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TORRELLES ÉS LA SEVA GENT

Un poble és la seva gent. Qualsevol Ajuntament, doncs, ha de tenir com a màxima
prioritat l’atenció a les necessitats bàsiques de la seva ciutadania. Necessitats que han
de ser considerades un dret ineludible per part de les administracions, tot
desenvolupant polítiques socials enfocades a la igualtat d’oportunitats i el treball cap a
la màxima autonomia de les persones.

Regidoria de serveis socials
1.

Consolidar l’equip de Serveis Socials creant una estructura administrativa i
tècnica adaptada als nous canvis, modalitats de treball, i exigències tant
socials com de relació ciutadà-administració.

2.

Elaborar el Reglament d’atenció i funcionament dels Serveis Socials.

3.

Ampliar la dimensió preventiva i comunitària de la intervenció social:
afermant el projecte d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents;
implementant un programa d’acompanyament social i laboral per a joves;
posant en funcionament el circuit de prevenció, detecció i intervenció davant
el consum de drogues i les conductes additives.

4.

Ordenar en reglaments els criteris de prestació d’ajuda i suport a les
persones, especialment les prestacions econòmiques de caràcter social; el
servei d’atenció domiciliària (SAD i Teleassistència), i altres que puguin
sorgir en funció de les necessitats detectades.

5.

Implementar el projecte de Targetes Moneder.

6.

Elaborar el circuït i protocols de treball sobre el reglament d’allotjament
d’urgència social.

7.

Ampliació del servei de teleassistència per donar cobertura a les necessitats
actuals.

8.

Realització d’arranjaments d’habitatges amb la finalitat de promoure
l’autonomia personal i millorar la qualitat de vida al domicili de les persones
grans i de les persones amb discapacitat

9.

Continuïtat en el desenvolupament d’accions de formació i suport a les
persones que tenen cura de persones dependents.

10.

Creació de la taula de treball i coordinació entre les àrees d’habitatge i
serveis socials per donar respostes a les necessitats habitacionals del
nostre municipi.

11.

Crear protocols d’actuació en cas de diferents situacions de risc, en especial
a la infància, dona, gent gran...

12.

Consolidar el programa “Repara-ho” per condonar sancions econòmiques
per mitjà d’accions socials o assistència a programes adequats.

13.

Activar la Xarxa d’infància i Adolescència del municipi.

14.

Fomentar i promocionar l’Espai Nadó.

Regidoria de Gent Gran
15.

Realitzar el manteniment, arranjaments i reformes per tal de reforçar i
ampliar els serveis i prestacions del Casal de la Gent Gran.

16.

Promocionar el Programa Municipal per la Gent Gran: Setmana de la Gent
gran, projectes de relació inter-generacional, caminades, activitats i tallers,
suport a l’ associació de la gent gran; reforç de l’espai de la Gent Gran...

17.

Iniciar els tràmits per estudiar la viabilitat i els possibles emplaçaments per
al futur Centre de dia i a l’hora buscar sinèrgies amb la Residència Can
Tarrida per a possibles places municipals.

18.

Realitzar el diagnòstic de les necessitats actuals de les persones grans i
anticipació de les futures i implementar-ne les accions corresponents.

19.

Posar en funcionament un servei d’acompanyaments a la gent gran amb
dificultats de mobilitat que no tinguin mitjans per desplaçar-se i amb poc
suport familiar, que necessitin accedir a establiments i serveis del municipi
per tal de garantir la seva integració social.

20.

Promoure el voluntariat social en l’àmbit de la gent gran amb programes de
suport a domicili a persones que viuen soles, servei d’àpats…

21.

Crear la taula Municipal de la Gent Gran.

Regidoria d’Igualtat
22.

Realitzar el diagnòstic i actualització del Pla d’Igualtat de gènere tant extern
com intern de l’Ajuntament.

23.

Fomentar la figura d’una Agent d’Igualtat per a desplegar totes les accions
d’aquesta regidoria.

24.

Fomentar projectes de conscienciació i sensibilització de la necessitat
d’eradicar les desigualtats de gènere.

25.

Realitzar

activitats

relacionades

amb

diades

internacionals

de

conscienciació envers la ciutadania (violència de gènere, dona, homofòbia,
LGTBI...)
26.

Elaborar un protocol de prevenció i actuació contra la violència de gènere.

27.

Iniciar el procés de certificació per a l’obtenció del distintiu a favor de la
igualtat de gènere en l’àmbit municipal (Norma SG City 50-50)

Regidoria de Joventut
28.

Realitzar el diagnòstic, l’elaboració del Pla Local de Joventut 2019-2023 i
implementació d’aquest.

29.

Desplegar el projecte sociocultural al Casal de Joves de Can Coll amb una
programació regular d’activitats i programes.

30.

Continuar amb la segona fase d’execució del casal: avantprojecte d’obra,
pressupost, consulta jove. Fer-ne l’estudi de viabilitat.

31.

Treballar per a fer possible la taula/assemblea de trobada Jove.

32.

Promoure l’ocupació juvenil amb diferents actuacions tant formatives com
d’inserció.

33.

Consolidar la plaça de dinamització juvenil.

34.

Donar suport i acompanyament a les entitats juvenils existents i promoció
de noves.

35.

Consolidar l’Aula d’Estudi coincidint amb el període d’exàmens dels
estudiants.

Regidoria d’Educació
36.

Arrencar el projecte Educatiu de Poble (PEP) conjuntament amb la
participació activa de la comunitat educativa, famílies, entitats culturals,
esportives, de lleure... abordant l’educació en 360º a Torrelles com a
element central de la vida del poble en tots el seus àmbits i des de les
diverses edats.

37.

Continuar donant suport a l’educació reglada a Torrelles amb el suport a les
direccions dels diferents centres. Tot dignificant les condicions de les
instal·lacions i dels seus treballadors. Assistint als diferents consells
escolars.

Regidoria de Cultura
38.

Mantindrem i potenciarem tots els elements identificatius com a poble en
totes les vessants culturals.

39.

Continuar apostant per convertir la cirera i la Festa de la Cirera com a
emblema i punt de referència i d’identificació de Torrelles arreu del país.

40.

Programar accions i activitats als diferents veïnats del municipi.

41.

Finalitzarem l’equipament de l’edifici de l’Ateneu amb la rehabilitació i
posada en marxa del nou local social d’accés i una sala d’exposicions,
aprofitant la subvenció finalista per a aquesta finalitat aconseguida de la
Diputació de Barcelona.

42.

Pel que fa a la biblioteca, plantegem negociar amb la Diputació, la
concreció d’una actuació que permeti remodelar les instal·lacions d’acord
amb el projecte elaborat conjuntament entre l’Ajuntament i la Diputació de
Barcelona per garantir una nova recepció i rehabilitació d’espais amb una
nova sala d’actes i amb la incorporació de l’espai exterior als serveis de la
biblioteca que permeti un creixement de l'espai infantil.

43.

Plantegem la signatura d’acords de col·laboració amb totes les entitats
socioculturals amb què encara no s’hagi fet, d’acord amb les seves
necessitats i característiques.

44.

Mantindrem i potenciarem les festes populars consolidades (Festa Major de
Sant Pau i Festa de la Cirera) i impulsarem la Festa Major de Sant Martí
amb una programació cultural pròpia i diferenciada de les altres i adaptada
a totes les edats conjuntament amb la coordinadora cultural i la resta
d’entitats.

45.

Promocionarem i aprofitarem el talent artístic i cultural present al municipi.

46.

Impulsarem una Mostra d’entitats amb les associacions de qualsevol àmbit
per tal que puguin promocionar les seves activitats i que compti amb la
participació de comerços i restauradors locals.

Regidoria d’Esports
47.

Consolidar el Fòrum d’esports col·lectius, crear la Taula d’entitats
esportives i actualitzar el Consell de l’Esport. Tot en sintonia de millorar la
cohesió entre entitats i la coordinació i impuls de l’esport de forma conjunta
i consensuada.

48.

Tirar endavant el ja iniciat Projecte Educatiu de Club fent èmfasis en la
vessant pedagògica de l’esport en la formació de joves.

49.

Promoure la cohesió social i els hàbits saludables a través del foment de
l’esport com a eina de transformació social bàsica. Fent èmfasi en la
importància d’alternatives d’oci especialment per joves per aquesta finalitat
continuarem procurant espais sòcio-esportius oberts com espais alternatius
per tot el ventall de joves i per totes les edats. Com per exemple la skateplaça, instal·lacions obertes a l’estiu, camp de terra, un pumptrack i no

descartar la possibilitat d’un pati obert pel col·legi Sant Martí durant el curs
escolar.
50.

Garantir l’accessibilitat a la pràctica de l’esport a totes les edats i condicions
socials a través de diversitat d’opcions i de beques per les famílies amb
dificultats si escau, mitjançant el treball coordinat amb Serveis Socials.

51.

En quant a la instal·lació de Can Roig procurarem prendre les mesures
necessàries i viables per abordar la necessitat del tancament de l’actual
poliesportiu. Tot cercant els ajuts supramunicipals corresponents. A més de
l’adequació que calgui del terreny del camp de futbol.

52.

En quant a Can Coll acabar el projecte adequant vestidors i estudiant la
viabilitat de l’edificació d’un gimnàs, tot completant així l’oferta d’oci per un
espai de dinamització sòcio-esportiva per tot l’any, i la instal·lació de gespa
artificial a la zona de “platja” de la piscina. Així mateix farem un impuls a la
començada gestió mixta del centre amb la consolidació de pàdel i tennis a
través del treball conjunt amb l’entitat, garantirem el servei del ”Txiringuito”
tot l’any i en cas d’assolir el gimnàs apostarem per una prestació de serveis
del mateix.

Regidoria de Salut
53.

Disposar d’una gatera municipal per tal de poder controlar la població de
gats del municipi.

54.

Promoure una zona d’esbarjo per a gossos a la zona del Torrent de Cal
Xicarró.

55.

Establir programes de control de rosegadors (rates i ratolins), insectes
(mosquit tigre, vespa asiàtica).

56.

Realitzar campanyes en coordinació amb el CAP de Torrelles per informar
a la població sobre temes de salut des d’un punt de vista científic i rigorós.

Regidoria de Solidaritat i Cooperació
57.

Continuar aportant el 0.7% del Pressupost destinat a cooperació
internacional.

58.

Respectar

els

compromisos

assolits

amb

l’agermanament.

Seguir

transferint suports econòmics, tècnic i coneixement al nostre projecte de
Fandema i al conjunt de la comunitat del poble de Tujereng.
59.

Garantir paral·lelament a aquestes actuacions un retorn ciutadà constants
amb noticies al web, butlletí, llibres, exposicions, revista de l’agermanament
i, sobretot, amb la participació tant als nostres centres educatius com amb
voluntariats pel desenvolupament a Gàmbia.

UN POBLE ÚNIC I SINGULAR

Ens agrada Torrelles. Aquest és un sentiment àmpliament compartit per la seva
ciutadania, independentment del temps que faci que viu en aquest municipi. Creiem,
per tant, que cal preservar un model de poble que presenta característiques úniques
que el fan singular en una comarca com el Baix Llobregat.

Regidoria d’Urbanisme
60.

Manteniment del model de poble: l’objectiu principal al costat de l’ordenació
de les condicions de vida en el medi urbà, és el de protegir, conservar i
gestionar de manera sostenible, el patrimoni natural i el paisatge,
preservant el model de poble.

61.

Revisió dels Plans Urbanístics que poden posar en perill el model de poble
mirant de minimitzar-ne l’impacte d’aquells que tinguin una afectació més
gran. En especial el Pla de Can Balasch de Baix i el Pla de Can Coll
(declarat nul per sentència ferma).

62.

Elaboració d’un Pla d’habitatge 2020-2030 per donar cabuda a les
necessitats d’habitatge de lloguer social, especialment adreçat a persones
grans i joves.

63.

Recerca d’habitatges de llarga durada desocupats per introduir-los en el
mercat (parant especial atenció a aquells que són propietat de bancs, fons
d’inversió i grans promotors).

64.

Buscar eixamplar el parc d’habitatge de lloguer social.

65.

Promoure la gestió òptima de l’habitatge, tant públic com privat buit, per a
ús social, creant una moratòria que només afecti a aquells grups en
possessió d’un elevat nombre d’habitatges que duguin més de 24 mesos
fora del mercat immobiliari.

66.

Creació d’un parc al voltant de la Masia de Can Coll que s’integri a la xarxa
de Parcs Metropolitans i que lligui tot l’entorn de la zona d’equipaments
amb la idea de potenciar un centre d’interpretació de la vida rural i un espai
de formació en gestió agrícola i forestal, amb cooperació amb la
Cooperativa de pagesos, parc agrari del Baix Llobregat i altres
administracions.

67.

Evitar la massificació dels entorns naturals del municipi per evitar l’impacte
que un accés desmesurat pugui tenir en les condicions del medi.

68.

Millorar les condicions dels parcs del municipi, parant especial atenció als
de Can Sostres i Can Coll (jocs, mobiliari urbà, paviment)

69.

Introducció de millores als veïnats de Cesalpina, Can Güell i Can Guey,
amb dotacions mínimes d’equipaments a cada barri: zones esportives
bàsiques, parcs infantils, camins i vies peatonals. En concret a Cesalpina
s’executarà el Parc Central de Cesalpina i es farà seguiment de la
construcció dels connectors.

70.

Aparcament a nucli: incrementar la dotació d’aparcament públic fins a
garantir les necessitats de veïns i comerços del municipi.

Regidoria de Medi Ambient
71.

Enfortir el mon forestal del nostre municipi amb manteniment i neteja de
boscos, intentarem fer un grup de treball tipus “brigada jove medi
ambiental” per abastir la nova caldera de Biomassa i fer neteja boscos
conveniats amb propietaris.

72.

Nou planejament del Espai de la Masia de Can Coll amb la escola pagesia i
activitats rurals.

73.

La gestió de manteniments dels perimetrals dels barris seran prioritàries i
aniran coordinades entre les tasques de silvopastura apostant per una nou
estable amb un nou ramat i consolidar el conveni amb el pastor, reforçat
amb treballs de equips de neteja forestals.

74.

Buscar un nou emplaçament per a la deixalleria més àmplia i que aposti
decididament per a l’economia circular afavorint la reutilització de materials
i estris en bon estat i fomentant cursos per a la seva restauració/reparació.

75.

Seguiment d´abocaments il·legals.

76.

Recuperació de fonts municipals i senyalització dels camins i corriols del
municipi.

77.

Elaborar una ordenança que obligui a les grans promocions immobiliàries
(més de deu habitatges) a minimitzar el seu impacte sobre el planeta amb
mesures com la recuperació d’aigües, la instal·lació de plaques

fotovoltaiques, el disseny d’habitatges que redueixin el consum energètic,
etc...

Regidoria de Transport Públic
78.

Continuar els treballs iniciats en la legislatura 2015-2019 per dur a terme el
carril bici i de vianants entre Torrelles i Sant Vicenç dels Horts, segregat i
protegit respecte la carretera BV- 2005, amb implicació de la Diputació de
Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de manera que sigui més
fàcil i menys perillós la connexió amb Sant Vicenç dels Horts amb
bicicletes, tot plantejant l’accés de les mateixes a l’andana de FGC per
poder viatjar amb elles, o bé per estacionar-les a nous espais vigilats a les
andanes.

79.

Estudiar la viabilitat d’implantar un servei de Transport Urbà Flexible,
especialment dissenyat per als barris de Can Güell, Cesalpina, Can Guey i
Torrelletes.

Regidoria de Promoció Econòmica
80.

Fomentar el treball creuat entre les activitats de gastronomia local i les
activitats de senderisme i excursionisme a potenciar de manera sostenible,
en coordinació amb el Centre Excursionista de Torrelles i altres entitats de
caire supramunicipal.

81.

Continuar apostant pel comerç̧ de proximitat i de qualitat com alternativa
local a la influència de les grans superfícies properes de la comarca.
Potenciar la marca Km 0.

82.

Oferir als comerciants tot el suport administratiu perquè funcionin de
manera col·lectiva en defensa dels seus interessos, respectant la seva
autonomia i projecció.

83.

Revitalitzar la zona comercial creant una marca que aglutini esforços i
associï̈ totes les iniciatives particulars, oferint l'ajuda administrativa
municipal mentre no funcioni una Associació o Agrupació de Comerciants.

84.

Facilitar la implantació i la remodelació de comerços, tot facilitant els tràmits
burocràtics i tècnics i, en el cas de nova instal·lació per auto-ocupació per
part de persones que hagin capitalitzat les prestacions d'atur, subvencionar
una part del lloguer durant els primers sis mesos.

85.

Redacció d’una normativa d’aparadors i retolació comercial que garanteixi
una imatge atractiva i integrada amb els carrers del poble, que marqui uns
mínims i uns màxims de manera que els comerços tinguin llibertat dins
d’aquest marge de maniobra general.

86.

Continuar fent campanyes periòdiques de comunicació, promoció i foment
del comerç̧ local.

87.

Fer programes d'actuació que impliquin les escoles i les AMPA’s amb els
comerciants per potenciar el consum local (amb iniciatives com la creació
d’àlbums de cromos on els infants puguin bescanviar en els diferents
establiments del municipi).

88.

Mantenir l’aposta per l’agricultura i els seus espais de treball com a tret
definitori de la nostra identitat com a poble i com a part essencial del
paisatge que defineix Torrelles.

89.

Fomentar l’agricultura ecològica i els productes de qualitat, Km 0, com a
valor afegit dels productes locals.

90.

Fomentar la col·laboració dels productors i el agents turístico-gastronòmics
i la restauració per promocionar de productes frescos i elaborats.

91.

Fomentar l’orientació i la formació de joves en el camp professional del
sector primari (agricultura-ramaderia-forestal) com a pas necessari per a la
renovació generacional.

92.

Continuar donant suport a la pagesia ajudant-la a millorar i mantenir les
infraestructures de reg.

93.

Aplicar mesures efectives de lluita contra la proliferació dels porcs senglars
i altres plagues, regulant i ajudant al tancament de parcel·les agrícoles i
fomentant la col·laboració́ entre la societat de Caçadors i la pagesia local.

94.

Continuar amb l’aposta estratègica de la Cooperativa com un centre de
dinamització agrícola i per a la comercialització́ dels productes locals
(proveir el comerç̧ local i venda directa).

95.

Continuar fent de mitjancers entre propietaris i interessats en treballar la
terra per fer possible l’accés a l’activitat agrícola, tot oferint desgravacions
fiscals o subvencions als propietaris que les cedeixin per a conreu com a
activitat productiva.

96.

Fomentar la recuperació dels horts privats abandonats o descurats i
potenciar aquesta activitat com a horts socials per a aturats i/o persones
jubilades.

97.

Mantenir la col·laboració amb el Parc Agrari del Baix Llobregat, com a
agent important de dinamització de l'agricultura, a nivell de suport tècnic i
de comercialització de productes.

98.

Continuar aplicant el Reglament Municipal de Llicències que, a més de ser
un element que ajuda a una activitat urbanística controlada, afavoreix els
constructors del nostre municipi en ser una eina que impedeix l’economia
submergida i també la competència deslleial dels constructors de fora.

99.

A totes les peticions d’obres que es presentin a l’Ajuntament s’entregarà un
llistat de constructors i industrials locals perquè siguin tinguts en compte.

100.

Amb el compliment de la legalitat sobre la contractació d’obra pública,
afavorir l’adjudicació d’obres municipals als contractistes locals.

101.

Generar una zona d’oficines al municipi, de manera que s’hi puguin establir
professionals i petites empreses, amb especial atenció a iniciativa de joves,
evitant la sortida/entrada del municipi, i afavorint els comerços i restaurants
del municipi.

UN AJUNTAMENT AL SERVEI DE LA CIUTADANIA

Les administracions només són una eina, no una finalitat en sí mateixes. L’Ajuntament
de Torrelles són els seus gairebé sis-mil habitants, no les persones que exerceixen de
regidores, ni els seus treballadors. Tota aquesta estructura només té una finalitat:
servir a la ciutadania. Cal, doncs, que aquesta maquinària sigui eficient i estigui ben
dotada i estructurada.

Regidoria de Règim Intern i Organització
102.

Treballarem per consolidar places essencials al ajuntament que donin
resposta a les necessitats dels ciutadans.

103.

Quantificar els bens i immobles del Ajuntament.

104.

Elaborar convenis amb entitats que disposin d’espais municipals.

105.

Dotarem econòmicament de partida a la Comissió de Seguretat i Salut de
l´ajuntament.

106.

Actualitzarem els plans d’evacuació d’espais i edificis municipals.

107.

Redactarem un pla de manteniment dels edificis municipals: Edifici de
l’Ajuntament, Serveis Socials, Can Sostres i Can Coll.

108.

Reforçar el Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC), incorporant durant l’any
els regidors de cada àrea per atendre directament a la ciutadania i donar
resposta a les seves demandes.

Regidoria de Participació
109.

Promoure activament l’apoderament ciutadà en tots els àmbits de la vida
pública i col·locar el ciutadà com agent bàsic en l’elaboració de polítiques
públiques.

110.

Facilitarem canals, suport telemàtics, i app´s per a què el ciutadà pugui
valorar les propostes de govern o fer-ne de lliures i col·labori en el dia a dia
de les tasques de l’ajuntament que afecten els serveis.

111.

Crearem els Consells de Barri per donar acollida al conjunt de
problemàtiques i propostes ciutadanes. Creant així un espai de trobada
regular.

112.

Continuarem donant suport a les diferents iniciatives viables de voluntariats
ja arrencades i les que puguin sorgir. Així mateix proposem crear una
bossa de voluntariat que afecti els diferents àmbits socials, condicions i
edats.

113.

Repetirem el procés de pressupostos participatius en els terminis
aconsellats i ho extrapolarem a altres àrees de la gestió municipal.

Regidoria d’Hisenda
114.

Revisió i actualització de la normativa fiscal local vigent al municipi.

115.

Estudiar la possibilitat d’introduir nova normativa fiscal en relació a:
Ordenança de manteniment de parcel·les en sòls urbanitzables i
Ordenança de Guals.

116.

Publicar els Pressupostos locals abans de finalitzar l’any.

117.

Continuar amb el rigor pressupostari reduint endeutament.

118.

Recerca activa de noves fonts d’ingressos pel poble.

Regidoria de Governació (Policia Local)
119.

Publicació de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana, previ
procés participatiu.

120.

Elaboració del Règim Intern del Cos de la Policia Local de Torrelles.

121.

Elaboració

d’una

base

documental

de

les

actuacions

a

través

d’instruccions.
122.

Revisió del Pla de Seguretat Ciutadana de Torrelles.

123.

Vetllar per a mantenir la plantilla actual, potenciar la professionalització
d’aquells policies que no són funcionaris de carrera, potenciar la policia de
proximitat i mantenir l’estructura jeràrquica del cos.

124.

Incorporar eines de suport a la policia per al desenvolupament de les seves
funcions.

125.

Instal·lació de circuït amb càmeres lectores de matrícula i vigilància al
municipi.

126.

Integració al Sistema M7 de Seguretat Ciutadana.

127.

Establir i dur a terme un Pla de Formació continuada pels agents.

128.

Engegar el projecte d’Educació Vial i Cívica a les escoles.

129.

Promoure diferents Campanyes de conscienciació, així com dur a terme les
Campanyes que elabora el Servei Català del Trànsit.

Regidoria de Governació (Protecció Civil)
130.

Promoció continua del cos de Protecció Civil amb l’objectiu d’ampliar els
voluntaris de l’Associació.

131.

Formació continua als voluntaris de Protecció Civil.

132.

Adhesió a la xarxa Rescat per part de Protecció Civil, sol·licitar 2 dispositius
amb sistema de radio digital i mòbil Tetra (Trans European Trunked Radio)

133.

Vetllar pels equipaments i eines actualitzades. Mirar d’actualitzar la flota de
vehicles i adaptar-los a la normativa mediambiental.

Regidoria de Governació (ADF)
134.

Formació als voluntaris d’ADF en la consecució de carnets verds i carnets
grocs. Promoure les practiques amb el cos de Bombers de la Generalitat.

135.

Vetllar pels equipaments i eines actualitzades. Mirar d’actualitzar la flota de
vehicles i adaptar-los a la normativa mediambiental.

136.

Adhesió a la xarxa Rescat per part d’ADF, sol·licitar 2 dispositius amb
sistema de ràdio digital i mòbil Tetra (Trans European Trunked Radio).

Regidoria de Via Pública i Civisme

137.

Fer campanyes de conscienciació i de bones pràctiques dirigit a la
ciutadania, dotant de més informació i sensibilitat sobre els serveis de
neteja viària i sobre el sistema de recollida de residus.

138.

Pel que fa al manteniment a la via pública, establir uns protocols d’actuació
en les diferents tasques que es realitzen a l’espai públic, que incloguin un
calendari d’actuacions de reparació d’elements i mobiliari urbà malmesos
pel pas dels temps o per actes vandàlics, de manteniment en espais verds i
d’arbrat de la via pública, d’adequació i millora de carrers i voreres, i de
neteja de carrers.

139.

Pel que fa a l’enllumenat públic: seguir amb l’adaptació gradual de la xarxa
d’enllumenat a la nova tecnologia de leds, per millorar l’eficiència lumínica i
energètica, així com millora dels trams de les instal·lacions que més ho
requereixen.

140.

Pel que fa al clavegueram, concreció d’un pla de millora del clavegueram,
amb substitucions periòdiques i dels trams més antics i amb reparacions
urgents dels punts més malmesos.

141.

Control i seguiment de la implantació i millora de les xarxes dels serveis
bàsics del municipi: electricitat, telefonia, gas natural, així com control i
seguiment de les xarxes municipals de sanejament i aigua potable.

142.

Pel que fa la mobilitat, adequació i millora del sistema de senyalització, tant
vertical com horitzontal. Adequació i millora de l’accessibilitat (barreres
arquitectòniques). Augment i adequació de places d’aparcament a l’espai
públic.

