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GOVERN  

 

- Apostar per al reconeixement de la comarca natural de la Ribera del Sió en la nova divisió 
territorial del país consolidant Agramunt en la seva capitalitat cultural i econòmica 

 
- Creació de consells assessors a les regidories i oferir un contacte directe amb les regidories 

mitjançant una adreça de correu electrònic i la creació de districtes amb reunions periòdiques 
dels seus representants 

 
- Creació d’un butlletí informatiu municipal i publicació d’una pàgina web de l’Agramunt amb 

tota la informació d’interès públic referent a l’ajuntament i a la vila amb la possibilitat 
d’efectuar tramitacions telemàtiques  

 

URBANISME 
 

- Impulsar la conservació del casc antic mitjançant la definició i protecció d’espais d’interès 
patrimonial i cultural i la creació de zona de vianants als principals carrers i places del centre 
de la vila 

 
- Enllaçar les dues bandes de Passeig recuperant els dos ulls del pont romànic i enjardinant tot 

el Passeig nou i la Plaça Fondandana 
 

- Impulsar i agilitzar la variant exterior Cervera – Tàrrega – Artesa de Segre per tal de poder 
eliminar el pas de trànsit pesant per l’interior de la vila 

 
- Prioritzar la construcció d’aparcaments en edificis de nova construcció i promoure la 

construcció de vivenda de protecció oficial i l’ampliació de la xarxa de gas 
 

COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME 
 

- Fomentar la implantació de noves empreses mitjançant la creació d’un viver d’empreses i 
d’una borsa de naus de lloguer i oferir més sòl industrial a través de la urbanització del nou 
polígon PP8 

 
- Creació d’una zona d’aparcament i de serveis per a camions 

 
- Dinamitzar el comerç local mitjançant una gerència de la Fira del Torró externa a l’Ajuntament 
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SERVEIS I EQUIPAMENTS 
 

- Recuperar espais públics per a l’ús diari com l’extrem est del Passeig (pont de Puigverd) com 
a camp de futbol 7 o l’antic camp de tir com a circuit de bicicletes 

 
- Ampliar la residència de Cal Mas Vell i reubicar el casal d’avis als baixos del carrer Sant Joan 

 
- Remodelar les instal·lacions esportives realitzant la segona fase de les piscines municipals i 

els vestuaris del camp de futbol 
 

- Construcció d’un nou local social a la Donzell 
 

- Ampliació del Centre d’Atenció Primària (CAP) 
 

- Ubicar cartelleres grans en punts estratègics de la vila i de nuclis agregats per a informar de 
forma actualitzada de tots els actes programats i de les informacions municipals  

 

 
 
 
CULTURA I FESTES 
 

- Programar les festes i els actes lúdics tenint en compte la seva aportació cultural i educativa 
 
- Dur a terme el projecte Escorxador amb la creació d’un espai cultural polivalent, una sala 

d’exposicions i de creació i una zona lúdica i de reunió al servei de totes les entitats de la vila 
 
- Crear un arxiu municipal amb espai per a la documentació històrica d’Agramunt i de les seves 

entitats 
 

- Programar cicles estables de teatre, teatre infantil, música i concerts d’estiu i realitzar una 
previsió anual de tots els actes que es duguin a terme tant a nivell d’ajuntament com a nivell 
d’entitats 

 
 

- Replantejar festes identitàries com Sant Joan, 11 de setembre o Sant Jordi i fomentar la 
participació activa de les entitats locals donant suport en els seus actes i activitats diàries 

 

EDUCACIÓ 
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- Ampliació de les instal·lacions de la llar d’infants municipal oferint el servei de menjador i 
ampliant la franja d’edat dels 0 als 2 anys 

 
- Augmentar l’oferta educativa extraescolar potenciant l’Actinadal i el casal d’estiu i oferir 

activitats lúdiques per a tothom organitzades pel patronat municipal d’esports com ara un cicle 
d’excursions 

 
- Impulsar l’ampliació de l’Institut apostant per a la creació d’un nou cicle formatiu de grau mitjà 

i establir convenis per a l’ús compartit de les instal·lacions dels centres educatius 
 

JOVENTUT 
 

- Creació d’un consell de joventut amb reunions periòdiques com a espai de debat i obert a 
noves propostes 

 
- Treballar per a la incorporació dels joves al món laboral mitjançant la creació d’una borsa de 

treball municipal i l’organització de cursos de formació oberts a tothom 
 

MEDI AMBIENT 
 

- Millorar la recollida selectiva potenciant l’ús de la deixalleria municipal i instal·lant contenidors 
soterrats a les principals vies  

 
- Promoure la instal·lació de plaques solars en edificis municipals i de nova construcció per tal 

de fomentar un creixement sostenible i respectuós amb el medi 
 

- Controlar les emissions sonores mitjançant l’aplicació del nou mapa de contaminació acústica 
 

SEGURETAT CIUTADANA  
 

- Disposar de servei de policia municipal les 24 hores del dia durant tota la setmana 
 

- Fer complir l’ordenança d’animals de companyia 
 


