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Imagina’t
un Ajuntament
de tothom i
per a tothom

PER UN SANT MARTÍ
SOSTENIBLE, PEL DEMÀ
DE TOTHOM

JOVENTUT I GENT GRAN

1. Establir un pla de reducció de residus,
fomentant i facilitant el reciclatge.

2. Crear nous parcs infantils i adaptar els
existents.

2. Fer un estudi del consum elèctric municipal
per tal d’optimitzar la seva eficiència, amb
el màxim estalvi energètic.

3. Desenvolupar el projecte de Centre de Dia
i estudiar la possibilitat de fer-hi activitats
tots els dies de la setmana.

3. Prioritzar les energies renovables
fomentant plaques solars, punts de
recàrrega per a cotxes elèctrics, etc.

4. Cercar la viabilitat mitjançant conveni
amb el sector privat d’una residència de
gent gran amb prioritat per a les persones
empadronades a Sant Martí.

4. Millorar la gestió del trànsit de vehicles i
vianants dins el nucli urbà:

UN SANT MARTÍ
COHESIONAT I
PARTICIPATIU

RENDIBILITZAR
ELS RECURSOS
EXISTENTS

1. Implementar de manera permanent
l’elaboració de pressupostos amb caràcter
participatiu.

1. Fer un estudi dels recursos actuals
per extreure’n les seves possibilitats i
detectar-ne les oportunitats.

2. Demanar l’opinió a la ciutadania sobre els
grans projectes.

2. Buscar una solució global per a gestionar
de forma conjunta les instal•lacions
esportives:

3. Obrir un canal de consulta pels ciutadans
amb compromís de resposta amb la
màxima celeritat possible.

•

4. Implementar polítiques inclusives en tots
els àmbits i sectors de la població.
5. Tenir cura en l’atenció a la diversitat.

•

Estudiar la viabilitat de crear noves
infraestructures dins el complex
esportiu: piscina coberta, pistes de
pàdel, gimnàs, etc.
Aprofitar l’espai del parc de la pista
de la Festa Major instal•lant un espai
esportiu modular desmuntable.

• Creació de zones de vianants.
• Pla d’aparcaments.

1. Buscar col•laboració de l’oficina jove de
l’Alt Penedès i d’altres ens supramunicipals
per a crear un espai pels joves.

5. Adaptar el servei de Taxi per a atenció
sanitària a les necessitats de la gent gran
del municipi.

• Eliminació de barreres arquitectòniques.
5. Millorar el pla de neteja.

PLA DE BARRIS

6. Coordinar amb els altres municipis
afectats aquelles accions necessàries per
tal d’aconseguir la construcció dels vials
Sarroca i La Pelegrina, que permetin una
connexió de les nostres carreteres locals
amb la xarxa arterial de Vilafranca.

1. Fer un inventari de les principals carències
dels barris i aprovar un pla d’actuacions
d’urgència.

7. Promoure la creació d’un carril-bici de
Vilafranca a Sant Martí, al voral de l’actual
carretera.
8. Estudiar les freqüències de pas dels
autobusos de línia i endegar en el seu cas
les accions corresponents per a millorarles.

3. Optimitzar la utilització d’espais ja existents
com la biblioteca de l’institut o els patis
dels centres educatius.

9. Modificar l’ordenança municipal sobre
els animals de companyia en el sentit de
tenir en compte els drets dels animals,
mitjançant la creació d’espais i/o serveis.

4. Revisar el contracte amb l’empresa CASSA
de concessió del servei municipal d’aigües,
vigent fins l’abril del 2025.

10. Estudiar la possibilitat de celebrar actes
centrals de la festa major al nucli urbà.
11. Dotar amb nous elements de mobiliari
urbà determinades zones, en especial el
Passeig Esportiu.

2. Estudiar la creació d’Entitats Municipals
Descentralitzades, regulades a la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
3. En defecte d’una Entitat Municipal
Descentralitzada, crear la figura “Regidor
de Barri” i adscriure’n un per cada barri,
com a via permanent de comunicació amb
l’ajuntament.
4. Implementar una agenda de xerrades
periòdiques amb l’alcalde per a cada barri.

PROMOCIÓ DE L’ENTORN
NATURAL

POBLE ACTIU, VIDA ACTIVA

1. Estudiar la viabilitat de creació d’un càmping
i zones per a autocaravanes, després de
superada l’actual moratòria de la Generalitat.

1. Potenciar la Xarxa Associativa del Municipi.

2. Crear una escola de natura i programar
jornades de descoberta.
3. Crear i millorar les vies d’accés a aquest
entorn privilegiat.
4. Recuperar les fonts del municipi.
5. Fer un mapa de senders per a vianants i BTT.
6. Habilitar zones de passeig i descans al voltant
dels nuclis municipi.
7. Recuperar el projecte de cessió al municipi
per part de la Diputació de la carretera que va
del nucli urbà al Conjunt Monumental, que
incorporava la construcció d’un voral per a
vianants.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
1. Apostar per la gestió intel•ligent del
patrimoni que permeti explotar totes les
oportunitats que ofereix:

2. Cooperar amb totes les entitats amb la
creació d’un servei municipal que faciliti la
gestió documental i les peticions d’ajuts
públics (firma electrònica).
3. Incrementar les activitats esportives al municipi.
4. Promoure activitats culturals i donar suport
a les iniciatives dins d’aquest àmbit (teatre,
música, dansa, literatura, ...).
5. Afrontar el difícil problema de les ocupacions
il•legals d’habitatges i dur a terme les
accions més eficients per a resoldre aquestes
situacions, dins del marc legal.

UNA ESCOLA ADAPTADA
ALS NOSTRES FILLS
1. Fer gestions davant del Departament
d’Educació de la Generalitat per tal de
reformar l’edifici de l’escola Jaume Balmes.
2. Actualitzar el concepte d’escola i de tots els
elements que l’integren.

• Oficina de promoció cultural i turística

3. Implementar un veritable pla de manteniment.

• Interconnexió del patrimoni amb l’entorn
natural i amb els comerços del poble.

4. Seguir desenvolupant el nou concepte de la
idea “pati” actualment en curs, com a eina
pedagògica.

2. Creació de la Marca de Poble Sant Martí com
a paraigües d’activitats que ens defineixi com
a pol d’atracció.
3. Adoptar polítiques fiscals d’ajuda a
l’emprenedoria i a comerços.
4. Incentivar la posada en marxa d’activitat a
les naus industrials del municipi actualment
en desús.

5. Donar suport a tota la comunitat educativa
per tal de tenir una escola més sostenible
mitjançant el programa d’escoles verdes.
6. Fer un estudi de les ràtios d’alumnat i
implementar les polítiques adequades
per aconseguir un nombre d’alumnes que
permeti mantenir les dues línies, per tal de
millorar la qualitat de l’educació i defensar
l’ampliació de l’escola.
7. Vetllar pel bon funcionament de la llar
d’infants municipal.

HISENDA LOCAL

LA BLEDA I SERRA DE BAIX

1. Aplicar una reducció del 75% en l’impost
sobre els vehicles de tracció mecànica als
vehicles de més de 25 anys, i del 100% per
als de més de 40 anys.

Foment Martinenc és una formació política
de nova creació sense presència fins
ara al nostre consistori, i per tant, al no
disposar d’una informació tècnica i jurídica
prou documentada sobre les importants
qüestions d’urbanisme que hi ha plantejades
en aquests dos barris, no podem posicionarnos al respecte, tot i que celebrem que el
grup Junts x Sant Martí, ben coneixedor
d’aquests temes de fa molts anys, incorpori
en el seu programa una solució del problema
urbanístic del barri de La Bleda, que
esperem conèixer per poder donar-hi el
nostre suport, sigui quina sigui la posició
que ocupem a l’ajuntament, en el benentès
de que serà una solució justa i viable, com
esperem.

2. No incrementar el tipus impositiu de l’IBI.
3. Mantenir la resta de bonificacions actuals.

PLA ESTRATÈGIC SANT
MARTÍ 2030
MISSIÓ:

VALORS:

La promoció del municipi de Sant Martí
Sarroca potenciant els seus recursos més
notables: L’entorn natural, el patrimoni i
l’enoturisme.

• Treball en equip: amb la participació de
tothom per aconseguir un objectiu comú.

VISIÓ:

• Participació ciutadana: consulta i
implicació de tot el poble en els projectes,
oberts a noves idees i propostes per
explorar.

• Volem ser un municipi amb un creixement
harmònic i que sigui atractiu, dinàmic i
generador d’oportunitats, connectat amb
el seu entorn natural i el seu patrimoni
històric amb inversions sostenibles que
reverteixin al servei públic, fins arribar a
crear una marca de poble sota un model
en què tothom s’hi pugui sentir identificat:
• Que estigui ben connectat amb alguna
artèria viària per a vehicles i pel servei de
transport públic.
• Que passi a ser un punt de referència per a
rutes d’enoturisme.
• Que quedi integrat amb el seu entorn
natural, fins esdevenir un municipi de
referència dins d’aquest àmbit, per la seva
atractiva oferta
• Que s’arribi a crear una marca de poble,
com a primer enllaç amb la natura i porta
de la muntanya que som per a molts
penedesencs
• Que es dinamitzi la vida del municipi
mitjançant la potenciació del seu entorn
natural, l’enoturisme i el patrimoni
històric.

• Compromís: amb el medi natural,
la transparència, la igualtat i el
desenvolupament sostenible.

• Professionalitat: participació de tècnics
especialitzats en l’estudi i execució de
cada projecte.
• Orientació educativa: de respecte a
l’entorn natural, el medi ambient i el
nostre patrimoni.
OBJECTIUS:
El Sant Martí del futur, sense treballar
només a curt o mitjà termini, sinó també
a llarg. És per això que el nostre programa
planteja alguns objectius ambiciosos que no
es podran assolir o completar en una sola
legislatura, i que caldrà ampliar i millorar al
llarg dels anys.
Buscarem les sinèrgies de la mà d’altres
municipis per actuar com a balança de la
capital de comarca en favor dels municipis
petits que conformen la zona Oest de l’anell
de Vilafranca.

fomentmartinenc.cat
hola@fomentmartinenc.cat
segueix-nos a
/FomentMartinencSMS/
/fomentmartinencsms/
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