
Aprovat inicialment al Ple Ordinari del 20 de desembre de 2021

Àrea de 
gestió

Serveis a les 
persones

Gestió del 
territori

-Gestions ordinàries de l’Ajuntament. 
-Defensa jurídica. 

Alcaldia

- Lloguer de diferents terrenys privats   
   per ubicar-hi serveis municipals.
- Atorgament de beneficis fiscals. 

Hisenda
- Comunicació institucional via web,          
 xarxes socials i butlletí d’informació   
 municipal.
- Adaptació als nous canals        
 informatius actuals. 

Comunicació
- Licitació de les noves tecnologies 
   (telèfon, centraletes i impressores).
- Instal•lació wifi als edificis públics. 

Noves tecnologies

- Consolidació de les places de la             
Policia Local, Aparellador/A I 
Arquitecte/a, entre d’altres. 

Personal

- Pla Educatiu d’Entorn: Música a les        
 Escoles, Logopèdia, LECXIT, Pla 
 Català de l’Esport, Mecànica del canvi...
- Projecte d’acompanyament       
-emocional.
- P- Projecte de suport educatiu i            
llengües.
- Consolidació i ampliació de l’Escola     
d’Adults. 

Educació

- Compra de material esportiu. 
- Suport a entitats i activitats esportives. 
- Incorporació de subvencions i 
patrocini a esportistes individuals. 

Esports

- Pobresa energètica.
- Assessorament a la violència masclista. 
- Agent d’ocupació laboral i de formació. 
- Assessorament al servei de l’habitatge.
- Obertura dels casals de jubilats del    
 Maçanet i Residencial Parc. 
- Banc dels Aliments- Banc dels Aliments
- Acompanyament psicològic AECC.
- Suport a entitats

Benestar social, Treball, 
Família i Salut

- Activitats de dinamització comercial. 
- Promoció del patrimoni. 
- Activació del Projecte Co-working. 
- Promoció de les festes i cultura popular. 

Promoció econòmica, Comerç, 
Turisme i Cultura Popular

- Projecte del nou Espai Jove.
- Tallers de joventut.

Joventut

- “feÇtival octubre” de música i obres                            
d’autor.   
- Cicle circ de carrer de petit format, 
“Multipolar”. 
- Festival de teatre amateur. 
- Programació de teatre, cinema,  
accions literàries i exposicions. 
-- Biblioteca municipal. 
- Beca de recerca històrica. 

Cultura, Ciutadania 
i Participació

- Finalització del catàleg de camins.
- Senyalització de les masies. 
- Nova proposta de mobilitat 
interurbana (bus).

Veïnats, Món rural 
i Mobilitat 

- Manteniment de les zones verdes, 
franges perimetrals i poda. 
- Control i gestió de les parcel•les per 
prevenció d'incendis.
- Gestió de residus i sostenibilitat. 
- Protecció i tinença responsable dels 
animals.
- Gestió de la fauna urbana i plagues.- Gestió de la fauna urbana i plagues.

Medi Ambient

- Assessorament en informes 
urbanístics. 
- Modificacions puntuals del Pla        
General d’Ordenació Urbana. 
- Consolidació del planejament dels 
polígons industrials. 

Urbanisme 

- Instal•lació i posada en marxa de les 
càmeres de seguretat. 
- Compra de material per la Policia 
Local i formació a l’Escola de Policia.

Seguretat
- Manteniment de les instal•lacions 
municipals. 
- Compra de material i maquinària 
necessària per a la via pública. 

Via pública, obres 
i serveis


