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PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE
PALAU-SAVERDERA
PER AL MANDAT 2019-2023

Què és el PAM
El PAM (PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL) és el document que recull les línies i objectius estratègics,
concretats majoritàriament en projectes, per aquest mandat. És un compromís públic amb la
ciutadania de Palau-saverdera.
Aquest Pla està basat en el programa electoral i de govern presentat per Gent de Palau – AM ERC en
les passades eleccions municipals (maig 2019).
El PAM ha de ser un document viu, obert i flexible capaç d’adaptar-se als canvis constants de l’entorn
en el que vivim.

Línies d’acció
Seguirem amb la nostra actitud present durant el mandat anterior per desenvolupar una acció de
govern fonamentat en:

•

SÍ al bé comú, fugint d'actituds que traeixin la confiança, com és l'abús de poder o l'engany.
Tenint com lema l'equanimitat i respecte en el tracte.

•

SÍ a la continuïtat en la transparència, que des del primer moment n'hem tingut el
reconeixement públic i que ha derivat en un altre compromís com és facilitar l'accés a la
informació pública.

•

SÍ a la participació ciutadana, entenent com a tal diferents formes de col·laborar amb
l'Ajuntament a promoure activitats o a participar en la presa de decisions per avançar en
democràcia.

•

Sí a gestionar els diners públics amb honradesa, apartant de la gestió municipal qualsevol
càrrec electes que sigui responsable d’actuacions corruptes.

•

SÍ a la moderació i racionalització pressupostària. que tan bons resultats ens ha donat per a
fer front a les dificultats econòmiques que vam trobar.

•

SÍ a la col·laboració amb les entitats del poble, perquè creiem que les associacions fan poble,
donen vida i creen un marc de relació positiu quant a fomentar valors de la solidaritat, la
tolerància, el respecte, la cooperació, el diàleg … i tants d'altres.

•

SÍ a millorar l’eficiència. Hem de ser autocrítics i acceptar que podem ser més àgils per
respondre a les necessitats quotidianes dels ciutadans.

PAM 2019-2023 - Pàgina: 4/

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA PER AL MANDAT 2019-2023

Objectius principals
Des de nostre municipi, treballarem per la justícia social, la no discriminació per raó d’origen, ètnia,
religió, gènere o orientació sexual, per la dinamització socioeconòmica responsable, per l’educació de
ciutadans i ciutadanes lliures i per una gestió pública dels serveis que sigui responsable ambientalment:

•

La justícia social, como a principi orientador de l’actuació municipal al servei de la ciutadania
i per tal de:
◦ Garantir els mateixos drets i oportunitats a tothom.
◦ Assegurar l’accés de les persones vulnerables als serveis socials bàsics.
◦ Garantir els drets més elementals com l’accés als subministraments bàsics a totes les
persones.
◦ Garantir l’accés universal als serveis públics.

•

L’educació de ciutadans i ciutadanes lliures i responsables orientada a :
◦ Fer de l’educació i de la cultura un projecte de poble obert a tothom i on totes les persones
en formin part.
◦ Ser un municipi educador en els valors cívics a temps complet que garanteixen més i
millors oportunitats educatives, més enllà de l’escola.
◦ Entendre la cultura com una eina de transformació social, com un dret fonamental
inalienable, que fomenti el pensament crític i impulsi la creativitat en totes les seves
formes d’expressió.

•

La gestió pública dels serveis per facilitar al municipi:
◦ Assolir un alt nivell d’eficiència, evitar duplicitats i facilitar el seguiment acurat dels serveis
que s’ofereixen a la ciutadania.
◦ Incorporar criteris ètics i de transparència en la contractació pública assegurant que totes
les despeses tinguin com a objectiu final el bé comú.

•

La gestió ambientalment responsable i el model urbanístic sostenible per tal de:
◦ Aportar benestar present i futur de la ciutadania i del territori.
◦ Promoure un model mediambiental sostenible, integral i innovador: eficiència energètica,
energies renovables, reducció de residus, reciclatge i protecció del medi natural.
◦ Preservar el patrimoni històric i arquitectònic.
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Accions principals
• 1 . Qualitat en l'atenció a les persones i articulació de la cohesió social
1.1. Difondre la cartera de serveis socials.
1.2. Millorar l’accessibilitat als serveis socials.
1.3. Seguir impulsant el servei de transport adaptat.
1.4. Crear i promoure el Punt d’Atenció al Voluntariat.
1.5. Crear i promoure projectes comunitaris i grupals mitjançant accions preventives
d’intervenció comunitària.
1.6. Fomentar la participació ciutadana, facilitant en cada ocasió els mitjans més adients per
fer-ho i la formació adequada.
1.7. Obrir noves vies de participació ciutadana tipus consultes públiques.
1.8. Establir enquestes de satisfacció respecte als serveis municipals i innovarem amb altres
mecanismes que facilitin les aportacions de cadascú dels ciutadans.
1.9. Reforçar el teixit associatiu, fomentant la participació de les associacions municipals.
• 2. Foment de la cultura, l'educació i l'esport per a la qualitat de vida
2.1. Organitzar les activitats culturals, veïnals, educatives i esportives del municipi, amb una
organització pròpia o bé col·laborant amb les entitats i associacions.
2.2. Dissenyar i impulsar projectes culturals, educatius i escolars que millorin la qualitat de
vida.
2.3. Definir i posar en marxa noves activitats de la nova biblioteca municipal que siguin
d’interès general.
2.4. Donar seguiment i suport a les entitats, associacions i clubs esportius palauencs en el
desenvolupament de les seves activitats regulars i puntuals.
2.5. Organitzar activitats esportives de millora de la salut.
2.6. Implementar activitats en l’Esplai i l’Espai Jove.
• 3. Dinamització turística i econòmica
2.1. Continuar amb l’ implementació del Pla d’acció d’eficiència energètica i sostenibilitat.
2.2. Iniciar el foment i la dinamització de l’economia social i solidària.
2.3. Crear i desenvolupar les funcionalitats del directori d’empreses de Palau-saverdera i
actualització constant.
2.4. Continuar amb la Fira Balcó de l’Empordà.
2.5. Fomentar noves iniciatives i projectes locals i territorials d’economia social i solidària.
2.6. Treballar activament per a la millora dels serveis de telecomunicacions del municipi,
especialment en el desplegament d’infraestructures de fibra òptica i en la millora de la
cobertura de la telefonia mòbil a través de 4G.
• 4. Pla d'inversions
Per conveni, els propers tres anys estem compromesos a destinar 100.000 € del pressupost municipal
a la indemnització que ha permès evitar l'enderroc del Sun Village. Per tant estarem limitats
pressupostàriament, però buscarem recursos econòmics per realitzar projectes necessaris pel poble.
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• 5. Una ciutat sostenible i segura
5.1. Donar continuïtat a la petició realitzada a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal de
revisar els sòls no sostenibles.
5.2. Promoure una modificació puntual destinada a la reducció del perímetre edificable de la
zona urbana per sota de la cota per tal de protegir l'espai natural de la muntanya de Verdera
i reduir la densitat prevista al POUM actual.
5.3. Revisar i condicionar els espais del poble on convé una adequació (entorn pisos Plaça
Constitució, zona esportiva, Can Lluent, zona Font de Dalt ...).
5.4. Realitzar inspeccions per tal de detectar infraccions urbanístiques.
5.5. Impulsar l’adequació de la zona de la cooperativa buscant complicitat i sinergia entre la
iniciativa pública i privada per fer-ne un focus d’atracció i dignifiqui l’entrada del poble.
5.6. Fer un estudi de mobilitat per disminuir la problemàtica de la convivència entre cotxes i
persones. S'inclourà un apartat amb un pla integral de pilones. Impulsarem tallers per la
mobilitat als centres educatius
5.7.
• 6. Una administració propera, eficient i de qualitat
• 7. Un govern obert en línia amb la transparència i la participació
7.1. Elaborar un codi ètic, de bon govern i de conducta, que reguli els comportaments i els
compromisos dels càrrecs electes.
7.2. Publicar periòdicament la informació sobre el funcionament del govern i de
l’administració municipal i la seva actuació, de manera accessible i comprensible.
7.3. Utilitzar els mitjans telemàtics (whatsapp, facebook, instagram ...) per complementar els
espais i canals de comunicació de l’Ajuntament garantint la transparència, la rendició de
comptes i la informació pública.
7.4. Presentar semestralment un informe de les principals actuacions dutes a terme.
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ANNEXOS

Annex I. Tasques inicials i prioritàries al mandat 2019-2023
Les tasques de govern inicials i prioritàries incloses en el marc programàtic de Gent de Palau –AM
ERC són:
Urbanisme
•

Creixement sostenible, el manteniment, la rehabilitació i la millora d’infraestructures.

•

Modificació puntual destinada a la reducció del perímetre edificable de la zona urbana per
sota de la cota edificable per tal de protegir l'espai natural de la muntanya de Verdera i reduir
la densitat edificable prevista al POUM actual.

•

Revisió i condicionament dels espais del poble on convé una adequació (entorn pisos Plaça
Constitució, zona esportiva, Can Lluent, zona Font de Dalt ...).

Mobilitat
•

Estudi de mobilitat per disminuir la problemàtica de la convivència entre cotxes i persones, on
s'inclourà un apartat amb un pla integral de pilones.

Medi ambient
•

Promoció de la reducció de residus i endegament de la recollida selectiva porta a porta, amb
campanya de sensibilització.

Participació Ciutadana
•

Creació de la Comissió de Festes.

Infraestructures i Serveis Municipals
•

Optimització dels serveis de manteniment i reparacions de les infraestructures de propietat
municipal amb l’elaboració d’un Pla d’acció a curt, mitjà i llarg termini.
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Annex II. Línies d’acció del nou govern
L'equip de govern de Gent de Palau seguirem les responsabilitats adquirides amb la nostra actitud
davant de la idea que creiem honrada de com ha de desenvolupar-se l'acció de govern:

•

SÍ al bé comú, fugint d'actituds que traeixin la confiança, com és l'abús de poder o l'engany.
Tenint com lema l'equanimitat i respecte en el tracte.

•

SÍ a la continuïtat en la transparència, que des del primer moment n'hem tingut el
reconeixement públic i que ha derivat en un altre compromís com és facilitar l'accés a la
informació pública.

•

SÍ a la participació ciutadana, entenent com a tal diferents formes de col·laborar amb
l'Ajuntament a promoure activitats o a participar en la presa de decisions per avançar en
democràcia. No n'hi ha prou en votar a les eleccions cada quatre anys. És necessària una
col·laboració estreta i oberta entre els palauencs i les palauenques per fer de Palau-saverdera
un poble millor, cadascú aportant el seu gra de sorra, encara que només sigui amb l'actitud
respectuosa a les persones i el seu entorn.

•

Sí a gestionar els diners públics amb honradesa, apartant de la gestió municipal qualsevol
càrrec electes que sigui responsable d’actuacions corruptes.

•

SÍ a la moderació i racionalització pressupostària que tan bons resultats ens ha donat.

•

SÍ a la col·laboració amb les entitats del poble, perquè creiem que les associacions fan poble,
donen vida i creen un marc de relació positiu quant a fomentar valors de la solidaritat, la
tolerància, el respecte, la cooperació, el diàleg …

•

SÍ a millorar l’eficiència. Hem de ser autocrítics i acceptar que podem ser més àgils per
respondre a les necessitats quotidianes dels ciutadans.
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Annex III. Cartipàs Municipal

Àrea
Alcaldia/Presidència
Bon govern i Transparència
Territori i Urbanisme
Ensenyament
Cultura
Festes
Medi ambient
Infraestructures i Serveis municipals
Economia i finances
Comerç, Empresa i Turisme
Societat de la informació
Esports
Salut, Afers Socials i Famílies
Participació ciutadana

Gent de Palau
Isabel Ma Cortada Soler

Paulina Calvo Cabanas

Bruno Maydat Malé

Gladys F. López Giménez

PAM 2019-2023 - Pàgina: 10/

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA PER AL MANDAT 2019-2023

Annex IV. Àrees de Govern – Àmbits d’actuació
Alcaldia/Presidència
•

Exterior:
◦ Relació amb cossos de l'estat: Policia Nacional. Mossos d'Esquadra. Guardia Civil.
Bombers.
◦ Altres relacions institucionals.

•

Interior:
◦ Protecció civil. Emergències.
◦ Seguretat viària. Pla de viabilitat.
◦ Oficina d’atenció al ciutadà.
◦ Espectacles públics i activitats recreatives.

•

Presidència:
◦ RR.HH.
◦ Organització i Normativa.
◦ Servei d'atenció al ciutadà.
◦ Contractació administrativa.
◦ Pla de govern. Supervisió i coordinació amb resta regidories. Retiment de comptes a la
ciutadania.
◦ Consells assessors. Òrgans participatius.
◦ Òrgans consultius i jurídics.
◦ Permisos d’ús espais municipals.
◦ Comunicació: mitjans i publicacions.

Bon govern i Transparència
•
•
•

•

•
•

Codi ètic, de bon govern i conducta.
Pla de govern obert.
Pla d’ Actuació Municipal (PAM):
▪ Elaboració del PAM
▪ Control i Seguiment del PAM
▪ Retiment de comptes del PAM
Transparència:
◦ Portal de transparència. Coordinació amb resta d’àrees.
◦ Accés a la informació pública.
◦ Catàleg de dades obertes.
Coordinació amb resta regidories per temes de transparència.
Normativa específica.

Territori i Urbanisme
•

Territori:
◦ Organització administrativa.
◦ Expropiació.
◦ Toponímia.
◦ Normativa específica.
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•

Urbanisme / Ordenació del territori:
◦ Muntanya. Paisatge. Espais naturals. Fauna i flora.
◦ Planificació territorial.
◦ Urbanisme. Polítiques urbanes. Edificació:
▪ Habitatge.
▪ Barris.
▪ Urbanitzacions.
◦ Normativa específica.

Ensenyament
•
•
•
•
•
•

Centres i serveis educatius: Escola i Llar d'infants.
Famílies i escola: AMPA.
Subvencions a l’escola per a la compra de material.
Subvencions par a llibres a secundària.
Aula de música.
Normativa específica.

Cultura
•
•
•
•
•

Patrimoni.
Cultura Popular. Fires de cultura popular.
Formació dins l'àmbit de la cultura popular i tradicional.
Associacionisme d'interès cultural.
Normativa específica.

Festes
•

Festes populars i tradicionals.

Medi Ambient
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recollida i tractament de residus. Deixalleria.
Aigua: Aigües residuals. Abocaments. Aqüicultura. Bany i usos lúdics.
Atmosfera: Acústica. Canvi climàtic. Lumínica.
Parcs i jardins.
Conservació de camins naturals.
Subministraments vs estalvi energètic.
Empresa i avaluació ambiental.
Conscienciació i educació ambiental.
Normativa específica.

Infraestructures i serveis municipals
Infraestructures municipals
•
•
•
•

Accés als nuclis de població.
Via pública. Senyalització vial. Ocupació de la via pública.
Manteniment urbà. Pavimentació de les vies públiques.
Normativa específica.
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Serveis municipals
•
•
•
•
•
•

Carta de serveis.
Compromisos de qualitat.
Indicadors de gestió dels serveis.
Cost efectiu dels serveis.
Enquestes de qualitat dels serveis.
Normativa específica.

Serveis bàsics
•
•
•
•
•
•

Enllumenat públic.
Cementiri.
Neteja viària.
Abastament domiciliari d’aigua potable.
Clavegueres.
Manteniment edificis municipals. Ocupació i ús de l’espai públic.

Serveis addicionals
•
•
•
•
•
•
•

Centre Cívic.
Piscina municipal.
Camp de futbol i pista poliesportiva.
Biblioteca municipal.
Espai jove.
Esplai.
Casal d’estiu.

Economia i finances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervenció general.
Planificació econòmica.
Pressupostos municipals: aprovats, executats i liquidats.
Comptes anuals.
Tresoreria. Finançament.
Gestió tributaria.
Cadastre.
Recaptació voluntària i executiva.
Indicadors d'estabilitat pressupostària.
Cost efectiu dels serveis.
Altres indicadors econòmics. Ingressos, despeses i deute del municipi.
Normativa específica.

Comerç, Empresa i Turisme
•
•
•
•
•
•
•

Comerç. Fires.
Consum.
Emprenedoria. Suport a l'empresa i a l'emprenedoria.
Treball. Ocupació.
Indústria. Seguretat industrial.
Turisme.
Normativa específica.
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Societat de la informació
•
•
•
•
•
•

Poble intel·ligent.
Administració electrònica.
Foment d’infraestructures TIC per a la connexió ciutadana.
Web municipal.
Seguretat. Càmeres de videovigilància.
Normativa específica.

Esports
•
•
•
•

Instal·lacions i equipaments esportius.
Promoció i foment de l’esport.
Activitats esportives.
Normativa específica.

Salut, Afers Socials i Famílies
•
•
•
•
•
•
•
•

Escola municipal de salut.
Associacionisme i voluntariat.
Migracions. Inclusió i cohesió social.
Gent gran activa. Activitats per la gent gran culturals, lúdiques i esportives.
Dones. Igualtat gènere.
Famílies. Infància i adolescència. Joventut, activitats saludables.
Serveis socials. Persones amb necessitats especials.
Normativa específica.

Participació ciutadana
•
•
•
•
•

Reglament de participació ciutadana i/o normativa participació.
Mecanismes i ens de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials,
etc.
Instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local.
Registre Municipal d'Entitats i associacions.
Normativa específica.
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Annex V. Programa Electoral per àrees de govern
Bon govern i Transparència
• Elaborarem un codi è�c, de bon govern i de conducta, que reguli els comportaments i els
compromisos dels càrrecs electes.
• Publicarem periòdicament la informació sobre el funcionament del govern i de l’administració
municipal i la seva actuació. Ho farem de manera accessible i comprensible.
• U�litzarem els mitjans telemà�cs (WhatsApp, Facebook, Instagram ...) per complementar els
espais i canals de comunicació de l’Ajuntament per garan�r la transparència, la rendició de
comptes i la informació pública.
• Com a element de transparència de la ges�ó municipal, propugnem la rendició de comptes.
Ens comprometem a presentar semestralment un informe de les principals actuacions dutes
a terme.
Territori i Urbanisme
Urbanisme:
• Cal tenir present que el nostre municipi ja no pot créixer de la mateixa manera com temps enrere.
El nostre objectiu és el creixement sostenible, el manteniment, la rehabilitació i la millora
d’infraestructures.
• Donarem continuïtat a la petició realitzada a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal de revisar
els sòls no sostenibles.
• Es promourà una modificació puntual destinada a la reducció del perímetre edificable de la zona
urbana per sota de la cota per tal de protegir l'espai natural de la muntanya de Verdera i reduir la
densitat prevista al POUM actual.
• Revisarem i condicionarem els espais del poble on convé una adequació (entorn pisos Plaça
Constitució, zona esportiva, Can Lluent, zona Font de Dalt ...).
• Realitzarem inspeccions per tal de detectar infraccions urbanístiques.
• Impulsarem l’adequació de la zona de la cooperativa buscant complicitat i sinergia entre la
iniciativa pública i privada per fer-ne un focus d’atracció i dignifiqui l’entrada del poble.
Mobilitat:
• Farem un estudi de mobilitat per disminuir la problemàtica de la convivència entre cotxes i
persones. S'inclourà un apartat amb un pla integral de pilones.
• Impulsarem tallers per la mobilitat als centres educatius.
Territori:
• Realitzarem el manteniment de la xarxa dels camins municipals. Promourem la col·laboració de
les associacions, creant un esdeveniment anual.
• Impulsarem tallers per la promoció del territori als centres educatius del municipi, amb
col·laboració dels educadors ambientals dels parcs naturals.
• Difondrem el nostre patrimoni natural i la riquesa paisatgística.
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Ensenyament
• Considerem la cultura i l’educació com a eix de cohesió social, participació ciutadana i democràcia.
• Vetllarem perquè des de l'ajuntament puguem donar una resposta adequada als espais
municipals: l'escola bressol, l'aula de música i la biblioteca.
• Aplicarem la tarifació social en els preus de la matrícules de l'escola bressol, l'aula de música i les
activitats de lleure (extraescolars i casals).
• Respondrem a les demandes relatives al manteniment dels centres escolars.
• Donarem continuïtat a les subvencions, tant a l’escola per a la compra de material com als alumnes
de secundària per a llibres.
• Crearem un acte de reconeixement a l’esforç i la constància als alumnes.
• Promourem l’ús de la biblioteca per facilitar cursos extraescolars així com cursos per adults i gent
gran.
Cultura
• Reforçarem el teixit associa�u de manera que es garanteixi la seva ac�vitat cultural.
• Fomentarem i donarem suport a les manifestacions de la cultura popular i tradicional, amb la
col·laboració dels grups i en�tats locals, especialment les que siguin pròpies del municipi, així com
també les de nova creació.
• Potenciarem l’organització d’actes per difondre la cultura catalana en tots els àmbits, prioritzant la
programació d’espectacles, concerts i ac�vitats que hi es�guin vinculades.
• Realitzarem millores en la oferta d’ac�vitats i fes�vitats que es duen a terme al poble, per tal
d’aconseguir revitalitzar el teixit social, en totes les franges d’edat.
• Garan�rem la renovació dels fons bibliogràﬁcs, en especial el fons local, de la biblioteca municipal
per garan�r la quan�tat i la qualitat de la informació que es posa a disposició de la ciutadania.
• Commemorarem els 100 anys de la creació de l’Escola de la Mancomunitat, seu actual de
l’ajuntament.

Festes
•

Fomentarem i donarem suport, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, a les manifestacions
de la cultura popular i tradicional, especialment les que siguin pròpies del municipi, així com també
les de nova creació.
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Medi Ambient
• Promourem una activitat anual de conscienciació amb voluntaris pel manteniment i neteja de
l’entorn natural.
• Restaurarem l’entorn de la Torre del Xoriguer Petit i naturalitzarem l'espai amb col·laboració de
Paisatges Vius.
• Promourem la reducció de residus i engegarem la recollida selectiva porta a porta, amb campanya
de sensibilització.
• Promourem l’estalvi energètic amb la substitució de les làmpades de l’enllumenat públic per
leds.
Infraestructures i serveis municipals
• Farem auditories de serveis públics que permetin avaluar el correcte funcionament en la prestació
dels serveis i el compliment dels contractes.
• Iniciarem processos d’internalització de serveis quan, fruit d’una diagnosi tècnica i econòmica
prèvia, comprovem que la prestació directa és la forma òptima pel servei en el nostre municipi.
• Impulsarem i normalitzarem l’ús de clàusules socials en els concursos i processos d’adjudicació de
contractes públics.
• Optimitzarem els serveis de manteniment i reparacions de les infraestructures de propietat
municipal amb l’elaboració d’un Pla d’acció a curt, mitjà i llarg termini.
• Estudiarem la viabilitat de mancomunar serveis amb pobles veïns, amb la finalitat de racionalitzar
despeses.
• Treballarem per definir un nou escenari amb FCC S.A., malgrat haver heretat un contracte que va
signar l’anterior equip de govern fins l’any 2027, per aconseguir adaptar el servei de recollida de
residus a la normativa vigent.
Economia i finances
Aplicarem incentius fiscals a ciutadania i empreses que es dotin de sistemes d’aprofitament d’energies
renovables amb l’objectiu de facilitar la transició cap a un model energètic sostenible.
• Aplicarem exempcions fiscals al transport elèctric amb l’objectiu de reduir les emissions
contaminants als nuclis urbans de pobles i ciutats.
• Rendirem comptes del Pla de Govern en relació amb l’execució dels pressupostos municipals.
⋅ Grau de desenvolupament del programa d’actuació municipal.
⋅ Projectes desenvolupats amb indicació del seu cost.
⋅ Inversions realitzades.
⋅ Les desviacions pressupostàries i mecanismes de correcció utilitzats.
• Retornarem els superàvits a la ciutadania en forma de millors serveis públics i amb l'execució
d'inversions prioritàries.
• Per conveni, els propers tres anys estem compromesos a destinar 100.000 € del pressupost
municipal a la indemnització que ha permès evitar l'enderroc del Sun Village. Per tant estarem

PAM 2019-2023 - Pàgina: 17/

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA PER AL MANDAT 2019-2023

limitats pressupostàriament, però buscarem recursos econòmics per realitzar projectes necessaris
pel poble.

Comerç, Empresa i Turisme
•

Establirem una borsa de treball municipal d’accés fàcil –operativa telemàticament– per les
empreses del municipi i la resta de la comarca.

•

Buscarem espais de diàleg i col·laboració amb els comerciants del municipi per generar accions
d’actuació conjuntes.

•

Treballarem amb els municipis veïns que formem part del P.N. Cap de Creus i sota la seva direcció,
per obtenir la Carta Europea de Turisme Sostenible.

•

Vetllarem perquè tots els allotjaments turístics i els negocis complementaris estiguin donats d’alta
com a tals, per garantir tant la qualitat del servei com la reputació del municipi.

•

Promourem un model de desenvolupament turístic fonamentat en la sostenibilitat econòmica,
social, cultural i mediambiental.

•

Fomentarem i donarem suport a les fires tradicionals i artesanes per establir canals de
comercialització dels productes de la terra.

•

Continuarem promocionant la marca turística “Balcó de l’Empordà”.

Societat de la informació
•

Promourem les competències digitals de la ciutadania, perquè es pugui desenvolupar en el
terreny personal i professional.

•

Afavorirem l’aprenentatge de les noves tecnologies perquè la gent gran es desenvolupi
personalment i conegui tots els recursos disponibles a la xarxa.

•

Impulsarem els tràmits administratius i mecanismes electrònics per promoure la participació i
l’interès de tothom en els afers públics, així com l’accés a la informació relativa a l’activitat
municipal.

•

Instal·larem càmeres lectores de matrícules de vehicles i ens coordinarem amb els Mossos
d’Esquadra per millorar la seguretat al municipi.

Esports
• Promourem activitats ciutadanes de promoció de l’activitat física i l’esport, com ara caminades o
bicicletades populars.
• Incorporarem el municipi al Pla d’Activitat Física Esport i Salut (PAFES) de la Generalitat de
Catalunya i a la Xarxa d’Espais saludables de la Diputació..
• Desenvoluparem espais virtuals, tant corporatius com a les xarxes socials, per donar a conèixer
l’oferta esportiva i les activitats organitzades pel teixit associatiu esportiu del municipi.
• Potenciarem els clubs i les entitats esportives de base.
• Programarem inversions adequades per al manteniment, la millora i l’adequació dels
equipaments esportius.
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Salut, Afers Socials i Famílies
Gent gran
• Potenciarem l’envelliment actiu i afavorirem la participació de la gent gran en la formulació de les
activitats que els afectin directament.
• Afavorirem el servei d’atenció a les persones grans de caire preventiu. Fins i tot establirem, si així
ho volen, una xarxa de persones grans que facilitarà una vigilància de l’estat vital del col·lectiu.
• Continuarem amb els tallers de català, memòria, alfabetització digital, club de lectura, parc de
salut, manualitats ... i qualsevol altra que sigui d’interès general.
• Impulsarem activitats que afavoreixin la relació intergeneracional.
• Vetllarem perquè la gent gran disposi dels recursos necessaris i adequats.
Salut
• Coordinarem i donarem suport a les accions de formació, promoció i prevenció de la salut que
s’organitzin als centres educatius i qualsevol iniciativa.
• Promourem l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la salut en les
instal·lacions municipals.
• Reforçarem els programes que afecten la salut i la qualitat de vida d’adolescents i joves, com són
la educació sexual, la planificació familiar, els programes de prevenció i informació sobre els
trastorns alimentaris i la salut mental.
• Promourem activitats saludables per la gent gran aprofitant l’entorn natural del municipi.
Joves
• Afavorirem l’acompanyament al jovent (de 16 fins a 29 anys) en les activitats del seu dia a dia així
com en la cerca de feina.
• Realitzarem una remodelació dels projectes de cohesió social en els més joves del municipi per
tal de mantenir un clima vital i dinàmic, basant-nos en l’autogestió i la participació activa.
Benestar social
• Donarem suport a les demandes de les famílies de l’àmbit local que es trobin en vulnerabilitat
econòmica.
• Ens coordinarem amb serveis socials en les actuacions que requereixin la implicació de
l’ajuntament.

Participació ciutadana
• Fomentarem la par�cipació ciutadana, facilitant en cada ocasió els mitjans més adients per fer-ho
i la formació adequada.
• Man�ndrem el processos par�cipa�us actuals i obrirem noves vies de par�cipació ciutadana �pus
consultes públiques.
• Establirem enquestes de sa�sfacció respecte als serveis municipals i innovarem amb altres
mecanismes que facili�n les aportacions de cadascú dels ciutadans.
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• Reforçarem el teixit associa�u, fomentant la par�cipació de les associacions municipals.
• Potenciarem la xarxa d'espais municipals com a llocs de par�cipació, formació, impuls de valors cívics i
oci posi�u.
• Promourem els valors cívics i democrà�cs entre la població, com a base de cohesió social, en totes les
franges d’edat i especialment entre infants i joves.

• Donarem suport a inicia�ves que fomen�n civisme. Potenciarem el voluntariat i l’associacionisme

PAM 2019-2023 - Pàgina: 20/

