
La millor eina de benestar social és un treball digne. 

Activarem totes les opcions per fomentar ocupació:

Formació,  ajudes a la contractació local, assessorament.

 

Ajudarem a les iniciatives emprenedores tant empresarials

com individuals. 

Crearem espais per coworking com a vivers d’empreses.

 

 

Col·laborarem  estretament amb les associacions de

Comerciants, d’Hosteleria i del Mercat Municipal.

Implementarem les iniciatives que ells proposin i aportarem

solucions factibles.

 

 

Som una societat diversa, i volem garantir els mateixos drets

i oportunitats per a tothom, promourem la interculturalitat

per  configurar una societat, cohesionada, inclusiva i

solidària.

 

Vetllarem pels drets de la nova ciutadania: 

 L’empadronament,  acollida, reagrupament familiar, 

 arrelament social, facilitar la incorporació al mercat laboral,

escolaritat i formació pels nou vinguts.

 

 

Treballarem per un local social pel CAU, entitat sense ànim

de lucre que proporciona activitats educatives i lúdiques

pels infants del poble.

Promourem cursets de monitors per a joves. Potenciarem

l’associacionisme juvenil.

Promocionarem activitats culturals al carrer.

Proposarem una nova pista Skate.

 

 

Hem defensat les pensions públiques i ho seguirem fent

sempre. Recolzarem les propostes de l’Associació de la 

Gent Gran.

 

 

Volem escoltar a la gent.

ERC ja ha confeccionat un reglament de participació

ciutadana i l’ha presentat al consistori, només cal posar-ho

en comú i activar-lo. 

 

 

Volem recuperar L'Ateneu Popular, com a espai de cohesió

social. 

Piscina gratuïta  els dies de temperatures extremes.

Promourem la gestió Municipal dels serveis d’Aigua,

Tanatori i Neteja.

 

Més personal de neteja, establirem un calendari per

augmentar l'eficàcia. Controlarem  la satisfacció del

servei a través d'una enquesta periòdica a la població.

 

 

Interpelarem a la Generalitat quins estudis avalen

l’augment del permís de la crema de pneumàtics a

Ciments Molins.

 

Manteniment i neteja acurada a la zona mascotes.

Establirem àrees separades segons mida de la mascota.

Ubicarem una nova zona a la part est del poble.

Potenciarem el nostre institut. Promourem la implantació de  la

Formació Professional (F.P) grau mitjà i superior. 

 

Protegirem a les entitats, elles han de ser les protagonistes

principals i el motor cultural del nostre poble.

Potenciarem l'Escola de Música. Crearem una Associació

genèrica de voluntaris.

 

Col·laborarem i recollirem els suggeriments i aportacions de les

AMPA i el claustre de professors. Controlarem el compliment dels

terminis del pla general d’obres de l’escola Àngel Guimerà. 

 

Establirem mesures de protocol per casos d’assetjament i

Bullying a totes les escoles.

 

Crearem un Consell de la infància. Que fomenti la participació

dels infants al poble. 

 

Augmentarem l’enllumenat als punts sensibles. 

Més Policia Local per disminuir els robatoris de pisos, els actes

vandàlics, pintades i destrucció de mobiliari urbà.

 

Coordinar Policia Local amb Mossos d’Esquadra.  Seguiment

semestral de la situació delictiva amb informació a la població. Fer

pedagogia de civisme.

 

 

Avançarem en el model de fiscalitat progressiva. Revisarem els

valors cadastrals.

Proposarem  facilitar la participació ciutadana per decidir com es vol

gestionar el sistema impositiu.

 

 

Establirem la futura taxa de transport tenint en compte els perfils

socioeconòmics. Estudiarem la inclusió del Bus urbà (Fontpi bus)

dins  la tarifa de la Zona 1.

Fer difusió i sensibilitzar contra la violència masclista.   Augmentar el número de dones  dins la nostra Policia Municipal.   Donarem

suport a la xarxa de pisos refugi per dones maltractades.    Feminitzarem els noms dels carrers de la Vila.  

 

 

Normalitzarem i sensibilitzarem sobre la llibertat sexual. Col·laborarem amb les Associacions que donen suport a aquests

col·lectius. Impulsarem accions de formació i sensibilització del personal municipal en matèria LGTBI, molt especialment el

personal d’atenció al públic i la policia municipal.

 

Simplificarem les convocatòries de suport econòmic als

clubs i les entitats esportives. Repartiment de l'horari

dels espais esportius amb criteris de necessitat. 

 

Establirem espais d’esport per afectats de diversitat

funcional i intel·lectual. Rutes urbanes i de muntanya

identificades per quilometratge i dificultat.

Promourem les condicions perquè els nostres joves no hagin

d’emigrar del poble per manca d’habitatge assequible. Garantirem la

preservació de la propietat pública del sòl apostant per promocions

de lloguer, dret de superfície, concessió administrativa o cessió d’ús

en règim cooperatiu.

Vetllarem per un creixement urbanístic compacte, ordenat, equilibrat

i sostenible en el marc d’un pla a mig i llarg termini que analitzi les

necessitats del municipi.

 

 

Impulsarem una política d’habitatge que tindrà com a objectiu

l’ampliació del parc de lloguer assequible buscant mecanismes tant

per garantir la nova construcció com per mobilitzar habitatges

desocupats.

Gestionarem i endreçarem l’edifici Ronda Santa Eulalia núm. 1.

 

 

Planificarem el soterrament dels serveis Aigua, llum i fibra òptica.

Actualització i pla de manteniment de la xarxa elèctrica de la vila, del

mobiliari urbà i de les dependències municipals. Replantejarem la

gestió del soterrani de la sala Pal·ladius: nova licitació de les places

d’aparcament i/o reconversió d’aquests espais en trasters.

Realitzarem inversions efectives al barri de La Magina amb el

soterrament dels serveis i millores en l’urbanisme.
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