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GOVERN              

- Apropar la informació i la política municipal al ciutadà 

- Crear Comissions de Treball amb professionals de cada sector 

- Fomentar la participació ciutadana en decisions importants 

- Facilitar el diàleg amb tots els grups municipals 

- Disposar de web municipal amb tramitació telemàtica 

- Vetllar per l’acompliment de l’ordenança d’animals de companyia 

- Implementar noves tecnologies per garantir la seguretat ciutadana 

 

ECONOMIA              

- Exposar l’estat de comptes i de finances de l’Ajuntament 

- Equilibrar les despeses i els ingressos per reduir l’endeutament 

- Optimitzar els serveis municipals i fer-los més eficients 

- Reduir el termini de pagament a proveïdors i serveis externs 

- Retribuir els regidors sense dedicació total o parcial en el mateix termini que els creditors  

 

URBANISME              

- Reprendre el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 

- Millorar el pas de vianants al Pont Romànic 

- Impulsar la variant i regular el trànsit pesant interior 

- Eliminar barreres arquitectòniques 

- Aplicar el protocol de seguiment de les obres 

 

SERVEIS I EQUIPAMENTS            

- Finalitzar la 1a Fase del CAP i impulsar-ne la 2a fase 

- Posar en marxa l’ampliació de la Llar d’Infants Municipal i el servei de menjador 

- Dinamitzar el Casal d’avis i estudiar-ne el trasllat 

- Condicionar com a espai lúdic l’extrem del passeig fins a la Ctra. de Cervera 

- Instal·lar emissors Wifi a Agramunt i pobles agregats 

- Disposar de noves cartelleres informatives a Agramunt i pobles agregats 

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME          

- Cohesionar, dinamitzar i promocionar el comerç agramuntí  

- Oferir serveis coordinats a les empreses agramuntines per reduir despeses 

- Facilitar i impulsar la implantació de noves empreses i l’ampliació de les actuals amb noves 

unitats de negoci 

- Projectar l’oferta turística, cultural i empresarial agramuntina 

- Reajustar el pressupost de la Fira del Torró, potenciant els productes de proximitat i de qualitat 

 

 

 

 



BENESTAR SOCIAL, SALUT I EDUCACIÓ          

- Habilitar un espai lúdic per a famílies amb infants 

- Facilitar el servei de teleassistència i d’atenció domiciliària 

- Fomentar els programes de salut, prevenció i dinamització de la tercera edat 

- Oferir cursos de català per a tothom 

- Elaborar guies de serveis i recursos per a infants i famílies, persones majors de 65 anys i 

nouvinguts 

- Crear la borsa de voluntariat 

- Establir una ordenança de civisme amb drets i deures de tots els ciutadans 

 

MEDI AMBIENT I AGRICULTURA           

- Promoure l’eficiència energètica en noves construccions i edificis municipals 

- Adequar els horaris de la Deixalleria Municipal 

- Potenciar la recollida selectiva 

- Dur a terme el control d’emissions acústiques 

- Facilitar les gestions per a la creació d’un Pla de dejeccions ramaderes 

- Promoure i coordinar sessions informatives sobre nous cultius 

- Vetllar pels nous canvis en la reforma parcel·lària 

 

NUCLIS AGREGATS             

- Intensificar la presència dels serveis municipals 

- Augmentar el nombre de contenidors en els nuclis agregats 

- Incentivar les noves construccions i les reformes amb una rebaixa en l’impost d’obres 

- Establir reunions periòdiques amb l’Ajuntament d’Agramunt 

- Fer més efectiva la comunicació amb el regidor de pobles agregats 

 

CULTURA I FESTES             

- Conformar la identitat cultural d’Agramunt 

- Programar actes prioritzant l’aportació cultural i educativa i racionalitzant-ne les despeses 

- Projectar la rehabilitació de l’Escorxador amb la implicació ciutadana 

- Ampliar l’oferta cultural infantil i juvenil 

- Replantejar les Festes identitàries i potenciar les tradicions 

 

ASSOCIACIONISME             

- Implementar un portal d’entitats interactiu amb un calendari d’actes comú 

- Establir una convocatòria anual de subvencions per a entitats 

- Oferir suport normatiu i informar d’ajuts i subvencions a les entitats 

- Potenciar la participació d’entitats locals en la programació d’actes 

 

ESPORTS I JOVENTUT             

- Crear el Consell de Joventut amb reunions periòdiques i pressupost anual 

- Dinamitzar el Web de Joventut amb borses de treball, habitatge, transport i formació 

- Fomentar l’esport juvenil 

- Marcar circuits al voltant d’Agramunt per facilitar l’exercici físic diari 

- Mantenir adequadament les instal·lacions esportives 


