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ATENCIÓ CIUTADANA 
 

Mantindrem la proximitat del consistori amb la ciutadania, millorant l’atenció i la informació i ampliant les prestacions tant en 
l’atenció presencial com en el catàleg de serveis telemàtics. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: MILLORAR L’ATENCIÓ CIUTADANA 

Objectiu específic 1.A: Millorar l’atenció i informació presencials 

Actuacions concretes:  

a) Mantenir el tracte de proximitat del consistori cap a la ciutadania 

b) Garantir i millorar la informació municipal en el tauler d’anuncis i informacions de l’Ajuntament 

c) Crear un punt d’acollida a les persones nouvingudes 

Objectiu específic 1.B: Millorar l’atenció i informació telemàtiques 

Actuacions concretes:  

a) Analitzar les demandes ciutadanes per augmentar, si escau, l’oferta de tràmits en línia 

b) Posar a disposició de la ciutadania eines tecnològiques per comunicar de forma immediata incidències concretes del municipi 
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COMPROMÍS NACIONAL I INTERNACIONAL  
 

Mantindrem i potenciarem la participació i la sensibilització a l’hora d’abordar les accions de cooperació i solidaritat. Continuarem 
fomentant els vincles amb el poble agermanat d’Alenyà i impulsarem un nou agermanament. Reforçarem el compromís amb la 
creació de la república catalana. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: REALITZAR ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I SOLIDARITAT  

Objectiu específic 1.A: Organitzar cicles de xerrades  

Actuacions concretes: 

a) Organitzar anualment cicles de xerrades sobre la realitat dels conflictes arreu del món (Orient Mitjà, Sàhara Occidental...) 

b) Col·laborar amb entitats i associacions del poble per treballar aquests temes conjuntament 

Objectiu específic 1.B: Fomentar la cooperació, la divulgació i la denúncia de situacions injustes 

Actuacions concretes: 

a) Organitzar, si escau, concentracions contra situacions d’injustícia 

b) Proporcionar materials i recursos de divulgació 

c) Donar suport a les campanyes de boicot que es duen a terme contra els estats i organitzacions que violen drets humans (p. ex,. campanya de 
boicot, desinversió i sancions a l’Estat d’Israel, aprovada al Ple del 9/9/2014) 

d) Potenciar la sensibilització i l’educació per la solidaritat a les escoles 

 

OBJECTIU GENERAL 2: IMPULSAR UN AGERMANAMENT AMB UN POBLE DE NACIÓ OPRIMIDA 

Objectiu específic 2.A: Estudiar i definir un nou agermanament 

Actuacions concretes: 

a) Contactar amb el Fons Català de Cooperació per obtenir assessorament entorn de l’agermanament 

b) Mantenir reunions amb entitats i persones del poble interessades en la qüestió 

c) Mantenir reunions amb altres pobles i ciutats agermanades per conèixer la seva experiència 

Objectiu específic 2.B: Portar a terme l’agermanament 

Actuacions concretes: 

a) Formar una comissió o una associació de persones del poble interessades en l’agermanament 
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b) Fomentar intercanvis culturals i de persones amb el poble agermanat 

c) Involucrar les entitats en aquests intercanvis 

Objectiu específic 2.C: Donar a conèixer la realitat del poble agermanat i del país a què pertany 

Actuacions concretes: 

a) Oferir recursos i materials per conèixer el país als centres educatius 

b) Fomentar l’intercanvi entre alumnes i estudiants del nostre poble i  els del poble agermanat 

c) Organitzar xerrades o projectar documentals sobre la situació del país, si s’escau  

 

OBJECTIU GENERAL 3: POTENCIAR L’AGERMANAMENT AMB EL POBLE D’ALENYÀ 

Objectiu específic 3.A: Reforçar el vincle amb Alenyà 

Actuacions concretes: 

a) Mantenir el contacte amb el poble i l’Ajuntament d’Alenyà.  

b) Coordinar accions conjuntes i intercanvis amb el seu ajuntament 

Objectiu específic 3.B: Fomentar la implicació de les entitats i persones del municipi 

Actuacions concretes: 

a) Mantenir reunions i engegar projectes amb entitats interessades a cooperar i fer intercanvis amb Alenyà 

b) Fomentar l’intercanvi i la coneixença entre els joves d’ambdós pobles 

 

OBJECTIU GENERAL 4: PARTICIPAR EN PROJECTES DE COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I  EMERGÈNCIA HUMANITÀRIA 

Objectiu específic 4.A: Treballar amb organitzacions no governamentals i el Fons Català de Cooperació 

Actuacions concretes: 

a) Mantenir el contacte amb les diverses ONG amb què ha col·laborat l’Ajuntament de Celrà i amb el Fons Català de Cooperació 

b) Estar al corrent de situacions d’emergència humanitària per fer-ne divulgació i contribuir a pal·liar-les si és possible 

Objectiu específic 4.B: Decidir de manera participativa i transparent la destinació del fons anual reservat a accions de cooperació i solidaritat 

Actuacions concretes: 

a) Donar a conèixer els diversos projectes susceptibles de rebre finançament per part de l’Ajuntament 

b) Considerar els drets de la infància com una prioritat de les accions de cooperació 

c) Mantenir i fomentar la participació en les taules participatives per decidir la destinació del fons reservat a cooperació  
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d) Justificar i publicitar la donació de les ajudes 

 

OBJECTIU GENERAL 5: REFERMAR EL COMPROMÍS NACIONAL 

Objectiu específic 5.A: Defensar el dret a l’autodeterminació i la creació de la república catalana 

Actuacions concretes: 

a) Donar suport a les entitats i iniciatives locals que busquin impulsar el procés cap a la plena sobirania del poble català 

b) Posar-se a disposició del Parlament per contribuir a la gestió del procés del nou Estat 

c) Mantenir la pertinença a l’Associació de Municipis per la Independència 

d) Impulsar la creació d’una assemblea de càrrecs electes per dirigir el procés en cas d’intervenció de la Generalitat o suspensió de l’autonomia 

Objectiu específic 5.b: Impulsar el coneixement i els vincles amb la resta de territoris de parla catalana 

Actuacions concretes: 

a) En col·laboració amb altres àrees de l’Ajuntament, impulsar accions i acords per promoure la interrelació cultural, social i lingüística amb els diferents 
territoris dels Països Catalans 
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COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES 
 

Engegarem un pla de comunicació per englobar, coordinar i potenciar totes les accions en aquest àmbit. Donarem un nou impuls al 
butlletí municipal, rellançarem la revista La Llera del Ter, consolidarem la revitalització de Ràdio Celrà i apostarem per noves 
fórmules d’apropar la informació a la ciutadania. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: CONTINUAR LA RENOVACIÓ DELS WEBS MUNICIPALS 

Objectiu específic 1.A: Continuar i finalitzar la renovació del portal Celrà.cat 

Actuacions concretes:  

a) Treballar amb la comissió del web municipal i facilitar l’ajuda necessària per al desenvolupament de les diferents fases del projecte 

b) Assegurar que el nou portal disposi de tota la informació necessària sobre els diferents serveis i actuacions municipals 

c) Introduir en el nou web eines de participació i interacció amb la ciutadania 

d) Garantir l’accessibilitat, usabilitat i correcció lingüística del nou web 

Objectiu específic 1.B: Renovar la resta de webs municipals 

Actuacions concretes: 

a) Analitzar la funció, utilitat i vigència de la resta de webs municipals (Ràdio Celrà, Joventut, Ateneu, Porta a Porta, escoles...) 

b) En funció de l’anàlisi anterior, iniciar la seva renovació si escau o fusionar-los en el portal Celrà.cat 

Objectiu específic 1.C: Mantenir els webs al dia 

Actuacions concretes: 

a) Vetllar perquè la informació del web estigui permanentment actualitzada 

b) Analitzar periòdicament la freqüència de visites i les preferències dels usuaris per anar introduir les modificacions necessàries 

c) Introduir les xarxes socials al web 

 

OBJECTIU GENERAL 2: APROFUNDIR EN LA TRANSPARÈNCIA DE LA GESTIÓ I LA INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT 

Objectiu específic 2.A:  Ampliar la transparència en la informació publicada al web 

Actuacions concretes:  

a) Continuar treballant per complir tots els indicadors internacionals de transparència en la informació publicada al web municipal 

b) Facilitar en el nou web la cerca de la informació relacionada amb la transparència 
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c) Publicar anualment la memòria de subvencions atorgades per l’Ajuntament 

d) Publicar el màxim possible d’informació i documentació que pugui ser d’interès per a la ciutadania 

Objectiu específic 2.B:  Assegurar la transparència econòmica dels grups municipals 

a) Fer pública la declaració de béns i interessos dels regidors i regidores en el moment d’acceptar el càrrec i en el de deixar-lo 

b) Garantir que els regidors i regidores presentin la seva declaració de renda anual a intervenció, que quedarà en el registre d’interessos sota custòdia 
de secretaria 

c) Assegurar que els partits polítics representats en el plenari presentin anualment a secretaria o intervenció la declaració anual de despeses i 
ingressos del seu partit; i que, en cas que sol·licitin crèdits a una entitat financera, aquests es facin públics 

 

OBJECTIU GENERAL 2: POTENCIAR I CONSOLIDAR EL BUTLLETÍ MUNICIPAL INFOCELRÀ 

Objectiu específic 2.A: Regular la periodicitat i augmentar la informació del butlletí 

Actuacions concretes: 

a) Publicar el butlletí cada sis mesos. 

b) Informar sobre els plens municipals i les accions de govern 

c) Informar sobre les activitats dutes a terme al municipi 

Objectiu específic 2.B: Potenciar la participació en el butlletí 

Actuacions concretes: 

a) Donar veu a la ciutadania, entitats i col·lectius del poble 

b) Mantenir un espai obert per a la participació dels diferents grups municipals 

c) Mantenir i fomentar un espai d’interculturalitat, en el marc del Projecte d’intervenció comunitària 

 

OBJECTIU GENERAL 3: POTENCIAR L’EMISSORA MUNICIPAL RÀDIO CELRÀ 

Objectiu específic 3.A: Impulsar i difondre la ràdio 

Actuacions concretes:  

a) Donar suport i cooperar amb l’entitat Associació Cultural de Comunicació Local de Celrà 

b) Ajudar a difondre i produir espais com el Ter Gavarres Magazín, d’emissió diària 

c) Donar a conèixer l’emissora a la població i els comerços tant del municipi com d’altres pobles de la zona Ter-Gavarres 

d) Mantenir la vinculació amb la Xarxa Audiovisual Local 
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e) Organitzar jornades de portes obertes a la ràdio 

f) Portar la ràdio al carrer i cobrir esdeveniments importants 

g) Emetre periòdicament un programa en què l’alcalde i els regidors i regidores se sotmetin a les preguntes de la ciutadania 

Objectiu específic 3.B: Fomentar la participació en l’emissora 

Actuacions concretes: 

a) Apropar la ràdio als centres educatius 

b) Oferir cursos de ràdio. 

Objectiu específic 3.C: Incrementar la presència  de la ràdio a Internet 

Actuacions concretes: 

a) Ampliar i mantenir actualitzats els continguts del web de la ràdio 

b) Dotar la ràdio d’un sistema de podcast 

c) Difondre Ràdio Celrà mitjançant les xarxes socials 

 

OBJECTIU GENERAL 4: RELLANÇAR LA REVISTA LA LLERA DEL TER 

Objectiu específic 4.A: Tornar a publicar la revista 

Actuacions concretes: 

a) Treballar conjuntament amb els ajuntaments de la zona per tornar a publicar La Llera del Ter 

b) Promoure la participació i col·laboració de persones, entitats i centres educatius 

c) Impulsar un nou equip de redacció 

d) Treballar perquè la revista tingui continuïtat 

Objectiu específic 4.B: Elaborar una revista de qualitat i d’intercanvi 

Actuacions concretes: 

a) Vetllar perquè sigui una revista de coneixença amb els pobles del voltant i per enfortir lligams 

b) Procurar que sigui una revista de qualitat i amb referències històriques i culturals 

c) Donar veu a les entitats i a les persones dels diversos municipis 

Objectiu específic 4.C: Dotar la revista de presència a Internet  

Actuacions concretes: 

a) Crear xarxes socials pròpies per a la difusió de la revista i per compartir continguts 
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b) Oferir la revista també digitalitzada 

c) Crear, si s’escau, un web per a la revista 

 

OBJECTIU GENERAL 5: ENGEGAR I MANTENIR UN FONS AUDIOVISUAL LOCAL 

Objectiu específic 5.A: Crear i difondre el fons audiovisual 

Actuacions concretes: 

a) Engegar una pla pilot per enregistrar, emmagatzemar i divulgar gravacions audiovisuals dels actes celebrats del municipi 

b) Difondre els vídeos a través d’Internet i publicitar-los a través de les xarxes socials 

c) Garantir una periodicitat regular i la cobertura dels actes més destacats 

d) En funció dels resultats, estudiar ampliar l’oferta, per exemple amb la retransmissió en temps real (streaming) dels plens municipals i altres actes 

 

OBJECTIU GENERAL 6: ELABORAR I IMPLEMENTAR UN PLA DE COMUNICACIÓ LOCAL 

Objectiu específic  6.A: Fer una diagnosi de la comunicació actual 

Actuacions concretes: 

a) Avaluar els punts forts i febles de la comunicació per part de l’Ajuntament en tots els àmbits 

b) Identificar i reunir propostes de millora per part de tots els agents implicats 

Objectiu específic 6.B: Redactar i aplicar el Pla de comunicació 

Actuacions concretes: 

a) Constituir un equip de treball a fi d’elaborar el Pla de comunicació amb l’objectiu primordial de potenciar i optimitzar la relació de l’Ajuntament amb la 
ciutadania 

b) Homogeneïtzar els diferents nivells de comunicació per part del consistori: publicacions en paper, comunicats de premsa, web, xarxes socials, 
audiovisual, etc. 

c) Aplicar progressivament i revisar periòdicament el Pla 

 

OBJECTIU GENERAL 7: REGULAR L’ÚS I ACCÉS ALS MITJANS PÚBLICS DE COMUNICACIÓ LOCALS PELS GRUPS MUNICIPALS  

Objectiu específic 7.A: Crear un Reglament 

Actuacions concretes: 

a) Elaborar un projecte de reglament d’ús i accés als mitjans públics locals dels grups municipals 
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b) Consensuar-lo amb els diversos grups municipals 

Objectiu específic 7.B: Garantir la pluralitat política en els mitjans 

Actuacions concretes:  

a) Oferir a totes els grups municipals els espais establerts en els mitjans de comunicació locals per fer sentir la seva veu 

b) Fer un seguiment de l’aplicació del reglament 

 

OBJECTIU GENERAL 8: VETLLAR PER L’ACCESSIBILITAT EN LA COMUNICACIÓ LOCAL  

Objectiu específic 8.A: Garantir la informació adequada per a persones amb diversitat funcional en actes públics 

Actuacions concretes: 

a) Anunciar les condicions d’accessibilitat dels actes públics 

b) En els actes en què es requereixi, disposar d’un/a intèrpret per a persones sordes 

 

OBJECTIU GENERAL 9: MILLORAR ELS SISTEMES I SERVEIS INFORMÀTICS  

Objectiu específic 9.A: Millorar la xarxa informàtica interna de l’Ajuntament  

Actuacions concretes: 

a) Actualitzar els sistemes operatius 

b) Unificar el programari dels ordinadors de l’Ajuntament. 

c) Implantar i potenciar programes d’ofimàtica i de seguretat 

d) Continuar treballant amb els escriptoris virtuals 

Objectiu específic 9.B: Millorar els serveis informàtics a la ciutadania  

Actuacions concretes: 

a) Cercar alternatives al desaparegut sistema de connexió gratuïta Celrà sense Fils 

b) En funció de la demanda, augmentar els punts TIC del municipi 
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HISENDA 

 

Continuarem eixugant el deute municipal mitjançant la contenció i racionalització de la despesa. Mantindrem la reducció en els 
salaris de l’alcalde i els regidors i regidores, així com la renúncia a càrrecs de confiança i despeses supèrflues. Vetllarem per 
garantir criteris ètics, de transparència i participació en la gestió de la hisenda pública. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: IMPLEMENTAR MESURES DE RACIONALITZACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ 

Objectiu específic 1.A: Mantenir la política d’austeritat en sous i despeses del govern i els grups municipals 

Actuacions concretes: 

a) Mantenir la reducció dels salaris de l'alcalde i els regidors i regidores 

b) Renunciar a la figura dels càrrecs de confiança 

c) Mantenir les indemnitzacions a regidors i regidores per l’assistència a reunions d’òrgans col·legiats 

d) No implementar cap partida per a despeses dels grups municipals 

e) Establir que la despesa de propaganda dels partits polítics durant el període electoral no superi mai l’import d’un euro per persona inscrita en el cens 
municipal 

Objectiu específic 1.B: Aplicar mesures per garantir una hisenda equilibrada  

Actuacions concretes: 

a) Continuar reduint el deute municipal, minimitzant costos innecessaris, prescindint de pòlisses de crèdit i renegociant contractes quan calgui 

b) Mantenir i millorar la planificació anual del cobrament d'impostos 

c) Estudiar la possibilitat d’augmentar el fraccionament de tributs a demanda ciutadana 

d) No incrementar impostos en la mesura que sigui possible 

e) Complir la legislació vigent en matèria de pagament a proveïdors 

Objectiu específic 1.C: Garantir criteris ètics, de transparència i participació ciutadana 

Actuacions concretes: 

a) Publicar mensualment l'estat d'execució del pressupost (ingressos i despeses) 

b) Organitzar un cop l’any una audiència pública de tancament de l’exercici econòmic anterior 

c) Millorar i reglamentar el pressupost participatiu conjuntament amb l'Àrea de Participació 

d) Garantir concursos públics oberts, amb clàusules socials i ambientals quan sigui possible, amb garanties de compliment de la legislació laboral  

e) Començar a treballar amb entitats de finances ètiques 
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RÈGIM INTERN 
 

Continuarem defensant la gestió dels serveis amb personal propi, adequant la plantilla a les necessitats del municipi, i treballarem 
per millorar les condicions laborals del personal municipal i per garantir-los la formació adequada. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: GESTIONAR ELS SERVEIS MUNICIPALS AMB PERSONAL PROPI I ADEQUAR LA PLANTILLA A LA SITUACIÓ DEL 
MUNICIPI 

Objectiu específic 1.A: Gestionar els serveis municipals amb personal propi 

Actuacions concretes:  

a) Evitar les externalitzacions dels serveis en la mesura que sigui possible (atenent la legalitat i funcionalitat) 

b) Recuperar el servei de neteja d'edificis municipals quan legalment sigui possible 

Objectiu específic 1.B: Adequar la plantilla municipal a la situació actual del municipi 

a) Realitzar una valoració dels llocs de treball per determinar les categories professionals a partir de les funcions que desenvolupa cada lloc de treball 

b) Valorar les necessitats de cada àrea de l'Ajuntament i, en la mesura que sigui possible, implementar els recursos humans necessaris 

 

OBJECTIU GENERAL 2: MILLORAR LES CONDICIONS LABORALS I GARANTIR LA FORMACIÓ DE LA PLANTILLA 

Objectiu específic 2.A: Millorar les condicions laborals del personal municipal 

Actuacions concretes: 

a) Negociar un nou conveni col·lectiu del personal municipal quan la situació legal sigui favorable i sense les restriccions actuals 

Objectiu específic 2.B: Garantir la formació necessària per tota la plantilla municipal 

Actuacions concretes: 

a) Coordinar-se amb totes les àrees municipals per tal que proposin la formació més adient per a cadascuna 

b) Garantir la dotació pressupostària necessària en l'àmbit de la formació del personal municipal 
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SEGURETAT  
 

Posarem en marxa un pla pilot de vigilància municipal mitjançant un procés participatiu i adoptarem mesures per prevenir 
l’incivisme i per augmentar la seguretat vial. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: IMPLEMENTAR MESURES PER AUGMENTAR EL CIVISME AL MUNICIPI 

Objectiu específic 1.A: Engegar un pla pilot de creació d’un servei de vigilància municipal 

Actuacions concretes: 

a) Redactar les bases del concurs públic per a la creació del cos 

b) Posar en marxa un procés participatiu per decidir les característiques i el model del servei de vigilància (perfils, horaris, reglament...) i de l’ordenança 
de circulació associada 

c) Recuperar les competències de circulació i aprovar la creació d'aquest nou servei municipal i l’ordenança corresponent 

d) Planificar un segon procés de participació per valorar al cap de 6 mesos el funcionament del nou servei i la seva continuïtat 

Objectiu específic 1.B: Instal·lar càmeres de seguretat en equipaments públics concrets per prevenir actes incívics 

Actuacions concretes: 

a) Definir les instal·lacions i els equipaments públics susceptibles de patir actes incívics o vandàlics on es poden instal·lar càmeres de seguretat 

b) Fer seguiment de l’ús adequat de les càmeres i informar periòdicament dels resultats obtinguts 

 

OBJECTIU GENERAL 2: IMPLEMENTAR MESURES PER AUGMENTAR LA SEGURETAT VIAL 

Objectiu específic 2.A: Revisar i adequar els reductors de velocitat 

Actuacions concretes: 

a) Fer un mapa-estudi de la ubicació i les característiques de tots els reductors del municipi (tipus, adequació a normativa, valoració, funció...) 

b) Crear una comissió d'estudi de col·locació de nous reductors i reforma dels existents (formada pel regidor de serveis, el cap d'àrea i l'arquitecta) 

Objectiu específic 2.B: Millorar el control semafòric de la carretera de Palamós  

Actuacions concretes: 

a) Arribar a un acord amb la Generalitat per instal·lar un semàfor nou a la carretera de Palamós (a l’alçada del c/ Germans Sàbat) 

b) Estudiar les diferents propostes d'assumir el manteniment dels semàfors de la carretera de Palamós 

Objectiu específic 2.C: Millorar la il·luminació vial del municipi 
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Actuacions concretes: 

a) Millorar la il·luminació de diferents carrers del municipi pensant en clau de gènere i seguretat 
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GENT GRAN  
 

Treballarem per un envelliment digne, actiu i participatiu. Reconeixerem l’aportació de la gent gran a la nostra societat. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: TREBALLAR PER UN ENVELLIMENT DIGNE 

Objectiu específic 1.A: Vetllar per la mobilitat de la gent gran 

Actuacions concretes: 

a) Consolidar i revisar el funcionament del servei de transport adaptat per a les persones amb problemes de mobilitat i valorar la possibilitat d’ampliar-
lo 

b) Revisar periòdicament l’accessibilitat de l’espai públic i les instal·lacions municipals per a persones amb mobilitat reduïda 

Objectiu específic 1.B: Mantenir i consolidar els serveis a la dependència 

Actuacions concretes: 

a) Mantenir i revisar periòdicament el funcionament de l’Espai Respir amb l’equip de professionals de Jubilus Gerontologia 

b) Consolidar i treballar per ampliar el nombre d’usuaris del servei d’atenció psicològica per a persones en situació de dependència i cuidadors/es  

Objectiu específic 1.C: Garantir l’accés a les ajudes tècniques 

Actuacions concretes: 

a) Fer difusió del Banc d’Ajudes Tècniques (BAT) del Consorci de Benestar Social (CBS) mitjançant la treballadora familiar municipal i el CAP 

b) Informar la ciutadania de la possibilitat de fer donatius al BAT del CBS per tal d’ampliar la seva oferta i disponibilitat 

 

OBJECTIU GENERAL 2: TREBALLAR PER UN ENVELLIMENT ACTIU 

Objectiu específic 2.A: Proporcionar formació al llarg de tota la vida 

Actuacions concretes: 

a) Fer una prova pilot d’una Escola de Primavera per a persones majors de 55 anys mitjançant un procés participatiu 

b) En cas d’èxit de l’Escola de Primavera, obrir una Aula Universitària anual 

Objectiu específic 2.B: Mantenir i ampliar l’oferta d’activitats 

Actuacions concretes: 

a) Donar suport a la programació d’activitats que Jubilus Gerontologia ofereix al centre de Can Ponac 
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b) Donar suport a les activitats que l’entitat del Casal de la Gent Gran de Can Ponac organitza durant l’any (cap d’any, sortides, ball en línia, 
patchwork, perruqueria, fisioteràpia…)  

c) Organitzar una excursió trimestral per visitar espais d’interès. 

 

OBJECTIU GENERAL 3: TREBALLAR PER UN ENVELLIMENT PARTICIPATIU   

Objectiu específic 3.A: Donar suport a l’entitat del Casal de la Gent Gran de Can Ponac i fomentar la seva col·laboració amb altres entitats 

Actuacions concretes: 

a) Donar suport a l’entitat del Casal de la Gent Gran de Can Ponac en el seu projecte 

b) Fomentar la col·laboració de l’entitat del Casal de la Gent Gran de Can Ponac amb les altres entitats del poble 

Objectiu específic 3.B: Dotar la gent gran de poder decisori en l’oferta cultural del poble 

a) Obrir processos participatius diversos per tal que la gent gran pugui decidir i incidir en l’oferta cultural del municipi 

 

OBJECTIU GENERAL 4: POTENCIAR EL  RECONEIXEMENT INSTITUCIONAL A LA GENT GRAN 

Objectiu específic 4.A: Donar continuïtat a l’Homenatge a la Vellesa  

Actuacions concretes: 

a) Proporcionar suport econòmic a l’entitat del Casal de la Gent Gran de Can Ponac 

b) Treballar la proposta reeditada durant les últimes edicions de l’Homenatge de la Vellesa per tal d’obrir-lo al conjunt de la població 

Objectiu específic 4.B: Mantenir el reconeixement a la vida laboral  

Actuacions concretes: 

a) Continuar oferint lots de Nadal a les persones jubilades del municipi 

Objectiu específic 4.C: Crear un banc de testimonis oral  

Actuacions concretes: 

a) Fer un recull de testimonis orals en diversos àmbits (cultura, tradicions, oficis…) de la història del municipi 

b) Editar un audiovisual que reculli aquests testimonis 

c) En els casos en què sigui possible, incorporar aquests testimonis al Banc Audiovisual de Testimonis del Memorial Democràtic de la Generalitat de 
Catalunya 

 



PLA DE GOVERN 2015-2019 DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 

IGUALTAT 
 

Treballarem per la igualtat de gènere, identitat i orientació sexual, amb accions formatives, de sensibilització i de prevenció, i vetllant 
per introduir la perspectiva de gènere en tots els àmbits d’actuació de l’Ajuntament. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: Treballar pel lliure dret d’identitat i orientació sexual 

Objectiu específic 1.A: Realitzar accions de sensibilització 

Actuacions concretes: 

a) Fer difusió de la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar 
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia 

b) Commemorar el dia contra l’homofòbia (17 de maig), el dia de l’alliberament LGTB (28 de juny) i altres diades rellevants 

Objectiu específic 2.A: Realitzar accions de prevenció 

Actuacions concretes: 

a) Fer formació entre els treballadors municipals i altres agents del poble sobre la Llei 11/2014 

b) Elaborar un díptic sobre la qüestió (drets, justificació, Llei 11/2014…) 

Objectiu específic 3.A: Municipalitzar el protocol d’actuació 

Actuacions concretes: 

a) Redactar i aprovar un conveni amb la Generalitat i l’Observatori contra l’Homofòbia (OCH) per municipalitzar el protocol d’actuació en cas de 
detecció de fets sensibles de ser contemplats com a discriminatoris segons la Llei 11/2014 

 

OBJECTIU GENERAL 2: Treballar per eradicar totes les formes de violència masclista 

Objectiu específic 2.A: Realitzar accions de sensibilització  

Actuacions concretes: 

a) Engegar campanyes puntuals en l’espai públic i equipaments municipals (que abordin, prioritàriament, els àmbits d’actuació prioritaris del II Pla 
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes) 

b) Dur a terme tallers i xerrades oberts a la ciutadania o a sectors concrets de població (per exemple, joves adolescents) 

c) Treballar perquè aquest eix connecti amb la diversitat de la població celranenca (diferents edats, cultures…)  

d) Elaborar una campanya (cartell + díptic) comunicativa sobre la qüestió 

e) Commemorar el dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones (25 de novembre) 
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Objectiu específic 2.B: Realitzar accions de prevenció 

Actuacions concretes: 

a) Fer difusió dels canals actuals de denúncia i peticions d’ajuda de la Generalitat 

b) Oferir formació al personal municipal i altres agents del poble sobre la qüestió 

c) Vetllar perquè totes les empreses de serveis subcontractats i/o altres que afectin el personal municipal disposin d’un protocol d’actuació 

Objectiu específic 3.C: Municipalitzar el protocol d’actuació 

Actuacions concretes:  

a) En col·laboració amb el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), municipalitzar el protocol d’actuació del Pla d’igualtat i vetllar per la seva 
difusió i compliment 

 

OBJECTIU GENERAL 3: Introduir la perspectiva de gènere en el model educatiu (coeducació) 

Objectiu específic 3.1: Realitzar accions formatives en l’àmbit de l’educació formal 

Actuacions concretes: 

a) Proposar i dur a terme actuacions formatives per al professorat dels centres educatius 

Objectiu específic 3.2: Realitzar accions formatives en l’àmbit de l’educació no formal 

Actuacions concretes: 

a) Realitzar formació entre l’equip de monitoratge de l’Associació Juvenil Esplai Celrà (prioritàriament, en tractar-se d’una activitat continuada) i d’altres 
associacions que treballin amb infants 

 

OBJECTIU GENERAL 4: Vetllar per la salut de les dones 

Objectiu específic 4.A: Eradicar la mutilació genital femenina (MGF) 

Actuacions concretes: 

a) Donar continuïtat a la Taula contra la MGF 

 

OBJECTIU GENERAL 5: Vetllar per la conciliació de la vida personal, familiar i laboral 

Objectiu específic 5.A: Realitzar accions de sensibilització 

Actuacions concretes: 

a) Engegar una campanya de sensibilització sobre usos del temps i conciliació 
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b) Treballar amb l’Àrea de Promoció Econòmica perquè totes les empreses establertes a Celrà tinguin plans d’igualtat que prevegin la conciliació  

c) Elaborar un díptic explicatiu de denúncia de la desigualtat en usos del temps i conciliacions, i que reculli els drets laborals pertinents 

 

OBJECTIU GENERAL 6: Introduir la perspectiva de gènere  en els àmbits de territori, urbanisme i sostenibilitat  

Objectiu específic 6.A: Realitzar accions formatives  

Actuacions concretes: 

a) Formar el personal polític i tècnic sobre la introducció de la perspectiva de gènere en aquests àmbits 

Objectiu específic 6.B: Adoptar mesures en l’àmbit urbanístic 

Actuacions concretes: 

a) Garantir la bona il·luminació de les vies principals 

b) Vetllar perquè els itineraris per arribar a l’escola siguin segurs: facilitar l’arribada i sortida de l’escola dels nens tots sols 

c) Garantir que el proper carrer, via, travessera… dugui el nom d’una dona per compensar la desigualtat en la representació en l’espai públic 

 

OBJECTIU GENERAL 7: Fomentar la participació ciutadana en el terreny de la igualtat 

Objectiu específic 7.A: Crear un Consell de Dones  

Actuacions concretes: 

a) Crear un Consell de Dones amb capacitat decisòria sobre les polítiques municipals d’igualtat 

Objectiu específic 7.B: Donar veu a les dones del poble  

Actuacions concretes: 

a) Elaborar un reportatge (Amb veu de dona) sobre dones destacades de la història antiga, recent i actual de Celrà 

 

OBJECTIU GENERAL 8: Vetllar per la transversalitat de les polítiques d’igualtat de gènere 

Objectiu específic 7.A: Crear la Comissió Tècnica Permanent (CTP)  

Actuacions concretes: 

a) Crear, impulsar i consolidar la CTP 

Objectiu específic 7.B: Vetllar per la transversalitat en l’acció de govern 

Actuacions concretes: 

a) Garantir que totes les àrees incorporin la perspectiva de gènere a l’hora de generar actuacions o polítiques públiques determ inades 
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JOVENTUT 
 

Elaborarem el nou Pla de local de joventut a través d’un procés participatiu, i continuarem treballant per promoure la participació, 
formació i ocupació del jovent del poble.  

 

OBJECTIU GENERAL 1: PROMOURE ESPAIS DE PARTICIPACIÓ PER AL JOVENT 

Objectiu específic 1.A: Consolidar, donar continuïtat i ampliar els projectes de participació juvenil del municipi 

Actuacions concretes: 

a) Consolidar i reforçar el Consell Infantil 

b) Posar en funcionament els pressupostos participatius de l’Àrea de Joventut 

c) Elaborar el nou Pla local de joventut de manera participativa 

d) Crear lligams intergeneracionals entre joves i altres col·lectius i entitats del poble 

Objectiu específic 1.B: Promoure espais autogestionats pels i les joves 

Actuacions concretes: 

a) Consolidar el Casal Popular de Joves El Moll  

b) Treballar conjuntament amb les entitats que integren el casal i dotar-les de les eines necessàries per fer d’El Moll un espai integrador 

Objectiu específic 1.C: Promoure la participació en les activitats per a joves que es realitzin al municipi 

a) Consolidar el funcionament del Local Jove amb horaris i activitats regulars 

b) Donar continuïtat al taller de Teatre Juvenil 

c) Donar continuïtat a les activitats realitzades durant el període d’estiu 

 

OBJECTIU GENERAL 2: PROMOURE LA FORMACIÓ JUVENIL 

Objectiu específic 2.A: Promoure l’educació en el lleure 

Actuacions concretes: 

a) Treballar conjuntament amb les entitats d’educació en el lleure per tal de desenvolupar diferents projectes de serveis al poble 

b) Afavorir les relacions interculturals des d’àmbits com l’educació en el lleure 

c) Organitzar cursos de director/a d’activitats d’educació en el lleure i mantenir els de monitor/a 

Objectiu específic 2.B: Ampliar l’assessorament i l’oferta formativa del municipi 
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Actuacions concretes: 

a) Crear un espai d’assessorament o xerrades sobre estades i ofertes laborals a l’estranger 

b) Mantenir i ampliar, si és necessari, l’oferta d’aules d’estudi amb ambient adequat de treball 

c) Mantenir, de manera anual, la realització d’un taller de formació teoricopràctica d’un ofici determinat 

 

OBJECTIU GENERAL 3: PROMOURE L’OCUPACIÓ DEL JOVENT DEL MUNICIPI 

Objectiu específic 3.A: Consolidar la Brigada Jove 

Actuacions concretes: 

a) Treballar per obtenir les subvencions que permetin la realització anual del programa de la Brigada Jove 

b) Mantenir, i ampliar si és possible, el nombre de joves que poden participar en el programa 

Objectiu específic 3.B: Ampliar l’assessorament sobre ocupació  

Actuacions concretes: 

a) Crear un espai d’assessorament o xerrades sobre ofertes laborals a l’estranger 

b) Realitzar tallers sobre com elaborar un currículum 

c) Cercar subvencions europees o d’altres institucions per tal d’afavorir la inserció laboral  

 

 



PLA DE GOVERN 2015-2019 DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

Millorarem els processos i òrgans de participació ciutadana, a partir d’una diagnosi de la situació actual, per afavorir una major 
implicació de la ciutadania i fer-los més àgils i efectius. 

 

OBJECTIU GENERAL 0: FER UNA DIAGNOSI INICIAL  

Actuacions concretes: 

a) Realitzar una diagnosi inicial de la participació i la cohesió ciutadana del poble per poder treballar els objectius de manera eficient en relació amb les 
necessitats prèvies detectades  

 

OBJECTIU GENERAL 1: DOTAR EL MUNICIPI D’EINES PER A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

Objectiu específic 1.A: Establir una estructura de participació ciutadana en el marc de l’Ajuntament 

Actuacions concretes: 

a) Crear una Àrea de Participació Ciutadana 

b) Dotar l’Àrea de Participació Ciutadana d’una partida pressupostària adequada en els diferents exercicis pressupostaris 

c) Crear un logotip i un eslògan de l’Àrea de Participació Ciutadana que apareguin a tota la documentació i les campanyes que s’impulsin 

d) En funció de les possibilitats, dedicar una part de la jornada d’un/a tècnic/a municipal a tasques de l’àrea i/o dotar-se d’assessoria externa 

Objectiu específic 1.B: Establir una regulació de la participació ciutadana 

Actuacions concretes: 

a) Aprovar i desplegar un pla de participació transversal al conjunt de l’Ajuntament  

b) Aprovar i desplegar el Reglament orgànic municipal (ROM) 

c) Aprovar i desplegar un reglament sobre pressupostos participatius 

d) Avaluar periòdicament el funcionament d’aquestes normatives, i adaptar-les, si cal 

 

OBJECTIU GENERAL 2: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I LA DEMOCRÀCIA DIRECTA EN LA PRESA DE DECISIONS 

Objectiu específic 2.A: Fer realment participatius els pressupostos del municipi 

Actuacions concretes: 

a) Posar a disposició de la ciutadania i de les entitats del municipi una eina tecnològica adequada per fer possible la implicació de tothom en els 
pressupostos 
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b) Endegar cada exercici pressupostari una campanya pedagògica per explicar els pressupostos participatius a la ciutadania i a les entitats i fer-ne una 
difusió adequada 

c) Impulsar cada exercici pressupostari assemblees veïnals i/o sectorials per tal que la ciutadania i les entitats puguin fer sentir la seva veu de cara als 
pressupostos participatius 

d) Exposar al web de l’Ajuntament els resultats concrets de les aportacions de ciutadania i entitats sobre els pressupostos participatius 

e) Retre comptes de les accions aprovades en el pressupost de l’exercici anterior en els sis primers mesos de l’any següent 

Objectiu específic 2.B: Millorar les relacions i la comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania i les entitats del municipi  

Actuacions concretes: 

a) Fer més àgil i intuïtiu el web de l’Ajuntament per facilitar el seu ús per part de la ciutadania  

b) Posar a disposició de la ciutadania i les entitats eines tecnològiques per comunicar de forma immediata incidències concretes del municipi  

c) Posar el material i les instal·lacions municipals a disposició de la ciutadania i les entitats, prèvia petició per escrit i en funció de la disponibilitat 

d) Facilitar la participació de la ciutadania i de les entitats en els plens de l’ajuntament d’acord amb el ROM 

e) Retransmetre en temps real (streaming) els plens de l’Ajuntament  

f) Retransmetre periòdicament per la ràdio municipal un programa en què el alcalde i els regidors i regidores se sotmetin a les preguntes dels 
ciutadans 

Objectiu específic 2.C: Implementar eines i dinàmiques concretes de participació 

Actuacions concretes: 

a) Determinar les funcions i les competències de les comissions de treball de les diferents àrees de l’ajuntament i d’altres òrgans i espais de participació 

b) Assegurar la correcta difusió, amb antelació suficient, de totes les convocatòries de participació ciutadana (comissions, consells, taules, 
audiències...)  

c) Informar periòdicament dels resultats i els acords adoptats en els diferents òrgans i espais participatius 

d) Dur a terme almenys una consulta popular vinculant sobre una qüestió d’interès local o general per a la ciutadania 

e) Impulsar assemblees veïnals i/o sectorials per debatre i/o decidir assumptes concrets 

f) Fer enquestes per conèixer l’opinió de la ciutadania sobre temes concrets 

g) Promocionar la creació d’associacions de veïns i de tota mena d’entitats 

h) Estimular la participació en festes o actes del municipi de persones nouvingudes i de col·lectius amb poca integració en el teixit social  
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CULTURA 
 

Continuarem impulsant i millorant l’activitat cultural del municipi col·laborant amb les entitats, consolidant l’oferta de l’Ateneu, 
optimitzant l’ús dels espais culturals i planificant i diversificant la programació cultural per a tots els sectors i públics del municipi. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: IMPULSAR L’ACTIVITAT CULTURAL DE CELRÀ COM A FONT DE CREIXEMENT, IGUALTAT, PARTICIPACIÓ I COHESIÓ 
SOCIAL  

Objectiu específic 1.A: Donar suport a les iniciatives culturals d’entitats i ciutadans de municipi 

Actuacions concretes: 

a) Continuar col·laborant activament amb la Coordinadora de Festes per a l’organització de la Festa Major i la Festa Petita  

b) Continuar col·laborant activament amb totes les entitats del municipi i les activitats que organitzen a diferents nivells: subvencions, xerrades, cursos, 
material, infraestructura, etc. 

c) Garantir una oferta diversificada, intergeneracional i intercultural en els actes i festes del municipi 

d) Mantenir l’Àrea de Cultura oberta a les propostes de la ciutadania i de les entitats del municipi i incentivar-ne la participació 

e) Mantenir la transparència econòmica: publicar les dades econòmiques de les activitats i festes del municipi 

Objectiu específic 1.B: Consolidar i millorar l’oferta cultural del Teatre Ateneu i d'altres espais culturals 

Actuacions concretes: 

a) Continuar oferint i millorar la programació estable i de qualitat de l'Ateneu, combinant diferents disciplines artístiques (teatre, cinema, dansa, circ, 
música...) i propostes de diferents caires (amateurs, alternatives, comercials...) 

b) Esforçar-se perquè la programació municipal sigui atractiva per tots els públics i totes les franges d’edat, especialment per a infants i adolescents en 
períodes no lectius, i cercar la creació de nous públics 

c) Apostar per la programació de cantants, artistes i companyies joves i amateurs 

d) Impulsar la programació d’espectacles d’arreu dels Països Catalans per tal reforçar l'intercanvi i la relació entre els territoris de parla catalana  

e) Obrir el ventall a propostes artístiques que reflecteixin la diversitat cultural del poble 

f) Procurar programar activitats culturals a tots els barris del municipi 

 

OBJECTIU GENERAL 2: SITUAR CELRÀ COM UN DELS REFERENTS CULTURALS DE LA COMARCA  

Objectiu específic 2.A: Planificar i optimitzar l’ús dels espais culturals del municipi 

Actuacions concretes: 
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a) Impulsar un pla global de dinamització del Centre Cultural La Fàbrica  

b) Engegar un centre d’interpretació del complex de la fàbrica Pagans 

c) Elaborar el projecte d’ampliació de la Biblioteca Municipal, per tal de poder optar a subvencions del fons de biblioteques, ampliar personal, etc. 

d) Continuar donant suport a la Biblioteca, com a focus cultural del municipi, i a l’entitat Connexió Papyrus, i afavorir la realització d’activitats conjuntes 

e) Continuar impulsant l’Escola Municipal d’Art a través d’una programació anual de cursos diversificats i assequibles per a tothom  

f) Establir una programació estable d’exposicions de pintura, fotografia, escultura etc. a diferents espais del municipi 

g) Estudiar i, si escau, dinamitzar el possible ús cultural d’altres espais municipals dispersos 

Objectiu específic 2.B: Planificar la gestió de la cultura al municipi 

Actuacions concretes: 

a) Coordinar esforços amb altres municipis i esdeveniments artístics de les comarques gironines per accedir a nous circuits en totes les disciplines 
artístiques 

b) Col·laborar en la producció d’espectacles de companyies de teatre, dansa, música, etc. del municipi 

c) Establir vincles amb centres de creació artística nacionals i internacionals per facilitar intercanvis culturals 

d) Mantenir l’intercanvi cultural a tots els nivells amb el municipi agermanat d’Alenyà (el Rosselló, Catalunya Nord) 

e) Elaborar un catàleg d’artistes locals per donar a conèixer i promocionar persones i col·lectius del municipi que es dediquen a diferents disciplines 

f) Realitzar una enquesta sobre els cursos i tallers culturals oferts per l’Ajuntament per tal de prioritzar els àmbits amb més demanda 

Objectiu específic 2.C: Dur a terme projectes transversals amb altres àrees de l'ajuntament 

Actuacions concretes: 

a) Treballar amb els ajuntaments i les entitats dels pobles veïns i amb l'Àrea de Comunicació per tornar a publicar la revista La Llera del Ter 

b) Treballar conjuntament amb les àrees de Gent Gran i Patrimoni per recollir a través dels testimonis de la gent gran els sabers populars que s’estan 
perdent per manca de continuïtat 

 

 



EDUCACIÓ 
 

Mantindrem la gestió directa de les escoles bressol procurant compensar les retallades per mantenir la qualitat del servei. 
Continuarem invertint en els edificis escolars, sobretot L’Aulet, per evitar la seva degradació. Potenciarem la política de cursos 
d’alfabetització i català i d’ajudes a famílies desafavorides, i promourem el reconeixement de la tasca dels equips professionals de 
l’educació formal i no formal. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: MANTENIR LA GESTIÓ DIRECTA DE LES ESCOLES BRESSOL I DONAR SUPORT A LA SEVA TASCA PROFESSIONAL 

Objectiu específic 1.A: Posar en valor la tasca feta per les escoles bressol i els seus equips professionals  

Actuacions concretes: 

a) Fer difusió de la tasca de les escoles bressol a través dels mitjans d'informació municipal (InfoCelrà, Ràdio Celrà...)  

b) Continuar potenciant la formació dels seus equips professionals  

Objectiu específic 1.B: Fer un estudi de les necessitats i mancances de les escoles bressol, amb el conjunt de la comunitat educativa 

Actuacions concretes:  

a) Realitzar una enquesta a les famílies usuàries de les escoles bressol i obrir un procés participatiu amb els equips professionals 

b) Generar dinàmiques al si de l'equip educatiu que permetin la innovació pedagògica  

c) Dur a terme una reorganització funcional dels equips educatius de les dues escoles 

Objectiu específic 1.C: Oferir, si escau, servei d’escola bressol per a infants de 0-1 anys  

Actuacions concretes:  

a) Avaluar la necessitat d’oferir servei per a infants de 0 a 1 anys 

b) En cas que hi hagi prou demanda, buscar la fórmula més adient i econòmicament viable per oferir aquest servei  

 

OBJECTIU GENERAL 2: MILLORAR LES INFRAESTRUCTURES DE LES ESCOLES DE PRIMÀRIA I POTENCIAR LA INTERRELACIÓ ENTRE LES 
ESCOLES, L’INSTITUT I EL MUNICIPI 

Objectiu específic 2.A: Millorar les infraestructures de les escoles 

Actuacions concretes: 

a) Fer un projecte de redistribució d'espais de l'escola L’Aulet per adequar-los a les necessitats de l’escola i estudiar diferents solucions tècniques per 
millorar-ne l’accessibilitat  

b) Millorar el drenatge dels patis de les escoles 



c) Realitzar les inversions necessàries en els equipaments educatius per garantir un bon desenvolupament de la tasca educativa  

Objectiu específic 2.B: Potenciar la relació d'intercanvi i treball conjunt entre les escoles, l’institut i el municipi 

Actuacions concretes: 

a) Mantenir el programa de reutilització de llibres de text 

b) Potenciar la funció social de les escoles, p. ex., estudiar la possibilitat d’obrir els patis a la tarda amb la figura d’un/a educadora de carrer 

c) Posar en marxa un programa d'acollida per a famílies nouvingudes a través del servei de mediació 

Objectiu específic 2.C: Crear una Taula del Sector Educatiu municipal 

a) Crear una Taula del Sector Educatiu que integri associacions de familiars d’alumnes (AFA), representants de Les Falgueres, L’Aulet i l’IES, 
representants dels estudiants (Consell Infantil i Consell Escolar IES), organitzacions sindicals i Ajuntament 

b) Treballar des de la Taula per generar sinergies potenciant tallers, xerrades, formació i coordinació entre les diferents AFA, els equips docents...  

 

OBJECTIU GENERAL 3: MANTENIR I POTENCIAR LA POLÍTICA DE FORMACIÓ I AJUDES PER GARANTIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS I LA 
COHESIÓ SOCIAL 

Objectiu específic 3.A: Mantenir l'actual nivell de cursos i augmentar-lo en funció de la demanda 

Actuacions concretes: 

a) Garantir els cursos de català per a adults i facilitar el coneixement de la llengua materna als infants que no tenen el català o castellà com a tal 

b) Mantenir i incrementar, si cal, els cursos d’alfabetització  

c) Organitzar cursos de formació en temes relatius a l’atenció de les diverses discapacitats adreçats als professionals i voluntaris dedicats a l’educació i 
al lleure 

Objectiu específic 3.B: Incrementar la línia de beques i ajuts  

a) Incrementar els ajuts a famílies en situació desafavorida i amb fills escolaritzats per a activitats extraescolars, colònies i activitats de lleure 

 

OBJECTIU GENERAL 4: POTENCIAR LA RELACIÓ INTERGENERACIONAL DES DELS ESPAIS EDUCATIUS NO FORMALS 

Objectiu específic 4.A: Crear espais compartits entre infants i gent gran 

Actuacions concretes: 

a) Promoure el reconeixement de la memòria i saviesa dels més grans a través del seu apropament als infants i la seva participació en els afers socials 
del poble 

 

 



OBJECTIU GENERAL 5: RECONÈIXER i PROMOURE LA FUNCIÓ SOCIAL, EDUCATIVA I COHESIONADORA DE L’EDUCACIÓ EN EL LLEURE 

Objectiu específic 5.A: Donar suport a les entitats de lleure del municipi per tal que mantinguin la seva activitat  

Actuacions concretes: 

b) Proporcionar-los suport econòmic i d'ús d'infraestructures quan sigui necessari 

Objectiu específic 5.B: Fer visible la tasca de les entitats de lleure 

Actuacions concretes: 

a) Fer difusió a través dels mitjans de comunicació municipal de les seves activitats i la seva funció  

b) Fer pública la seva tasca a través d'exposicions, xerrades, jornades, etc.  

 

OBJECTIU GENERAL 6: DONAR SUPORT A L’ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA 

Objectiu específic 3.A: Mantenir el model actual i projectar l’Escola més enllà del municipi 

Actuacions concretes: 

a) Mantenir l’actual model de gestió i la política de preus de l’Escola  

b) Procurar projectar l’Escola més enllà del municipi i la comarca 

c) Insistir en la demanda de suport econòmic per part d’altres administracions 
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ESPORTS 
 

Mantindrem el suport als clubs esportius celranencs i les inversions en les instal·lacions esportives. Fomentarem la pràctica 
esportiva i treballarem al costat de les entitats que fan possible l’esport a Celrà, dotant-les dels recursos necessaris per 
desenvolupar la seva activitat. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: MILLORAR I DIVERSIFICAR LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

Objectiu específic 1.A: Millorar les instal·lacions esportives actuals 

Actuacions concretes: 

a) Estudiar la viabilitat (tècnica i econòmica) de cobrir l'actual piscina d'estiu per tal que també pugui donar servei durant l’hivern 

b) Estudiar la viabilitat d’introduir alternatives al clor per al sanejament de les piscines 

c) Millorar els horaris i el reglament de les piscines a partir de les propostes dels seus usuaris i usuàries 

d) Incrementar la il·luminació de les pistes de tennis noves 

e) Construir uns vestidors, amb espai multifuncional, que doni servei a usuaris i usuàries de les pistes de tenis i pàdel  

f) Millorar el pavelló poliesportiu per corregir les deficiències actuals: degoters, manca de confortabilitat a la zona de vestidors, manca d'espai per a 
reunions, etc. 

Objectiu específic 1.B: Diversificar les instal·lacions esportives 

Actuacions concretes: 

a) Construir una pista de pàdel d'ús públic a la zona esportiva 

b) Diversificar els espais per a la pràctica esportiva de persones no federades en diferents punts del poble 

 

OBJECTIU GENERAL 2: FOMENTAR LA PRÀCTICA DE L’ESPORT 

Objectiu específic 2.A: Potenciar el foment de l'esport com a pràctica saludable 

Actuacions concretes: 

a) Potenciar la Festa de l'Esport com a esdeveniment de promoció de l'esport de base 

b) Facilitar l'ús de les instal·lacions esportives a persones no federades, a partir de l'organització d'activitats en diverses disciplines esportives 

c) Promoure actes de divulgació i foment de l'esport per a persones amb diversitat funcional 

d) Organitzar activitats esportives que tinguin com a finalitat la cohesió social del municipi 

e) Mantenir i millorar rutes i camins tant per anar a peu com en BTT 
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OBJECTIU GENERAL 3: DONAR SUPORT A LES ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI 

Objectiu específic 3.A: Augmentar i racionalitzar les accions de suport a les entitats esportives del municipi 

Actuacions concretes: 

a) Augmentar les ajudes econòmiques a les entitats esportives per així facilitar la pràctica de l'esport federat  

b) Revisar el sistema actual de concessió d'ajuts a les entitats esportives i modificar-lo si s'escau 

c) Reglamentar l'ús de les instal·lacions esportives per part dels clubs del municipi 
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HABITATGE 
 

Treballarem per eradicar al municipi les situacions de risc d’exclusió residencial, oferint suport tècnic i humà, i per garantir el dret a 
l’habitatge reconegut en la Declaració Universal dels Drets Humans i altres documents internacionals. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: GARANTIR L’ACCÉS A L’HABITATGE 

Objectiu específic 1.A: Conèixer les necessitats del poble en matèria d’habitatge 

Actuacions concretes: 

a) Realitzar un estudi de la situació (socioeconòmica) del poble en matèria d'habitatge vinculada a les persones usuàries dels serveis socials 

Objectiu específic 1.B: Disposar d’habitatges per a emergències socials o habitacionals i per a lloguer social  

Actuacions concretes: 

a) Estudiar totes les possibilitats (cessió, compra, lloguer, construcció...) per disposar d’habitatges de titularitat municipal destinats a l’àmbit social  

b) Subvencionar una part de l’IBI a habitatges destinats a lloguer social per a joves, gent gran o famílies desafavorides dins la borsa d’habitatge social 
del Consell Comarcal 

Objectiu específic 1.C: Intentar que les entitats financeres destinin part dels seus pisos a lloguer social 

Actuacions concretes: 

a) Pressionar els bancs perquè cedeixin els habitatges buits en casos de risc d’exclusió residencial 

b) Treballar conjuntament amb altres institucions públiques (Consell Comarcal, Diputació, ajuntaments...) per fer més força en l’exigència de cessió 
d’habitatges per part dels bancs 

Objectiu específic 1.D: Desplegar al màxim la Llei 24/2015 

Actuacions concretes: 

a) Fer un conveni amb el Consell Comarcal per disposar d’una persona tècnica d’habitatge i poder tirar endavant les polítiques d’habitatge  

b) Implementar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica 

Objectiu específic 1.E: Estudiar la possibilitat d’engegar un projecte cooperatiu d’habitatge 

Actuacions concretes: 

a) Realitzar un estudi per avaluar la viabilitat i necessitat d’un projecte cooperatiu d’habitatge, i en cas afirmatiu tirar-lo endavant  
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PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

Prioritzarem l’ocupació de la població de Celrà i treballarem per l’emprenedoria i pel desenvolupament local en col·laboració amb els 
municipis veïns, procurant impulsar el cooperativisme i la responsabilitat social de les empreses. Continuarem treballant colze a 
colze amb els comerços i empreses del municipi, fomentant la compra de proximitat. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: FOMENTAR L’OCUPACIÓ I DONAR SUPORT A LES PERSONES EN ATUR 

Objectiu específic 1.A: Gestionar polítiques actives d’ocupació 

Actuacions concretes:  

a) Dinamitzar la borsa de treball municipal, prioritzant els celranencs i les celranenques en la incorporació a empreses establertes al municipi 

b) Transformar l’Àrea de Promoció Econòmica per fer-la més efectiva i dinàmica 

Objectiu específic 1.B: Acompanyar les persones aturades en la recerca de feina 

Actuacions concretes:  

a) Oferir cursos pràctics (elaboració del currículum, ús de les TIC, com afrontar entrevistes…) 

b) Oferir programes de formació ocupacional amb la finalitat de cobrir les necessitats que es detectin en els diferents sectors generadors d’ocupació 

c) Potenciar les actuacions, a través de programes, que fomentin l'ocupació dels joves del municipi 

 

OBJECTIU GENERAL 2: COL·LABORAR AMB EL TEIXIT EMPRESARIAL I DONAR SUPORT A L’EMPRENEDORIA  

Objectiu específic 2.A: Millorar i potenciar la col·laboració amb el teixit empresarial 

Actuacions concretes:  

a) Establir un calendari anual de visites i seguiment de totes les empreses situades a Celrà, per conèixer les seves necessitats, perspectives, ofertes 
laborals, necessitats formatives… 

b) Donar suport i col·laborar amb noves iniciatives empresarials que ajudin a diversificar l’àmbit econòmic i laboral del poble 

c) Mantenir un cens de les parcel·les sense activitat del polígon per posar a disposició de les empreses que vulguin instal·lar-se al municipi 

d) Mantenir el règim de lloguer a baix preu de les naus industrials municipals a través de concurs públic 

e) Col·laborar amb l’Associació d’Empresaris i Propietaris del Polígon Industrial de Celrà per tal de dinamitzar la zona industrial del poble 

f) Realitzar les gestions necessàries per tal de resoldre l'adequació del carrer Ter, la capacitat de la depuradora i la senyalització del polígon industrial 

Objectiu específic 2.B: Donar suport a l’emprenedoria 

Actuacions concretes: 
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a) Assessorar i acompanyar l’emprenedoria des de la gestació de la idea fins a la seva constitució 

b) Crear un espai municipal de cotreball (coworking) per fomentar la col·laboració entre professionals de diferents àmbits compartint recursos. Estudiar 
la seva ubicació en el local de Promoció Econòmica 

 

OBJECTIU GENERAL 3: IMPULSAR EL COOPERATIVISME I L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

Objectiu específic 3.A: Fomentar la difusió i el creixement de l’economia cooperativa, social i solidària 

Actuacions concretes:  

a) Col·laborar en la creació de noves cooperatives amb valors socials i ajudar-les a l’hora de buscar finançament per començar 

b) Estudiar l’adhesió al programa Municipi Cooperatiu, impulsat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 

c) Realitzar accions de difusió i conscienciació entorn de l’economia social i solidària 

d) Continuar la col·laboració amb altres municipis catalans per crear una xarxa de municipis per l’economia social i solidària 

e) Sensibilitzar les empreses del poble respecte dels principis de la responsabilitat social corporativa així com dels avantatges que comporta la seva 
aplicació 

 

OBJECTIU GENERAL 4: IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT LOCAL I LA DINAMITZACIÓ TERRITORIAL  

Objectiu específic 4.A: Impulsar el desenvolupament local 

Actuacions concretes:  

a) Continuar impulsant el Pla de desenvolupament estratègic de la Llera del Ter, treballant amb els municipis dels voltants per crear sinergies positives 
en tota la zona 

b) Organitzar una consulta per redefinir l’espai actual del mercat setmanal, pels seus problemes d’accessibilitat, i decidir la idoneïtat o no de traslladar-
lo a la plaça Catalunya 

c) Continuar donant suport al Mercat de Reciclatge i Brocanters i promoure que els visitants coneguin el patrimoni i l’oferta cultural del municipi 

Objectiu específic 4.B: Crear un centre de dinamització territorial que vinculi tots els elements del patrimoni local 

a) Treballar conjuntament amb els diversos agents del territori per reunir en un espai visitable i dinamitzador de l'economia local els elements del 
patrimoni local: el Ter, les Gavarres, els forns de calç, les mines, els refugis antiaeris del camp d’aviació, les edificacions històriques, etc. 

b) Estudiar la seva ubicació a la torre Desvern, i desenvolupar-hi activitats econòmiques, culturals i pedagògiques: lloguer de material esportiu, 
gastronomia local, sales d’exposicions i conferències… 
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OBJECTIU GENERAL 5: DONAR SUPORT AL COMERÇ LOCAL 

Objectiu específic 5.A: Potenciar el comerç local  

Actuacions concretes:  

a) Continuar donant suport a l’Associació de Comerciants de Celrà i a les activitats que organitzen (Fira del Comerç de Celrà, promocions…) 

b) Mantenir l’actual acció política transversal per afavorir el comerç: descomptes del Carnet Jove, sorteig d’entrades mitjançant el comerç local… 

c) Continuar oferint cursos formatius, d’innovació i renovació dels comerços 

d) Revisar la normativa legal referent a terrasses 
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SALUT 
 

Malgrat que l’Ajuntament té escasses competències en l’àmbit de la salut, incidirem en aquest camp de diverses formes: mitjançant 
campanyes preventives i de divulgació, reivindicant uns serveis sanitaris universals i de qualitat, analitzant l’impacte en la salut de 
totes les polítiques públiques i tenint cura de la salut ambiental del municipi, sobre la base del principi de precaució. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: IMPULSAR ACTIVITATS DE  DIVULGACIÓ,  PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT  

Objectiu específic 1.A:  Promoure l’educació per a la salut des dels centres educatius 

Actuacions concretes:  

a) Treballar amb la comunitat educativa per impulsar tallers, xerrades, etc. al voltant de l’alimentació saludable i ecològica, l’exercici físic, les teràpies 
naturals, les drogoaddiccions, la sexualitat… fent especial èmfasi en els bons hàbits i la prevenció 

b) Fer una campanya per promoure entre el jovent l’ús raonable del telèfon mòbil i d’altres aparells electrònics 

Objectiu específic 1.B: Realitzar activitats de divulgació entorn de la salut 

Actuacions concretes:  

a) Organitzar xerrades, projecció de documentals, etc.  entorn dels factors ambientals en els trastorns de salut i en l'aparició de noves malalties 

b) Amb la col·laboració de persones del municipi, organitzar sortides i tallers per aprendre a identificar, recol·lectar i utilitzar les plantes medicinals del 
nostre entorn 

 

OBJECTIU GENERAL 2: DONAR SUPORT A LES PERSONES I COL·LECTIUS IMPLICATS O AFECTATS PER TEMES DE SALUT 

Objectiu específic 2.A:  Donar suport a grups d’ajuda mútua i associacions 

Actuacions concretes:  

a) Donar suport a la creació de grups d’ajuda mútua i d’associacions de familiars i persones amb diversitat funcional física, psíquica o sensorial i 
afectades per malalties o trastorns severs 

b) Treballar transversalment en totes les àrees de l’Ajuntament per potenciar la seva inclusió 

Objectiu específic 2.B: Reconèixer i sensibilitzar-se amb les persones que pateixen síndromes de sensibilitat central 

Actuacions concretes: 

a) Reconèixer les persones que pateixen fibromiàlgia (FM), síndrome de fatiga crònica (SFC), sensibilitat química múltiple (SQM) i 
electrohipersensibilitat (EHS) 

b) Fer públic el calendari i les zones d’actuacions municipals susceptibles d’incidir negativament sobre les persones afectades per aquestes síndromes 
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c) Crear i publicar un mapa de la població on quedin identificades les ubicacions d’antenes de telefonia i àrees WiFi 

 

OBJECTIU GENERAL 3: TREBALLAR PER UNS SERVEIS SANITARIS UNIVERSALS I DE QUALITAT 

Objectiu específic 3.A:  Realitzar accions divulgatives i reivindicatives  

Actuacions concretes:  

a) Promoure la informació sobre la situació actual del sistema sanitari: abolició de la universalitat, llistes d’espera, manca d’especialistes, 
medicalització… 

b) Impulsar enquestes de satisfacció en relació amb els equipaments sanitaris presents al municipi per tal de dotar-se d’elements de pressió davant 
l’Administració 

c) Col·laborar amb el CAP per impulsar accions conjuntes 

 

OBJECTIU GENERAL 4: PROMOURE LA SALUT LABORAL I LA PREVENCIÓ DE RISCOS ENTRE EL PERSONAL MUNICIPAL 

Objectiu específic 4.A: Vetllar per les condicions ambientals de treball 

Actuacions concretes:  

a) Tenir en compte les condicions ambientals de treball (climatització, ventilació, etc.) en els plans de salut laboral per al personal a càrrec de 
l’Ajuntament 
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SERVEIS SOCIALS 
 

Aconseguir una societat cohesionada és construir un futur millor i igualitari. Treballarem per contrarestar tant com sigui possible les 
situacions que generen desigualtat i exclusió social, per garantir que totes les famílies del municipi disposin de les eines 
necessàries per tirar endavant. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: TREBALLAR PER ERADICAR L’EXCLUSIÓ SOCIAL 

Objectiu específic 1.A: Reforçar els programes d’ajuda  

Actuacions concretes: 

a) Destinar a la partida pressupostària la quantitat econòmica estimada per a ajuts a persones i/o famílies en situació de precarietat i exclusió social 

b) Continuar defensant uns serveis socials ben finançats i denunciant les retallades de les administracions en aquest àmbit 

Objectiu específic 1.B: Eradicar els prejudicis 

Actuacions concretes: 

a) Fer una campanya per trencar el mite de la culpabilitat de les persones que no troben feina, que es troben en processos d’execució hipotecària, etc. 

b) Potenciar la figura de la mediadora cultural per tal de facilitar i impulsar la relació intercultural entre les diferents comunitats que conviuen al poble 

 

OBJECTIU GENERAL 2: MANTENIR LA POLÍTICA D’AJUTS 

Objectiu específic 2.A: Garantir mensualment la continuïtat de L’Armari dels Aliments 

Actuacions concretes: 

a) Destinar a la partida pressupostària la quantitat estimada tenint en compte les ajudes que donen altres associacions 

b) Buscar nous agents que puguin participar regularment amb L’Armari d’Aliments (comerços, associacions...). 

Objectiu específic 2.B: Garantir els serveis de subministrament bàsics 

Actuacions concretes: 

a) Destinar a la partida pressupostària la quantitat econòmica estimada perquè cap família es quedi sense els serveis de subministrament més 
elementals 

b) Exigir al Parlament l'aplicació i millora del decret de pobresa energètica, així com de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica 
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OBJECTIU GENERAL 3: OFERIR CURSOS I TALLERS PRÀCTICS 

Objectiu específic 3.A: Proporcionar eines formatives per reduir les despeses familiars 

Actuacions concretes: 

a) Seguir oferint tallers de cuina vinculats amb els horts comunitaris per a les famílies amb necessitats 

b) Consolidar el programa d’estalvi energètic a les llars 

c) Estendre al públic en general cursos i tallers de caràcter pràctic orientats a l’estalvi econòmic i energètic (economia domèstica, bricolatge, 
reciclatge...) 

 

OBJECTIU GENERAL 4: TREBALLAR PER UNA ECONOMIA SOCIALMENT MÉS JUSTA 

Objectiu específic 4.A: Treballar amb empreses i cooperatives que tinguin en compte els problemes socials i mediambientals del país 

Actuacions concretes: 

a) Promocionar i treballar amb  entitats de finances ètiques (Triodos, Fiare, Coop57...) 

b) Promocionar i treballar amb  cooperatives de telecomunicacions (Eticom) i de subministrament energètic (Som Energia) 
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MEDI AMBIENT 
 

Continuem apostant per polítiques decidides de reducció de l’efecte de la petjada ecològica sobre el territori, revisant-les i millorant-
les periòdicament amb la participació de la ciutadania. Millorarem la gestió de residus i promourem el reciclatge i la protecció de 
l’entorn natural del municipi. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I OPTIMITZAR LA GESTIÓ DE L’AIGUA  

Objectiu específic 1.A: Millorar l’eficiència  i reduir la despesa energètica dels equipaments i infraestructures municipals 

Actuacions concretes: 

a) Continuar la substitució de l’enllumenat públic per lluminària LED 

b) Realitzar un estudi dels equipaments municipals on es podrien instal·lar calderes de biomassa 

c) Avaluar la contractació de l'electricitat dels equipaments municipals a una comercialitzadora d'origen renovable com Som Energia 

d) Continuar desplegant la resta d’accions previstes al Pla d’acció d’energia sostenible (PAES) en funció de la disponibilitat pressupostària 

e) Realitzar els preceptius informes d’implantació del PAES i difondre tota la informació relacionada 

Objectiu específic 1.B: Elaborar un pla de contingència per garantir el subministrament energètic en situacions de crisi energètica i interrupcions 
del subministrament 

Actuacions concretes: 

a) Realitzar una diagnosi de la situació del subministrament al poble 

b) Redactar el pla de contingència 

Objectiu específic 1.C: Vetllar per la qualitat i la millora de la gestió de l’aigua 

Actuacions concretes: 

a) Estudiar la viabilitat econòmica de l’ús del carbó actiu en la totalitat de l’aigua tractada per l’estació de tractament d'aigua potable (ETAP)  

b) Realitzar una campanya per potenciar l’ús de l’aigua de l’aixeta per al consum 

c) Revisar la capacitat de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) i reclamar-ne a l’ACA l’ampliació  

d) Continuar reclamant el cabal mínim per al riu Ter i fer difusió d’aquesta reivindicació 

 

OBJECTIU GENERAL 2: POTENCIAR EL RECICLATGE I MILLORAR LA GESTIÓ DE RESIDUS  

Objectiu específic 2.A: Promoure el compostatge municipal i casolà 
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Actuacions concretes: 

a) Estudiar la viabilitat econòmica i la ubicació d’una planta agrícola de compostatge de residus orgànics urbans 

b) Realitzar el projecte de creació de la planta, si escau 

c) Si la planta s’executa en el present mandat, abordar l’aprofitament i la comercialització del compost obtingut a la planta 

d) Realitzar una nova campanya per promoure el compostatge casolà 

e) Aplicar bonificacions sobre la taxa d’escombraries a les famílies que realitzin compostatge casolà 

Objectiu específic 2.B: Adoptar mesures de prevenció de residus i de compra verda en el funcionament de l’Ajuntament 

Actuacions concretes: 

a) Establir un protocol per millorar i moderar l’ús de les impressores, fotocopiadores i faxos 

b) Fer una diagnosi de les compres de béns i contractacions de serveis per tal d’introduir-hi criteris ambientals  

c) Realitzar la formació adequada sobre els beneficis de la compra verda entre els responsables municipals de compres 

d) Adquirir o substituir material municipal per ecoproductes de manera progressiva en l’entorn d’oficina i en l’entorn urbà 

e) Introduir clàusules ambientals en la contractació de serveis 

Objectiu específic 2.C: Millorar el sistema de de recollida de residus porta a porta (PaP) 

Actuacions concretes: 

a) Elaborar bianualment l’enquesta d’avaluació del PaP 

b) Adoptar mesures correctives i preventives a partir de les conclusions extretes de l’enquesta 

c) Perfeccionar el sistema d’incentius econòmics per a les famílies que utilitzin de manera adequada el sistema porta a porta 

d) Elaborar un butlletí informatiu sobre el PaP per a la conscienciació respecte del reciclatge correcte 

e) Mantenir les recollides de reforç de fracció orgànica els mesos de més calor i els reforços puntuals en dates concretes 

f) Millorar i fer més accessibles els punts de recollida de residus dels disseminats 

g) Implantar el servei de minideixalleria itinerant i avaluar-ne periòdicament el funcionament 

h) Arranjar i restringir l’accés a l’àrea d’emergència per evitar-ne l’ús indegut i l’acumulació de deixalles 

i) Mantenir reunions amb els ajuntaments de pobles veïns per avaluar i minimitzar les conseqüències de la fuga de residus 

Objectiu específic 2.D: Promoure la prevenció de residus i la reutilització de productes 

Actuacions concretes: 

a) Realitzar una campanya per promoure l’allargament de la vida útil dels productes (reutilització, reparació, reciclatge) 

b) Mantenir i donar suport al Mercat de Reciclatge i Brocanters dels dissabtes 
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c) Continuar organitzant la Fira d’Intercanvi i Segona Mà almenys dos cops l’any 

d) Realitzar una nova campanya per reduir l’ús de bosses de plàstic en el comerç urbà 

e) Treballar amb els centres educatius per promoure l’educació en el reciclatge 

 

OBJECTIU GENERAL 3: PROTEGIR ELS BOSCOS I LA BIODIVERSITAT DEL MUNICIPI  

Objectiu específic 3.A: Implantar una jardineria municipal sostenible 

Actuacions concretes: 

a) Disposar d’assessorament professional en matèria de gestió integral de plagues i complir els requeriments legals sobre productes fitosanitaris 

b) Realitzar la formació adequada entre la brigada municipal 

c) Utilitzar mètodes biològics per al control de plagues 

d) Eradicar progressivament els herbicides tòxics i substituir-los per mètodes menys agressius 

e) Realitzar avaluacions de risc de l’arbrat municipal  

f) Realitzar un estudi de vegetalització del poble a partir d'espècies autòctones, resistents, de poques necessitats hídriques i adaptades al medi 

g) Dur a terme accions de difusió i conscienciació respecte de les actuacions municipals en aquest àmbit 

Objectiu específic 3.B: Donar suport a l’Associació de Defensa Forestal (ADF), l’Associació de Propietaris de Boscos de Celrà (APBC) i les entitats 
ambientalistes 

Actuacions concretes: 

a) Realitzar accions de suport a les actuacions de les ADF 

b) Donar suport administratiu i econòmic per a poder fer front a les actuacions pròpies de l’ADF i l’APBC 

c) Fer difusió, mitjançant xerrades, sortides guiades, etc., de la funció i la tasca d’aquestes entitats 

Objectiu específic 3.C: Estudiar la instauració d’un servei de silvopastura 

Actuacions concretes: 

a) Realitzar un estudi de viabilitat econòmica per a la realització d’aquest servei 

b) Realitzar una prova pilot 

Objectiu específic 3.D: Tenir cura del manteniment dels boscos 

Actuacions concretes: 

a) Portar a terme les actuacions determinades en el mapa de prevenció d’incendis amb la delimitació de les zones implicades 

b) Netejar els camins necessaris per garantir l’accés de vehicles en cas d’emergències 
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OBJECTIU GENERAL 4: FOMENTAR L’AUTOSUFICIÈNCIA 

Objectiu específic 4.A: Potenciar els horts comunitaris municipals 

Actuacions concretes: 

a) Planificar i dur a terme un projecte d’arranjament i revitalització dels horts municipals 

b) Assessorar les persones usuàries mitjançant la tasca d’un/a dinamitzador/a 

c) Treballar per integrar els horts municipals amb les dinàmiques socials i associatives del poble 

Objectiu específic 4.B:  Incentivar iniciatives encarades a l’autosuficiència 

Actuacions concretes: 

a) Promoure la creació d’horts i galliners 

b) Donar suport i visibilitat a les cooperatives de consum 

c) Promoure sistemes de recollida d’aigua de pluja en els habitatges 

d) Estudiar la possibilitat de recuperar i rehabilitar pous en desús 

e) Fer difusió de les conseqüències del canvi climàtic i de l’esgotament dels recursos, així com de les iniciatives de sobirania energètica i alimentària  

 

OBJECTIU GENERAL 5: GARANTIR LA PROTECCIÓ I EL BENESTAR DELS ANIMALS 

Objectiu específic 5.A: Vetllar pel compliment de les normatives de protecció d’animals 

Actuacions concretes: 

a) Formar el personal municipal respecte de la Llei de protecció dels animals aprovada pel Parlament català (Decret legislatiu 2/2008 i modificacions 
posteriors) 

b) Assegurar el compliment de les tasques de protecció dels animals de competència municipal: cens, recollida, confiscació, etc. 

c) Garantir que no es programen al municipi activitats que incloguin crueltat amb animals o que els puguin causar danys o estrès 

d) Fer difusió de les competències i accions municipals en aquesta matèria 

Objectiu específic 5.B: Promoure l’adopció responsable i el respecte als animals 

Actuacions concretes: 

a) En col·laboració amb els centres educatius, conscienciar i educar els infants en l’estima, la tinença responsable i el respecte als animals 

b) Fer una campanya per a l’adopció responsable d’animals de companyia 

Objectiu específic 5.C: Harmonitzar la tinença de gossos amb la bona convivència 
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Actuacions concretes: 

a) Construir i mantenir àrees d’esbarjo habilitades per a gossos, tancades adequadament 

b) Tenir cura que a  les àrees d’esbarjo hi hagi espai per córrer, ombres, bancs per seure, dispensadors de bosses i contenidors per a excrements 

c) Realitzar una nova campanya de sensibilització per recordar als propietaris de gossos les seves obligacions  

Objectiu específic 5.D: Evitar la superpoblació, reduir els riscs sanitaris i millorar la qualitat de vida dels gats de carrer 

Actuacions concretes: 

a) Engegar un programa pilot de protecció i control de colònies de gats de carrer amb la col·laboració de persones voluntàries del municipi 

b) Cercar assessorament i finançament per al manteniment i l’ampliació del projecte 

c) Impulsar la implementació d’un pla integral de protecció i control de colònies de gats d’àmbit comarcal o provincial 
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MOBILITAT 

 

Vetllarem per garantir una circulació segura pel municipi, especialment per a persones amb mobilitat reduïda, gent gran i famílies 
amb mainada. Promourem la circulació responsable i la reducció dels problemes de trànsit. Potenciarem l'ús de la bicicleta, 
millorarem el carril bici i projectarem la seva ampliació. 
 

OBJECTIU GENERAL 1: IMPULSAR MESURES PER MILLORAR LA CIRCULACIÓ  

Objectiu específic 1.A: Adoptar mesures per millorar l'accessibilitat 

Actuacions concretes: 

a) Actualitzar i posar en marxa el Pla d'accessibilitat del municipi mitjançant un procés participatiu  

b) Portar a terme anualment actuacions de millora de l'accessibilitat al municipi 

c) Treballar amb l’Àrea d’Urbanisme per garantir el compliment de la legislació d’accessibilitat en el moment de concedir llicències per a l’obertura de 
nous locals  

d) Millorar l'aparcament dissuasiu al voltant de les escoles i realitzar campanyes de sensibilització a les famílies 

Objectiu específic 1.B: Millorar la senyalització viària 

Actuacions concretes: 

a) Crear i senyalitzar adequadament itineraris segurs per anar a l'escola 

b) Treballar transversalment amb altres àrees per garantir una bona senyalització dels carrils i itineraris a peu o amb bicicleta (urbans i de l'entorn) 

c) Implementar les mesures adients per garantir el compliment de la senyalització (semàfors, radars de velocitat...) 

Objectiu específic 1.C: Millorar la circulació i reduir els problemes de trànsit  

Actuacions concretes: 

a) Continuar treballant per desafectar la C66 al seu pas per Celrà i adequar com a variants els carrers Ter (per a camions) i Pirineus (per a turismes)  

b) Ampliar les zones 30 per reduir la velocitat rodada en certs carrers  

c) Estudiar els punts on cal reduir el pas de vehicles i crear zones de vianants parcials o totals 

d) Estudiar la necessitat d’aplicar canvis de direcció de la circulació, supressió de carrils... arreu del municipi 

Objectiu específic 1.D: Promoure la mobilitat responsable i sostenible  

Actuacions concretes: 

a) Promoure un programa d'ús compartit del vehicle privat 
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b) Engegar un programa per promoure l'ús de la bicicleta i de la mobilitat a peu 

c) Promoure l'ús del transport públic. Reivindicar a l’ATM el compliment dels horaris de bus i a la RENFE l’increment de freqüència dels trens de 
rodalies 

d) Apostar per la mobilitat elèctrica en cas de renovació de vehicles 

 

OBJECTIU GENERAL 2: Millorar i ampliar el carril bici i fomentar el seu ús 

Objectiu específic 2.A: Aconseguir un carril bici ben connectat i un major ús de la bicicleta 

Actuacions concretes: 

a) Continuar la millora del carril bici i la seva ampliació dins el municipi 

b) Treballar amb Bordils per unir els carrils bici de les dues poblacions  

c) Elaborar el projecte de carril bici Celrà-Girona 

d) Buscar subvencions europees o nacionals, col·laboracions amb altres municipis, consorcis... per construir el carril bici Celrà-Girona 

e) Promoure l'ús de la bicicleta 

f) Treballar amb l'Àrea de Seguretat per garantir un carril bici lliure d'obstacles 
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PATRIMONI 
 

Treballarem des d’una perspectiva àmplia que englobi l’educació, la cultura, el lleure, l’esport i el turisme, per tal d’apropar el 
coneixement del passat i el present del poble als veïns i veïnes del municipi i a les persones que ens visiten. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: PROMOCIONAR EL PATRIMONI DEL MUNICIPI 

Objectiu específic 1.A: Engegar un programa anual de visites al patrimoni natural, arquitectònic, cultural, etc. del poble 

Actuacions concretes: 

a) Treballar amb les institucions educatives per realitzar activitats conjuntes 

b) Dur a terme activitats infantils de coneixença de l’entorn 

c) Organitzar jornades divulgatives al voltant del patrimoni 

Objectiu específic 1.B:  Promocionar els actuals itineraris paisatgístics del municipi per tal de continuar posant en valor el paisatge  

Actuacions concretes: 

a) Condicionar les rutes del poble 

b) Repensar i divulgar la senyalització de les rutes 

 

OBJECTIU GENERAL 2: ADJUDICAR DE MANERA PARTICIPATIVA L’ÚS CIUTADÀ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC MUNICIPAL 

Objectiu específic 2.A: Adjudicar de manera participativa l’ús ciutadà de la casa Feliu 

Actuacions concretes: 

a) Completar les obres de rehabilitació de l’immoble 

b) Dur a terme un procés participatiu per recollir propostes d’ús ciutadà de l’immoble 

c) Fer una campanya de divulgació del nou espai i dels serveis i activitats que s’hi duran a terme 

 

OBJECTIU GENERAL 3: CONTINUAR LES CAMPANYES D’EXCAVACIONS 

Objectiu específic 3.A: Donar continuïtat a les campanyes d’excavacions actuals 

Actuacions concretes: 

a) Donar continuïtat a les campanyes d’excavacions de la torre Desvern 

b) Donar continuïtat a les campanyes d’excavacions del castell de Mabarrera 
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OBJECTIU GENERAL 4: POTENCIAR LA MEMÒRIA ORAL DEL POBLE 

Objectiu específic 4.A: Engegar un banc de testimonis orals 

Actuacions concretes: 

a) Iniciar una ronda de contactes amb la gent gran del poble 

b) Realitzar entrevistes a les persones grans al voltant de la història del poble 

c) Difondre el banc de testimonis orals 
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SERVEIS 
 

Mantindrem i ampliarem els serveis a la ciutadania, municipalitzant-los sempre que sigui possible. Vetllarem per la qualitat dels 
serveis i pel compliment dels convenis laborals. Introduirem clàusules socials i ambientals en els concursos públics. Procurarem 
donar resposta a les problemàtiques del dia a dia amb la màxima rapidesa i eficàcia.  

 

OBJECTIU GENERAL 1: AMPLIAR ELS SERVEIS DE TITULARITAT I GESTIÓ DIRECTA 

Objectiu específic 1.A: Mantenir i ampliar els serveis públics municipalitzats 

Actuacions concretes:  

a) Estudiar la municipalització del servei d’aigua potable o la creació d’una empresa mixta pública-privada al 50%, que permeti mesures com implantar 
una tarifació social  

b) Recuperar el servei de neteja d'edificis municipals quan legalment sigui possible 

c) Evitar les externalitzacions dels serveis en la mesura que sigui possible (atenent la legalitat i funcionalitat)  

 

OBJECTIU GENERAL 2: MANTENIR CRITERIS ÈTICS, SOCIALS I AMBIENTALS EN LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

Objectiu específic 2.A: Garantir en  les contractacions clàusules socials (en alguns concursos), el compliment dels convenis laborals i criteris de 
compra verda 

Actuacions concretes:  

a) Vetllar per la qualitat del servei i les condicions laborals dels treballadors i treballadores en els serveis externalitzats 

b) Als concursos públics per la contractació de serveis, promoure l’aplicació eficient de clàusules socials i ambientals 

c) Aplicar criteris de compra verda en l’adquisició de béns i serveis 

 

OBJECTIU GENERAL 2: MANTENIR ELS SERVEIS A L’ABAST DE LA CIUTADANIA 

Objectiu específic 3.A: Vetllar per uns serveis públics a l'abast de tothom (brigada, serveis tècnics, depuradora i potabilitzadora) 

Actuacions concretes:  

a) Garantir sempre una resposta a totes les instàncies que arriben a l'Ajuntament 

b) Solucionar les problemàtiques del dia a dia amb la major rapidesa possible 

c) Col·laborar amb les entitats del municipi que organitzen activitats 
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d) En situacions d'urgència (grans aiguats, nevades...), garantir un servei per resoldre emergències 

e) Col·laborar amb les entitats (ADF, APBC...) en el manteniment dels camins i boscos  municipals 
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URBANISME 
 

Volem seguir construint un poble pensat per a les persones i integrat al territori. Afavorirem la cohesió urbana, millorarem la imatge 
del poble i procurarem resoldre les problemàtiques concretes dels barris, sempre de la mà dels veïns i veïnes i amb polítiques 
sostenibles. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: AFAVORIR LA COHESIÓ URBANA 

Objectiu específic 1.A: Millorar la interconnexió de les trames urbanes, els espais verds i la transició entre Gavarres i Ter 

Actuacions concretes:  

a) Elaborar i aprovar un estudi per a la creació d’una xarxa d’espais verds urbans interconnectats, que permetin també la transició per a vianants i 
bicicletes, entre Gavarres i Ter 

b) Negociar amb els propietaris dels espais lliures de la carretera de Palamós possibles convenis o pactes per a l’esponjament i ús ciutadà dels solars 
(aparcament, zones verdes, parcs infantils...) 

c) Desenvolupar o millorar les condicions dels vials transversals que uneixen les vies longitudinals principals (ctra. Palamós, ctra. Juià, etc...). Elaborar 
un mapa amb les prioritats 

 

OBJECTIU GENERAL 2: MILLORAR LA IMATGE DEL POBLE 

Objectiu específic 2.A: Millorar la imatge exterior (trams d’accés) i interior (nucli històric i creixements tradicionals) del poble 

Actuacions concretes:  

a) Continuar bonificant l’impost de construcció en les noves edificacions que compleixin criteris d’eficiència energètica, integració paisatgística, etc. 

b) Elaborar i aprovar un estudi per a l’enjardinament dels accessos principals i de la via urbana 

c) Elaborar i aprovar un estudi d’integració paisatgística i compensació d’emissions de CO2 del polígon industrial. Buscar línies de subvenció per a la 
seva implementació 

d) Continuar amb el pla d’ajudes per la reforma i millora de les façanes del Barri Vell 

 

OBJECTIU GENERAL 3: RESOLDRE PROBLEMÀTIQUES URBANÍSTIQUES CONCRETES 

Objectiu específic 3.A: Portar a terme els estudis i obres necessaris per respondre a les necessitats i problemàtiques concretes de l’espai públic 
(asfaltatge, senyalització, il·luminació, seguretat, etc...) 

Actuacions concretes:  
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a) Millorar la senyalització mitjançant el recanvi o la incorporació de nous senyals o indicacions als carrers i a les rutes de les Gavarres 

b) Detectar les parcel·les privades que poden comportar perill per als veïns i veïnes o deteriorament de l’espai públic. Parlar amb els propietaris i 
emprendre accions per resoldre la situació 

c) Detectar els espais verds o trams d’enllumenat actualment en mans de comunitats privades però d’ús públic. Parlar amb els propietaris per  estudiar 
la seva possible municipalització 

d) Detectar els trams de vials i voreres en mal estat. Elaborar un mapa per definir les prioritats per al seu arranjament 

e) Elaborar un estudi per a l’arranjament dels carrers Cabanyes i Cau de les Goges i pressupostar les obres 

f) Elaborar un projecte integral de revitalització, neteja i embelliment del carrer de Sant Feliu 

g) Desenvolupar mínimament el carrer Germans Sàbat des de la plaça del Mercat fins al pont d’en Palahí 

 

OBJECTIU GENERAL 4: GARANTIR UN PLANEJAMENT SOSTENIBLE, TRANSPARENT I PARTICIPATIU 

Objectiu específic 4.A: Assegurar la sostenibilitat, la transparència i la informació i la participació de la ciutadania en el planejament urbanístic 

a) Elaborar i difondre un text refós del POUM per tal d’agrupar totes les modificacions que s’han anat realitzant, així com la tramitació d’algunes 
modificacions puntuals, per tal de garantir un desenvolupament urbanístic més sostenible 

b) Fer les modificacions de planejament necessàries perquè el sòl tingui la qualificació que li correspon segons el seu ús (per exemple, la zona de la 
torre Desvern) 

c) En totes les actuacions urbanístiques, garantir la participació ciutadana amb processos informatius previs i procurant que tots els agents implicats i 
els veïns i veïnes afectats puguin exposar els seus arguments 

 


