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1. Àrea de treball i habitatge 
Creació de la regidoria de treball. 

• Impulsar plans d’ocupació i de formació per aturats d’Altafulla en col·laboració amb 
altres administracions. 

• Explorar la creació amb altres ajuntaments de la Borsa de treball del Baix Gaià.   

Creació d’una regidoria d’habitatge 
• Desenvolupar noves promocions d’habitatge social en solars municipals. 

• Fomentar avantatges fiscals als propietaris que posin habitatges buits a lloguer. 
• Ajuts a la rehabilitació si el propietari s’avé a llogar. 
• Fomentar una borsa d’habitatge de lloguer a preu assequible per a tothom. 

2. Àrea d’educació 
• Optimitzar les instal·lacions actuals: Escola d’Adults i Escola de Música. 
• Beques per a la llar d’infants i l’escola de música. 
• Fomentar les agrupacions musicals (banda, orquestra) dins l’escola de música perquè 

tingui retorn al poble. 
• Diversificar l’oferta de l’Escola d’Adults. 
• Elaboració d’un pla educatiu d’entorn amb les escoles la Portalada i el Roquissar així 

com les llars d’infants i l’Institut.  

• Crear una agenda d’activitats i serveis educatius extraescolars. 
• Treballar de la mà de la Conselleria d’Educació per millorar les instal·lacions de l’Institut 

i estudiar la seva possible ampliació i estudiar la possibilitat de reforçar l’equip 
psicològic de l’Institut. 

3. Àrea social (Acció social, Gent Gran i Salut) 
• Impulsar la creació d’un centre de dia en un espai municipal. 
• Potenciar el pla de salut per a la gent gran ampliant activitats com poden ser 

caminades, tallers i organitzant activitats físico-esportives a l’esplai. 
• Negociar amb la Generalitat  l’ampliació de la plantilla del centre de salut (pediatria i 

medicina general) i la optimització de l’espai del mateix. 
• Crear itineraris saludables que connectin amb la xarxa de parcs urbans de salut i 

potenciar caminades organitzades. 

4. Àrea de Territori 
• Urbanisme:  

• Revisió del POUM, caducat des del 2016, per adequar-lo a les noves 
necessitats d’Altafulla. 

• Pla de millora de carrers: barreres arquitectòniques, voreres transitables, arbrat.  
• Dignificació d’espais: manteniment d’espais nets, buscar fórmules de 

col·laboració pública i privada per dignificar solars sense edificar i mig 
construïts com per exemple la Plaça Catalunya i el Carrer Lluís Companys. 

• Pla de manteniment de les zones verdes: jardineria amb plantes autòctones, 
baix consum d’aigua, entre d’altres mesures. 



• Manteniment de la xarxa de camins senyalitzats. 
• Completar i senyalitzar el camí de ronda de la costa. 
• Zona 30 que permeti la convivència de bicicletes i automòbils en el mateix 

espai. 
• Ampliació i optimització de les places d’aparcament de mobilitat reduïda. 
• Treballar amb les altres administracions públiques per l’execució del projecte 

de l’enllaç Nord del Roquissar a l’A7, millorant la connexió amb Brises del Mar. 
• Crear espais de lleure i socialització per a gossos. 

• Medi Ambient 
• A l’entorn de Sant Antoni: 

• Millorar-lo com a espai natural. 

• Posar una estació meteorològica electrònica, sincronitzada amb el 
Servei de Meteorologia de Catalunya. 

• Habilitar una zona per emplaçar-hi un observatori astronòmic en 
col·laboració amb la UPC 

• Elaborar un estudi per garantir que Altafulla tingui una platja de qualitat i amb 
una gestió sostenible. 

• Fomentar l’ús de la bicicleta, creació d’aparcaments de bici i senyalització 
d’itineraris. 

• Creació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics per a ús públic. 
• Renovació de la flota de vehicles municipals, si s’escau, amb vehicles elèctrics 
• Instal·lació de plaques solars en edificis municipals. 
• Obrir l’Hort del Senyor per posar en valor els arbres monumentals i els antics 

rentadors amb la possibilitat d’ubicar-hi horts socials. 
• Serveis -brigada 

• Estudi de la recollida de brossa porta a porta i implementació de la recollida 
porta a porta de comerços i restauradors. 

• Reduir l’externalització de serveis públics . 

5. Àrea Econòmica 
• Hisenda  

• Aplicació informàtica de seguiment de l’execució del pressupost per part de la 
ciutadania: comptes clars. 

• Pressupostos participatius. 
• Treballar en la possibilitat d’oferir el servei gratuït de cita prèvia per fer la 

declaració de renta. 
• Comerç 

• Crear un consell sectorial de comerç per aglutinar sinergies entre l’Ajuntament i 
els comerciants que permetin dinamitzar els eixos comercials del barri marítim, 
el centre històric i el seu entorn. 

• Dinamitzar la implantació de petit comerç facilitant els tràmits d’obertura i 
donant incentius fiscals amb les taxes de recollida de brossa i ocupació de via 
publica durant el primer any. 

• Crear una borsa de locals buits i fomentar-ne el seu ús comercial. 
• Turisme 

• Creació d’una xarxa de cicloturisme al Baix Gaià amb senyalització de rutes 
urbanes i per camins. 



• Senyalització turística d’elements d’interès històric i cultural del municipi per 
posar en valor el patrimoni urbà d’Altafulla. 

• Dinamització del turisme d’hivern amb activitats culturals, festives i accions de 
promoció comercials. 

• Regularització dels usos dels habitatges turístics. 

6. Àrea de l’Altafulla viva 
• Cultura 

• Tornar la polivalència al Casal de la Violeta perquè esdevingui un espai que 
permeti la realització de diferents tipus d’activitats (ball, concerts, teatre, 
audicions...). 

• Ampliar l’espai, l’horari i els recursos humans de la biblioteca. 
• Procés participatiu per definir els usos de l’antic Hospital. 
• Gestionar amb la Generalitat la recuperació i posterior protecció de les termes 

de mar romanes. 
• Establir horaris d’obertura i promocionar del museu etnològic. 
• “Fer una distribució” al llarg de l’any del Festival Escena i l’Altacústic. 
• Construcció d’una Casa de la Cultura: un equipament municipal cèntric, on s’hi 

trobi la biblioteca, l’arxiu municipal sales d’exposicions i sala polivalent. 
• Establir bonificacions fiscals per a les obres de rehabilitació i millora de façanes 

del Conjunt Històric Artístic. 
• Continuar amb les activitats de conferències, concerts, presentació de llibres i 

edició de publicacions locals. 

• Fer complir la llei de patrimoni cultural català aconseguint que el castell obri al 
públic 4 dies al mes. 

• Festes 
• Recuperar la comissió de festes amb la participació de voluntaris i entitats. 
• Seguir millorant les activitats culturals i les festes tradicionals fomentant la 

participació popular i de les diferents entitats. 
• Instal·lació de Punts Liles en les principals activitats d’oci nocturn per a 

fomentar unes festes lliures de masclisme. 
• Esports 

• Facilitar a les entitats el desenvolupament de les seves activitats, eliminant tota 
la burocràcia actual i les taxes abusives. 

• Prioritzar el foment de l’esport base i l’esport femení en col·laboració amb les 
entitats esportives 

• Elaborar i executar, conjuntament amb les entitats, convenis i plans de 
manteniment i  millora de les instal·lacions esportives així com potenciar les 
que ja tenim com el gimnàs del poliesportiu, entre d’altres.  

• Fomentar la formació de tècnics esportius a totes les entitats i associacions 
amb coordinació i col·laboració de la Regidoria d’Esports. 

• Potenciar el consell sectorial d’esports amb participació de totes les entitats 
esportives federades, escolars i de lleure per tal de definir i avaluar de manera 
conjunta les polítiques esportives municipals. 



7. Àrea del govern en equip 
• Joventut 

• Impulsar la creació d’un Casal de Joves a l’espai del carrer Sant Martí, 
pertanyent a l’alberg, des d’on es tractin totes les preocupacions del jovent del 
poble: des de l’accés al mercat laboral fins a la seva participació en la vida 
social d’Altafulla, passant per l’oci i els estudis. 

• Crear Premis de Treball de Recerca de temàtica altafullenca i de gènere amb la 
col·laboració del Centre d’Estudis. 

• Polítiques de gènere 
• Incorporar la visió de gènere en totes les àrees de govern. 
• Ampliar la formació en els centres escolars. 

• Participació 
• Recuperació del Consell de participació per ajudar a prendre les principals 

decisions municipals. 
• Mitjans de comunicació 

Garantir la pluralitat dels nostres mitjans de comunicació. 

8. Àrea de governació 
• Administració local i electrònica 

Donar resposta ràpida a les instàncies presentades per la ciutadania i les 
entitats. 
Potenciar al 100% els tràmits per via electrònica. 
Tenir en compte l’opinió dels tècnics municipals per l’organització i gestió per 
les tasques de l’ajuntament. 
Treballar amb els altres ajuntaments del Baix Gaià per mancomunar serveis 
públics i actuacions concretes: joventut, punt Lila, turisme... 

• Policia 
Fomentar un model de policia local que sigui realment de proximitat i que sigui 
enfocada a potenciar la seva acció social. 
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