PLA DE GOVERN 2019-2023

IL·LUSIÓ I COMPROMÍS

SERVEIS
▪ Treballar per l’extinció definitiva de barreres
arquitectòniques en els carrers i en els edificis
municipals.
▪Instal·lar reg a la Pineda i als Tossalets.
▪Construir un magatzem municipal.
▪Acabar la remodelació de “La Cultural”:
teulada, vestidors i exterior.

FESTES
▪Impulsar la Comissió de Festes.
▪Recolzar i col·laborar amb les associacions i entitats municipals en els actes festius
que organitzin.
▪Reviure la celebració de festes emblemàtiques al nostre municipi: 11 de setembre,
revetlles...
▪Garantir la realització dels concerts per a joves de Festa Major a dins del poble.
▪Impulsar i difondre els costums tradicionals del nostre poble en els actes de la Festa
Major i altres festes assenyalades.

EMPRENEDORIA, INDÚSTRIA I TECNOLOGIA
▪Proporcionar al polígon els equipaments necessaris i garantir que les empreses
instal·lades i les que s’instal·lin tinguin els serveis bàsics.
▪Vetllar perquè les noves empreses que s’implantin al polígon industrial utilitzin la
borsa de treball del municipi.

▪Crear una plataforma i un niu de microempreses.
▪Escoltar i donar resposta a les peticions que els puguin sorgir a les empreses locals,
facilitant també un assessorament tècnic.
▪Reactivar l’activitat pròpia de la incubadora d’empreses.
▪Apropar les noves tecnologies a tots els col·lectius i serveis del municipi per garantir
la continuïtat i millora del bon nivell d’emprenedoria.

ESPORTS
▪Millorar la política de subvencions per a tots els clubs del municipi.
▪Construir uns nous vestidors al camp de futbol i condicionament del terreny de joc
mitjançant la implantació de gespa i altres equipaments necessaris.
▪Recuperar la cursa solidària.

DONA
▪Treballar conjuntament amb el Consell Municipal de la Dona, un treball plural i
transversal on totes les dones estiguem representades.
▪Potenciar novament el Congrés de la Dona Rural.
▪Aconseguir que el nostre poble sigui un referent a nivell nacional en temes
d´igualtat.

SANITAT
▪Donar suport als serveis sanitaris municipals, adequant i millorant recursos tècnics i
materials necessaris.

JOVES
▪Fer un programa de cursos de preparació o accés al món laboral per a joves i els
diversos col·lectius municipals, en diferents àmbits tals com català o anglès,
manipulació d’aliments, primers auxilis, etc.
▪Assumir la gestió del local del jovent.
▪Establir una festa del jovent com un referent a les nostres comarques.

▪Donar suport i continuïtat als projectes i iniciatives de l’associació de joves i de la
resta d’associacions que han estat darrerament tan actives al municipi.
▪Realitzar un programa de prevenció, d’acompanyament i assessorament per a joves
amb conductes de risc (consum de tòxics, seguretat vial, ús de les noves tecnologies,
entre altres).
▪Crear un espai lúdic de cap de setmana (sala d'ordinadors, sala projecció de vídeo,
sala de jocs).

SERVEIS SOCIALS
▪Col·laborar amb les necessitats i bon funcionament del
centre de serveis municipals.
▪Vetllar perquè la igualtat d’oportunitats sigui real entre
tots els col·lectius del nostre municipi.
▪Treballar per mantenir la bona entesa i la bona
convivència entre les diverses identitats culturals.
▪Facilitar la integració dels nouvinguts amb un sistema
d’assessorament i orientació tècnic i el disseny d’un pla
de formació i d’acollida.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
▪Facilitar i agilitzar les gestions del ramader i el pagès.
▪Vetllar pel manteniment adequat i eficient dels camins. Establir com a compromís
anual l’asfalt d’un tram de camí.
▪Instal·lar un sistema de reducció de PH a diferents omplidors.
▪Arreglar el camí del cementiri.
▪Oferir formació i assessorament tècnic al col·lectiu ramader i agrícola.
▪Crear una estació meteorològica.

▪Instaurar una plataforma de consulta de subvencions a les que pot optar el col·lectiu.

ENSENYAMENT
▪Mantenir i millorar adequadament les instal·lacions escolars per donar resposta a les
necessitats de la comunitat educativa.

▪Instal·lar marquesines tant a l’interior del pati de l’escola com al carrer per a millorar
l’entrada i sortida dels alumnes.
▪Reprendre el suport a les iniciatives i propostes de l’equip docent de l’escola per a
col·laborar en la millora de la qualitat educativa al nostre municipi.
▪Vetllar pel bon funcionament de la Llar d’Infants Municipal.
▪Col·laborar amb l’AMPA de l’escola i de la Llar d’Infants fent costat a les seves
iniciatives i donant resposta a les seves inquietuds.

CULTURA
▪Continuar amb la participació activa de l’Ajuntament en les
edicions següents del premi internacional de recerca
lingüística Joan Solà.
▪Recuperar el premi de narrativa local “Joan Solà”.

▪Donar suport a les activitats de caràcter cultural que
organitzin les entitats i associacions del municipi i reactivar
l’organització d’altres com el mes cultural, etc.
▪Crear una jornada de tastos i degustacions.

ECONOMIA
▪ Vetllar perquè els projectes que es volen fer realitat suposin el mínim cost pel
municipi, mitjançant la consecució de les màximes subvencions possibles.
▪Promoure la recuperació d’una gestió econòmica municipal coherent i transparent.

URBANISME
▪ Construir un complex lúdic que inclourà: PISCINES, ZONA ESPORTIVA, ZONA INFANTIL, ZONA
VERDA I altres serveis, apostant per una millora en lleure i esport.
▪Remodelar la zona de les piscines actuals per tal de convertir-la en un espai complementari a la
zona escolar i esportiva existent, donant així resposta a les necessitats que presenta actualment.
▪Construir un nou espai municipal sostenible, que inclourà: l’AJUNTAMENT, els Jutjats, els Serveis
Socials, la llar de Jubilats i altres serveis d’interès públic.
▪Restaurar la plaça de les 4 fonts.
▪Reparar l'asfalt del camí de Torregrossa i canviar l’orientació del pont del canal per millorar-hi la
circulació.

▪Millorar el tram de la carretera NII que passa per dins del poble (il·luminació, passos de
vianants...)
▪Agilitzar el màxim possible els tràmits urbanístics.
▪Crear un espai lúdic a la zona del moll de l’estació de trens.

PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU I EDUCATIU
Som conscients de les
necessitats que presenta
la zona d'accés al recinte
escolar i al pavelló:
congestió de la circulació,
dèficit d'estacionaments i
falta de serveis.
Per això proposem un
projecte
reparador
i
ambiciós que aposti per
un espai còmode i segur
per a tothom.
IMATGE AÈRIA ACTUAL DE LA ZONA ESCOLAR I ESPORTIVA

PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU I EDUCATIU

Pista
Pàdel

PLÀNOL DE SIMULACIÓ A LA ZONA ESCOLAR I ESPORTIVA

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU COMPLEX LÚDIC
Un projecte que comptarà
amb:
•Noves piscines municipals
d’aigua salada.
• Zona verda (amb espai de
lleure i de passeig).

•Zona esportiva.
•Zona infantil.
IMATGE AÈRIA VIRTUAL DE LA ZONA DEL COMPLEX LÚDIC

Projecte que aportarà al poble unes millors instal·lacions municipals.
Unes noves piscines d’aigua salada i entrada de platja millorant així el benestar, la seguretat i
l’accessibilitat.
Un espai verd amb zona de passeig i lleure, restringida al trànsit, que alhora sanejarà aquesta zona
abandonada de dins del poble.

