PLA DE GOVERN 2015-2019
EIXOS SOBRE ELS QUE BASEM EL NOSTRE PLA DE GOVERN
EIX NACIONAL:
Creiem que en la situació nacional actual els municipis han de jugar un
paper fonamental en la creació del nou Estat Català i de la renovació
del País. No n'hi ha prou en apuntalar aquest procés sinó que els
ajuntaments han de participar activament en aquest canvi.
Es per això que ens hem adherit al compromís amb el procés
d'independència proposat per l'Assemblea Nacional Catalana. Ens hem
compromès doncs a donar suport a les resolucions per a la constitució
de la República Catalana del Parlament que sorgirà de les properes
eleccions a la Generalitat de Catalunya, a constituir l'Assemblea
Catalana de Càrrecs Electes i a reforçar l'Associació de Municipis per la
Independència, com a instruments al servei del procés polític que
estem vivint.
EIX MUNICIPAL:
La nostra actuació ve condicionada per l'estat de l'economia municipal
i pels compromisos adquirits pels anteriors equips de govern.
PAGESIA I MON RURAL VIU.


AIGUA: creiem que el subministrament d'aigua que tenim
actualment no arriba als mínims de qualitat exigible en el nostre
entorn i que el servei que presta l'actual concessionària s'ha de
supervisar amb més rigor i exigència. També estudiarem la
possibilitat de canviar el model de gestió de l'aigua sempre que
sigui beneficiós pel conjunt de la població. Hi ha exemples
d'altres municipis similars al nostre on la gestió de l'aigua és més
eficient.



QUALITAT AMBIENTAL: prendrem una sèrie de mesures
encaminades a millorar la qualitat ambiental tant de la zona
urbana com de la resta del terme. Creiem que la protecció del
medi ambient i la sostenibilitat del territori són punts clau per
una vida millor en el poble i la millora de l'economia. Demanarem
a l'administració responsable que instal·li una barrera acústica
verda al costat de l'A2 per minimitzar la contaminació sonora que
pateix una part del municipi.
Fomentarem la recuperació de la flora autòctona i la creació d'un

inventari de fauna i flora per poder, entre altres coses, estar
preparats per l'aparició d'espècies invasores nocives pel nostre
entorn.


SERVEIS AL PAGÈS: l'ajuntament ha de vetllar per a que
l'economia tradicional local pugui subsistir i millorar. Dins del
context actual d'enfonsament de preus, hem d'intentar que els
serveis que dona l'ajuntament s'ajustin a les necessitats reals de
la pagesia. Entre d'altres, les mesures que prendrem son: crear
eines per potenciar l'agricultura i ramaderia sostenibles, cursos
per actualitzar els coneixements que exigeixen les normatives
nacionals i/o comunitàries, estudiar la millora del servei
d'omplidors d'aigua i de la bàscula municipal que permetin
racionalitzar la despesa i augmentar-ne l’ús.
Millorar el manteniment dels camins i senyalització dels punts
negres. Adaptar la normativa municipal a les noves tendències
en explotació agrària com per exemple el reg per aspersió, la
recollida de caragols, etc.

ESPORT, CULTURA, TRADICIONS I ASSOCIACIONS.


ASSOCIACIONS: fomentarem el teixit associatiu com a pal de
paller de la vida del poble, crearem de la Taula de les
Associacions on es fomentarà la cooperació entre associacions.
Generarem acords públics i consensuats amb totes les
associacions sobre el repartiment de subvencions o ajudes al
funcionament (establiment de criteris objectius). Buscarem la
manera de solucionar el problema que tenen algunes
associacions per guardar els materials que utilitzen per les seves
tasques, creació de “trasters”. Fomentarem la implicació de les
Associacions en l'educació dels nostres infants mitjançant la
realització d'activitats conjuntes amb l'AMPA



ESPORT: ens posicionarem clarament a favor de les Seleccions
Esportives Catalanes. Incentivarem i promourem l'esport com un
hàbit saludable d'oci evitant la competitivitat excessiva.
Treballarem junt amb els clubs esportius per recuperar el Camp
de Futbol per al poble.



CULTURA I TRADICIONS: col·laborarem activament en totes
les activitats que fomentin la cultura i tradicions locals.
Estudiarem la conveniència de repartir les activitats del mes
cultural al llarg de l'any. Fomentarem i/o revitalitzarem els actes
de relació social col·lectiva tipus revetlles al carrer, concurs de
façanes i carrers, etc. Fomentarem el coneixement del nostre
poble, la nostra història, tradicions, flora i fauna.
Impulsarem les activitats artístiques com les arts plàstiques,

musicals, etc.
URBANISME I ESPAI PÚBLIC.


Treballarem per a que el nostre poble estigui més net amb
polítiques de conscienciació i modificant la planificació de la
neteja viària i dels edificis públics. Ens replantejarem les
prioritats del municipi pel que fa a espais públics, no en crearem
de nous si no podem tenir els actuals amb uns mínims de
qualitat. Buscarem una solució al deteriorament de l'edifici de la
Costereta i hi establirem un sistema d'accés més segur.
Estudiarem i, sempre que sigui beneficiós per al poble,
implantarem energies renovables en els edificis públics que
substituiran les actuals més contaminants i cares (biomassa,
panells solars ACS i/o calefacció). Dins de les possibilitats
pressupostàries de l'Ajuntament arranjarem les Piscines
Municipals. Millorarem els espais destinats a parcs infantils
garantint la seguretat dels més petits. Farem un estudi de la salut
dels arbres de la Pineda i revisarem l'ús d'aquest espai.
Establirem un control més acurat del material que l'ajuntament
cedeix a les associacions i/o particulars, en aquest segon cas
proposem establir una fiança per garantir possibles danys.
Buscarem una solució consensuada al parc d'habitatges buits que
hi ha al municipi i si és necessari adoptarem polítiques
sancionadores contra els propietaris institucionals que fomentin
l'abandó i el deteriorament de les seves propietats. Aplicarem
totes les ordenances i també aquelles que afectin l'espai públic
com la neteja de terrenys dins el nucli urbà, l'ocupació d'espai
públic per activitats, etc.
Estudiarem la millora de les voreres massa estretes, la
peatonalització d'alguns carrers i /o places i la instauració de
carrers d'un sol sentit. Millorarem l'aspecte general del poble
tenint cura dels “racons”. Crearem un “circuit verd i saludable”.
Garantirem la seguretat de l'accés dels vianants a la zona escolar
i de les piscines. Estudiarem les alternatives al trànsit de vehicle
pesants per dins del nucli urbà.
Millorarem l'accessibilitat a tots els edificis públics i a la via
pública.
Us consultarem abans de fer alguna obra important pel municipi.

LES PERSONES. ELS BELL-LLOQUINS/ES.



DONES: estudiarem si el Congrés de la Dona Rural es profitós
per al poble i basant-nos en la informació recollida el
replantejarem o potenciarem.
JOVES I INFANTS: tornarem a atansar el jovent al poble, ens

replantejarem la ubicació actual de la festa del jovent ja que
l’actual no ofereix garanties suficients de seguretat i control.
Confiarem en l'Associació de Joves per gestionar aspectes
relacionats amb el jovent amb l'objectiu de col·laborar en la seva
formació personal i maduració.
Impulsarem un programa de pràctiques per a joves locals en
empreses del municipi i buscarem ajuda per garantir ajudes al
transport per estudiants fins als 23 anys amb un mínim de 3 anys
de residència. Treballarem per crear una borsa d'habitatges per
a joves menors de 30 anys.
Cooperarem en el treball d'educació en valors entre la família,
l'escola i la comunitat local.
Fomentarem la participació dels infants en la vida local del nostre
poble per tal que se'l sentin seu, en tinguin cura, l'estimin i així
estimaran el país.


3a EDAT: Buscarem una solució a l'estat de la Llar del Jubilat,
aquesta solució estarà emmarcada dins de l'actuació a tot l'edifici
de La Costereta. Estudiarem el Conveni de l'Ajuntament amb
l'empresa privada que gestiona el Centre de Dia per millorar-lo
en benefici dels residents al municipi que ho necessitin.
Promourem activitats culturals, artístiques i d'oci que fomentin el
desenvolupament personal i ajudin a mantenir una bona salut
integral. Establirem canals de diàleg i participació activa amb els
nostres majors com a puntals, guies i transmissors de saber i
d'experiències cap a les noves generacions. Facilitarem la
interacció entre l'AMPA i la Llar del Jubilat amb l'objectiu
d'apropar els joves o
infants als nostres grans i així
transmetre'ls-hi l'experiència més fàcilment. Millorarem la
comunicació amb les administracions competents amb l'objectiu
de garantir que no hi hagi cap persona gran que perdi una ajuda
per manca d'informació.



VOLUNTARIAT I SOLIDARITAT: potenciarem, recolzarem i
coordinarem el voluntariat entre la gent del nostre poble.
Donarem resposta ràpida a les necessitats que sorgeixin al llarg
de la legislatura. Establirem persones de contacte a qui dirigir-se
per quan sorgeixin necessitats peremptòries, a l'Ajuntament hi
trobareu algú que us atengui. Crearem els mecanismes
necessaris per detectar les mancances dels més necessitats i així
poder actuar més ràpidament i anar directament a l'arrel del
problema

SEGURETAT I CONVIVÈNCIA VEÏNAL.


Farem accions que fomentin la bona convivència i el respecte

entre les diferents cultures que hi ha presents al nostre poble.
Promourem la integració i el respecte de les diferencies ètniques
i culturals.


Establirem un control més estricte sobre els fets delictius i/o
incívics que pateix el Municipi i sobre les activitats nocives i
il·legals. Aplicarem l'ordenança de civisme (vigent des del maig
del 2009). Implantarem la figura del mediador en col·laboració
amb la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de millorar la
convivència i evitar els processos penals. Parlarem amb els bancs
propietaris d'habitatges susceptibles de ser ocupats per a que
posin mesures per evitar que això succeeixi.



Estudiarem la necessitat d'ampliar la xarxa de càmeres de
videovigilància del municipi.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA.


La participació i la transparència són dos dels pilars on basem el
nostre programa, per això incorporarem l'apartat de Precs i
Preguntes als Plens extraordinaris. A més a més de publicar les
actes al web de l'Ajuntament, les exposarem al públic a diversos
llocs del municipi. Estudiarem la viabilitat de gravar els plens i
difondre'ls mitjançant la web municipal. També publicarem i
difondrem íntegrament i actualitzat el pressupost municipal.



Farem públiques totes les retribucions que percebin els càrrecs
electes i que vagin a càrrec del pressupost municipal.



Fomentarem els instruments de participació ciutadana fent un
reglament de participació. Volem que els habitants del municipi
puguin decidir sobre el pressupost municipal i sobre les
inversions.

ECONOMIA.


En la situació actual s'ha de tenir una especial cura alhora de
gestionar els recursos públics, per això buscarem fórmules
alternatives a l'endeutament per poder dur a terme els nostres
projectes; retallarem en despeses de protocol i fomentarem el
consum social i responsable així com el comerç de proximitat.



Fomentarem l'economia local creant una fira, jornada o similar
amb l'objectiu de fer un aparador on es pugui ensenyar el
potencial de la nostra economia local.



Promourem l'autosuficiència energètica a les industries, comerç,
etc. amb l'objectiu de millorar-ne la competitivitat.



Treballarem amb el SOC per buscar solucions al tema de l'atur i
dinamitzarem la borsa de treball municipal.

