PLA DE GOVERN 2015-2019
ÀREA TÈCNICA, D’URBANISME, PATRIMONI I MEDI AMBIENT
Treballem per un municipi més net, sostenible, respectuós amb el medi ambient i energèticament més
eficient, per això:
-

Continuem amb el procés de substitució de la xarxa d’enllumenat públic per sistemes més
eficients i sostenibles. Aquesta actuació, a més de contribuir a la reducció de la contaminació
lumínica, suposa una reducció important del consum elèctric i un estalvi econòmic substancial
per al municipi.

-

Estem renovant de forma progressiva la flota de vehicles municipals per models més segurs i
respectuosos amb el medi ambient.

-

Estem potenciant la Brigada d’Obres i Serveis mitjançant plans d’ocupació i diversos projectes
de col·laboració social per cobrir les necessitats de neteja i adequació d’espais del municipi.

-

Desenvolupem i utilitzem eines per recollir incidències relacionades amb el manteniment, el
mobiliari urbà, els parcs i jardins, l’enllumenat públic, la neteja o la salubritat del municipi,
entre d’altres, per tal de donar resposta de manera ràpida i efectiva.

-

Aprofitem la biomassa procedent de la poda de l’arbrat del municipi per a elaborar compost
que s’utilitza com adob en els horts on s’imparteix formació en agricultura ecològica.

-

Potenciem l’ús de la deixalleria municipal, ampliant el seu horari, per minimitzar l’ús inadequat
dels contenidors soterrats, alhora que promovem les conductes cíviques i els hàbits
responsables entre la ciutadania.

-

Estem treballant, de forma coordinada amb els establiments de restauració del municipi, per
millorar la recollida de residus procedents d’aquests establiments i evitar, així, problemes de
salubritat i d’imatge.

Volem uns espais naturals i de lleure endreçats, accessibles i segurs que permetin ser gaudits per tothom i
que contribueixin a fer el municipi més acollidor, per això:
-

Estem duent a terme un estudi dels parcs i zones d’oci infantil per tal d’anar fent aquests
espais cada vegada més segurs, alhora que continuem amb el procés de renovació d’aquells
elements més vells i que no s’ajusten a la normativa de seguretat.

-

Recuperarem espècies autòctones i més adaptables i resistents al clima en els parcs i jardins
del municipi que requereixin un menor esforç de manteniment i una menor aportació d’aigua.

-

Desenvoluparem un pulmó verd a l'entorn de la Serreta i el Mirador amb equipaments de salut
i lleure i la potenciació de la zona jove i d’esport.

-

Continuarem amb la millora de l’espai de Sòl-de-Riu i el seu entorn, potenciant el seu interès
paisatgístic i mediambiental.

-

Consolidarem la xarxa de senders del terme i apostarem per la seva senyalització, així com la
dels elements i espais d’interès en aquest àmbit.

-

Promourem la instal·lació d’un punt d’abastament per a vehicles elèctrics.

-

Fomentarem els hàbits de consum responsable als centres educatius per a conscienciar sobre
l’impacte de la quotidianitat en el medi ambient i en el municipi.

-

Volem ser un municipi sensibilitzat amb els animals, per això treballem i ens comprometen
amb les campanyes del CES, les senyalitzacions, creació de punts protegits i les actuacions per
fer arribar a la població la necessitat de respecte i equilibri el sistema.

Treballem per un municipi més equilibrat i cohesionat que garanteixi la mobilitat i que permeti gaudir del
seu patrimoni històric i arquitectònic, per això:

-

Estem duent a terme actuacions per millorar l’accessibilitat del nostre poble, creant passos de
vianants rebaixats per facilitar la circulació a les persones amb mobilitat reduïda.

-

Estem treballant en la millora de les urbanitzacions d’Alcanar-Platja per tal d’anar-les dotant
dels serveis i millorant els seus accessos.

-

Urbanitzarem el carrer Magallanes, a les Cases, per tal que esdevingui un eix vertebrador del
trànsit d’aquest nucli i contribueixi a millorar la mobilitat.

-

Estem treballant en el Pla de Millora Urbana de “Els Codonyers”, en l’àmbit dels carrers Jaume
I, 11 de setembre i Enric Granados, i que comprèn els projectes d’expropiació, reparcel·lació i
urbanització d’aquestos.

-

Estem treballant en la primera fase del Vial Alcanar - les Cases. Camí de Virol (entre Fondo de
Jan i Camí de les Cases).

-

Continuem amb el procés expropiatori i d'obtenció dels terrenys previ i necessari per a la
construcció del futur Passeig Nord de les Cases.

-

Seguirem treballant per al desenvolupament del Polígon Industrial “Els Campets”. Un cop
redactat el projecte d’ urbanització i reparcel·lació en dos fases, estem fent gestions en
diferents àmbits per aconseguir la suficiència de potència per part de l’empresa distribuïdora i
aprovar així els documents definitius.

-

Col·laborem amb les entitats locals per a la definitiva declaració de les construccions de la
guerra civil com a Bé d’Interès Cultural Local (BCIL).

ÀREA ECONÒMICA I DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
Estem treballant per posicionar el municipi com un destí turístic familiar i de qualitat, potenciant els seus
actius naturals, culturals, gastronòmics, patrimonials i paisatgístics, promovent la col·laboració publico
privada.
-

Col·laborem amb empresaris i associacions de l’àmbit turístic i de la restauració per definir
estratègies de promoció turística conjuntes.

-

Oferim suport al sector turístic i de la restauració mitjançant accions formatives que
contribueixen a la seva major professionalització i millora dels serveis mitjançant el Programa
de Competitivitat Empresarial.

-

Treballem en el desenvolupament de productes turístics susceptibles d’ésser comercialitzats a
partir dels recursos endògens. Un exemple clar és la promoció del llegat iber i la resta
d’elements singulars del nostre patrimoni històric i cultural.

-

Organitzem i promovem jornades gastronòmiques associades als productes autòctons i de
temporada amb l’objectiu de posicionar-nos com a referent gastronòmic al nostre territori
alhora que posem en valor els productes de proximitat.

-

Estem treballant per fer de l’alberg d’Els Josepets un equipament de referència al territori que
contribueixi al posicionament turístic del municipi com a destí familiar i de qualitat.

-

Promovem sistemes de col·laboració entre agents privats per potenciar el comerç local i
combatre la fuga comercial cap als pobles veïns.

-

Impulsem la formació i especialització del sector mariner i la combinació d’usos turístics i de
lleure amb la pesca.

Donem suport al nostre sector primari, potenciant-lo i ajudant-lo a ser més competitiu, per això:
-

Oferim als nostres agricultors accions formatives de suport a la citricultura en el marc del
Programa de Competitivitat Empresarial, fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament i l’IRTA i
l’Escola Agrària d’Amposta.

-

Estem redactant el projecte per a la instal·lació d’una bàscula municipal que permetrà als
nostres citricultors poder portar controls més exhaustiu de les seves collites.

-

Col·laborem amb municipis de banda i banda del Sènia per tal de resoldre aquelles
problemàtiques comuns i facilitar la tasca als nostres agricultors.

-

Estem en procés de renovació de l’edifici de Serveis Agraris, adaptant-lo a les noves
necessitats, posant a disposició de la ciutadania sales de conferència i aules completament
equipades.

-

Promovem els valors de l’agricultura ecològica, respectuosa amb el medi ambient i sostenible
mitjançant el projecte “Cultivem Salut”, que permet formar-se en aquestes pràctiques.

-

Desenvoluparem estratègies de promoció en el mercat interior, com a potencial mercat dels
productes autòctons mitjançant el suport de les noves tecnologies i la concertació amb el
sector turístic local.

Treballem per aconseguir una major vitalitat del teixit empresarial i comercial del nostre poble, que permeti
la creació d’ocupació, per això:
-

Apostem pel Programa de Competitivitat Empresarial com a eina imprescindible per formar i
potenciar el teixit empresarial, oferint cursos, tallers i seminaris sobre màrqueting,
organització i gestió empresarial, entre d’altres.

-

Posarem en marxa el Mercat Municipal, un cop rehabilitat, per tal de dinamitzar el comerç
local i promoure el producte de proximitat.

-

Hem potenciat el Servei d’Intermediació Laboral de l’Ajuntament, estretint la col·laboració
amb serveis similars d’altres administracions i oferint formació adequada als diferents perfils
d’usuari.

-

Promovem plans d’ocupació i projectes de col·laboració social per atendre mancances i
necessitats puntuals i donar suport a la Brigada d’Obres i Serveis en matèries com ara neteja,
manteniments, etc.

-

Oferim pràctiques laborals a l’Ajuntament a estudiants universitaris i de cicles formatius.

-

Crearem la Taula Intersectorial per l’Ocupació, com a espai de debat i de trobada entre agents
de diferents sectors econòmics per tal de crear vincles entre ells, fomentar la col·laboració i la
cooperació i promoure la creació d’ocupació.

ÀREA SOCIAL I CULTURAL
Volem un poble on menuts i grans coneguin i estimin el seu patrimoni i els seus orígens, on tothom tingui
l’oportunitat de formar-se i de créixer com a persona, atès que l’educació i la formació són el motor del
progrés de qualsevol societat, per això:
-

Seguirem garantint el transport escolar gratuït a les famílies de les Cases i crearem beques de
transport per a la continuació dels estudis post-olbigatoris.

-

Continuarem implementant El Pla Educatiu d'Entorn, una proposta educativa innovadora, que
vol donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més
joves de la societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la
vida dels infants i joves.

-

Promourem accions a l’escola i a l’institut per donar a conèixer el patrimoni i la història del
nostre municipi i incrementar el sentiment de pertinença.

-

Continuarem amb els programes de suport a la formació de les persones “Nous temps, nous
reptes”, cursos de català per nouvinguts i de perfeccionament, etc.

-

Seguirem desenvolupant, amb l’Institut Sòl de Riu, mitjançant el programa "Aprenem junts", el
Certamen de Treballs de Recerca i en l’organització de xerrades i tallers amb l’objectiu
d’apropar els estudiants a la realitat del món laboral, detectar perfils emprenedors, reconèixer
l'excel·lència, etc.

-

Impulsarem el projecte “Recorreguts segurs” perquè els nens i nenes es puguin desplaçar amb
total seguretat als centres educatius.

Treballem per un poble on tothom, vingui d’on vingui, hi trobi el seu lloc; on les persones siguin el primer,
on la diversitat cultural siguin font de riquesa i de coneixement, per això:
-

Potenciarem i dotarem de més recursos les associacions de voluntariat per tal que siguin un
element catalitzador que doni resposta a les creixents necessitats socials.

-

Estem treballant amb projectes com “El rober solidari”, “Calça’t” o “Al Cistell”, entre d’altres,
per donar suport als qui més ho necessiten, facilitant l’accés als recursos que permeten a
tothom desenvolupar-se i viure dignament. En aquest sentit, també estretirem la col·laboració
amb Càritas i altres entitats en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

-

Continuarem apostant per la tasca de l’Agent d’Acollida i les polítiques d’integració social.
Seguirem impulsant les Jornades Interculturals, per promoure la participació ciutadana i oferir
una demostració de la millor gastronomia dels diferents països representants de les diferents
nacionalitats dels veïns i veïnes del municipi.

-

Crearem el Consell Consultiu Intercultural. En aquest sentit, afavorirem la interacció entre
grups i associacions d’immigrants amb entitats socials i culturals del municipi a través d'espais
d'oci i de participació ciutadana.

-

Seguim promovent l’ús del català a l’espai públic com una llengua integradora i a l'abast de
tothom, així com el respecte a la diversitat lingüística.

Volem que la igualtat entre homes i dones no s’hagi de reivindicar en el futur i esdevingui una realitat, però
entre tant:
-

Seguim treballant per implementar la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de
les polítiques municipals per tal que aquesta es converteixi en un eix transversal que penetri
en totes les actuacions municipals.

-

Reconeixem i posarem en valor les experiències i la contribució de les dones al municipi a
través del nomenclàtor o amb qualsevol altre reconeixement públic.

-

La participació de les dones és clau, mitjançant el Consell Municipal de les Dones, o altres
grups de treball, escoltarem les seves demandes i propostes i les farem partícips de les
polítiques públiques.

-

Promovem l'ús d'un llenguatge no sexista, tenint cura del llenguatge que s'utilitza en les
comunicacions internes i externes de l'Ajuntament, evitant l'ús sexista del llenguatge, i
fomentant accions formatives per a la població i els treballadors municipals per no caure en un
llenguatge sexista.

-

Seguirem apostant pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones a través del SIAD, en
col·laboració amb el Consell Comarcal del Montsià.

-

Dissenyarem el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alcanar.

Treballarem perquè tot el municipi pugui disposar dels serveis i l’atenció sanitària que mereix, perquè la
salut i l’atenció a les persones no són ni un privilegi ni una concessió de ningú, per això:
-

Seguim treballant, juntament amb les plataformes ciutadanes, per al manteniment del servei
d’ambulància durant 24 hores i per un sistema de salut públic i gratuït per a tots i totes.

-

Continuarem fent del nostre municipi, un municipi cardioprotegit, oferint cursos en matèria de
Suport Vital Bàsic i manipulació dels aparells desfibril·ladors, dirigits a les entitats socials i a la
ciutadania en general

-

Promovem l’activitat física i l’esport entre totes les persones, a través de diferents rutes a peu
i en bicicleta pel terme municipal i d'activitats esportives per a totes les edats.

-

Impulsem campanyes de comunicació i xerrades informatives sobre temes vinculats amb la
salut. A més, continuarem apostant per la col·laboració en campanyes de prevenció de tot
tipus de trastorn.

El municipi necessita un jovent implicat amb el municipi, actiu, que es faci escoltar i que, quan vulgui, es
pugui arrelar i progressar, per això:
-

Treballem en el nou Pla Local de Joventut, per establir un pla d'acció en matèria de joventut
per als pròxims anys, donant així continuïtat a les accions i polítiques portades a terme fins el
dia d'avui.

-

Continuem impulsant el Casal Jove com a motor de les Polítiques de Joventut, l'equipament
jove de referència, i el lloc on es fomentarà la transversalitat i el treball en xarxa amb totes les
àrees de l'Ajuntament. En aquest sentit, continuarem amb la programació de xerrades, cursos
i altres activitats al Casal Jove. Però a més, ampliarem els espais per a dinamitzar les polítiques
de Joventut.

-

Crearem mecanismes de participació per escoltar la veu del jovent i fer-lo partícip de la gestió
de les polítiques públiques.
Seguirem apostant per les polítiques de promoció de l'emancipació, l'accés al treball i la
participació dels joves, a través de beques, ajuts i programes de formació en ocupabilitat.

-

-

Estem potenciant el Punt d’Informació Jove per tal que els i les joves puguin tenir tota la
informació que necessiten per al seu ple desenvolupament.

-

Treballem intensament el procés de participació local del jovent a través d'enquestes d'opinió,
tertúlies organitzades al Casal Jove i altres activitats específiques,

-

Mantindrem una comunicació directa i continuada amb el col·lectiu jove, que resideix dins o
fora municipi, a través dels diferents canals de comunicació.

Cal aprofitar els coneixements, l’experiència i la saviesa dels més grans. Volem tindre’ls al costat per
escoltar-los però també per a tornar-los tot el que ells ens han donat, per això:
-

Seguim treballant per fer d’Alcanar un poble amic de la gent gran, per això promourem
polítiques d’integració i mecanismes de participació per tal que la seva veu sigui escoltada.

-

Continuarem promovent la figura del Voluntari Gran, per tal de fer partícip a aquest col·lectiu
del canvi social i fomentar la seva autonomia.

-

Fomentarem un programa de voluntariat d'ajuda a la Gent Gran, amb la col·laboració dels
centres educatius i de les diferents entitats socials.

-

La pràctica d’esport és clau, per aquest motiu, seguirem programant activitat física i formativa
adaptada a les necessitats d’aquest col·lectiu.

-

Elaborarem un cens de persones dependents i susceptibles d'ajuda i un registre de persones
grans en risc d'exclusió, amb el suport de Serveis Socials.

-

Continuarem amb l’eliminació de barreres arquitectòniques per millorar la mobilitat de les
persones grans pel nucli antic.

-

Editarem una Guia de Recursos per a la Gent Gran, per tal d'informar-los sobre tots els servies i
equipaments públics al seu abast.

-

Dissenyarem protocols d’actuació, juntament amb Serveis Socials, per fer front a
problemàtiques susceptibles de ser sofertes per aquest col·lectiu.

Volem un municipi on l’esport ajudi les persones a gaudir d’una major qualitat de vida, però també a
enfortir la cohesió social i el teixit associatiu, per això:
-

Seguirem fomentant el suport directe a l'esport mitjançant subvencions als esportistes i les
entitats. Així mateix, fomentarem la participació i la representativitat de les associacions i
entitats esportives.

-

Impulsarem un calendari anual regular d'activitats esportives.

-

Estem treballant per ampliar i millorar les instal·lacions esportives municipals. En aquest sentit,
volem crear nous espais per practicar esport i renovar la imatge del poliesportiu municipal i
del seu entorn. També cobrirem les pistes esportives de la zona escolar d’Alcanar.

-

A la Fanecada volem millorar la zona esportiva i ampliar-ne els horaris, així com crear nous
equipaments, com el parc ciclista. També habilitarem pistes d’Streetfootball i espais per a
crear un circuit de Motocross.

-

Continuarem impulsant la pràctica d'esport per a totes les edats i pels tres nuclis urbans,
senyalitzarem circuits i rutes a peu i en bicicleta per diferents indrets.

-

Potenciarem els equipaments esportius de les Cases i instal·larem pistes de pàdel.

-

Treballem per a desenvolupar la reglamentació necessària de les diferents instal·lacions
esportives municipals , així com processos i actes per a protegir l'esport i l'esportista.

-

Millorarem la comunicació sobre les activitats esportives que se celebrin al municipi, a través
d'un impuls a la comunicació digital del consistori, l'activació de xarxes socials i l'emissora de
ràdio municipal.

Treballem per un poble on la cultura tingui un paper central, amb infraestructures i equipaments a l’alçada
de les persones i associacions que treballen per ella, per això:
-

Estem treballant per a potenciar els espais culturals del municipi amb la intenció d'impulsar i
promoure la vida cultural i garantir-hi l'accés a tots i totes. Per això, rehabilitarem el Teatre Auditori J. Antonio Valls, adequarem la seu de l’Escola Municipal d’Art i adquirirem la Casa del
Marquès per a transformar-la en un espai dedicat a la cultura.

-

Potenciarem el patrimoni local, fomentant la implicació ciutadana i la identitat local. En
aquest sentit, promourem accions per donar-lo a conèixer i potenciarem el nucli antic i el
patrimoni cultural i històric.

-

Seguirem posant en valor el capital humà del municipi vinculat a la cultura i a la creació
artística. Per a fer-ho possible, promocionarem l’obra d’artistes i autors/es locals i
potenciarem l’Espai Galià.

-

Treballem per dignificar la cultura ibèrica i donar-la a conèixer arreu. Tanmateix,
promocionarem el llegat iber per fer-lo un referent al país.

-

Fomentarem l'interès per activitats culturals entre els més menuts, per tant, promourem
sessions de cinema i teatre per al públic infantil i juvenil, entre altres activitats.

-

Seguim avançant en l’aposta per la cultura local, assumirem les edicions de llibres i
publicacions sobre temes culturals referents al municipi.

-

Continuem donant suport a la programació cultural de les diverses associacions i entitats
culturals, això com al foment i preservació de la cultura i les tradicions populars.

Volem un poble on les festes esdevinguin un element cohesionador i integrador, on es reflecteixi la
pluralitat i la diversitat de la nostra societat i on convisquin la tradició, la modernitat i la cultura, per això:
-

Seguirem treballant de la mà de les entitats locals i la ciutadania per a fer unes festes plurals i
representatives, respectuoses i compatibles amb el descans de les persones.

-

Farem de les festes una eina per reivindicar i promocionar el llegat cultural del nostre
municipi.

-

Continuarem potenciant els elements singulars de les nostres festes per a convertir-los en un
pol d’atracció turística més.

Ens cal tenir un municipi segur, amb un model policial de proximitat, on el civisme i el respecte garanteixin
la convivència, per això:
-

Augmentarem la dotació de la Policia Local i fomentarem un model policial de proximitat.

-

Estem creant itineraris segurs per als xiquets i xiquetes, per tal que es puguin desplaçar amb
autonomia i seguretat.

-

Potenciarem l'Associació de Voluntariat de Protecció Civil com a suport a la Policia Local i per a
assegurar el benestar de la ciutadania.

-

Seguirem promovent l'organització de xerrades sobre seguretat dirigides a diversos col·lectius,
mitjançant la col·laboració amb entitats socials.

-

Portarem a terme actuacions per a garantir el benestar de tots i totes, actuant de forma
específica per a combatre els actes incívics.

Treballem per fer d’Alcanar un municipi més modern, participatiu i proper al ciutadà, per això:

-

Dissenyarem el Pla de Participació Ciutadana i el Reglament de Participació Ciutadana, dos
documents complementaris que estableixen les pautes, directrius i normatives per al foment
de la participació.

-

Estem treballant per impulsar diferents mecanismes de participació com el registre ciutadà, on
els veïns i veïnes inscrits participaran de forma més directa en la gestió municipal, o l'agenda
de participació ciutadana, que contindrà totes les accions de caràcter participatiu i definirà
l'abast i el nivell de participació en el municipi.

-

Fomentarem consultes ciutadanes per potenciar la cogovernabilitat entre l'Ajuntament i la
ciutadania.

-

Modificarem el Reglament Orgànic Municipal per fer un Ajuntament més accessible, basantnos en els criteris d'eficàcia, rapidesa i transparència en l'actuació municipal, amb l'objecte
que els ciutadans arribin a sentir-se protagonistes dels assumptes públics.

-

Seguirem facilitant la comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania per apropar la gestió
municipal a les persones, contribuint amb això a la consecució d'una societat en l'àmbit
municipal, participativa, conscient i responsable dels assumptes que els afectin.

-

Estem treballant per obrir el Casal Trinitari Bel al poble, fer-lo més accessible a les entitats,
flexibilitzant i ampliant els seus horaris.

-

Estem impulsant l’Ajuntament electrònic i agilitzant les respostes a les instàncies i les
sol·licituds realitzades mitjançant programes informàtics adequats a les demandes i
necessitats de l'administració local.

-

Crearem una oficina d’atenció ciutadana per millorar els serveis i l'atenció a les persones.

-

Potenciarem i promourem la creació de Consells Consultius en diversos àmbits sectorials, per
tal que la ciutadania s'impliqui de forma directa en la gestió municipal sobre aquells temes del
seu interès.

-

Seguirem fomentant les reunions veïnals a Alcanar, Les Cases i Alcanar-Platja, per tal de copsar
opinions que ens permetin materialitzar projectes que cobreixin totes les necessitats.

-

Les noves tecnologies són un mitjà per apropar-nos a la ciutadania. En aquest sentit, seguirem
incorporant eines TIC per a millorar l’atenció a les persones, com la creació pàgines i perfils de
l’Ajuntament a les xarxes socials per a rebre queixes i/o suggeriment i o l’edició d’una versió
digital del Butlletí Informatiu disponible a la xarxa.

-

Donarem continuïtat a les sessions formatives sobre els usos de les TIC dirigides a diversos
col·lectius, per tal que tots i totes tinguem les eines adequades per a fer un ús adequat de les
noves tecnologies de la informació i la comunicació.

