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Ajuntament de Cassà de la Selva
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El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el document base on queda
reflectida les intencions polítiques i de programa acordats entre tots els
membres de l’equip de govern municipal pel mandat dels propers quatre
anys.

El PAM 2019-2023 és un document viu i per tant s’anirà modificant i
ampliant al llarg d’aquesta legislatura, aportant-hi les aportacions,
suggeriments i demandes dels veïns i veïnes, entitats, grups polítics i d’
altres administracions.

Com interpretar els colors d’aquest document?
Acció finalitzada.
Acció iniciada però no
finalitzada.
Acció no iniciada.
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GOVERNACIÓ
Accions

2019

2020

Dignificar el cos de policia.
Augment de la plantilla actual.
Maximitzar la capacitat resolutiva.
Prioritzar la formació permanent.
Reviscolar el seu protagonisme en la nostra
societat.
Noves dependències de la policia local.
Encetar l’estudi de la viabilitat de les
reivindicacions del cos policial i definir un
projecte sobre l’estabilitat de plantilla.
Revisar el marc competencial de la policia local.
Nodrir al cos del material adient per a
desenvolupar les seves tasques amb eficàcia i
eficiència.
Mancomunar serveis amb poblacions properes
per tal de cobrir les mancances existents i
maximitzar recursos.
Control de tots els accessos amb càmeres al
nostre municipi i identificació dels incidents per
aplicar-ne mesures correctores.
Enfortir les relacions amb altres cossos policials i
de seguretat.
Nous criteris d'aplicació als serveis
Estabilització de la plantilla
Analitzar els tipus d’incidències produïdes al llarg
de la legislatura per tal d’aplicar conductes
policials més efectives per resoldre-les
Actualització de les entrades i sortides de les
escoles i instituts del nostre municipi
Noves senyalitzacions de restricció d’accés a les
Gavarres
Portar a terme un apropament a la ciutadania
cercant mecanismes més comunitaris que
punitius
Divulgar informació periòdica canalitzada a través
de la ràdio i pàgina web de l’Ajuntament
Minimitzar el malaurat incivisme
Controls de velocitat i alcoholèmia en
determinades vies de Cassà
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EDUCACIÓ, SALA GALÀ
Accions

2019

2020

Dissenyar, executar i treballar pels objectius de
les accions recollides al Pla Local d’Educació.
Consolidar el paper del Consell Escolar Municipal
com a òrgan de coordinació, participació i
dinamització en l’àmbit de l’educació, dotant-lo
de major contingut en les seves actuacions.
Mantenir i actualitzar el catàleg de recursos
pedagògics a disposició de tots els centres
educatius de Cassà de la Selva.
Consolidar i mantenir el Consell dels Infants com
a un òrgan de participació ciutadana adreçat als
nens i nenes del poble amb l’objectiu de
potenciar la seva corresponsabilitat als afers
públics.
Desenvolupar i mantenir els projectes d’
assessorament, orientació i formació en les
habilitats de criança.
Repensar el programa del recicla text.
Apropar Ràdio Cassà als infants i
joves del poble (Hora del Pati) assegurant així el
relleu generacional de col·laboradors.
Millorar el manteniment dels centres educatius de
propietat municipal.
Presentar els projectes Cicle Formatiu de Grau
Mitjà d’Emergències i protecció civil, i activitats
fisicoesportives al Departament d’Ensenyament.
Mantenir la tècnica d'educació.
CREC: Manteniment i nou protocol de treball.
Mantenir la coordinació amb el servei d’atenció
diürna de 6 a 14 anys.
Desenvolupar una coordinació més directa amb
el servei de logopeda.
Serveis de formació per a persones adultes
(alfabetització català, alfabetització digital, IOC,
ACTIC).
Ajudes diverses per a persones amb vulnerabilitat
social.
Material escolar
- Casal d’estiu infants
- Casal d’estiu CEE Palau Proposta: lligar a
partir d’un conveni amb el CBS Gironès-Salt, les
ajudes que tramiten i els diners que els hi
facilitem des de l’Ajuntament per ampliar la seva
partida.
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COMUNICACIÓ
Accions

2019

2020

Portar la comunicació a tots els segments de la
població. Aprofitar els avantatges comunicatius
que ens porta Internet: les xarxes socials i el
web. Però pensar en la població que tenen
limitacions per accedir a aquests canals digitals o
per arribar a les fonts d'informació.
Potenciar nous canals d'informació alternatius.
Millorar el contingut de la informació per tal que
sigui més útil i clara.
Es tracta de fer arribar tots els serveis i
esdeveniments municipals al públic sense deixar
de banda tota la informació rellevant que tingui
un interès per la població de Cassà, entitats,
empreses, i administracions, encara que aquesta
informació no tingui el seu origen en l'activitat
municipal.
Democratitzar els canals. Buscar una interacció
més directe entre les persones i l'Ajuntament
buscant un feedback que permeti millorar les
polítiques municipals.
Conscienciar a la ciutadania sobre el bon ús dels
serveis i infraestructures municipals, millorar la
convivència i la qualitat de vida.
Seguir amb el funcionament dels processos
participatius de participació ciutadana. L'abast
de les propostes, no es limita als pressupostos,
sinó també a la generació de serveis i
infraestructures municipals, i en la participació en
els projectes estratègics.
Publicar periòdicament el Pla d'Actuació
Municipal.
Adaptem el Gestor d'Expedients a les necessitats
de l'administració, que és la principal eina per la
gestió de la documentació i arxiu. Aquesta eina
se suporta amb serveis de l'Administració Oberta
de Catalunya i actualment es troba hostatja a
servidors de la Diputació de Girona.
Millorar la usabilitat de les webs municipals,
adaptant l'estètica i funcionalitat als estàndards
actuals. Migrar els serveis web a entorns segurs,
amb protocols https i certificat. Interconnectar
les webs municipals per potenciar les sinergies.
Reforçar les mesures que afectin les dades
personals dels usuaris i donar pública informació
al seu tractament. Reforçar els recursos de
correu electrònic amb servidors adaptats.
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Potenciar Ràdio Cassà com a canal municipal de
comunicació de qualitat, tenint en compte la seva
tasca com a servei social que cal aprofundir. La
popularitat de la ràdio municipal ens fa evident
l'enorme actiu que suposa aquest canal pel
municipi. Una de les tasques és la integració
informacional d'aquest mitjà amb la resta de
mitjans per aconseguir una sinergia
comunicativa.
Aprofundir en el compliment de les polítiques de
transparència que marca la Llei de Transparència
amb tots els mitjans comunicatius de què
disposa el consistori.
Col·laborar amb totes les àrees de l'Ajuntament,
especialment amb l'àrea de Promoció
Econòmica, en totes les accions promocionals
del municipi. Emparar tots els recursos de
comunicació per posicionar la marca de Cassà
de la Selva i potenciar el seu valor. Impactar amb
programes especials que posen el valor de la
marca del municipi al servei de les persones,
entitats, comerços, empreses i administracions.
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JOVENTUT
Accions

2019

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

Dissenyar i executar el Pla Local de Joventut
2021-2024.
Vetllar per la dinàmica del Casal Jove i estudiar la
viabilitat d'ampliació d'aquest.
Dinamitzar i seguir impulsant Carnet Jove.
Finalitzar l'adequació amb insonorització, pintura
i equip de música l'espai d'assaig de la Bàscula.
Fer seguiment de les dinàmiques diàries de
l'Espai Jove l'Escorxador com a punt de
referència juvenil.
Remodelar l'exterior de l'Espai Jove l'Escorxador.
Potenciar les xerrades i formacions als centres
educatius de secundària.
Treballar sobre la perspectiva de gènere amb els
joves de Cassà.
Impulsar i crear el Consell Local de Joventut

FIRES I FESTES
Accions

2019

Treballar juntament amb promoció econòmica les
fires ja existents per promocionar el poble de
Cassà arreu del territori.
Impulsar la Festa Jove amb actuacions de grups
de música locals.
Renovar la cavalcada de reis i adaptar-ho a un
format més participatiu.
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ESPORTS
Accions

2019

2020

"Fer el manteniment i millora que precisen les
instal·lacions esportives, un manteniment
constant i periòdic, per la seva utilitat diària tan
per esportistes com per visitants.
Piscina coberta, Futbol, Foment, PAV3 i el seu
entorn."
Potenciar l’entorn de la zona esportiva com a
reclam per al turisme familiar i esportiu. Zona de
caravanes, via verda, crear rutes amb marcatge
fix per la zona Gavarres i voltants ( Can
Vilallonga, Pineda Fosca, El Remei, Sant
Cristòfol,…)
Crear un espai per a la pràctica del tenis taula i
donar-hi cabuda a altres pràctiques esportives,
així es pot treure volum a altres instal·lacions,
tant a l’hivern per als entrenaments diaris com a l’
estiu per casals.
Fer les obres d’una nova piscina descoberta i
adequar la zona de gandules, bar i vestidors
Crear un espai a la zona esportiva del futbol per l’
entreno específic de porters, i un espai per a la
rehabilitació muscular dels esportistes.
Posar finestres al PAV3, per millorar la ventilació.
Mantenir la zona d’aparcament i enjardinament
de la zona esportiva.
Incidir i insistir amb els beneficis físics i mentals
d’una alimentació saludable i practicar sovint
activitat física per totes les edats.
Fer una jornada conjunta amb una planificació d’
activitats diverses amb les entitats esportives per
la Marató de TV3.
Donar continuïtat als actes de Cassà destapa l’
esport. Tant la publicitat de les diferents activitats
esportives que s’ofereixen al nostre poble com la
del reconeixement als esportistes i entitats
esportives.

COVID

COVID
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CULTURA
Accions

2019

2020

CULTURA. EQUIPAMENTS
Millorar l’estat dels equipaments culturals i
assegurar-ne el manteniment
Millorar els espais destinats a les entitats que
presenten mes deficiències
Disposar de sistemes de control d’accés als
equipament culturals de mes fàcil gestio per a les
entitats que els utilitzin
Treballar per disposar d’un espai d’exposicions
permanent
CULTURA. LITERATURA
Treballar en la promoció i el suport dels autors
locals
Crear cicles literaris orientats a un gènere literari
concret
Potenciar la creació literària a través dels premis
literaris.
Donar suport a l’edició i publicació de llibres que
donin a conèixer el poble de cassa.
CULTURA. TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES
Promoure la creació d’un cicle de teatre amateur
Aprofindir en el concepte de cafe teatre de les
nits a la Coma per tal d’oferir una experiència
més global
CULTURA. MÚSICA
potenciar els dos festivals de música que se
celebren al municipi (solfejant i cantut)
Convertir el solfejant en festival de referència de
la zona
Difondre i donar a conèixer nous estils musicals a
través de cicles o esdeveniments estables en el
temps.
CULTURA. ARXIU
promoure la publicació online dels diferents
treballs i llibres editats per l’Ajjntament
Renovar el disseny de les publicacions que sigui
comuna i que identifiqui les publicacions
sorgides de l’arxiu
Treballar en l’establiment d’una (o varies) línies
editorials de l’arxiu
Potenciar la publicació i difusió online dels
treballs creats per l’arxiu
CULTURA. EINES DE GESTIÓ
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Disposar d’un nou sistema de venta i gestio d’
entrades online
Potenciar la difusió online
Disposar d’eines de gestio que ens permetin
conèixer l’impacte de cada acció cultural
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PROMOCIÓ ECONÒMICA
Accions

2019

2020

PROMOCIÓ ECONÒMICA. COWORKING
Redefinir el sistema d'accés al coworking
Redefinir el sistema de tarificació i els imports
Treballar en l'oferiment de serveis
complementaris al coworkers
Crear marca del coworking Cassà
Valorar el grau d'èxit de la sessió de la gestió del
coworking de Cassà a Cookingirona
Establir sistemes de col·laboració amb altres
centres de coworking per crear sinergies
Establir KPI per a cada acció que ens permetin
valorar el ROI
Establir KPI per a cada acció que ens permetin
valorar el grau d'acompliment d'objectius que
han suposat les accions portades a terme
PROMOCIÓ ECONÒMICA. PROMOCIÓ
INDUSTRIAL
Disposar d'un inventari d'empreses i parcel·les
dels polígons Industrials de Cassà i d'un sistma
d'actualització de dades com a mínim trimetral.
Creació de la figura del "Gestor de Negocis" que
acompanyi a les empreses que es volen instal·lar
en el municipi al llarg del seu procés
Establir un sistema de seguiment periòdic de les
necessitat de les diferentes empreses del
municipi a les quals l'Ajuntament pugui donar
resposta
PROMOCIÓ ECONÒMICA. TREBALL I
OCUPACIÓ
Treballar des de la Borsa de Treball per disminuir
el nombre de persones aturades
Incrementar la publicitat i difusió de les ofertes
de treball del municipi
Disposa d'un sistema de gestió de la borsa de
treball àgil i eficaç (ATS)
Detectar quin és el gap formatiu entre les
empreses i els candidats per poder crear
itineraris formatius destinats a reduir-lo
Protocolitzar les vinculacions d'aquestes accions
amb la col·laboració amb altres administracions
Introduir els plans de carrera dins les funcions de
la borsa de treball
PROMOCIÓ ECONÒMICA. FIRES I MERCATS
Passar la gestió del mercat de la Policia Local a
l'Àrea de Promoció Econòmica
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Crear imatge de marca de Cassà
Promoure nous sistemes de gestió
Promoure nous formats de productes i de venda
Vincular el mercat de Cassà a productes locals,
ecològics i de proximitat
Donar continuitat a la Fira de Santa Tecla com la
Festa Petita de Cassà
Donar continuitat a la Fira del Tap
PROMOCIÓ ECONÒMICA. COMERÇ
Finalitzar les accions compromeses de la
campanya de comerç local
Potenciar la comunicació entre Ajuntament i
comerços
Trobar sistemes que permetin incrementar el
greu tencològic del comerç local
Basar les accions de promoció en nous mitjans i
partint de la segmentació
Posar al servei del comerç local la figura del
"Gestor de Negocis"
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SERVEIS SOCIALS I SALUT I CIUTADANIA
Accions

2019

2020

Hospital Geriàtric: La prioritat són els residents,
per tant cercarem el sistema per tal de dotar de
unes bones insta.lacions i unes bones eines de
treball als treballadors/res per tal de fer que
l'estada a la residència sigui la més confortable,
digna i saludable per tots ells/es.
Impulsar i implementar les polítiques necessàries
per a prevenir , atendre i promoure la inclusió i
inserció social en les situacions d'exclusió social.
Atacar el problema actual d'habitatge que
actualment estant patint mòltes persones del
nostre municipi buscant la implicació d'altres
entitats especialitzades per tal de facilitar la
recerca d'habitatges amb lloguers socials.
Impulsar l'elaboració el manteniment i
actualització de la cartera de Seveis socials aixó
com regularitzar el conveni amb el Consorció de
Benestar Social
Centralitzar la seu dels Serveis Socials i
Ciutadania per tal de facilitar el seu accés a
tots/tes usuaris/es d'aquests serveis.
Donar suport a les entitats que tenen com a
finalitat la cura i el suport a les persones ja siguin
a nivell de salut, integració social, etc.
Reorganitzar el funcionament dels serveis socials
actuals per tal de poder atendre millor a les
persones que s'hi dirigeixen.
Fomentar l'atenció personalitzada a la gent gran
de la nostra vila per tal de que se sentin acollits i
acompanyats en la seva vida diària.
Fomentar la inserció social a través de la
participació en totes les activitats que s'ofereixen
al poble per tal que les dificultats econòmiques
no siguin un obstacle per que tots els nostres
nens i nenes i adolescents se sentin integrats en
la nostra societat i amb les mateixes oportunitats
de créixer i formar-se.
Facilitar la formació a nivell de salut amb la
col·laboració del CAP, Dipsalut a tota la població.
Mantenir continuar i ampliar a més famílies
"L'hora del Te" per donar eines a les famílies per
tenir cura dels seus a tots nivells.
Mantenir i acompanyar els uruaris/es del taller
orquestra fomentant la seva participació en totes
les activitats que s'ofereixin al poble.

00000012

2021

2022

2023

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
2019 - 2023
Ajuntament de Cassà de la Selva
Versió desembre 2020
Redactar i posar en marxa el Pla d'igualtat intern
per tal de portar a terme les polítiques d'igualtat
dins el funcionament al nostre Ajuntament.

00000013

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
2019 - 2023
Ajuntament de Cassà de la Selva
Versió desembre 2020

VIA PÚBLICA
Accions

2019

2020

Pla d'asfaltatge anual.
Manteniment dels carrers i voreres.
Ampliació i millora dels camins escolars segurs.
Millora dels accessos i seguretat per accedir als
centres escolars.
Acabar el procés participatiu i activar el Pla de
Mobilitat.
Eliminar punts negres de la xarxa viària.
Millora de la seguretat de les entrades del poble.
Creació de carrils bici en calçada.
Creació de carrils bici en vorera.
Control a través de càmeres de videovigilància
dels accessos al nucli urbà.
Actualització de les plaques amb els noms dels
carrers.
Millora de la senyalització vertical.
Millora de la senyalització horitzontal.
Millora de la senyalització dels passos de
vianants.
Control de les obres fetes per empreses externes
a la via pública.
Treure a concurs la gestió de la zona blava.
Contractació d'Agents Cívics.
App per als caps d'àrea municipal, regidors i
policia per a controlar desperfectes a la via
pública.
Renovació del mobiliari urbà.
Planificació del manteniment i neteja de parcs,
jardins i espais verds.
Pla de millora de les voreres.
Millora i conservació dels aparcaments públics i
dels que es tenen en règim de lloguer.
Destinar nous espais a aparcament públic.
Campanyes de sensibilització per la millora de la
convivència veïnal.
Licitació manteniment i millora de l'enllumenat
públic.
Millora de la il·luminació del Passeig Ferrocarril.
Millora de la senyalització vertical i horitzontal en
els passos de vianants. I millora de la il·luminació,
ubicació i disseny.
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Actuacions a la ctra. Provincial per reduir
aparcaments sobre vorera i facilitar el pas de
vianants.
Instal·lació d'aparcaments segurs per a bicicletes
Creació de zones verdes, per a ús veïnal
Millora accessos entrades del poble
Millora visibilitat cruïlles Pol. Ind.
Millora de la senyalització de la xarxa de camins
aptes per a bicicletes
Millora de l'accés entre ctra. provincial i c
Castellflorit
Regularització accessos autobusos a centres
escolars i edificis esportius.
Disseny i disposició d'elements per a reduir la
velocitat dels vehicles.
Millora del servei telefònics i d'accés a la xarxa
Internet
Aplicar mesures vinculades amb la gestió de la
mobilitat per tal de facilitar un major ús social del
centre
Conscienciar a la ciutadania sobre la rellevància
del respecte al medi ambient i a l’espai públic.
Col·locar nous jocs infantils a diferents espais del
poble.
Senyalització, il·luminacio carrer Martí i Pol amb
connexió amb carrer Remei.
Millora del passeig Ferrocarril .
Adecentament espai verd-zona entre els carrers
Perelada – Castellflorit i ronda Sant Jordi.
Millorar els accessos als diferents edificis
municipals.
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MEDI AMBIENT
Accions

2019

2020

Millora del servei de recollida d'escombraries.
Programació setmanal i seguiment quinzenal de
la feina que fa l'empresa que recull les
escombraries.
Demanar les actuacions necessàries per
mantenir l'estat de les rieres que són
competència de l'ACA.
Seguiment de la inversió que s'ha de fer a la
Depuradora Cassà - Llagostera.
Endegament riera seca al pas pel pol. Industrial
Bonificacions fiscals per empreses, comerços o
activitats que instal·lin sistemes d'eficiència i
estalvi energètic.
Millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable.
Apostar per la sostenibilitat ambiental i l’educació
cívica.
Contribuir a la reducció dels efectes del canvi
climàtic.
Propostes de recollida i re-utilització d’aparells
elèctrics i electrònics.
Foment de la pràctica de l’autocompostatge.
Incentivar econòmicament les bones pràctiques
de prevenció de residus.
Fomentar entre la ciutadania l’ús de la bossa
compostatge i el cubell airejat per separar l’
orgànica a casa i millorar la qualitat del residu
recollit.
Desenvolupar actuacions que permetin reduir la
quantitat de residus orgànics procedents del
malbaratament alimentari
Desenvolupar actuacions que permetin fomentar
la compra i consum responsables d’aliments per
evitar el malbaratament alimentari.
Gestionar de forma sostenible els parcs i jardins,
així com els residus que se’n deriven.
Substitució de bosses de plàstic d’un sol ús per
bosses re-utilitzables.
Foment de l’ús de vaixella reciclable en
esdeveniments.
Foment de la re-utilització d’ampolles de cava.
Reducció de residus d’equips informàtics.
Foment de serveis de missatgeria sostenibles.
Promoció de productes i mercats de segona mà.
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Promoció de punts de lloguer/intercanvi de
materials compartits.
Taxes vinculades a la generació de residus.
Fomentar la compra entre els ens locals de
productes amb criteris de prevenció de residus.
ESCOMBRARIES I NETEJA
Programació i seguiment de la feina setmanal de
l'empresa que fa la recollida d'escombraries.
Control i neteja dels abocaments incontrolats.
Tancament dels contenidors soterrats.
Modificació de les ordenances fiscals per ajustarles a qui més volum faci d'escombraries.
Control de la neteja dels contenidors i de la zona.
Posar mitjans per a l'augment de les tones de
resta.
Millora de la recollida selectiva.
Campanya de sensibilització.
Aplicació de la recollida selectiva a tots els
edificis municipals.
Aplicació de la recollida selectiva a tots els actes
que s'organitzen a la via pública.
Eliminació progressiva del plàstic i utilització de
materials reciclables i no contaminants.
Campanya de sensibilització i millora de la
recollida de l'oli domèstic.
Ampliació de l'horari de la deixalleria.
Augment del servei de recollida comercial i a
grans tenidors.
Estendre l'ús del reciclatge a les escoles al
100%.
Campanya sensibilització sobre medi ambient a
les escoles.
Canvi en el sistema de recollida de l'oli domèstic.
Reforç de contenidors on faci falta.
Campanyes de sensibilització per la necessitat
d'augment del reciclatge.
Gestió dels voluminosos a la via pública.
Millora del servei de recollida de voluminosos
amb preavís.
Campanya sensibilització adreçat a empreses de
gestió de comunitats de veïns i a totes les
escales d'edificis plurifamiliars.
Pla d'implantació de noves papereres.
Seguiment de la neteja de la via pública i pla de
neteja amb aigua a pressió a diferents carrers.
Control de la neteja de parcel·les urbanes.
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Campanya: No surtis de casa sense una ampolla
i una bossa.
Manteniment i neteja de pipicans. Desparasitació
de les zones.
Instal·lació de nous punts de pipican.
Control de plagues:coloms, rates i insectes.
Millora dels espais verds.
Planificació de neteja d'escocells i aplicació de
sistemes que evitin l'ús de fungicides.
Neteja periòdica de les rieres.
Renovació del servei de la deixalleria a través
CCG.
Bonificacions fiscals per l'ús de la deixalleria.
Ampliació de l'horari de la deixalleria.
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VEÏNATS
Accions

2019

2020

Elaborar un pla d’asfaltatge dels principals
camins veïnals.
Millora de la senyalització de cases i veïnats
Manteniment de camins secundariis amb àrid
reciclat
Manteniment del ferm dels trams ja asfaltats
App per a incidències veïnals
Reforç de la senyalització en casos d'emergència
Activitats agrícoles i ramaderes
Itineraris veïnals per fer salut i conèixer territori
Pasallís veïnat Esclet
Incrementar els circuits de carrils bici
Nous circuits de camins saludables
Control i millora dels marges i lleres de les rieres
Millora dels accesos als veïnats
Amplicació del prat de dall d'Esclet
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HISENDA
Accions

2019

2020

Formar un equip econòmic
Anàlisi del cost de les despeses fetes per cada
regidoria.
Mantenir un endeutament mig equilibrat.
Publicar el cost i l’origen del finançament de les
despeses més rellevants.
Revisar els serveis fet per tercers.
Reducció de la pressió fiscal
Reduir el termini de pagament.
Facilitar el pagament del impostos.
Revisar les taxes i els preus públics.
Revisar les bonificacions fiscals.
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ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
Accions

2019

2020

Cobrir la plaça de secretari.
Revisar la valoració de llocs de treball i fer-la
efectiva.
Cobrir les places vacants segons necessitat.
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URBANISME
Accions

2019

2020

Remodelació i actualització de la Crta. Provincial
c-250a (1,26 km).
Millora de l’accessibilitat de voreres i vials.
Promoció i construcció de carrers per vianants.
Generació i connexió dels camins escolars
segurs.
Promocionar la construcció d'habitatges
sostenibles i passius mitjançant bonificacions al
ICIO.
Millora abastament aigua potable i remodelació
carrer bisbal i carrer industria.
Construcció d'un nou camp futbol 7.
Construcció de pistes poliesportives en el
municipi per a la realització d'esports per part
dels no federats.
Connectar tot el poble amb una anella per
vianants i carril bici.
Regulació dels elements individuals de mobilitat
(patinets elèctrics, …)
Millorar la mobilitat mitjançant una anella de
comunicació evitant així que els vehicles circulin
pel centre del poble.
Passos de vianants intel·ligents.
Millora dels passos de vianants mitjançant
senyalització horitzontal
Sensors per la gestió d'aparcaments i pantalles
digitals que informen del nombre d’aparcaments
lliures.
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