AJUNTAMENT I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
1.

Establir la figura per delegació d'Alcaldia d'un moderador
de les sessions plenàries per a garantir un debat neutral en
igualtat d'oportunitats per part de tots els Grups Municipals.

2.

Fer la difusió en obert dels plens municipals per ràdio,
internet i pels mitjans tècnics disponibles.

3.

Creació d'una televisió municipal, fent una aposta en el
seu contingut per la conscienciació dels espais públics
d'interès, la història, la cultura, i els esdeveniments del nostre
municipi, incloent-hi espais de debat què fomentin la cultura,
el civisme, la informació neutral, l'esport, les entitats, el
comerç, i tot allò què sigui d'interès pel veïnat de Sant Joan
Despí.

4.

Un Butlletí municipal que informi sobre el comerç de
proximitat, les activitats i horaris dels clubs esportius i les
activitats de les entitats del municipi, amb una redacció
entenedora i sense caràcter partidista que sigui d'interès del
conjunt d'habitants del nostre municipi.

5.

Un butlletí públic i amb una informació veraç, transparent i
de qualitat on no tingui cabuda la propaganda política.
Crear un espai de cartes a l'ajuntament on la ciutadania
pugui participar amb la seva opinió, on publicar les
ordenances i edictes aprovats en ple municipal per
l'Ajuntament i on incorporar espai amb les millors notícies
relacionades amb Sant Joan Despí.
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6. Una modificació del ROM (Reglament Orgànic Municipal) i
del Reglament de Participació Ciutadana per possibilitar al
veïnat de Sant Joan Despí ser part de la vida política del
municipi, incorporant al Reglament consultes participatives en
assumptes que per qüestions d'importància afectin el model
de ciutat o siguin de rellevància per a les persones que
conformem Sant Joan Despí, evitant així abusos per part dels
partits què no hagin fet explícitament esment al seu programa
electoral de la proposta o qüestió de rellevància pel municipi.

7.

Apropament físic de l'Ajuntament i ubicació de la sala de
plens i del registre a les instal·lacions de l'edifici de "l'Àrea de
Serveis a la Persona" per facilitar l'accessibilitat de les persones
de tots els barris de Sant Joan Despí.

8.

Obrir els plens als habitants dintre del punt de precs i
preguntes i amb el dret a rèplica regulat pel moderador.

9.

La revista municipal "El Butlletí" ha de ser una eina
d'informació i per això necessitem un cap de premsa
consensuat per les formacions polítiques del municipi i les
entitats veïnals.

10.

Revisió de costos i format de la revista municipal "El
Butlletí".

11. Fer participar al veïnat de Sant Joan Despí a l'activitat de
l'empresa municipal ADSA i fer-la treballar com a contractant
per a la municipalització dels serveis a Sant Joan Despí.
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12.

Crear una plataforma difusiva, fàcil i intuïtiva (també a
través de la revista municipal) de la transparència de
comptes i la gestió en política municipal del govern de
l'Ajuntament de Sant Despí.
Tanmateix, es fa explícit el foment de la participació
ciutadana mitjançant APP, pàgina web i espais als centres
cívics de tots els barris.
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COMERÇ. PROMOCIÓ ECONÒMICA:
13.

Posar en marxa una línia d'autobús urbà que connecti
tots els barris, amb un cost assequible i de bitllet únic què
conecti tots els barris.

14. Revisió de les zones d'estacionament limitat i reordenació
dels carrers i els elements que no afectin el comerç local.
Retirada de la pilona del C/ Bon viatge i obrir al trànsit de
vehicles la plaça de Mercat.

15.

Unificació de criteris respecte a les tarifes i places
d'estacionament per barris, fomentant la mobilitat urbana i el
comerç de proximitat.

16.

Contractes menors i Compromís amb el comerç local.
Establiment d'un sistema paritari atenint-se als principis de
neutralitat i d'igualtat d'oportunitats per consultar en primera
instància al comerç i a la petita empresa local del sector (que
tinguin delegació o estiguin ubicades al municipi) sobre
serveis, obres i subministrament, dels quals sigui licitador
l'Ajuntament en concepte de contracte menor.

17.

Exempció de la taxa d'obertura als establiments quan la
superfície total del local sigui inferior als 50 metres quadrats i
en la superioritat de metres, establir una taula de
bonificacions.

18.

Publicació gratuïta al Butlletí municipal per part de
comerços i petita empresa local, atenent-se la publicació a
ordre de prioritat a partir de la data de la sol·licitud per part
del seu representant i amb criteri de prioritat pels que no han
tingut aparició a la revista.
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19.

Implantació de bonificacions al comerç per afectació
d'obres a la via pública.

20. Crear un sistema per a una formació real i a mida per als
comerciants en cap de setmanes, nits i/o festius per a garantir
l'assistència.

21. Facilitarem que davant dels establiments comercials, i en
horari d’obertura, aquests puguin ocupar un màxim d’1m² de
via pública amb la finalitat de que aquest puguin oferir
ofertes i promocions de producte i omplir de vida comercial
els carrers. Desenvolupat d’acord amb la normativa de
l’Ajuntament.
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CULTURA I PROMOCIÓ ASSOCIATIVA
22.

Publicació al Butlletí municipal de les activitats, horaris i
esdeveniments dels clubs esportius, les associacions i entitats
del municipi amb temps previ per garantir una bona
informació i possibilitar l'assistència.

23.

Fomentar la poma "carabruta", fruita idiosincràtica del
municipi, com símbol del municipi de Sant Joan Despí amb la
finalitat de recuperar un element referencial de la
idiosincràsia del municipi.

24.

Fomentar totes aquelles tradicions que per festa major
eren pròpies de Sant Joan Despí i que amb el pas del temps
han desaparegut diluïdes en la coincidència del dia 24 de
Juny, dia de la revetlla de Sant Joan adaptant el seu format
als nous temps.

25. Revisar les ubicacions i els espais de titularitat municipal
amb l'objectiu de propiciar una millora en totes aquelles
associacions, clubs i entitats que per raó d'espai o d'altres
factors sigui aconsellable una millora per al correcte
desenvolupament de la seva funció o activitat.

26.

Creació de plans específics amb entitats, clubs,
associacions i amb els centres d'ensenyament de primària i
secundària del municipi amb l'objectiu de fomentar en els
infants l'esport, les aficions i els bons hàbits.

27.

Especial protecció del patrimoni, dels edificis i dels llocs
d'interès.

28.

Acte de presentació de les festes locals obert al
coneixement i participació de la ciutadania amb l'objectiu de
potenciar el coneixement de la labor del teixit associatiu del
municipi oferirint una millor informació cap al veïnatge.
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29.

Creació d'un "Bono Social" que permeti l'accés als
equipaments municipals segons la renta per unitat familiar,
incorporant a aquest que els menors de famílies amb rendes
baixes tinguin prioritat per a participar en els clubs, entitats i
associacions del municipi, facilitant el desenvolupament de la
pràctica esportiva o el desenvolupament cultural en igualtat
d'oportunitat en relació amb les famílies amb rendes més
elevades.

30.

Que l'estiu aculli casetes al recinte firal on les entitats
creïn les seves carpes. Prioritzar als músics de Sant Joan i fer
concursos que fomentin la participació activa i real.

31.

Fomentar, mitjançant polítiques participatives i
atractives, un pla d'esdeveniments d'oci i turístics als parcs de
la població, com fires de la cervesa, fires de segona mà, fires
d'entitats i d'altres realitzables els diumenges del mes.
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EDUCACIÓ
32. Creació de plans específics en coordinació amb entitats,
clubs i associacions del municipi, amb les AMPA i els centres
d'ensenyament de primària i secundària del municipi amb
l'objectiu de fomentar en els infants l'esport, les aficions, bons
hàbits i tot allò que sigui enriquidor mitjançant xerrades, tallers
i activitats destinades a la formació dels infants.

33.

Coordinació amb les AMPA, els centres educatius i els
departaments municipals de salut i ensenyament per establir
un programa a les aules per la prevenció, seguiment i
erradicació del Bullyng o assetjament escolar.

34.

Realitzar tallers als CEIP impartits per personal tècnic
municipal en matèria de Seguretat viària amb l'objectiu de
conscienciar als infants en l'educació viària i el respecte als
diferents actors viaris.

35.

Revisar la situació dels mòduls que formen part d’un dels
instituts de la població.

36. Ampliació horària de les Biblioteques municipals en cap
de setmana i en època de preparació d'exàmens.

37.

Incidir i coordinar els centres de primària i els de
secundària perquè l'esforç innovador de l'educació primària
tingui continuïtat en l'educació secundària mitjançant la
implicació i participació d'un Consell Educatiu que sigui obert
a la participació de les associacions de veïns i d'altres entitats
del municipi, l'aportació del qual tingui rellevància en
l'obtenció de resultats positius.
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38.

Potenciar la participació de les associacions de Mares i
Pares dels centres educatius (AMPA) mitjançant reunions
prèvies i amb aportació de propostes al consell d'educació,
posant així en valor les AMPA, les quals eviten en gran manera
la privatització dels serveis en els centres escolars, evitant així
una despesa excessiva i un detriment en els serveis.

39.

Estudiar la viabilitat d'un nou Institut d'Educació
Secundària (IES) per a cobrir les necessitats actuals, i en
previsió de l'actual desenvolupament del barri de la ciutat
Esportiva del Barça, potenciant acords sobre els terrenys
d'edificació amb les administracions titulars de les
competències i entre els municipis afectats per l'increment de
massa poblacional.

40.

Política d'agermanament amb municipis anglosaxons i
francòfons per a coordinar l'intercanvi d'estudiants. Amb ajuts
per realitzar ERASMUS podem millorar el nivell d'idiomes del
municipi. L'ajuntament dins dels seus recursos pot abanderar
aquest procés i coordinar-lo perquè la igualtat d'oportunitats
faci que tots el nostre estudiants accedeixin als idiomes en
llocs natius en igualtat de condicions.
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OCI I PROMOCIÓ DE L’ESPORT
41.

Ampliar l'horari dels poliesportius municipals en cap de
setmana i en horari nocturn durant l'estiu, així com ampliació
d'horaris de les instal·lacions de la piscina municipal
descoberta.

42. Ampliació horària de les Biblioteques municipals en cap
de setmana i època de preparació d'exàmens.

43. Creació d'una nova zona d'esbarjo d'Estiu d'entrada lliure
en els mesos de Juliol i Agost amb l'objectiu d'oferir un espai
on poder realitzar trobades socials.

44.

Publicació al Butlletí municipal de les activitats, horaris i
esdeveniments dels clubs esportius, les associacions i entitats
del municipi amb temps previ per garantir una bona
informació i possibilitar l'assistència.

45.

Creació de plans específics amb entitats, clubs,
associacions i amb els centres d'ensenyament de primària i
secundària del municipi amb l'objectiu de fomentar en els
infants l'esport, les aficions i els bons hàbits.

46.

Augmentar l'oferta esportiva municipal a la pràctica
d'esports què per motius d'inexistència d'equipaments o
d'oferta, impossibiliten o dificulten la pràctica al nostre
municipi.

47. Utilització de l'espai públic per ubicar activitats dirigides a
totes les edats, amb especial incidència els mesos de juliol i
agost.
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48.

Ampliar la ubicació de desfibril·ladors de reanimació
cardiopulmonar (RCP) bàsica als poliesportius, escoles i tots els
edificis municipals (Centres Cívics, Mercats, etc.), així com
formar a les persones que treballen als espais públics i facilitar
l'accés formatiu gratuït en aquesta matèria a tota aquella
persona resident a Sant Joan Despí.

49.

Creació d'un "Bono Social" que permeti l'accés als
equipaments municipals segons la renta per unitat familiar,
incorporant a aquest que els menors de famílies amb rendes
baixes tinguin prioritat per a participar en els clubs, entitats i
associacions del municipi, facilitant el desenvolupament de la
pràctica esportiva o el desenvolupament cultural en igualtat
d'oportunitat en relació amb les famílies amb rendes més
elevades.
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FUNCIÓ PÚBLICA
50.

Compulsa gratuïta de documents oficials a les persones
físiques empadronades al municipi en què no existeixi interès
comercial o de negoci.

51.

Revisió de les empreses subcontractades què ofereixen
servei al municipi, amb l'objectiu de municipalitzar els serveis
què per interès públic pugui ser desenvolupat amb garanties
per personal municipal o de contractació de la borsa
d'ocupació municipal.

52.

Revisar la càrrega de treball del personal a càrrec de
l'administració, amb l'objectiu de modernitzar els serveis,
dotant-los d'una major eficiència i agilitat, millorant la qualitat
laboral dels treballadors públics.
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GENT GRAN
53.

Ampliació horària dels casals d'avis en cap de setmana i
estiu i de les ofertes d'oci.

54.

Modernització del sistema d'emergència i avís per
persones dependents i incorporació d'un sistema de custòdia
de claus per facilitar l'accés a policies i emergències i garantir
una ràpida actuació. Millorar el sistema d'atenció per part de
Serveis Socials per a dotar al departament d'eines que
garanteixin el benestar de la gent gran.

55.

Millora de la mobilitat urbana amb la incorporació de
parades a les portes dels CAP i de l'Hospital Moisès Broggi.

56.

Gratuïtat de l'accés a les activitats dels Poliesportius
municipals als majors de 70 anys empadronades al municipi i
descomptes del 50% a les persones d'entre 65 i 70 anys.

57.

Revisió del tràmit i gestió del Centre de dia per a la Gent
Gran i compromís per a la creació d'un espai que garanteixi
un servei digne, de qualitat i adaptat a les necessitats reals
dels diferents barris del nostre municipi.

58.

Facilitar la formació en alfabetització digital i noves
tecnologies d'ús quotidià mitjançant un programa municipal
que apropi als joves i a la gent gran.

59.

Incorporació d'un servei de repartiment de menjar a
domicili a través dels menjadors de gent gran que permetin
l'accés a persones amb mobilitat reduïda i/o dependents
gaudir d'àpats saludables.
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HABITATGE
60.

Crear una borsa de demandants d'habitatge a Sant
Joan Despí empadronats amb un mínim de 5 anys al municipi
amb l'objectiu de fomentar el cooperativisme per a
l'adquisició de terrenys i construcció d'habitatges en els espais
que, previ estudi del departament municipal, siguin aptes a
tal efecte. Aquest procés serà dut a terme per l'Ajuntament
de manera gratuïta en procés comprès pel projecte de
construcció i tria de materials, permisos municipals i
contractació de personal qualificat (amb preferència de
contractació d'entre els inscrits en situació d'atur del
municipi). L'Ajuntament gestionaria a cost 0 les aportacions
monetàries dels cooperativistes fins a la finalització de l'obra.

61.

Destinar un mínim del 30% de l'habitatge de nova
construcció al lloguer o venda a preu social.

62.

Dotar a l'Ajuntament d'eines que permetin lluitar contra
l'abús i l'especulació del preu dels habitatges al municipi, amb
especial atenció a l'adquisició del primer habitatge.

63.

Creació d'un programa de foment de lloguer i/o venda
municipal que garanteixi la no especulació en el preu total i
garanteixi un increment del lloguer social.

64.

Fomentar l'adequació de locals comercials sense
activitat per a destinar-los a habitatge social en zones no
residencials i en carrers classificats a partir de la categoria
fiscal 3.
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INFÀNCIA
65.

Implementar tallers destinats al reforç de l'autoestima en
els menors com a mètode de xoc per a evitar el fracàs
escolar mitjançant personal especialitzat i sobre l'ús per part
dels menors d'aparells electrònics, videojocs i xarxes socials.

66.

Crear un menjador infantil en períodes de vacances que
garanteixi l'accés a un àpat digne i saludable als infants de les
famílies empadronades al nostre municipi.

67.

Creació d'un "Bono Social" que permeti l'accés als
equipaments municipals segons la renta per unitat familiar,
incorporant a aquest que els menors de famílies amb rendes
baixes tinguin prioritat per a participar en els clubs, entitats i
associacions del municipi, facilitant el desenvolupament de la
pràctica esportiva o el desenvolupament cultural en igualtat
d'oportunitat en relació amb les famílies amb rendes més
elevades.

68. Restituir i millorar els parcs infantils i les zones d'esbarjo.
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JOVENTUT
69.

Crear espais perquè els joves es concentrin lliurement,
fomentant activitats autoregulades per ells que reforcin el seu
sentit crític. També aquests espais han de facilitar valors
d'integració i respecte al diferent. Fomentant activitats en
casals d'ancians i altres instal·lacions on es podrien realitzar
activitats per a joves etc.

70.

Clubs de debat, filmoteques, etc. Desenvolupant estudi
de reconversió de naus industrials o altres espais amb la
finalitat de la promoció d'espais d'oci proactiu, educatiu i
social.

71.

Foment de l'associacionisme jove i promoció i inclusió de
la seva activitat en el desenvolupament social del municipi.

72.

Creació d'un "Bono Social" que permeti l'accés als
equipaments municipals segons la renta per unitat familiar,
incorporant a aquest que els menors de famílies amb rendes
baixes tinguin prioritat per a participar en els clubs, entitats i
associacions del municipi, facilitant el desenvolupament de la
pràctica esportiva o el desenvolupament cultural en igualtat
d'oportunitat en relació amb les famílies amb rendes més
elevades.

73.

Crear un consell de comunicació format per un conjunt
representatiu dels instituts del municipi per a la promoció de
"LA VEU DE SANT JOAN", una revista editada pels joves dels
centres educatius.
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SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
74. Dotar de vida i esbarjo la zona agrària, habilitant un parc
lúdic amb tirolines de lliure accés i amb la creació d'un parc
d'agility per gossos.

75.

Creació d'un pla de control sobre abocaments il·legals,
protecció de la fauna i auxili als usuaris, amb una especial
protecció a la zona agrària mitjançant el patrullatge de
vigilància específic durant els caps de setmana i la regulació i
adequació dels espais.

76.

Potenciar acords amb altres administracions locals i
supramunicipals per la recuperació de les aigües del riu
Llobregat.

77.

Crear una comissió de control i supervisió de les
actuacions sobre vegetació, agricultura, riberes de riu i arbres.

78. Crear un cens d'arbres obert a la ciutadania que fomenti
el coneixement sobre l'ecosistema natural en entorns urbans.
De la mateixa manera, reconèixer als arbres la seva condició
d'agents mediambientals i la seva funció a la salut pública.

79.

Crear un pla d'actuació per a la descontaminació de la
Ribera del Riu Llobregat.

80.

Fomentar l'agricultura de proximitat, el cooperativisme i
apropar al veïnat de Sant Joan Despí a la pràctica de cultiu
vegetal mitjançant formacions i plans d'actuació que facilitin
l'accés a les zones agrícoles i/o la implantació d'horts urbans
en espais adaptats per aquest ús.
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81.

Apropar als centres escolars a les zones agràries
mitjançant accions lúdiques i educatives que facilitin
l'aprenentatge de l'ecosistema natural del nostre municipi.

82.

Implementar la filosofia de la cinquena façana en els
edificis públics i de nova construcció, bonificant a aquelles
finques ò comunitats de propietaris que la vulguin
implementar sota la normativa municipal.

83.

Recuperació de la poma Carabruta i repoblació en el
paisatge urbà com a símbol de la identitat de Sant Joan
Despí.
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MOBILITAT
84.

Posar en marxa una línia d'autobús urbà que connecti
tots els barris, amb un cost assequible i de bitllet únic amb
parades a,
BarriTorreblanca / Pla del Vent. Ubicació de parada de Bus a
la Plaça M.ª Aurèl·lia Campmany i al centre comercial Esclat.
Barri TV3. Ubicació de parada de Bus a les Piscines d’Estiu i a
l’Hospital Moïses Brogi
Diseminats / Ciutat Esportiva. Ubicació de parada de Bus
segons estudi tècnic.
Barri Centre / Eixample. Ubicació de Parada Bon viatge / Rbla
Jujol / CAP / Edifici Àrea
Barri Les Planes. / Ubicació de parada Martí i Pol / CAP
Polígon Fontsanta. Ubicació de parada de Bus segons estudi
tècnic / Cementiri
Ubicació de parada als centres de Primària i Secundària del
municipi segons estudi tècnic.

85.

Reordenar el sentit de la circulació dels carrers per a
facilitar l'accés i escorçar el temps d'arribada en cas
d'emergència mèdica als centres d'atenció mèdica.

86.

Erradicar el funcionament actual de la zona blava i
unificar tarifes, la zona verda amb uns tiquets amb cost
simbòlic. Aquesta zona serà de 24 hores i es permetrà a tota
la ciutadania de Sant Joan Despí amb identificador
d'estacionament, poder aparcar en qualsevol estacionament
del municipi, fomentant la mobilitat entre barris. Es portarà a
terme estudi i revisió sobre les àrees d´aparcament amb
limitació horària o d´exclusivitat veïnal, valorant les possibilitats
territorials del municipi per destinar àrees de lliure
aparcament.
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POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ I
DIGNITAT ANIMAL
87.

Revisió de la normativa municipal per establir sancions
d'enduriment a les accions, per acció o omissió, al
maltractament animal i posicionament de l'Ajuntament com
a acusació particular en els casos d'il·lícit penal.

88.

Es portarà a terme la creació d´una gossera municipal (
actualment inexistent ) on l´estància dels animals sigui digne.
Es concertaran convenis d´acollida amb Fundacions de
Protecció Animal, gosseres o altres administracions.

89.

Creació d’àrees d’esbarjo als parcs del municipi
delimitades per als animals de companyia.

90.

Inclusió del 100% del pla d'actuació en gestió animal
desenvolupat per la plataforma Ànima Animal (ANNEX) i
compromís en la realització de les seves propostes:
Des de la Plataforma Ànima Animal proposem les següents
accions:
I.

Gestió Animal dins de l'Administració
• Creació d'una secció específica d'informació animal en
la web de l'Ajuntament.
• Creació i difusió pública de protocols eficients en
matèria de gestió animal coordinats amb una Policia
Local equipada i formada en atenció primària i maneig
d'animals.
• Vigilància i actuació municipal contra el maltractament
animal (inclòs el maltractament per negligència).
• Modificació de les ordenances municipals de civisme,
incloent zones d'esbarjo caní compartit entre persones i
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gossos, i enduriment de les sancions contra la higiene i
adorn de la ciutat.
• Creació de protocols d'actuació ètics en el control dels
animals salvatges que puguin arribar a la ciutat.
• Inclusió d'un pressupost municipal destinat a benestar i
protecció animal dins dels pressupostos municipals
generals, i revisió de la despesa actual en matèria
d'animals a la nostra ciutat.
II.

Tinença Responsable
• Creació d'una ordenança municipal de Tinença
responsable i incrementar en aquest sentit les mesures
dirigides a sensibilitzar a les persones propietàries dels
animals de companyia de les seves obligacions tant en
el que concerneix als animals sota la seva custòdia com
a garantir les normes de convivència entre ciutadans.
• Foment de la tinença responsable de gossos, gats i fures
mitjançant campanyes públiques de benestar animal.

III.

Gats ferals
• Reconeixement de l'especificitat dels gats ferals
• Creació d'un projecte oficial municipal de protecció i
gestió de les colònies de gats urbans, reconeixent el CER
(Captura/Esterilització/Retorn) com a únic mètode
acceptable per a la gestió de les poblacions de gats
ferals, que inclogui a més un programa sanitari, un
programa d'alimentació, un programa de gateras de
recer, i fins i tot un programa d'identificació animal, que
integri de forma visible al gat urbà com un veí respectat i
cura per part de tots.
• Promoció, en col·laboració amb les associacions de
defensa animal, de l'adopció dels gats que siguin
domesticables.
• ·laboració estreta entre administració, associacions
felines i voluntaris i voluntàries per a la consecució dels
objectius del projecte de protecció del gat urbà de Sant
Joan Despí.
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• Consideració especial per a aquells terrenys amb
projecte d'obra que alberguen colònies de gats. El gat
urbà és un veí més de Sant Joan Despí, emparat per la
Llei de Benestar i Protecció animal. Han de ser respectats
els espais on viuen, entenent que la construcció
d'habitatges posa en risc el seu hàbitat i, per tant, s'ha
de contemplar un pla d'actuació que el preservi,
reubicant la colònia només en cas que sigui estrictament
necessari i pensant, sempre, en el benestar d'aquests
animals i la convivència harmoniosa amb les persones
amb les quals comparteixen espai.
IV.

Educació
• Inclusió de la defensa, el benestar i el respecte animal
dins dels programes d'educació.
• Acostament de materials didàctics i recursos referents a
aquest tema als centres d'educació primària i
secundària dins de jornades de civisme patrocinades
per l'ajuntament.
• Impulsar als joves a cooperar en tasques de voluntariat i
a dur a terme activitats en favor de la defensa dels
animals.

V.

Sant Joan Despí, ciutat amiga dels animals
• Integració dels animals en tots els àmbits i actes de la
nostra ciutat: cultura, esport, activitats lúdiques etc.
• Creació d'una Taula ètica de diàleg sobre Benestar
Animal, on administració, policia, associacions, i
ciutadans
puguin
intercanviar
opinions
sobre
problemàtiques amb implicació animal, reforçat així els
llaços de cooperació entre tots els diferents actors del
Programa BAS.
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VI.

Animals i Salut
• Els gats i els gossos aporten beneficis per a la salut física i
emocional dels éssers humans que conviuen amb ells,
però s'ha demostrat que fins i tot interaccions curtes amb
una mascota proporcionen beneficis en la salut de les
persones. Tenir un animal té el mateix benefici
emocional que el d'una amistat humana. Els gossos
aconsegueixen que les persones alliberin serotonina i
dopamina, neurotransmissors que redueixen l'estrès,
l'ansietat i la depressió; ajuden a minimitzar el sentiment
de solitud i augmenten la disposició a realitzar exercici i
les ganes de jugar. Per tant, promoure la relació
d'animals i ancians, nens, o persones amb problemes de
salut als quals aquesta relació pot resultar molt
beneficiosa i enriquidora.
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OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA, EMPRESA I
TREBALL
91.

Implementar un sistema de "finestra única" que agilitzi la
tramitació i documentació per a l'obertura d'un nou negoci a
Sant Joan Despí.

92.

Millorar el sistema de formació per a persones aturades i
realitzar accions formatives que permetin l'especialització de
les persones aturades.

93.

Creació d'una borsa de treball municipal que permeti
donar una informació àgil envers les professions i
especialitzacions i facilitin el seu retorn al mercat laboral
mitjançant polítiques de municipalització de serveis i el foment
de la contractació d'aturats de Sant Joan Despí.

94.

Fer de l'empresa municipal ADSA una empresa
contractant per a la municipalització dels serveis i de
contractació de la borsa d’aturats a Sant Joan Despí.

95.

Oferir als comerços, i nous emprenedors la possibilitat de
formar-se amb cursos municipals en horaris compatibles amb
la seva activitat econòmica.
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SALUT
96.

Implementar un pla d'actuació per ampliar l'horari
d'atenció dels CAP durant els mesos d'estiu amb servei de
pediatria.

97.

En previsió del creixement de la població de Sant Joan
Despí amb l'adhesió del nou Barri situat a la Zona Esportiva del
F.C. Barcelona, obrir un nou CAP per evitar el col·lapse al CAP
del Barri Centre.

98.

En el mateix pla d'actuació, implementar l'obertura d'un
dels dos CAP alternativament, les 24 hores i els 365 dies de
l'any amb serveis mínims a les hores nocturnes.

99.

Fomentar la promoció de l'esport, tant majoritari com
minoritari, com a eina per a la prevenció de malalties i de
vida saludable.

100.

Crear un pla d'acció mancomunat amb altres
municipis per establir acords que permetin l'assistència
d'aquelles persones d'edat avançada que viuen soles i de les
persones dependents.

101.

Elaborar un pla de promoció ocupacional per tal
d'establir un sistema de contractació de personal i formatiu
que permeti cobrir les vacants laborals amb personal resident
a Sant Joan Despí en els futurs centres de dia.
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SEGURETAT CIUTADANA I POLÍTIQUES
MUNICIPALS
102.

Apostar per una policia local que vetlli i prioritzi en la
prevenció i resposta eficaç davant qualsevol delicte,
implantant un pla d'actuació i un sistema que garanteixi la
tranquil·litat al municipi.

103.

Implementar un servei de recollida de denúncies 24 h
els 365 dies de l'any.

104.

Potenciar la Policia de Barri i Proximitat, amb
patrullatge per les principals àrees d'afluència comercial,
parcs i esdeveniments lúdics o esportius.

105.

Elaborar un Pla local de millora de punts conflictius i
detectar altres que pugui haver-hi al municipi, per millorar així
la seguretat i la convivència.

106.

Incrementar la col·laboració entre la Policia Local i els
Mossos d'Esquadra en el marc de les juntes locals de
seguretat i avaluar conjuntament els programes de prevenció
i coordinació de seguretat.

107. Protocols interns i d´estructura que garanteixin un òptim
funcionament, potenciant els recursos materials i humans del
Cos de la Policia Local de Sant Joan Despí amb Cursos de
Formació i Especialització en l´àmbit de Policia Administrativa,
Seguretat Ciutadana, Trànsit, Policia de Proximitat, Atenció al
Ciutadà i Violència en l´Àmbit de la Llar.
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108. Crear un pla específic contra la Violència en l´àmbit de
la Llar i de les seves diferents formes, especialment fent
incidència en la prevenció de la Violència de Gènere;
coordinant amb la màxima eficiència els diferents
departaments municipals, supramunicipals i agents socials
implicats, donant resposta a aquest tipus de violència, oferint
un servei coordinat municipal de resposta i seguiment.

109.

Vetllar per la seguretat de les persones, entenent la
seguretat en un concepte ampli: seguretat mediambiental,
seguretat física, seguretat psicològica, seguretat com a
consumidors, tant de serveis públics com privats, amb la
necessitat de coordinació entre la Policia Local i l´Oficina del
Consumidor, els Centres d´Atenció Primària i altres
administracions implicades.

110.

Pla formatiu a les aules dels centres educatius de tot el
municipi impartits per la Policia Local per sensibilitzar l'alumnat
dels perills en l'àmbit de les drogues, de l'ús de les xarxes
socials, de la convivència i sobre l'assetjament escolar;
informar a les AMPA, equips docents i als mateixos alumnes
sobre quins són els perills i els mitjans de què es disposa per
evitar, prevenir i ajudar tant a l'alumnat, com al professorat i a
les famílies.

111.

Creació de programes a les aules en matèria de
seguretat viària per conscienciar als més joves sobre els riscos
d'accident com usuaris de l'espai públic, tant com vianants
i/o conductors de bicicletes, com de futurs conductors de
vehicles de motor.

112. Facilitar als propietaris i propietàries d'animals domèstics
l'acompliment de la normativa pel que fa a la tinença
d'animals perillosos, així com la implantació del xip
d'identificació. S'aplicaran igualment, les normatives i
ordenances municipals per la tinença d'animals domèstics.
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113.

Es durà a terme un estudi de reordenació dels carrers
del municipi amb la finalitat de millorar la mobilitat i la
circulació interna, tant de vianants, com de vehicles de motor
i bicicletes.

114.

Impulsar un pla d'actuació i establir mesures per a
combatre els actes incívics i de vandalisme.

115.

Establir un reglament específic que desenvolupi la
tasca i funcions dels agents cívics per tal de millorar el servei.

116. Revisió de l'estructura, funcionament i utilitat de l'actual
cos d'agents cívics, actualment gestionat per una empresa
privada.

117.

Protecció civil conformada per voluntariat en la seva
escala bàsica. L´orientació del servei actual en aquest àmbit,
es troba fonamentalment centrat en l´àmbit del conveni
existent amb Creu Roja. L´incorporació d´un nou Pla de
Protecció Civil pel municipi, passaria per la proposta de
reorganització del Cos de Protecció Civil, el qual, els seus
integrants rebrien formació per desenvolupar les funcions que
li atorga la llei, establint i intensificant la coordinació entre els
serveis municipals de seguretat i d’emergències amb els
agents o institucions dependents institucionalment d’altres
administracions, ja siguin bombers, agrupacions de defensa
forestal o altres cossos de protecció civil, amb presència a tal
efecte en les juntes locals d’emergències. Les tasques
principals a desenvolupar pel Cos de Protecció Civil de Sant
Joan Despí, serien:
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• Col·laborar en els estudis de riscs de la localitat
preferentment orientats a edificis, locals i establiments de
pública concurrència.
• Col·laboració i suport en la formació i divulgació dels
plans d'autoprotecció d'aquests centres.
• Col·laboració en l'elaboració i manteniment dels plans
territorials municipals i plans d'actuació municipal enfront
de riscs específics.
• Confecció i realització de campanyes d'informació i
divulgació a la població afectada pels diferents riscos,
complint amb les directrius donades per l'Ajuntament.
• Participació en dispositius operatius de caràcter
preventiu en esdeveniments públics on hagi gran
afluència de persones ( Festa Major, Festes del Carme,
Concerts, Carnaval, Tres Tombs, etc ).
• Vigilància del Medi Natural i Ambiental ( Àrea del Riu
Llobregat ), fent especial incidència els caps de
setmana, quan més afluència existeix de persones.
• Intervenció: Suport als serveis operatius d'emergència a
requeriment dels mateixos.
• Col·laborar en l'atenció a afectats en emergències
(evacuació, alberg, proveïment...), sempre coordinats
pel servei que correspongui.
• A efectes d'una millora en la gestió, s'ubicarà en oficina
perifèrica de la comissaria de la Policia Local al barri de
Les Planes les 24 h del dia, també seu de personal
auxiliar en funcions de tasca de serens en horari nocturn.
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SERVEIS SOCIALS
D'IGUALTAT

I

POLÍTIQUES

118.

Gestió directa dels actuals xecs d'alimentació bàsica i
creació d'un xec social per tipus de renda que permeti
l'accés als equipaments de titularitat municipal.

119. Creació d'un departament incorporat a Serveis Socials i
format per personal especialitzat i independent que realitzi un
seguiment i posterior valoració personalitzada dels casos de
discriminació de gènere, procedència o d'altres tipus, a fi de
facilitar la col·laboració amb les autoritats competents.

120.

Implementar dintre de l'oficina del Consumidor un
gabinet jurídic per vetllar pels drets del veïnat del municipi.

121.

Desenvolupar acords amb entitats de banca ètica per
l'elaboració d'un projecte de banca municipal que serveixi de
canal amb el veïnat i els protegeixi davant els abusos de
gestió de la banca tradicional.

122.

Creació d'un menjador social per a totes aquelles
persones empadronades amb un mínim d’antiguitat establert
per normativa municipal, que es trobin en situació d’especial
vulnerabilitat, assegurant així el Dret vital de menjar de totes
les persones.

123.

Integració d'un pla d'atenció davant accions de
violència de gènere incorporant un servei que garanteixi
l'atenció directa 24 hores en tots aquells casos que requereixin
d’una atenció urgent, tant per agressió física, com
psicològica. Generar canals que permetin a aquesta servei
una ràpida actuació de coordinació amb entitats i
departaments institucionals a efectes de resoldre aquestes
situacions.
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124.

Creació d'un pla d'actuació en coordinació amb
entitats i serveis socials per a la realització d'accions
formatives a les escoles en matèries de violència de gènere,
procedència, condició i/o d'altres.

125.

Personificació de l'Ajuntament com acusació particular
en els casos de delictes per violència de gènere,
procedència, condició i/o d'altres.
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TURISME
126.

Fomentar, mitjançant polítiques participatives i
atractives, un pla d'esdeveniments d'oci i turístics als Parcs del
municipi, com fires de la cervesa, fires de segona mà, fires
d'entitats i d'altres, els diumenges del mes.

127.

Creació d’acords i convenis amb agències de viatges,
hotelers, restauradors i negocis del municipi per a fomentar el
turisme a Sant Joan Despí mitjançant accions planificades i
atractives que apropin el turisme al nostre municipi.
Incentivant paquets de viatge de cap de setmana basats en
estada hotelera, visites als edificis modernistes, llocs d’interès
del municipi i apropament a la gastronomia.

128.

Retorn a la festa tradicional i adaptar-la a les formes
socials actuals per a convertir-la en un espai atractiu turístic i
idiosincràtic, permeten la promoció de la nostra arquitectura,
el nostre comerç i les nostres entitats com a valor atractiu
turístic.
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URBANISME
129.

Realitzar una auditoria per a l'estudi del nombre de
places d'aparcament que estan en propietat de l'empresa
municipal ADSA amb l'objectiu de destinar aparcament
públic de lliure accés en aquelles que es trobin lliures.

130.

Reordenar el sentit de la circulació dels carrers per a
facilitar la circulació del veïnat de Sant Joan Despí.

131.

Revisió de les zones d'estacionament limitat i
reordenació dels carrers i els elements que no afectin el
comerç local. Retirada de la pilona del C/ Bon viatge i obrir al
trànsit de vehicles la plaça de Mercat.

132.

Promoure el polígon i fomentar l'activitat comercial i
emprenedora a una zona industrial que ha de tornar a ser de
qualitat A.

133.

Pla d'actuació, anul·lació i prohibició de les
requalificacions de terrenys per evitar la massificació del
municipi, conservar uns espais públics de qualitat i evitar
l'especulació immobiliària.

134.

Recuperació de la poma Carabruta i repoblació en el
paisatge urbà com a símbol de la identitat de Sant Joan
Despí.

135.

Implementar la filosofia de la cinquena façana en els
edificis públics i bonificarar a aquelles finques o comunitats de
propietaris que l'implementin sota la normativa municipal.
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ECONOMIA I FISCALITAT
136.

Desenvolupar acords amb entitats de banca ètica per
l'elaboració d'un projecte de banca municipal que serveixi de
canal amb el veïnat i els protegeixi davant els abusos de
gestió de la banca tradicional.

137.

Promoure el polígon i fomentar l'activitat comercial i
emprenedora a una zona industrial que ha de tornar a ser de
qualitat A.

138.

Emparats a la Llei del dret a l'habitatge,
18/2007,impulsar sancions als fons inversors que especulin amb
l'habitatge del nostre municipi.

139.

Bonificar sobre l'impost de béns i d'immobles un 100% el
primer any als propietaris de locals comercials i naus industrials
que, després a un període d'inactivitat empresarial de 18
mesos o superior, facin un lloguer que fomenti i regeneri el
teixit comercial i empresarial de Sant Joan Despí.

140.

Implementar la filosofia de la cinquena façana en els
edificis públics i bonificar a aquelles finques ò comunitats de
propietaris que l'implementin sota la normativa municipal.

34

ANNEX
PLA D’ACTUACIÓ D’ÀNIMA ANIMAL
Índex
Exposició de motius
…………………………………………………………………….…......35.

Marc legal
…………………………………………………………………….…......42.

Accions del pla
…………………………………………………………………….…......42.

• Gestió
animal
dintre
de
l’administració………………………………….…......42.
• Tinència responsable.…………..……...….…......43.
• Gats ferals…….....…..……………………….…......44.
• Sant Joan Despí, ciutat amiga dels
animals…...……………………………………….…......44.
• Animals i Salud..…………....………………….…......45.

35

Exposició de motius
A Sant Joan Despí, els animals han estat invisibles per al
govern de la ciutat i, per tant, les polítiques que concerneixen
a aquests s'han considerat des de sempre RESIDUALS, i el
municipi ha funcionat sense cap pla estratègic sobre aquesta
matèria, improvisant solucions segons han anat apareixent els
problemes.
Actualment, una ciutat no pot considerar-se moderna si no
integra en les seves polítiques la defensa i la protecció dels
animals, ja que existeix una creixent sensibilitat social entorn
del tema i un increment de la presència d'animals de
companyia en les llars, als quals es considera com a membres
de la família. Tot això exigeix compromís polític que posi en
marxa programes d'actuació per a adaptar les ciutats a la
convivència de tots els seus ciutadans (persones i animals).
L'Ajuntament, com a òrgan de gestió de la ciutat, ha de ser
conscient que, tal com preveu el DECRET LEGISLATIU 2/2008,
de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals, aquests tenen drets propis que no es
poden ometre i que es complementen amb els drets i les
obligacions de les persones.
Fins avui, cap partit polític s'ha atrevit a parlar de Benestar
Animal a Sant Joan Despí a excepció, i molt discretament, del
Partit Popular (Manuel López) que, en el ple del 24 de
novembre de 2016, presentava una moció (introduïda com a
“diferent”) en Defensa de la Dignitat Animal de Sant Joan
Despí. En aquesta moció es denunciava les lamentables
condicions en les quals els gossos oposats en via pública
quedaven retinguts en el dipòsit municipal de vehicles, sense
supervisió ni cura adequada fins al seu trasllat a la protectora.
Per part de l'equip de govern es va negar l'evidència,
al·legant un informe positiu des de l'àrea corresponent.
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PLE:
http://santjoandespienpleno.blogspot.com/2016/11/httpwww
.html
Minut 2.33:29.
Votacions:
•
Convergència i Unió: Abstenció
•
Iniciativa per Catalunya – Els verds i Esquerra Unida
Alternativa: Abstenció
•
Esquerra Republicana de Catalunya: A favor
•
Partit Popular : A favor
•
Ciutadans: A favor
•
Sí que és pot: A favor
•
Partit Socialista de Catalunya (equip de govern): En
contra
Les votacions en contra de la moció “Dignitat Animal” van fer
ressò en el col·lectiu animalista de la nostra ciutat. Aquesta
moció va confirmar les manques que, quant a gestió animal,
hi havia en el municipi i la lamentable falta de sensibilitat i/o
desconeixement legal per part d'alguns grups polítics.
Al juny de 2017, un grup polític (PP), torna a fer-se eco de les
enormes manques que existeixen a la ciutat, quant a gestió
animal es refereix, a través del seu espai en la revista
municipal “El Butlletí”, apel·lant a la creació d'una comissió de
treball sobre benestar animal a la ciutat per a donar resposta
a les inquietuds i preocupacions de tots els ciutadans
sensibilitzats enfront de la protecció animal. Aquesta petició
va tornar a caure en “sac trencat”.
Durant els dos últims anys els membres de la Plataforma hem
mantingut trobades amb els representants públics de
l'ajuntament de Sant Joan Despí arribant a aconseguir alguns
compromisos per part d'aquests.
L'assoliment més important es va produir al setembre de 2017,
quan les gàbies de manteniment temporal per als gossos
perduts/abandonats es van reubicar, per fi, dins de
l'aparcament intern de la comissaria de la policia municipal,
on la higiene de les gàbies almenys es té en compte, i on els
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animals queden protegits de tercers. D'altra banda,
l'Ajuntament, es va comprometre a efectuar amb caràcter
urgent l'avís al servei de recollida d'animals que en el nostre
municipi està concedit a la Fundació per a la Defensa del
Animals i la Natura, (Fundació Daina). De manera que, des de
tardor de 2017, el trasllat a la protectora que gestiona
aquesta fundació (SPAM) ha de fer-se en un temps mínim,
evitant així un major sofriment i estrès als animals oposats.

Aquest és el lamentable estat en el qual es trobaven les
gàbies que alguns grups polítics van defensar i van justificar
com a vàlid per a albergar animals fins que la protectora
corresponent es fes càrrec d'ells. En alguns casos l'estada
podia allargar-se fins a diversos dies degut ja que el protocol
d'actuació era inexistent, com algunes persones que ens
havíem preocupat per l'estat dels animals en el moment de la
captura havíem pogut comprovar.
Els compromisos adquirits per part de l'administració, estan
sent molt lents en la seva execució. Tal és la lentitud, que ens
envaeix la desconfiança, temem que mai s'arribin a posar en
marxa per falta de compromís, convicció i sensibilització cap
a les qüestions que afecten els animals. Per això ens
reafirmem en la necessitat d'elaborar un pla estratègic
d'actuació respecte a aquests que s'inclogui en el pròxim Pla
d'Actuació Municipal. Un pla que tingui com a objectius,
almenys, els ja marcats en el Conveni Europeu de Protecció
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d'Animals de Companyia signat per Espanya en 2015, i en
vigor des de l'1 de febrer de 2018, amb compromís públic.
• Disposició 11637 del BOE núm. 245 de 2017. Instrument
de ratificació del Conveni Europeu sobre protecció
d'animals de companyia

Il·lustracions cedides per un dels nostres companys per a la campanya municipal “Una
ampolla, tres usos” (Abril 2018).

Abril 2018.Després de ser informats que se cedirien ampolles
per a rentar els orinis i de sol·licitar explícitament la nostra
ajuda, vam proposar una campanya que apel·lés a la
tinença responsable i que revertís aquesta en positiu i no
presentés a gossos i propietaris com un problema d'incivisme
generalitzat. La majoria de persones recull les deposicions dels
seus gossos i respecten l'espai públic. Com sempre, l'incivisme
queda en mans d'uns pocs.
La proposta de la plataforma “Una ampolla tres usos” va ser
desestimada sense més explicacions, apostant per una
campanya que resultava ofensiva per a les persones que
tenen gossos i creava conflicte amb les quals no tenen. Al
nostre entendre va ser una campanya desastrosa que, en
comptes de promoure la convivència, estigmatitzava a un
sector de la població i el confrontava amb la resta.
LA PROPOSTA I LES IL·LUSTRACIONS VAN SER DESESTIMADES.
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La Tinença d'Animals no és un punt que hagi de contemplarse des de les Ordenances de civisme, com ocorre a la nostra
ciutat (Capítol XI Ordenances de civisme. Presència d'Animals
de Companyia en l'espai Públic. Article 45 i 46). Els textos
reglamentaris que impliquen directament la relació existent
entre les persones i els animals han d'actualitzar-se i adaptarse a les noves demandes de la societat i a les modificacions
legals, respectant i defensant els drets dels animals. Tot això
especificant:
• Els deures i obligacions de tots els ciutadans respecte als
animals de la ciutat.
• Els deures i obligacions dels propietaris dels animals de
companyia.
• La gestió integral de les colònies de gats urbans seguint
el mètode internacional de Captura Esterilització i Retorn
(CER), a més del manteniment i cura dels efectius de
cada colònia felina;
• Incorporant, per exemple, els mètodes no cruents per al
control de coloms,
• Especificant, també, les intervencions que es recullen en
les
memòries
anuals
de
Sanitad
i
Consum
(insuficientment detallades en el gruix d'actuacions
sanitàries de la ciutat).
Sant Joan Despí té l'honor de ser un dels municipis amb més
zones verdes del Baix Llobregat, d'acollir la Ciutat Esportiva del
Barça, els estudis centrals de la Televisió de Catalunya, ser
Ciutat Modernista, etc. però lamentablement, continuem
suspenent en benestar i protecció animal. Han fet falta 24
mesos per a arribar al MÍNIM EXIGIBLE dins de la legalitat
autonòmica (cens de gossos, gats i fures tal com marca la llei;
i el trasllat de l'espai on se situen els animals recollits a la nostra
ciutat a un lloc que respecti el seu benestar i dignitat). Però
l'aconseguit és altament insuficient i indigne d'una ciutat com
la nostra. Municipis veïns i de tota Catalunya han entès ja la
necessitat de tractar als animals amb el respecte que
mereixen i l'obligació que marca la llei. Ciutats com a
L’Hospitalet, Cornellà, Calafell i Sabadell, entre altres, són
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només algunes de les poblacions que ja s'han posat en
marxa. Les ciutadanes i ciutadans de Sant Joan Despí no
desistirem de l'obstinació d'aconseguir el mateix per al nostre
municipi i els seus animals.
• Reconeixent que l'home té l'obligació moral de
respectar a totes les criatures vives, i tenint presents les
especials relacions existents entre l'home i els animals de
companyia;
• Considerant la importància dels animals de companyia
per la seva contribució a la qualitat de vida i el seu
consegüent valor afegit a la nostra societat;
• Observant la falta de promoció per part de l'Ajuntament
de les condicions de tinença, salut i benestar dels
animals;
• Amb el convenciment que una línia de treball respecte
a les futures polítiques animals constitueix no només un
objectiu desitjable per a tota la ciutat sinó també realista
i, sobretot, beneficiós per a tots els éssers sintientes que
cohabitem el mateix espai.
Oferim a tots els grups polítics municipals el nostre model de
Pla d'Actuació Animal per a Sant Joan Despí, amb el desig
que sigui rebuda com una proposta bàsica d'actuació,
pensada en positiu i enriquidora, que serveixi de precedent
per a un futur projecte oficial àmpliament participatiu.
En espera que sorgeixi una voluntat ferma d'establir una taula
de treball que agrupi a tots els actors implicats en la gestió
dels animals de Sant Joan Despí, posem a la disposició de tots
els que així ho desitgin, el nostre compromís, convicció i
voluntat de cooperació en la defensa i protecció dels
animals, així com, els nostres coneixements tècnics.
Millorem i fomentem entre tots la convivència respectuosa
entre els humans i totes les espècies animals amb les quals ens
relacionem, amb el convenciment que això ens fa millors
persones i ens impulsa com a societat cap a un molt necessari
desenvolupament ètic, moral i emocional.

41

Marc legal
• Decret legislatiu, 2/2008, del 15 d'abril, pel qual s'aprova
el text refós de la llei de protecció dels animals.
• Decret 6/1999, del 26 de gener, pel qual s'estableixen les
condicions de manteniment dels animals de companyia.
• Decret 243/1994, del 13 de setembre, sobre els requisits
que han de complir els centres de recollida i els refugis
d'animals de companyia abandonats.

Accions del pla
Des de la Plataforma Ànima Animal proposem les següents
accions:
I.

Gestió Animal dins de l'Administració
• Creació d'una secció específica d'informació animal en
la web de l'Ajuntament.
• Creació i difusió pública de protocols eficients en
matèria de gestió animal coordinats amb una Policia
Local equipada i formada en atenció primària i maneig
d'animals.
• Vigilància i actuació municipal contra el maltractament
animal (inclòs el maltractament per negligència).
• Modificació de les ordenances municipals de civisme,
incloent zones d'esbarjo caní compartit entre persones i
gossos, i enduriment de les sancions contra la higiene i
adorn de la ciutat.
• Creació de protocols d'actuació ètics en el control dels
animals salvatges que puguin arribar a la ciutat.
• Inclusió d'un pressupost municipal destinat a benestar i
protecció animal dins dels pressupostos municipals
generals, i revisió de la despesa actual en matèria
d'animals a la nostra ciutat.
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II.

Tinença Responsable
• Creació d'una ordenança municipal de Tinença
responsable i incrementar en aquest sentit les mesures
dirigides a sensibilitzar a les persones propietàries dels
animals de companyia de les seves obligacions tant en
el que concerneix als animals sota la seva custòdia com
a garantir les normes de convivència entre ciutadans.
• Foment de la tinença responsable de gossos, gats i fures
mitjançant campanyes públiques de benestar animal.

III.

Gats ferals
• Reconeixement de l'especificitat dels gats ferals
• Creació d'un projecte oficial municipal de protecció i
gestió de les colònies de gats urbans, reconeixent el CER
(Captura/Esterilització/Retorn) com a únic mètode
acceptable per a la gestió de les poblacions de gats
ferals, que inclogui a més un programa sanitari, un
programa d'alimentació, un programa de gateras de
recer, i fins i tot un programa d'identificació animal, que
integri de forma visible al gat urbà com un veí respectat i
cura per part de tots.
• Promoció, en col·laboració amb les associacions de
defensa animal, de l'adopció dels gats que siguin
domesticables.
• Col·laboració estreta entre administració, associacions
felines i voluntaris i voluntàries per a la consecució dels
objectius del projecte de protecció del gat urbà de Sant
Joan Despí.
• Consideració especial per a aquells terrenys amb
projecte d'obra que alberguen colònies de gats. El gat
urbà és un veí més de Sant Joan Despí, emparat per la
Llei de Benestar i Protecció animal. Han de ser respectats
els espais on viuen, entenent que la construcció
d'habitatges posa en risc el seu hàbitat i, per tant, s'ha
de contemplar un pla d'actuació que el preservi,
reubicant la colònia només en cas que sigui estrictament
necessari i pensant, sempre, en el benestar d'aquests
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animals i la convivència harmoniosa amb les persones
amb les quals comparteixen espai.
IV.

Educació
• Inclusió de la defensa, el benestar i el respecte animal
dins dels programes d'educació.
• Acostament de materials didàctics i recursos referents a
aquest tema als centres d'educació primària i
secundària dins de jornades de civisme patrocinades
per l'ajuntament.
• Impulsar als joves a cooperar en tasques de voluntariat i
a dur a terme activitats en favor de la defensa dels
animals.

V.

Sant Joan Despí, ciutat amiga dels animals.
• Integració dels animals en tots els àmbits i actes de la
nostra ciutat: cultura, esport, activitats lúdiques etc.
• Creació d'una Taula ètica de diàleg sobre Benestar
Animal, on administració, policia, associacions, i
ciutadans
puguin
intercanviar
opinions
sobre
problemàtiques amb implicació animal, reforçat així els
llaços de cooperació entre tots els diferents actors del
Programa BAS.

VI.

Animals i Salut
• Els gats i els gossos aporten beneficis per a la salut física i
emocional dels éssers humans que conviuen amb ells,
però s'ha demostrat que fins i tot interaccions curtes amb
una mascota proporcionen beneficis en la salut de les
persones. Tenir un animal té el mateix benefici
emocional que el d'una amistat humana. Els gossos
aconsegueixen que les persones alliberin serotonina i
dopamina, neurotransmissors que redueixen l'estrès,
l'ansietat i la depressió; ajuden a minimitzar el sentiment
de solitud i augmenten la disposició a realitzar exercici i
les ganes de jugar. Per tant, promoure la relació
d'animals i ancians, nens, o persones amb problemes de
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salut als quals aquesta
beneficiosa i enriquidora.

relació

pot

resultar

molt

Com hem dit anteriorment, això són només pinzellades del
que la nostra ciutat pot fer pels animals i el que els animals
poden fer per nosaltres. Fem totes aquestes propostes amb
l'esperança que siguin, no només escoltades, sinó dutes a
terme en la pròxima legislatura i el convenciment i
determinació de no desistir de la nostra obstinació
d'aconseguir-lo.
Estem convençuts que els nostres propòsits només poden
portar beneficis a la nostra ciutat i TOTS els seus habitants i que
la nostra visió del que és una societat justa, solidària, pacífica i
compassiva, que inclou a tots els éssers vius, és la visió d'una
societat moralment avançada que ja no és futur, sinó present.
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