- Promoció i subvenció de la  
formació en noves tecnologies.

-  Foment del transport públic. 
Revisió i ampliació dels trajectes 
de l’ autobús públic.

- Promoció del comerç de proxi-
mitat i el cultiu ecològic  
mitjançant fires temàtiques.

- Integració de mesures socials  
en el plec de clàusules generals  
de la contractació pública.
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- Creació de les Assemblees Municipals Obertes.
- Referèndums municipals.
- Torn popular de precs i preguntes als Plens Municipals.
- Presentació i defensa de mocions de les entitats i asso-

ciacions als Plens.
- Pressupostos Participatius.
- Declaració i publicació anual de despeses i ingressos 

dels partits i de la Comissió de Festes.
- Creació del Portal l’ Ajuntament Obert.
- Publicació anual dels proveïdors de l’ Ajuntament. No 

als proveïdors perpetus.

 

· Transparència
· Democràcia directa
· Participació

- Recuperació i millora de la política de beques municipals 
per a tots els nivells educatius.

- Servei de biblioteca municipal i aula d’ estudi.
- Recuperació del servei d’ autobús escolar pels barris.
- Inversions en pissarres digitals a l’ escola.
- Potenciar convenis entre l’ escola, l’ institut i l’ Ajuntament 

per a la formació extraescolar en noves tecnologies.

· Educació
· Formació



- Municipalització del servei de l’ aigua. Elaboració d’ una 
auditoria pública.

- Formar aquella part de la plantilla municipal i a nous 
treballadors que hauran de gestionar el servei.

- Fomentar l’ estalvi dels recursos naturals, nou hàbit  
de consum.

- Municipalització del menjador escolar.
- Promoció dels proveïdors locals i dels productes de 

proximitat i ecològics.
- Potenciar una dieta saludable i casolana.
- Municipalització del servei de neteja d’ edificis municipals.
- Foment del treball local mitjançant la contractació de 

personal.

· Municipalització de serveis públics

CUP

- Bonificacions a l’ IBI per aturats de llarga durada i bene-
ficiaris de pensions no contributives.

- Equiparar  les famílies monoparentals a les nombroses 
en les bonificacions d’ impostos i taxes.

- Tipus impositius reduïts o bonificacions  per habitatges 
eficients.

- Imposar un recàrrec als pisos que portin més d’ un any 
buits propietat dels bancs o grans empreses.

- Bonificació per vehicles híbrids o elèctrics i publicitar-la 
per motivar el canvi de vehicle.

- Reducció  de la taxa de residus comercials als titulars 
classificats com a productors mínims.

- Reducció de la taxa de residus a les activitats que comptin

· Hisenda local

   amb un certificat o distintiu de qualitat ambiental.
- Millora de les subvencions a les entitats del 
poble.
- Optar a subvencions culturals d’ altres admi-
nistracions.

CUP



S’acosten temps de moviment polític, tan al municipi 
com al país. És una oportunitat per recordar qui som i 
que volem. Som una organització política assembleària 
d’abast nacional, que s’estén arreu dels Països Catalans i 
que treballa per un país independent, socialista, ecolò-
gicament sostenible, territorialment equilibrat i deslli-
gat de les formes de dominació patriarcals. I volem fer 
propostes i mocions que defensin els interessos de les 
classes populars.

La vella política no ens representa, els interessos dels 
privilegiats no ens representen. Aquesta vella po-
lítica que no deixa que els ciutadans tinguin veu a 
l’ajuntament, aquesta vella política que viu lluny dels 
interessos i necessitats de les classes populars, aquesta 
vella política que trenca la separació de poders. Potser 
teniu els diners, teniu la premsa, teniu la justícia per dic-
tar sentències  “penalment excepcionals, processalment 
anòmales i  clarament polítiques”, però a nosaltres mai 
ens tindreu.

vectors gratuits de http://www.freepik.es i www.flaticon.com 
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