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MEDI AMBIENT

Millora de la recollida selectiva, ampliant el
sistema porta a  porta i millorant el sistema
de bonificacions
Ampliació del PaP a Canyera-Mata-Montrei i veïnats petits.
Recollida del vidre PaP.
Millora  àrees de contenidors en els veïnats grans, Selva Brava i Font Bona.
Instal·lació de la minideixalleria

Fomentar la reducció de residus avançant cap
al Residu Zero
Campanyes vers ciutadania i comerç
Impuls del compostatge casolà
Reducció dels abocaments incontrolats
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Reducció d'un 10 % dels residus totals

 100% de recollida  amb sistema d’identificació d’usuaris
Augment de 16’5 punts de recollida selectiva
Reducció de 34,12% de rebuig

DE RECOLLIDA SELECTIVA

83,2%



MEDI AMBIENT

Defensa dels interessos municipals (mediambientals i
econòmics) en el tancament de l’abocador de Solius

Actuacions per a la preservació de l’entorn natural

Creació del Consell de la Gent de Pagès

Ajudes pioneres en l’àmbit català per a l’agricultura i la
ramaderia ecològiques

Fomentar l’ús  d’energies renovables tant en
equipaments municipals com en  edificis i habitatges
particulars
Instal·lació de plaques fotovoltaiques a les llars d’infants
Impuls de la Comunitat Local d’Energia i del model d’autoconsum compartit



Polítiques mediambientals

Manteniment de les bonificacions per baixos
ingressos en la taxa d’escombraries però lligades a
la correcta selecció de residus
Introducció ‘Compromís residu zero’ per a particulars
i botigues
Les bonificacions màximes arriben ara al 40% a tot
el municipi

Polítiques habitatge

Increment del 75% al 95% bonificació IBI habitatges
socials

Polítiques fiscals

Introducció d’un impost a caixers automàtics en la
via pública. 
Cooperació +137% (de 11.000 a 26.000€): 0.76% dels
impostos directes

HISENDA



ESPORTS

Actualitzar el
Mapa
d’Instal·lacions
Esportives
Municipals
Ens serveix de
referència per saber-ne
els usos i establir la
prioritat  de millores

FO
TO

:N
AR

CÍ
S 

AM
AT

Vetllar pel bon
funcionament
del Consell
d’Esports per
garantir la
bona
coordinació
entre clubs

Mantenir de
manera
adequada les
instal·lacions
esportives
Creació d'un equip de 3
mantenidors que
cobreixin tot l'horari
d'obertura

Fomentar
l’activitat
física per a
totes les edats
S'han de seguir fent
ofertes diverses.
La cursa de la dona ha
estat un èxit en aquest
sentit.



Pla Educatiu Local
2022 -2025
Línies estratègiques:

Millorar  i coordinar l'oferta
d'activitats educatives en horari no
lectiu

Impulsar la col·laboració entre
agents educatius incorporant la
diversitat de persones que hi ha al
municipi

Oferir activitats formatives al llarg de
la vida

Cursos de català i
foment de les
parelles
lingüístiques
Hem passat de 6 a 9 cursos anuals

S'ha establert la coordinació de tots
els agents de llengua

S'han fet campanyes per incentivar
les parelles lingüístiques

S'han fet campanyes per l'ús del
català com a primera opció en tots
els entorns

Escola d’adults
No serà possible com a tal, però sí
que es busquen ofertes formatives
que s’hi apropin com per exemple
els de la Cambra de començ.

Canvi de perfil del
PTT 
S’ha fet el canvi a Auxiliar de
vivers i jardins, a més s’hi ha
vinculat el projecte Bitàcola.

EDUCACIÓ 



EDUCACIÓ

LLARS D'INFANTS

S’ha modificat l’horari de les llars
ampliant 1 hora al matí. 

Les famílies poden escollir entre
només matins o tota la jornada.

S’ha licitat el servei de càtering de
menjador tenint en compte les
aportacions de l’AFA pel que fa als
menús.

S’han aprovat les NOFC, les quals,
entre altres qüestions, preveuen la
reducció de la ràtio  d’infants per
aula.

S'ha climatitzat El Carrilet.



JOVENTUT
Pla local de joventut 2022- 2025

Facilitar espais d'acompanyament, suport, formació i orientació per al ple desenvolupament del procés d'emancipació dels joves.
Aplicar la visió de municipi 360 en la planificació d'estructures educatives dirigides a les persones joves.
Abordar qualsevol tipus de violència, agressió o conducta de risc en l'àmbit de la salut i acompanyar en el procés de superació i vivència.
Mantenir i reforçar la col·laboració entre els diferents agents que treballen amb els joves per tal de compartir recursos, oportunitats i
objectius en les accions

Donar suport a entitats d'educació en el lleure
Curs de formació de monitors en el lleure coordinat amb el papus
Acompanyament en l'obertura de l'esplai coordinació amb altres àrees de l'ajuntament.
Coordinació dels casals d'estiu per oferir conjuntament l'horari de "menjador"



DRETS SOCIALS

Universalització de les
subvencions per a activitats de
lleure a l’estiu, material escolar
i activitats extraescolars

Gran augment de les famílies que han pogut accedir a aquestes
subvencions fomentant la igualtat d’oportunitats i la
socialització per molts infants.

Dotar l’àrea de més recursos
personals

Augment de personal: tècnica d’acollida, advocada,
assessorament jurídic, suport administratiu...

Lluitar  contra  la  pobresa 
 energètica

Acords amb empreses subministradores i comptadors socials.

Destinar el 0,7% dels ingressos
propis a projectes de cooperació i
desenvolupament, i impulsar
polítiques de cooperació directa a
través ONG locals

S’ha destinat import major al 0,7% a projectes de cooperació  i
s’han ofert subvencions a entitats municipals i nacionals com
OpenArms, fundació Wassu… A canvi, han ofert fer tasques de
pedagogia al municipi.
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DRETS SOCIALS

Creació del servei
diürn adreçat als
infants de 3 a 12 anys
Servei socioeducatiu. S'hi treballa
hàbits d'alimentació, higiene i
acompanyament escolar per
aquells infants amb major
vulnerabilitat social.
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Creació projecte de
mentoria social
mentoria entre famílies del
municipi per tal de fomentar la
participació de la ciutadania i fer
xarxa

 Impuls del Consell
social
S’ha fomentat el Consell social com
un òrgan de presa de decisió de
tots els agents (tècnics, càrrecs
electes i entitats del 3r sector)



FEMINISMES
Creació de l'àrea de Feminismes
S’ha crat i s'ha dotat de personal tècnic i dotació pressupostària.

Replantejar la “Taula de dones” i convertir-lo
en “espai dona” que en breu veurà la llum.
Fomentar aquest espai com a punt de trobada i com a servei integral dedicat a la dona. Hi
haurà :tallers, assessorament jurídic, xerrades...

FO
TO

:N
AR

CÍ
S 

AM
AT

S’ha redactat un pla d’igualtat i LGTBIQ ( 2022-
2025) d’àmbit local
S’ha fet de forma participativa i s’han establert 6 eixos d’intervenció: la lluita contra
violències, la sensibilització, la diversitat i la cohesió social...



Passos fets: 
Vistiplau de l'ACA a la ubicació
Estudi de viabilitat econòmica
Trobar vies de finançament
Pla econòmic i funcional en procés
 Canvis a l'organigrama (figurar directiva)
Elaboració de l'avantprojecte encarregat

GENT GRAN
Construcció d'una nova Residència

Passos a fer:
Projecte arquitectònic
Construcció



Millores en l’edifici de
la llar d’avis per
avançar en una gestió
més òptima de l’espai

GENT GRAN Aquest any està previst
equipar una cuina
professional amb un cost
d’aproximadament 40.000€

La gestió de l’espai ha estat
concedida a una empresa del
tercer sector

S’ha pactat amb la Junta una
subvenció anual de 3.500€
que permet finançar les
activitats que s’hi realitzen
Projecte UBUNTU



Millores a aparcaments de la Plaça Catalunya

Canvis al passeig Pompeu Fabra

Nou pàrquing Nucli Antic 50 places 

Pàrquing zona centre 70 places

Condicionament de l'aparcament provisional 
per al mercat

URBANISME
RESOLDRE LA MANCA D'APARCAMENTS



Passeig (voreres i
passos de vianants
sense barreres i
adaptats a persones
cegues)

URBANISME

Provisionalment,
solucionar problemes
puntuals de persones
que tenen difícil la
sortida del domicili

Eliminació de barreres
arquitectòniques per
accedir al mercat

IMPULSAR NOVES FASES DEL PLA D'ACCESSIBILITAT 
Fer voreres més amples i més transitables suprimint barreres arquitectòniques



URBANISME
Elaborar un estudi de mobilitat de forma
participativa per millorar la vialitat a tot el
poble, prioritzant els trajectes a peu amb
itineraris segurs
Itinerari segur a l’Escola Puig de Cadiretes amb bicicleta i control d'entrada de vehicles
Iitinerari segur Zona Bon Preu

Treballar per a la legalització de les
urbanitzacions

La Canyera : imminent legalització
Font Bona: quasi acabada
Selva Brava: No hi ha constituïda la Junta de Compensació. Reducció de l’àmbit
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Nova canalització d'aigua a les urbanitzacions
de Selva Brava i Font Bona
S'execuratà al llarg d'aquest 2023



Desenvolupar el sector industrial SUD11
IIncrementar l'oferta de sòl industrial.

Treballar per a la millora de les
connexions amb transport públic entre
els diferents pobles del voltant

Connexió amb l'hospital Santa Caterina.
Connexió amb Caldes de Malavella s'ha demanat
Suport al projecte del Tren de la Costa Brava .

Enderroc de Casablanca i Ca la Txe



PROMOCIÓ ECONÒMICA

Redisseny de
l’àrea de
Promoció
econòmica
Incorporació de la figura del
prospector d’empreses.

Replantejament de les
formacions.

Creació del
Consell de
Promoció
econòmica i major
participació dels
diferents actors
econòmics

Campanyes de
foment del
consum per Nadal.
S’han injectat més
de 100.000 euros
en dos anys

Creació de
campanya Atapa’t
en col·laboració
amb els bars del
poble



Hem actualitzat el Reglament de
Participació ciutadana.

Hem creat el Consell d'Infants
Municipal, el Consell de Pagès i també
un espai d’interrelació d’entitats que
desembocarà en el Consell d’Entitats.

Hem creat una aplicació per tal de
millorar la comunicació entre
ciutadans i l’ajuntament.

PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA



Treballem per la
construcció d'un nou
CAP

Hem aconseguit un nou
box d'urgències

Ampliació del nombre de
punts WiFi gratuïts al
poble

NOVES TECNOLOGIES SALUT

Ampliació de la fibra
òptica portant-la fins a
la urbanització de
Llagostera Residencial



Pla de manteniment i millora de parcs
infantils

Substitució de bancs i papereres
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BRIGADA
Augment de la plantilla per cobrir les
necessitats de neteja

Xerojardineria

Compra de noves papereres per
recollida d'excrements i distribució de
cartells de conscienciació 

S'ha iniciat la compra d'una nova
màquina escombradora i un camionet



CULTURA
Reformulació de festes i fires
Les fires s’han vinculat més al territori, a la realitat del poble i als objectius de la
programació cultural.

Coordinació de projectes compartits
Sinèrgies entre diverses àrees de l'Ajuntament

Arrela't
Arrima't
Revoltes d'octubre
Programació de cinema, teatre, dansa i música



Contractació pública
Inclusió de clàusules socials en alguns contractes.

SOBIRANIES

Adhesió a l'AMEP i AMAP
Associació de municipis i entitats per l'energia pública.
Associació de municipis per l'aigua pública.

Gestió del cementiri
Desmonopolitzar el servei.
Primer pas per abaratir el cost dels enterraments.

Municipalitzar la zona blava
Estem en procés de recuperar la zona blava.

Municipalitzar el servei de
neteja
Inclusió de clàusules socials.

Crear empresa de serveis
municipals
No s’ha fet. Hem entès però que la primera sobirania que
cal guanyar és la de dotar-nos d’uns Serveis
Administratius, tècnic i jurídics suficients. La plantilla
estava infradotada i estem revertint la situació.



Especialitzacions a la policia. 

Vestidors policia per incorporació de més
dones al cos

Creació de l’oficina de tràmits
administratius amb mossos

Alliberament del servei i canvi d’ubicació
del jutjat de pau 

Conveni laboral i relació de llocs de treball

PERSONAL



HABITATGE

Teníem 1
habitatge de
propietat i
aquest any ja
en tindrem 8

16 habitatges
cedits  per
lloguer
10 de particulars

6 de la SAREB

Patronat
Santa Creu
Estan ja finalitzant les
obres del Patronat Santa
Creu. Una iniciativa
privada d’una entitat del
tercer sector que
proporcionarà durant les
pròximes setmanes 16
habitatges per a la gent
major de 60 anys.

6 habitatges
d'emergència
2 de l’AHC 

4 de gestió externa

 

Augmentar el parc d’habitatge destinat a polítiques socials
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30HABITATGES



Redacció del Pla Local d’Habitatge. Creació del servei i dotació
de personal l'àrea d'Habitatge. 

Ordenança d’inspecció d'habitatges buits de grans tenidors
per mobilitzar l’habitatge tancat.

Foment d'ajuts de lloguer (conveni CC Gironès.)

Actualització del registre d'HPO.

Foment de la rehabilitació d'habitatges.

Masoveria urbana: contacte amb grups impulsor de
cooperativa d'habitatges. Se segueix buscant el lloc on ubicar
el projecte.

 

HABITATGE



Hem procurat allunyar l’exercici de la
comunicació de la simple propaganda.

Hem procurat incorporar la veu lliure de
l’oposició en la Revista d’informació local.

Hem creat canal Telegram, i una APP municipal,
així com un Full d’informació com a canal per
fer arribar missatges a la població de manera
àgil i clara. 

Hem incorporat la difusió de vídeos per
destacar algunes recomanacions o accions
polítiques. 

COMUNICACIÓ



GESTIÓ DE LA PANDÈMIA
Coordinació de voluntaris

        - per  portar l'escola a casa
        - per anar a fer la compra a les persones més vulnerables
        - per tenir cura d'infants de famílies que havien de treballar

Atenció a les persones grans. Es va trucar a tothom per
assegurar que no quedés ningú sense acompanyament
Ajudes a empreses i comerços que van haver de tancar

Coordinació amb entitats per a la represa d'activitats
esportives. Coordinació amb la taula comarcal
Ajudes a les entitats organitzadores d'extraescolars amb gel
hidroalcohòlic i desinfectants

          - subvencions i bonificacions



GRÀCIES!


