
6 COMPROMISOS PELS 

100 PRIMERS DIES
SOM
LA GARANTIA
D’ESQUERRES

PLA DE 
RESCAT 
SOCIAL

PLA  
CONTRA 
L’ATUR 

DEFENSA DE 
L’EDUCACIÓ I 
LA SANITAT 
PÚBLIQUES

PALAMÓS
LLIURE DE 
DESNONAMENTS

PALAMÓS PER LA
SOSTENIBILITAT I
L’ECONOMIA VERDA

PARTICIPACIÓ
I TRANSPARÈNCIA

SOM
LA GARANTIA
D’ESQUERRES

DRETS DEMOCRÀCIAOPORTUNITATS

Per garantir els 
mínims bàsics per 
viure a tota la pobla-
ció: alimentació, 
aigua, llum i gas

Per fer polítiques 
actives d’inserció i 
potenciar l’economia 
verda, de les TIC, 
social i solidària

Apostem per la 
tarificació social als 
serveis educatius, 
culturals i esportius

Cal evitar que la gent 
es quedi sense casa i 
que les cases estiguin 
buides. Sancio- 
narem els bancs 
amb pisos buits

El nostre patrimoni 
natural, font d’ocupa- 
ció. Impulsarem la 
Reserva de les 
Formigues

Retirem comptes 
mínim un cop l’any i 
dotarem l’ajuntament 
d’eines per una major 
obertura, transparèn-
cia i participació



DRETS

OPORTUNITATS

DEMOCRÀCIA

3. David Martorell Puga
25 anys. És graduat en Estu- 
dis Literaris per la Universitat 
de Barcelona i Màster de 
Professorat en llengua i lite- 
ratura catalanes.
Profundament implicat en les 
associacions a Palamós des 
de fa molts anys. 
Busca una profunda transfor-
mació de la vila que la faci 
atractiva als joves.

1. Laia Súñer Navarro
36 anys. Veïna del barri de 
Pla des Pla. Treballa de peó 
en la recollida de residus.
Ha estat representant dels 
treballadors per CCOO a 
l’empresa Urbaser. 
Defensa que l’ajuntament ga- 
ranteixi els drets bàsics de la 
gent.

2. Miquel Àngel Lozano
38 anys. Politòleg que treba-
lla com a consultor en temes 
de participació ciutadana.  
Fent el Doctorat sobre histò- 
ria del moviment obrer a 
Palamós. Forma part de 
l’Entesa des de 2001.
Creu que a Palamós cal un 
ajuntament obert, transpa-
rent i que faciliti la participa-
ció de la població.

MEMBRES DE LA CANDIDATURA DE L’ENTESA PER PALAMÓS I SANT JOAN - ICV

1. Laia Súñer Navarro // 2. Miquel Àngel Lozano Arjona // 3. David Martorell Puga // 4. Dolors 
Olivares Hernandez // 5. Erik Solés Brull // 6. Josep Espadalé Reballí // 7. Matilde Cobacho 
Quesada // 8. Joan Gasull Ponsatí // 9. Joaquim Vidal Navarro // 10. María José Caja Brias-
co // 11. Miquel Gasull Buenaventura // 12. Joan Masó Anglada // 13. Nancy Bastidas Lazo 
// 14. Josep Torras Salló // 15. Maria Teresa Martinoy Teixidor // 16. Laura Soley Bouisson// 
17. Josep Altayó Morral

L’ENTESA GARANTEIX QUE AMB ELS SEUS VOTS NOMÉS ES FARAN 
POLÍTIQUES D’ESQUERRES

- Posarem en funcionament el Consell de Vila durant el primer any de mandat.
- Abans d’acabar 2015 presentarem el Pla d’Acció Municipal, la guia de compromisos 
per als propers 4 anys.
- Farem una sessió anual de rendició de comptes davant del Consell de Vila i aquesta 
informació es farà arribar a la població.
- Crearem un Registre d’interessos per a aquells actors que vulguin influir en els afers  
públics.
- Estudiarem la reforma del Reglament Orgànic Municipal per potenciar la implicació 
de la població.
- Establirem convenis, per comptes de subvencions, amb les entitats perquè puguin 
desenvolupar els seus projectes i ser més actives.

- Definirem un Pla per l’Ocupació i contra l’atur que plantegi mesures de formació i 
d’incentiu de la contractació i de la creació d’empreses.
- Apostarem per nous nínxols d’ocupació: economia verda, turisme cultural i natural, 
noves tecnologies i atenció a les persones. 
- Farem que la taxa turística reverteixi en aquells aspectes que ens donen valor: el 
nostre patrimoni natural i cultural.
- Convertirem la Biblioteca en un equipament social de referència oferint serveis de 
formació diversos.
- Crearem un distintiu de productes de proximitat que conduirà a bonificacions en el 
pagament de taxes per als seus productors.
- Impulsarem un pla estratègic per aprofitar el potencial del patrimoni dels nostres 
espais naturals.

- Defensem l’escola i la sanitat públiques garantint els drets i la qualitat dels serveis 
del conjunt de la població.
- Apostem per una tarificació social dels serveis públics municipals. Es tindran en 
compte els recursos de cada família per determinar l’import a pagar.
- Definirem un Pla Local d'Inclusió per garantir l’autonomia de les persones depen-
dents, la gent gran, els col·lectius amb risc d’exclusió, les persones víctimes de 
violència de gènere.
- Projectarem una segona escola bressol per garantir aquest servei a tota la població.
- Els nens i els joves: la nostra prioritat. Habilitarem noves zones de joc infantil per 
diferents franges d’edat i acompanyarem els joves en els seus processos 
d’emancipació (formació, treball i habitatge).
- Lluitarem per evitar tots els desnonaments i estudiarem mesures per construir 
habitatges de protecció oficial

Podeu trobar aquest programa més ampliat a la web www.entesapalamos.cat 

Les nostres propostes La nostra candidatura


