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El Pla de Govern 2016-2019 recull els compro-
misos a realitzar al llarg de l’actual mandat i s’es-
tructura en els cinc eixos programàtics que van 
subscriure els grups municipals que formen el 
govern de la ciutat en l’Acord de Governabilitat i 
d’Investidura del juny 2015: polítiques socials i per 
a la igualtat, participació ciutadana i transparèn-
cia, promoció econòmica i foment de l’ocupació, 
impuls al Centre Històric; i espai urbà, mobilitat i 
ciutat sostenible.

El document de partida per a l’elaboració d’aquest 
pla, amb 218 propostes inicials, era el resultat de 
les propostes plantejades en els programes elec-
torals de les dues formacionss que integren el 
govern municipal i en d’altres programes i plans 
d’actuació municipals anteriors; i també recollia 
les propostes del Pacte de Ciutat per a la Promo-
ció Econòmica i la Cohesió Social. 

El text inicial ha estat sotmès a un procés de par-
ticipació ciutadana que ha permès completar el 
document amb les aportacions dels manresans i 
les manresanes.

El procés participatiu per al disseny del pla d’ac-
tuació municipal s’ha articulat en 17 sessions par-

ticipatives batejades com a “Diàlegs” amb l’objec-
tiu de consensuar un seguit de propostes amb la 
ciutadania, en diversos àmbits. Les 255 persones 
que en conjunt han fet les seves aportacions tam-
bé han pogut participar a través d’Internet, en una 
web destinada a aquesta finalitat on podien fer les 
seves propostes o bé encetar i participar en de-
bats sobre propostes plantejades.

El document final que conté 291 mesures s’ha 
elaborat incoporant aquelles propostes que han 
contribuït a enriquir i millorar el document inicial. 
De les 229 mesures plantejades per la ciutadania, 
118 s’han acceptat totalment i 24 parcialment. La 
resta han estat rebutjades per diverses raons, però 
bàsicament perquè no són competència munici-
pal o perquè ja estan previstes en altres plans o 
projectes que impulsa l’Ajuntament de Manresa.

Així hem fet el Pla de Govern 2016-2019

Eixos prioritaris del Pla de Govern 2016-2019 TOTAL
Propostes 
ciutadanes

Propostes
acceptades

Acceptades 
parcialment

1. POLÍTIQUES SOCIALS I PER A LA IGUALTAT 121 126 69 10

2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA 22 10 6 1

3. PROMOCIÓ ECONÒMICA I FOMENT DE L’OCUPACIÓ 72 43 14 7

4. IMPULS AL CENTRE HISTÒRIC 19 7 3 2

5. ESPAI URBÀ, MOBILITAT I CIUTAT SOSTENIBLE 57 43 26 4

TOTAL 291 229 118 24

Pla de Govern 2016-2019

Procediment per elaborar Pla de Govern 

Document 
inicial 
• 224 mesures 

proposades 

Diàlegs 
participatius 
• 17 sessions 
• 255 participants 
• 229 propostes 

ciutadanes 
• 142 propostes 

acceptades: 
118  totalment i 
24 parcialment 

Document 
final 
• 291 mesures 

Document final del Pla de Govern

Aportacions 
de la 

ciutadania

Document 
inicial

Pacte de 
Ciutat
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Cinc prioritats del  
Pla de Govern 2016-2019

Alcaldia
Valentí Junyent

Àrea de Promoció
de la Ciutat
Presidenta: Mireia Estefanell

Àrea de Drets i Serveis
a les persones
President: Joan Calmet

Àrea de Territori Àrea d’Hisenda
i Governació
President: Josep Maria Sala

Indústria
Àuria Caus

Comunicació
Àuria Caus

Turisme i Festes
Joan Calmet Ocupació

Cristina Cruz

Comerç i Mercats
Jaume Arnau

Planejament 
i Projectes Urbans
Marc Aloy

Qualitat Urbana 
i Serveis
Jordi Serracanta

Entorn Natural
Marc Aloy

Mobilitat
Olga Sánchez

Hisenda i Organització
Josep Maria Sala

Recursos Humans 
i Transparència

Jaume Torras

Seguretat Ciutadana
Olga Sánchez

Acció Social
Àngels Santolària Cohesió social, Gent 

gran i Salut
Mercè Rosich

Dona 
Cristina Cruz

 Cooperació
Àngels Santolària

Ensenyament 
i Universitats
Mercè Rosich Cultura  i Joventut 

Anna Crespo

Esports
Jordi Serracanta

Organització Municipal

President: Marc Aloy

Dinamització
Econòmica

Mireia Estefanell

Participació
Mireia Estefanell

Habitatge i Barris
Joan Calmet

L’objectiu del govern municipal és donar comptes 
d’una forma clara i entenedora, i també continu-
ada en el temps, del grau de compliment de les 
accions previstes en aquest pla. 

De la mateixa manera que en l’anterior mandat es 
va fer una avaluació  dels programes de govern 
i de l’anterior Pacte de Ciutat per a la Promoció 
Econòmica i la Cohesió Social, es crearà un espai a 
la web municipal on apareixeran totes i cada una 
de les accions previstes en el Pla de Govern 2016-

2019 i s’especificarà si està pendent, en tràmit o si 
ja s’ha realitzat. La combinació del diferent estat 
d’execució de les mesures donarà com a resultat 
quin és el percentatge de compliment de cada 
apartat genèric al qual pertanyen.

Aquesta informació proporcionada per cada una 
de les regidories s’anirà actualitzant periòdica-
ment, de forma que la ciutadania podrà saber en 
tot moment quina és l’evolució del Pla de Govern 
i quin és el seu grau d’execució.

Com avaluarem el grau  
de compliment del Pla

Polítiques socials i per a la igualtat
Garantir l’atenció a les necessitats de les persones 
perquè puguin viure dignament i desenvolupar al 
màxim les seves capacitats en igualtat de condicions 
per mantenir i reforçar la cohesió social. 

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. 

Espai urbà,  
mobilitat i ciutat 
sostenible 
Promoure un creixement 
sostenible i ordenat 
de la ciutat basat en la 
millora de l’espai urbà i 
de l’entorn natural així 
com en una mobilitat que 
garanteixi la convivència 
de tots elements 
implicats. 

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. 

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. 

1

2
5

4
3
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 Ampliació dels convenis amb agents públics i pri-
vats i els programes de mediació per al lloguer soci-
al, optimitzant els existents.  

 Fer un seguiment de les persones beneficiàries 
d’habitatges socials per tal de garantir una bona in-
tegració social.

 Impuls del projecte de Masoveria Urbana i la seva 
concertació amb entitats socials que vulguin portar 
a terme projectes d’aquestes característiques. 

 Reestructuració de l’empresa municipal d’habitat-
ge FORUM. 

 Aplicació del Programa d’inspecció i intervenció de 
l’Ajuntament de Manresa sobre els habitatges deso-
cupats en situació anòmala. 

 Seguiment del compliment de les mesures que 
preveu la llei 24/2015 i aplicació de les noves me-
sures alternatives que es legislin per aconseguir la 
disponibilitat d’habitatges buits per a lloguer social, 
que siguin viables financerament.

 Adopció de mesures que incentivin la rehabilitació 
dels habitatges buits amb la finalitat d’aconseguir 
que reuneixin les condicions d’habitabilitat.

 Inscripció dels habitatges de titularitat municipal 
al Fons Català d’Habitatges de lloguer destinats a 
polítiques socials.

 Manteniment del Servei d’Intermediació en Deu-
tes de l’Habitatge (SIDH).

 Foment de les xarxes de suport a les persones afec-
tades pels possibles desnonaments. 

 Impuls de mesures per a la mobilització urgent 
d’habitatge públic. 

 Cooperació amb la Generalitat en la política d’ajuts 
al lloguer.

 Cooperació amb l’Agència d’Habitatge de Catalu-
nya en la valoració de les situacions de risc d’exclu-
sió residencial i en l’adjudicació i seguiment dels ha-
bitatges de lloguer social que administra l’agència, 
inclosos els provinents de la cessió per part de les 
entitats financeres. 

 Incentivació de noves fórmules per a la rehabilita-
ció d’edificis d’habitatges: cooperatives d’habitatge 
i concessions d’ús i gestió.

1.3. SANITAT
 Redacció i desenvolupament del Pla de Salut 

2016‐2019.

 Posada en marxa i manteniment del Programa 
Manresa cardioprotegida.

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

 Millora de la informació sobre les entitats de l’àm-
bit de la salut de la ciutat.

 Impuls d’accions preventives i de sensibilització 
cap a la població en relació a les drogodependèn-
cies i altres addicions, en el marc de la coordinació 
i col·laboració d’entitats i institucions que formen 
part del Consell Municipal de drogodependències.

 Incrementar el nombre d’aparells de salut, espe-
cialment a les zones verdes properes als Centres 
d’Atenció Primària.

1.4. GENT GRAN 
 Disseny i desenvolupament d’actuacions per fer de 

Manresa una ciutat més amable i accessible per la 
gent gran 

 Desenvolupament d’actuacions en defensa dels 
drets de la gent gran i de la seva vàlua com a actius 
socials

 Vinculació de la participació de la gent gran en po-
lítiques que els afectin directament a través del con-
sell municipal de la gent gran 

 Augment de la xarxa d’acompanyaments per a la 
gent gran que viu sola

 Promoció i realització d’actuacions per fomentar 
un envelliment actiu i la millora de qualitat de vida 
de la gent gran

 Activació i difusió del protocol contra els maltrac-
taments a la Gent Gran

 Acords amb els col·legis professionals per la millora, 
la detecció i l’actuació davant les situacions de mal-
tractament, facilitant l’accés a serveis professionals.

Polítiques socials  
i per a la igualtat

1
Garantir l’atenció a les necessitats de les persones perquè puguin viure 
dignament i desenvolupar al màxim les seves capacitats en igualtat de 
condicions per mantenir i reforçar la cohesió social. 

1.1. ACCIÓ SOCIAL
 Elaboració i execució d’un programa de lluita con-

tra la pobresa infantil.

 Creació d’una Taula de coordinació amb les enti-
tats del Tercer Sector. 

 Programa contra la pobresa energètica. 

 Elaboració i execució d’un programa de formació i 
inserció laboral per a les persones amb risc d’exclu-
sió social. 

 Revisió dels barems d’ajuts en base a la tarifació so-
cial municipal i creació d’una oficina de barems.

 Desenvolupament de mecanismes de suport a les 
unitats familiars per donar resposta a les seves ne-
cessitats i millora del seu benestar.

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

 Millora i optimització dels serveis d’atenció a la de-
pendència i discapacitat destinant-hi majors recursos

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

 Acord d’un salari mínim de ciutat per a les concessi-
ons administratives i els contractes d’obres que adju-
diqui l’Ajuntament de Manresa, així com les subcon-
tractacions que es puguin derivar de les mateixes.

 Ampliació de la dotació pressupostària de beques de 
menjador, amb la finalitat d’arribar a cobrir el 100% de 
les beques de nens amb risc d’exclusió social.

 Reforç de la xarxa de serveis socials municipal per 
garantir unes ràtios adequades en l’atenció a les 
persones i reduir les actuals llistes d’espera. 

 Intensificació de la lluita contra la pobresa ener-
gètica. Aplicació de la llei 24/2015 en l’àmbit de les 
competències locals i exigir al govern de la Genera-
litat el seu desplegament reglamentari en la part no 
impugnada pel TC. Reforç dels protocols d’ajuda a 
les persones afectades, fent que les empreses sub-
ministradores participin de forma corresponsable 
en les solucions.

 Posada en marxa d’un observatori social que apor-
ti dades per tal de conèixer l’evolució dels principals 
indicadors socials de la ciutat, avaluant l’impacte de 
les polítiques públiques i adaptar-les a les necessitats 
emergents.

 Reducció del temps d’espera per obtenir el Servei 
de Teleassistència.

 Execució dels quatre Plans de Desenvolupament 
Comunitari de la ciutat.

1.2. HABITATGE
 Elaboració d’un nou Pla Local d’Habitatge amb una 

clara orientació social.

 Posada en marxa de polítiques de concertació o 
aplicació de mecanismes legals per a l’obtenció 
d’habitatges i ampliar el parc d’habitatges de llo-
guer social i de lloguer assequible.
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 Establiment de mesures de seguretat per fer que 
les persones grans se sentin més segures.

1.5. INFÀNCIA I JOVENTUT
 Incorporació de la visió dels infants i els joves en 

totes les polítiques que els afectin directament: po-
tenciar el consell d’infants, el consell d’adolescents i 
el de joves, així com processos participatius de con-
sulta puntuals.

 Promoció d’activitats d’oci sa i econòmic per a jo-
ves, així com suport a l’accés a activitats culturals, 
recreatives i innovadores. 

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

 Potenciació de l’Oficina Jove del Bages com a cen-
tre neuràlgic de les polítiques transversals de suport 
als joves vers la plena emancipació

 Promoció i realització d’actuacions d’informació, 
formació, foment de l’emancipació i la participació 
de la joventut

 Millora dels espais disponibles per a concerts

 Predisposició a valorar la celebració de nous festi-
vals musicals a la ciutat i assessorament i acompa-
nyament a les persones joves que proposen la rea-
lització de concerts

 Adequació d’espais oberts i lliures als barris amb 
l’adequació de solars, actualment tancats, podent-se 
destinar a activitats de joc.

 Mantenir i potenciar la Xarxa de Biblioteques Veï-
nals.

1.6. EDUCACIÓ
 Desplegament dels equipaments educatius neces-

saris per a la ciutat conjuntament amb la Generali-
tat. 

 Col·laboració entre els centres educatius i l’admi-
nistració municipal per afavorir l’èxit escolar, la dina-
mització  i la normalització educativa.

 Posada en marxa del Pla Educatiu d’Entorn.

 Suport i difusió d’experiències innovadores per a 
l’acollida i acompanyament, especialment al final de 
l’escolaritat.

 Foment dels 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.

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

 Consolidació dels elements d’identificació i pro-
moció del Campus Manresa

 Potenciació del traspàs de la recerca al teixit em-
presarial.

 Suport als projectes educatius de foment de la cul-
tura emprenedora i solidària.

 Ampliació dels programes de foment a l’emprene-
doria i el cooperativisme com a models de treball en 
equip per les escoles, instituts i universitats

 Suport a l’adquisició de competències en noves 
tecnologies.

 Ampliació de places a les Unitats d’Escolarització 
Compartida.

 Implicació municipal en la Formació Professional 
dual i en la millora dels espais destinats a la Forma-
ció Professional.

 Millora del funcionament de la finestreta única i 
planificació equilibrada de la matriculació.
 Suport  a la millora dels recursos d’aquelles esco-

les que ho necessitin. 

 Elaboració d’un acord contra la segregació escolar.

 Redacció de protocols de detecció, atenció i gestió 
de situacions d’assetjament en centres educatius, 
amb especial atenció a la LGTBIfòbia.

 Elaboració d’un estudi acurat de les necessitats en 
l’àmbit de l’ensenyament de la infantesa i l’adoles-
cència a la ciutat per a un correcte desplegament 
dels equipaments educatius.

 Impuls al programa Patis Oberts 

1.7. CULTURA
 Revisió del Pla d’Acció Cultural. 

 Elaboració del pla museístic del Museu Comarcal. 

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

 Promoció d’accions d’art efímer

 Embelliment dels edificis i façanes de la ciutat per 
mitjà de la producció d’accions vinculades a les arts 
plàstiques i visuals.

 Dinamització i ampliació dels espais de producció 
i difusió artística, així com d’intercanvi del coneixe-
ment i el pensament.

 Apropament de la cultura als col·lectius més vulne-
rables.

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

 Elaboració d’un pla director del Teatre Conserva-
tori.

 Potenciació dels equipaments de proximitat (Sel-
ves i Carner, Casal Escodines, Ateneu les Bases...) 
com a espais oberts de trobada, intercanvi i conei-
xement.

1.8. ESPORTS
 Foment de l’esport als barris

 Creació, arranjament i difusió de circuits per a ca-
minants i corredors aprofitant el parc del Cardener i 
els turons de la ciutat. 

 Potenciació de l’esport escolar. 

 Potenciació esportiva i de lleure de l’Anella Verda. 

 Desenvolupament del pla director de la zona es-
portiva del Congost. 

 Reconeixement a l’excel·lència esportiva i als fets 
històrics i/o grans esportistes de la ciutat

 Millora de la qualitat de la gestió dels clubs espor-
tius, com a principals agents de promoció de l’es-
port a la ciutat

 Desplegament de projectes d’esport inclusiu, faci-
litant l’accés a la pràctica dels col·lectius més vulne-
rables

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

 Foment de la capitalitat esportiva de la ciutat.

 Mancomunar serveis referents a l’esport, unificant 
entitats esportives manresanes.

 Elaboració d’una guia esportiva de Manresa.  

 Tarifació social en els preus públics en instal·lacions 
municipals.

 Instal·lació de camps de gespa artificial en camps 
municipals.

 Dinamització dels espais de lleure per acostar l’es-
port als joves.
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2.1. ADMINISTRACIÓ OBERTA I EFICIENT 
 Elaboració i difusió del catàleg de serveis munici-

pals.

 Impuls de l’ús dels mitjans telemàtics per facilitar la 
informació i les gestions a la ciutadania.

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

 Facilitar informació, eines de participació, gestió i 
missatgeria a través de dispositius mòbils.

 Priorització en l’ús del programari lliure en català. 

 Inversió en formació continua del personal de la 
Corporació.

 Consolidació d’actuacions d’e-administració en els 
àmbits d’interoperabilitat i tractament d’expedients 
i documents electrònics.

2.2. TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ 
        CIUTADANA I MOVIMENTS SOCIALS
 Establiment de mecanismes d’avaluació de les po-

lítiques públiques per a una gestió transparent, efi-
caç i eficient. 

 Publicació del portal de transparència i dades 
obertes.

 Publicació de l’estat d’execució del pressupost, Pla 
de Govern i Pacte de Ciutat.

 Suport i promoció del voluntariat. 

 Revisió del reglament de Participació Ciutadana.

 Promoció dels pressupostos participatius amb me-
canismes de democràcia deliberativa en el procés 
d’aprovació dels pressupostos municipals.

 Creació del Síndic Municipal de Greuges de Man-
resa. 

 Foment del civisme.

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

2.3. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I   
         SMART CITY (ciutat intel·ligent  
         i sostenible)
 Formació i actuacions orientades a evitar la fractu-

ra digital.

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

 Promoció del desplegament d’infraestructures de 
telecomunicacions.

 Foment de l’accés de tota la ciutadania i les empre-
ses a les noves tecnologies de la informació, la co-
municació i el coneixement.

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

 Promoció de l’activitat econòmica entorn de les 
smartcities.

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
 Adequació d’un espai per a la pràctica esportiva 

zona Santa Clara (entre convent i Divina Pastora).

1.9. DONA
 Elaboració d’un nou Pla d’Igualtat entre dones i ho-

mes a la ciutat de Manresa, i el seu posterior desen-
volupament amb la col·laboració del Consell Muni-
cipal de la Dona 

 Elaboració, aprovació, execució i avaluació del Pla 
d’Igualtat destinat al personal de l’Ajuntament de 
Manresa. 

 Suport als grups feministes i a les entitats en de-
fensa 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. 

 Potenciació i millora de les instal·lacions del SIAD 
com a centre neuràlgic de les polítiques municipals 
d’igualtat entre homes i dones. 

 Creació i adequació dels mecanismes necessaris 
per a integrar la transversalitat de la perspectiva de 
gènere en les actuacions polítiques. 

 Realització d’actuacions de prevenció per a l’eradi-
cació de la violència masclista i de qualsevol discri-
minació i maltractament vers les dones.

 Creació d’un observatori sobre el  gènere.

 Revisió i incorporació del nom de dones signifi-
catives a la nomenclatura de carrers i places de la 
Ciutat.

1.10. ACOLLIDA I RESPECTE  
           A LA DIVERSITAT
 Realització d’accions de sensibilització social dels 

diferents tipus de violència existents i  foment de la 
cultura de la Pau.  

 Accions per al foment del coneixement de la po-
blació estrangera i de sensibilització sobre el fet mi-
gratori. 

 Promoció d’espais de diàleg entre les diverses cre-
ences i conviccions  

 Promoció i realització d’actuacions pel ple reconei-
xement dels drets civils i socials dels LGTBI i lluita 
contra la discriminació sexual

 Continuació del treball perquè les persones que fa 
temps que resideixen a la nostra ciutat assoleixin la 
plena ciutadania

 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

• Suport a l’obtenció del certificat d’acollida a les 
persones estrangeres, facilitant la formació bàsica• 
Inclusió a les ordenances municipals de sancions a 
tota expressió o acció xenòfoba.

1.11. COOPERACIÓ I CULTURA DE LA PAU
• Elaboració  i execució d’un pla específic d’acollida a 
persones refugiades a Manresa. 

• Execució del Pla de sensibilització ciutadana sobre 
solidaritat i cooperació. 

• Realització d’activitats educatives i de sensibilitza-
ció per reforçar la cultura de la Pau,  la solidaritat i la 
cooperació internacional. 

• Atenció als refugiats perquè tinguin una acollida i 
una estada  adequada a la ciutat.

• Augment progressiu de la dotació pressupostària 
dedicada a cooperació fins fins arribar al 0,7 % del 
pressupost municipal.
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 Foment del voluntariat per l’assessorament em-
presarial entre sèniors, prejubilats i jubilats. 

 Potenciació del Club de la Feina i dels Espais de Re-
cerca Activa de Feina.

 Potenciació i suport a la implantació i creació d’em-
preses cooperatives i societats laborals amb finali-
tats socials. 

 Manteniment i ampliació de les línies de micro-
crèdits. 

 Constitució d’una Taula multisectorial de l’ocupa-
ció. 

 Incorporació de clàusules socials per part de l’Ajun-
tament en els nous plecs de condicions de contrac-
tacions d’obres i serveis. 

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

 Simplificació dels tràmits administratius per facili-
tar la creació d’un negoci.

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

 Recerca activa de noves oportunitats econòmiques 
per la ciutat.

 Promoció de programes que facilitin la transició 
del món educatiu al món laboral de les persones 
joves.

 Concessió de beques de formació per a persones 
majors de 45 anys.

 Consolidació del portal web Formació Bages.

 Gestió de les convocatòries de les administracions 
competents pels plans d’ocupació.

 Execució del projecte Ocupació al Bages Industrial 
(OBI).

 Coordinació a nivell comarcal de les tasques de 
promoció econòmica.

 Potenciació dels programes conjunts amb serveis 
socials per poder oferir una atenció integrals a les 
persones sense feina.

3.3. COMERÇ
 Promoció de la col·laboració del comerç en els es-

deveniments de ciutat. 

 Fomentar la gestió professionalitzada del comerç 
de la ciutat.

 Recuperació de la gestió directa del mercat munici-
pal i per reformular-ne el model. 

 Reforç i ampliació del mercat de Km 0 de produc-

tes alimentaris de regadiu i altres, promovent l’au-
toocupació, l’economia col·laborativa i la proximitat 
en aquest entorn 

 Potenciació dels eixos comercials de Manresa. Se-
guir treballant per millorar el teixit comercial urbà, 
com a element generador d’ocupació i de la confi-
guració de carrers i barris 

 Promoció conjunta de l’oferta de restauració de la 
ciutat, amb la participació dels establiments.

3.4. TURISME 
 Execució del pla estratègic del projecte Manresa 

2022. 

 Execució del Pla de Màrqueting Turístic.

 Promoció de la marca “Manresa, cor de Catalunya” 
amb el seu significat més ampli.

 Gestió integrada dels recursos turístics a Manresa 

 Execució de l’eix turístic del Pla de projecció Exte-
rior de Manresa 2015-2022.

 Identificació de Manresa com la ciutat de la Llum 
amb plantejaments de cultura contemporània.

 Promoció de la Basílica de la Seu com a reclam tu-
rístic i establiment de vincles amb la Basílica de Sant 
María del Mar.

 Ampliació i millora de l’aprofitament turístic del 
carrer del Balç. 

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

 Aprofitament  del potencial de la Sèquia com re-
curs de turisme cultural, de lleure i de natura. 

 Col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages 

3.1. EMPRESA
 Desenvolupar el Pacte de Ciutat per a la Promoció 

Econòmica i la Cohesió social com a marc de treball 
conjunt amb els agents econòmics i socials per fo-
mentar l’activitat econòmica i l’ocupació.

 Establiment d’una relació més estreta entre els 
centres universitaris de la ciutat, l’Ajuntament i les 
empreses. 

 Estudi de nous usos per al complex del Palau Firal. 

 Impuls de l’atractivitat industrial de la ciutat.

 Creació de la figura del Tutor d’Empresa, dins l’Ofi-
cina d’Activitat Econòmica, que vetlli perquè les 
persones i empreses que vulguin obrir una activitat 
tinguin un acompanyament des de l’administració.

 Adhesió a la plataforma de Finestreta Única Em-
presarial (FUE).

 Vetllar perquè el CTM-EUROCAT, gràcies a la recer-
ca i a la innovació, ajudi a la internacionalització de 
la indústria bagenca.

 Elaboració d’un pla industrial integral del Pla de Ba-
ges.

 Suport als projectes innovadors de la indústria viti-
vinícola. 

 Disseny, presentació i implementació de projectes 
europeus en diferents àmbits municipals.

 Manteniment del programa Reempresa.

 Impuls i agilització de mesures que permetin els 

usos empresarials d’espais industrials existents i 
projectats.

 Millorar la competitivitat dels polígons industrials.

 Foment del desenvolupament urbanístic del Parc 
Tecnològic i potenciació de la implantació d’empre-
ses.

 Transformació dels polígons d’activitat econòmica 
(PAE) en Espais d’Activitat Econòmica (EAE) incorpo-
rant nous elements de valor afegit, col·laboració i 
capital humà.

3.2. EMPRENEDORIA I OCUPACIÓ
 Creació de programes per a la formació i la inserció 

laboral de les persones desocupades que tenen una 
integració més difícil al mercat laboral. 

 Promoció de l’esperit emprenedor i innovador.

 Impuls a la incorporació de les noves tecnologies a 
les empreses.

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. 
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per a l’aprofitament turístic del Geoparc de la Cata-
lunya Central.

 Millora de la senyalització turística.

 Estudi de la vinculació del Pont Llarg amb altres 
propostes al voltant de l’Anella Verda.

 Dignificació dels espais del Pou de Llum i Santa Ca-
terina.

 Millora, tant per a vianants com per a vehicles, de la 
connexió de La Cova amb la ciutat.

 Promoció de la Festa de la Llum i la Fira de l’Aixada 
a nivell de país.

3.5. HISENDA
 Estabilització de les finances municipals 

 Millora de la capacitat d’inversió municipal.

 Assoliment d’un nivell d’endeutament adequat.

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

3.6. CAPITALITAT
 Reforçament del paper de Manresa com a capital 

de la Catalunya Central 

• Rehabilitació de l’edifici dels antics jutjats com a 
seu de la Delegació del Govern de la Generalitat a la 
Catalunya Central

 Projecte Manresa Capital Cultural del 2018

 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.

 Potenciació del rol de Manresa com a ciutat de ser-
veis tant públics com privats.

 Demanar a la Generalitat de la gratuïtat de la C-16 
com a via ràpida de comunicació per carretera entre 
Manresa i Barcelona.

 Exigir a l’Estat la finalització de les obres de la B40, 
que han de permetre la connexió entre la C16 i l’A2.

 Millora de la línia de rodalies de Barcelona, escur-
çant el temps de trajecte i ampliant els trens semidi-
rectes.

 Millora de l’eix ferroviari Barcelona – Lleida

 Promoció de la connexió de la comarca amb el cor-
redor Mediterrani de mercaderies per tal de millorar 
la competitivitat de les nostres empreses.

 Impulsar Manresa com a seu del Tribunal Laboral 
de Catalunya.

 Impuls de noves fórmules per a la rehabilitació in-
tegral d’edificis d’habitatges al Centre Històric, espe-
cialment per a joves.

 Programa de suport i d’incentivació del comerç del 
Centre Històric.

 Potenciació dels mercats a la plaça Major 

 Millora de la connexió del Centre Històric amb el Pas-
seig i el carrer Guimerà.

 Programa de reutilització dels locals buits del-
Centre Històric per donar cabuda a petits projectes 
d’emprenedoria.

 Integració dels espais buits del Centre Històric a 
l’espai urbà.

 Millora del patrimoni històric i del paisatge urbà.

 Recuperació de l’edifici de l’Anònima.

 Elaboració d’un pla transversal de mesures pel 
Centre Històric.

 Aplicació de les actuacions de polítiques generals 
d’habitatge.

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

 Programa de foment i incentius a l’activitat comercial.

 Consolidació dels programes socials implantats als 
barris del Centre Històric.

 Suport al Comissionat del Centre Històric.

 Potenciació d’activitats socials, culturals i festives.

 Establiment d’un programa de subvencions per a 
la rehabilitació de façanes al Centre Històric.

 Promoció de campanyes d’obertura temporal de 
locals en desús, al Centre Històric, per tal de dignifi-
car-los estèticament i donar-los visibilitat. 

 Estudiar la posada en funcionament d’una línia de 
transport públic (microbus) que accedeixi al Centre 
Històric.

 Tancament de l’ïlla de vianants a la circulació de ve-
hicles durant l’horari comercial i prohibició d’apar-
car a la plaça de Major.

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. 
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 Canvis d’ubicació de contenidors i manteniment 
de neteja tant interior com exterior.

5.2. ANELLA VERDA I ESPAI OBERT 
 Posar en funcionament la Torre Lluvià, com a cen-

tre d’interpretació de l’Anella Verda i avançar en 
l’adequació tant de l’interior com del seu entorn.

 Potenciar el parc agrari de Manresa perquè esde-
vingui un nou motor econòmic de la ciutat.

 Promoció de les actuacions per a l’ampliació del 
parc de l’Agulla buscant l’equilibri entre l’activitat 
econòmica del sector primari i les activitats de lleu-
re. 

 Millora i ampliació del parc del Cardener per pro-
moure’n l’ús per al lleure i l’esport. 

 Promoció de l’entorn natural i creació de les Portes 
de l’Anella Verda, assegurant i millorant la connecti-
vitat entre la ciutat i el seu entorn.

 Impuls de l’Anella Verda com a patrimoni paisatgís-
tic, ambiental, social, turístic i productiu agrari.

 Promoure els productes agrícoles propis del nostre 
territori a través de la creació d’una marca d’identi-
tat.

 Fer les actuacions necessàries per obrir del Camí de 
la Creu del Tort.

5.3. MOBILITAT 
 Abaratir el cost de la zona blava i aconseguir una 

millor gestió de l’aparcament en superfície.

 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

 Iniciar la reordenació de la carretera de Vic amb la 
implantació del carril bus.

 Millora de la connexió entre el carrer de Viladordis i 
la ronda de la ciutat, per tal de millorar-ne els acces-
sos. 

 Foment dels eixos cívics intermunicipals per fo-
mentar una mobilitat més sostenible.

 Foment de l’accessibilitat de les persones amb mo-
bilitat reduïda.

 Impuls d’accions per a la millora de la connexió fer-
roviària amb Barcelona

 Foment del transport públic i la mobilitat sosteni-
ble i segura.

 Ampliació dels aparcaments dissuasius.

 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.

 Millora de la senyalització en les illes de vianants i 
zones de prioritat invertida.

 Retirada dels cotxes que aparquen a la vorera.

 Estudi de l’accessibilitat dels establiments abans 
d’aprovar les llicències.

 Millora de la senyalització exterior de Manresa. 

 Creació de zones d’estacionament gratuït a les en-
trades de Manresa amb servei de transport públic 
fins al centre de la ciutat.

 Ampliació de la freqüència dels autobusos interur-
bans i periurbans entre setmana i caps de setmana

 Creació de carrils i pàrquings bici.

 Creació de rebaixos de voreres en els passos de vi-
anants. 

 Instal·lació d’un pas de vianants al carrer Sant Cris-
tòfol davant del CAP Sagrada Família.

5.4. SOSTENIBILITAT 
 Millora de la informació i formació dels ciutadans i 

ciutadanes en temes de reciclatge, estalvi energètic 
i preservació de l’entorn. 

 Compliment del programa PAES sobre el consum.

 Creació de l’Oficina del Canvi Climàtic.

 Millora de la qualitat i eficiència de l’enllumenat de 
la ciutat.

 Foment de la ciutat sostenible (smart City): estalvi 
energètic, energies renovables, innovació i mobilitat 
(PAES).

 Incentivació de la recollida orgànica en el conjunt 
de la ciutat.

5.1. ESPAI URBÀ
 Aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Munici-

pal (POUM).

 Executar les obres de la nova plaça de la Bonavista, 
convertint-la en un gran espai per als vianants i amb 
la creació d’una rotonda que millori la mobilitat de 
la zona. 

 Ampliació de la plaça Sant Igansi per dotar el barri 
de les Escodines d’un nou espai lliure i dotar el mu-
seu d’un nou espai d’accés.

 Urbanització de la baixada dels Drets.

 Urbanització de la via Sant Ignasi i el carrer Vidal i 
Barraquer per tal de guanyar espai per als vianants i 
millorar els accessos a les piscines municipals.

 Obrir l’avinguda dels Països Catalans, entre el car-
rer Viladordis i la plaça Prat de la Riba, per millorar la 
mobilitat de tot el sector est de la ciutat.

 Creació d’un recorregut per a vianants i bicicletes 
al camí de Viladordis.

 Construcció de dos ascensors públics al carrer de 
Santa Llúcia i  al carrer del Remei per tal de millorar 
l’accessibilitat del Centre Històric. 

 Impuls al projecte Espais Buits per millorar espais 
urbans en desús de la ciutat. 

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

 Redacció d’un pla director per a la millora del Parc 
de Puigterrà.

 Avançar en la millora i el manteniment de l’espai 
públic a partir de la diagnosi i de l’auditoria de l’es-
pai urbà ja realitzada, per assegurar l’accessibilitat, 
la seguretat i la imatge, en benefici de la qualitat de 
vida de la ciutadania.

 Dignificació i millora de la imatge dels accessos de 
la ciutat i de la seva connexió amb l’Anella Verda

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

 Continuïtat a les “auditories de sensació de neteja”.

 Impulsar el projecte de la Fàbrica Nova.

 Aposta per una ciutat que garanteixi el reconei-
xement i la protecció dels animals. 

 Millorar la connexió entre el carrer Guimerà i el Pas-
seig amb la plaça Sant Domènec.

 Elaborar el projecte per a la transformació del car-
rer d’Àngel Guimerà  com a illa de vianants.

 Redactar el projecte d’urbanització de la carrete-
ra de Vic per tal de transformar-la en un espai més 
agradable per als vianants. 

 Millora general del manteniment de la via pública 
(neteja, voreres, enllumenat,...).

 Actuar a l’entorn de l’estació de la RENFE per tal de 
guanyar espai per a vianants i millorar-ne la seguretat 
i l’accessibilitat. Adequar l’aparcament i fent un recor-
regut per a vianants fins al pont de Sant Francesc.
 Impulsar un programa per a la millora i la conserva-

ció dels bancs.

Espai urbà, mobilitat  
i ciutat sostenible
Promoure un creixement sostenible i ordenat de la ciutat basat en la millora 
de l’espai urbà i de l’entorn natural així com en una mobilitat que garanteixi 
la convivència de tots elements implicats. 
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