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ÀREA D’URBANISME
I SOSTENIBILITAT
Urbanisme i ordenació del territori
Medi Ambient i Sostenibilitat
Les Cases i Alcanar-Platja

L’àrea d’Urbanisme i Sostenibilitat engloba les regidories que desenvolupen polítiques que
tenen una afectació sobre el territori, la via pública, les infraestructures, els equipaments i,
evidentment, sobre l’entorn i el medi ambient. L’objectiu general d’aquesta àrea és fer del
nostre poble un territori endreçat, cohesionat, accessible per a tothom, acollidor, sostenible i
responsable mediambientalment.

Objectius específics:
1. Desenvolupar el sector “Els Codonyers”.
2. Construir el nou Auditori José Antonio Valls.
3. Continuar millorant carrers, places, parcs i jardins, fent-los més accessibles, bonics i segurs.

4. Millorar els accessos als equipaments i a les zones de serveis.
5. Fer completament accessibles tots els edificis municipals.
6. Garantir la cohesió del terme municipal, millorant la connectivitat entre els
diferents nuclis.

7. Treballar en la resolució de la problemàtica de les urbanitzacions no recepcionades de la zona d’Alcanar-Platja i augmentar la dotació de serveis.

8. Preservar el patrimoni històric i arquitectònic del municipi.

01.1
Urbanisme i Ordenació del Territori

01

Línies d’acció específiques:
a. AUDITORI MUNICIPAL: Continuar amb l’execució de les obres amb l’objectiu de disposar, durant aquest mandat, de l’edifici acabat.
b. URBANITZACIÓ SECTOR “ELS CODONYERS”: Aprovar el projecte de
reparcel·lació, que establirà els beneficis i les càrregues de cada propietat. Posteriorment, es licitaran i adjudicaran les obres d’urbanització de tot

l’àmbit, d’acord amb el projecte d’urbanització encarregat i aprovat durant
el mandat 2015-2019. Finalment, s’executaran les obres d’urbanització
dels carrers 11 de setembre, Jaume I, Enric Granados i Tirant lo Blanc.
c. POLÍGON INDUSTRIAL “ELS CAMPETS”: Aprovar el projecte d’urbanització i reparcel·lació en dos fases, a l’espera que la companyia subministradora garantisca el subministrament elèctric mínim.
d. PASSEIG NORD LES CASES: Continuació del procés expropiatori i d’obtenció de terrenys.
e. REVISIÓ PLA GENERAL ORDENACIÓ URBANA (PGOU): Promoure la
licitació de la revisió del Pla General vigent, per tal d’adjudicar a un despatx tècnic i jurídic la revisió i actualització del PGOU d’Alcanar.
f. PARCS INFANTILS: Seguir amb el procés de renovació i de creació de
nous parcs infantils, per tal que els nostres xiquets i xiquetes disposen de
llocs atractius i segurs per a gaudir del seu temps de lleure.
g. ALCANAR PLATJA: Seguir treballant de la mà dels veïns i veïnes d’aques-
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tes urbanitzacions per a poder avançar en la urbanització d’aquests àmbits.
h. PLA ESPECIAL FAÇANA MARÍTIMA DE LES CASES: Seguir amb la tramitació del Pla Especial, fins a la seua aprovació definitiva per la CUTE. Això
permetrà regular i preservar l’estètica de les façanes dels habitatges que
conformen la façana marítima de les Cases. Al mateix temps, es facilitarà
la tramitació de llicències d’obres majors dins de l’àmbit afectat per Costes.
i. Impulsar el Pla Especial del nucli antic d’Alcanar per tal de mantenir la
seua identitat i unificar criteris estètics de les façanes.

j. Seguir treballant, en col·laboració amb Carreteres de la Generalitat de
Catalunya, perquè la creació d’una rotonda a la cruïlla entre la Ronda del
Remei i la Ctra. Nova siga una realitat, així com la remodelació d’aquestes
dos vies (pacificació del trànsit i creació de carrils bici).
k. Impulsar les obres de tancament de les pistes poliesportives de les Cases per tal d’aconseguir que les Cases disposen, durant tot l’any, d’un
espai per desenvolupar activitats esportives i, alhora, utilitzar-lo com
a espai polivalent. Paral·lelament, es treballarà en la millora dels seus
accessos.
l. Reurbanitzar diversos carrers que ja es troben en fase d’estudi i dels que
s’ha encarregat el corresponent projecte.
m. Seguir treballant per a la urbanització del carrer Alcalde Sanmartí (tram
entre la Ronda del Remei i les instal·lacions esportives municipals de la
Fanecada).
n. Continuar apostant per la millora de l’accessibilitat del nostre municipi,
redactant un Pla d’accessibilitat de les vies públiques i de tots els edificis
municipals.
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o. Seguir treballant en la millora de les vies de connexió entre Alcanar i les
Cases.
p. Acabar la tramitació per a la declaració de Bé Cultural d’Interès Local
(BECIL) dels elements del patrimoni local de la Guerra Civil del terme
municipal d’Alcanar.
q. Impulsar el projecte d’ampliació i millora de les instal·lacions de l’Antic
Escorxador.

Objectius específics:
1. Millorar l’eficiència energètica del municipi i dels equipaments municipals,
fent-los més sostenibles.

2. Millorar la taxa de reciclatge del municipi.
3. Millorar la neteja d’Alcanar, les Cases i Alcanar-Platja.
4. Promoure els espais naturals, la seua dinamització i la difusió del seu
valor.

5. Posar en valor els diferents espais i senders generant rutes senyalitzades.

Línies d’acció específiques:
a. Continuar amb el procés de renovació de l’enllumenat de la via pública i
dels edificis municipals amb tecnologia LED.
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b. Instaurar el servei de recollida porta a porta per a les restes de poda domèstiques al municipi.
c. Implantar el nou sistema de recollida d’escombraries, adaptant les rutes,
illes i freqüències a les necessitats i dinàmiques del municipi i creant rutes
de recollida específiques per a grans productors.
d. Continuar millorant la Deixalleria Municipal amb un pla de senyalització,
imatge i ampliació horària fins a les 40 hores setmanals.

e. Arranjament de l’espai del Mirador de la Cova Grossa mitjançant un projecte d’adequació, millora i senyalització.

f. Crear i desenvolupar les figures de protecció necessàries que permeten

garantir el futur dels arbres monumentals, generant línies d’ajudes i subvencions.

g. Promoure la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
h. Continuar amb la neteja de solars no edificats per a projectar un municipi
més net i ordenat.

i. Treballar al costat del sector de la caça i entitats per defensar i regular
l’activitat.

j. Potenciar els aiguamolls de Sòl de Riu com a àrea d’interpretació natural,
ecològica i ornitològica.

k. Seguir lluitant, al costat de les entitats socials, pel desmantellament, tant
de la planta terrestre com de la marina del Projecte Castor, demanant,
alhora, la restitució de l’usdefruit als propietaris que van ser expropiats.
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Objectius específics:
1. Garantir uns canals de comunicació més eficients i àgils entre l’Ajuntament i tots els nuclis del municipi.

2. Aconseguir una major cohesió social i territorial.
3. Donar una millor resposta a les demandes i les necessitats dels veïns i
veïnes de tots els nuclis.

4. Millorar els serveis i l’atenció a la ciutadania.

Línies d’acció específiques:
a. Nomenar regidors i regidores que actuen com a persona de referència a
cadascun dels nuclis.

b. Incrementar la presència física dels regidors a les Cases i Alcanar Platja,

01.3
Les Cases i Alcanar-Platja

01

continuant apostant per l’organització d’assemblees informatives, reunions i trobades amb representants d’associacions de veïns i entitats per tal
de copsar les seues inquietuds i necessitats, resoldre dubtes, etc.

c. Reformar i potenciar l’Oficina Delegada de l’Ajuntament a les Cases, ampliant les hores d’atenció a la ciutadania i oferint el servei de registre.
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ÀREA DE
DESENVOLUPAMENT LOCAL
Turisme

Empresa i Comerç
Agricultura i Entorn Rural
L’àrea de Desenvolupament Local aplega les regidories relacionades amb els sectors productius del municipi i que promouen polítiques de suport a aquests, apostant per models de
desenvolupament sostenible, sorgits del consens i de la cooperació entre l’administració i el
teixit social i empresarial i la comunitat educativa. L’objectiu general d’aquesta àrea és contribuir, mitjançant el treball transversal, a la millora de les condicions per al desenvolupament
econòmic del municipi, la qual cosa, en darrer terme, suposa la creació de noves oportunitats
i la millora de les condicions de vida de les persones.

Objectius específics:
1. Posicionar Alcanar i les Cases com a destí turístic familiar i de qualitat a
partir de la seua gastronomia i dels seus recursos endògens.

2. Incrementar les visites i les pernoctacions i fixar la demanda de béns i
serveis al municipi.

3. Potenciar la formació continuada i la professionalització del sector.

Línies d’acció específiques:
a. Continuar amb l’estratègia de posicionament turístic, associant la imatge
d’Alcanar i les Cases als conceptes de l’slow food, slow cities per a reforçar, d’aquesta manera, la percepció com a destí gastronòmic i tranquil.
b. Aprofitar el potencial del segell “Viles Marines” de l’Agència Catalana de
Turisme per reforçar el posicionament de les Cases, associant-la a tot allò
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que evoca el concepte de vila marinera.
c. Promoure l’adhesió als segells de “Turisme en família” o “Viles Florides”
de l’Agència Catalana de Turisme.
d. Promoure i incentivar la creació de producte turístic susceptible de ser
comercialitzat a partir dels recursos endògens.
e. Promocionar i promoure els esports nàutics per tal d’ampliar l’oferta de
lleure i, a més, associar les Cases al turisme nàutic.

f. Reubicar l’Oficina Municipal de Turisme, instal·lar un punt d’informació
turística al nucli d’Alcanar i millorar el d’Alcanar-Platja per tal de millorar el
servei i l’experiència dels visitants.
g. Establir col·laboracions amb altres municipis relacionats amb la cultura
ibera, per tal de traçar estratègies de promoció conjuntes i potenciar el
Festival Iber Tyrika, fent-lo cada vegada més atractiu i posicionant-lo com
un festival de referència.
h. Dissenyar estratègies per potenciar el Parc Arqueològic de la Moleta i
convertir-lo en un recurs pedagògic important dirigit a centres educatius i
famílies, contribuint d’aquesta manera a reforçar el posicionament com a
destí cultural i familiar del municipi.
i. Continuar apostant pel Programa de Competitivitat Empresarial com una
eina fonamental per potenciar la formació continuada i la professionalització del sector.
j. Seguir potenciant i promovent les jornades i esdeveniments gastronòmics
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associats als productes de temporada, posant en valor conceptes com el
“km 0”, “producte de proximitat” o “Eco”.
k. Eixamplar l’oferta d’activitats dirigides al públic familiar.
l . Promoure els serveis turístics de qualitat i la creació de sinergies entre els
diversos sectors productius del municipi.
m. Donar suport a la presència d’empreses locals en fires i certàmens promocionals de referència.

Objectius específics:
1. Revitalitzar el teixit empresarial i comercial d’Alcanar i les Cases mitjançant accions de suport als sectors productius i la col·laboració publico-privada.

2. Dotar de noves eines i coneixements a empresaris, treballadors i autò-

noms que contribuïsquen a la millora de la competitivitat d’empreses i
comerços.

3. Millorar l’ocupabilitat de les persones aturades o que es troben en situació
de recerca de feina.

Línies d’acció específiques:
a. Continuar impulsant el Programa de Competitivitat Empresarial com una
eina bàsica i fonamental per a contribuir a la competitivitat del teixit pro-

02.2
Empresa i Comerç

02

ductiu i a la professionalització i millora de l’ocupabilitat de treballadors i
treballadores i de les persones que es troben en procés de recerca de feina.
b. Seguir potenciant i promocionant el Servei d’Intermediació Laboral per ferlo arribar a un nombre encara més gran d’usuaris, dotant-los d’una major autonomia i de majors recursos per a poder elaborar i gestionar currículums, accedir a ofertes de treball, dissenyar itineraris formatius, etc.
c. Crear la Taula Intersectorial per l’Ocupació, a partir de les taules i els
grups de treball sectorials que ja s’han creat, per aplegar al seu voltant

representants de tots els sectors productius i fer-los partícips de la presa
de decisions en la formulació, disseny i desplegament de polítiques de

desenvolupament local. Es tracta d’una aposta clara per un model basat
en la concertació i la governança.

d. Impulsar la Comissió de Treball per avaluar el potencial i la viabilitat del

polígon industrial de la Martinenca, conjuntament amb CEMEX, incorpo-

rant-hi agents econòmics i altres actors rellevants del Territori per tal de
donar un enfocament el més ampli i complet possible a l’estudi.

e. Crear un Punt de Teletreball perquè els professionals autònoms que ho vul-

guen puguen disposar d’un espai de treball adequat que els permeta desenvolupar la seua activitat amb comoditat i unes condicions adequades.

f. Seguir oferint pràctiques laborals a l’Ajuntament a estudiants universitaris

i de cicles formatius, col·laborant amb els centres formatius de referència.

g. Continuar la col·laboració amb la Federació de Comerç i l’Associació de

Paradistes del Mercat d’Alcanar, impulsant campanyes promocionals i
d’altres iniciatives.
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Objectius específics:
1. Aconseguir una major professionalització i millora de la competitivitat del
sector agrari, en especial del citrícola.

2. Defensar un model de desenvolupament rural sostenible i compatible amb
altres sectors, aconseguint la creació de sinergies entre ells i garantint la
preservació de l’entorn i el patrimoni natural.

3. Posicionar els productes agrícoles i pesquers del nostre municipi com a
productes d’alta qualitat, associant-los a conceptes com sostenibilitat,
ecologia o proximitat.

Línies d’acció específiques:
a. Seguir impulsant el Programa de Competitivitat Empresarial i la col·laboració amb l’IRTA i l’Escola Agrària d’Amposta per a continuar oferint una
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formació de primer nivell que s’adapte a les necessitats del nostre sector
agrícola i que contribuïsca a la seua professionalització.
b. Desenvolupar el Pla Director i el Reglament de camins del municipi, com
a eines bàsiques per regular, dimensionar i projectar la xarxa de camins
a quinze anys vista, fent-la compatible amb la conservació de l’entorn.
c. Continuar amb el procés de modernització i adaptació de l’edifici de Serveis Agraris, fent-lo totalment accessible per a persones amb mobilitat
reduïda.

d. Treballar al costat del sector, el Departament d’Agricultura i les associacions agràries per a defensar els interessos de la citricultura canareva.

e. Reformular i potenciar el Consell Agrari Municipal com un espai de trobada i debat plural que permet, també, donar visibilitat a la dona rural,
incorporant la seua visió i perspectiva.

f. Seguir promovent jornades i esdeveniments gastronòmics per a promocionar i prestigiar els productes autòctons, associant les Jornades Gastronòmiques de la Clementina al segell Clementines de les Terres de l’Ebre.

g. Treballar conjuntament amb el sector en la creació d’una fira sectorial del

cítric i el viver al municipi, i també donar suport a la presència d’empreses
locals a fires de referència.

h. Seguirem promovent l’agricultura ecològica i els seus valors, organitzant

formació i posant a disposició de les persones interessades espais adequats per practicar-la.
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ÀREA DE GESTIÓ
I ORGANITZACIÓ INTERNA
Recursos Humans

Economia i Hisenda
L’àrea de Gestió i Organització Interna comprèn aquelles regidories encarregades de l’obtenció, l’administració i la gestió dels recursos humans, materials i econòmics de l’Ajuntament i té
com a principal objectiu l’aprofitament òptim de tots ells per tal de prestar un servei eficient i
de qualitat a la ciutadania.

Objectius específics:
1. Garantir la dotació de personal suficient en les diferents àrees i serveis de

l’Ajuntament per tal d’assegurar el seu correcte funcionament i la prestació de servei a la ciutadania.

2. Garantir la disponibilitat dels mitjans materials que permeten el correcte
desenvolupament de les respectives tasques, així com la seguretat i la
higiene en el treball.

3. Disposar de personal degudament format que exerceix les seues tasques
amb la major eficiència i qualitat possible en el treball.

4. Gaudir d’unes relacions laborals que garantisquen un clima laboral saludable i satisfactori.

Línies d’acció específiques:
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a. Promoure les convocatòries de personal necessàries per a dotar degudament tots els serveis.
b. Estudiar la relació de llocs de treball i impulsar la seua revisió per tal de
disposar d’un full de ruta de cara a dissenyar l’Ajuntament dels pròxims
anys, atenent així les noves necessitats que han anat sorgint.
c. Implantar un Pla de formació anual per al personal de l’Ajuntament, en
funció de les diferents necessitats de cada àrea o servei.

d. Continuar bonificant les formacions dels treballadors i treballadores municipals que vulguen assistir a formacions organitzades per l’Ajuntament.

e. Promoure reunions periòdiques amb els i les representants sindicals per
debatre i consensuar tots aquells aspectes que afecten el personal de
l’Ajuntament.

f. Proveir tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament dels equips
i recursos materials necessaris per a que puguen desenvolupar la seua
tasca de la manera més eficient i segura possible.
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Objectius específics:
1. Dur a terme una gestió responsable, transparent i seriosa dels recursos
de tots i totes.

2. Garantir els recursos econòmics suficients per a finançar l’estructura de

l’Ajuntament, així com els projectes impulsats des de les diferents regidories.

3. Optimitzar els recursos econòmics i materials disponibles.
4. Disposar d’una fiscalitat justa, que promoga la sostenibilitat i les conduc-

tes mediambientalment responsables i un sistema d’ajuts que tinga en
compte les persones i els col·lectius més vulnerables.

5. Apropar la gestió dels recursos municipals a la ciutadania.

Línies d’acció específiques:
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a. Elaborar, executar i liquidar els pressupostos municipals amb el màxim
rigor i transparència.
b. Dur a terme una planificació econòmica i financera acurada que permeta
maximitzar l’execució pressupostària sense comprometre recursos excessius i, alhora, mantenir un nivell d’endeutament raonable.
c. Dur a terme, de manera continuada, estudis per analitzar la implantació de
nous processos i mesures per a reduir i optimitzar costos i generar estalvi.

d. Continuar impulsant millores en el sistema de gestió de factures per tal
mantenir un període mtjà de pagament el més baix possible.

e. Continuar amb el procés de millora de la gestió d’ingressos.
f. Impulsar la incorporació de bonificacions en les ordenances fiscals que
promoguen les conductes mediambientalment responsables, així com la

introducció de criteris de progressivitat en els sistemes d’ajuts on siga
possible.

g. Impulsar la incorporació de criteris tècnics en els processos de licitació de
serveis que contribuïsquen a la contractació responsable.

h. Elaborar articles, monogràfics i notes informatives per a donar a conèixer
i explicar la gestió dels recursos municipals, així com temes d’interès per
a la ciutadania (subvencions, bonificacions, exempcions, etc.)
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ÀREA D’EDUCACIÓ
I CULTURA
Cultura

Educació
L’àrea d’Educació i Cultura té per objectiu vetllar perquè la cultura i el coneixement tinguen
un paper central al nostre municipi perquè, a banda de contribuir al creixement personal de la
ciutadania, també exerceixen un paper fonamental en el desenvolupament local.

Objectius específics:
1. Reforçar el paper central de la cultura al nostre poble.
2. Disposar d’equipaments de primer nivell que responguen a les necessitats de la ciutadania, les entitats i el teixit cultural.

3. Donar suport als autors i autores locals en la promoció de la seua obra.
4. Fer del patrimoni i de les activitats culturals un element de promoció del
municipi.

Línies d’acció específiques:
a. Continuar potenciant la Biblioteca Trinitari Fabregat, dotant-la de més recursos materials i humans per tal de reforçar la seua tasca cultural, integradora i social.
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b. Incrementar la dotació econòmica destinada a l’adquisició de fons bibliogràfic.
c. Impulsar la digitalització de la col·lecció local.
d. Impulsar l’organització d’un nou Congrés d’Història d’Alcanar.
e. Dur a terme les obres de construcció del Nou Auditori J. Antonio Valls i
posar en funcionament l’equipament.
f. Constituir un grup de treball de la mà del teixit cultural i d’experts en gestió
cultural per començar a dissenyar la programació del Nou Auditori.

g. Dur a terme actuacions de millora de les instal·lacions de l’Escola Municipal d’Art.

h. Seguir promovent les sessions de cinema i teatre per al públic infantil i
juvenil.

i. Continuar desenvolupament l’aplicació per a dispositius mòbils de la Moleta del Remei, conjuntament amb el Grup de Recerca d’Arqueologia i

Protohistòria (GRAP) de la UB, per incorporar-hi nous espais i elements

que contribuïsquen a millorar la comprensió i la interpretació del conjunt
arqueològic. Potenciar aquesta aplicació com una eina didàctica bàsica.

j. Encarregar els projectes de rehabilitació i de museïtzació de la Casa del

Marquès per a consolidar aquest espai i iniciar el seu procés de conceptualització i disseny.

k. Impulsar, de la mà del GRAP, el projecte de museïtzació i l’obertura al públic de la part ja excavada del jaciment dels Santjaumes – Mas d’en Serrà.

l. Crear el Consell Municipal de Conservació del Patrimoni.
m. Continuar col·laborant amb el teixit cultural del municipi per a la conser-
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vació i la promoció de la nostra cultura i de les nostres tradicions.

n. Continuar donant suport a entitats i associacions culturals, incrementant

progressivament la dotació pressupostària destinada a subvencions i
ajuts.

Objectius específics:
1. Ampliar l’oferta formativa al municipi.
2. Millorar els equipaments destinats a la formació i la docència.
3. Promoure l’excel·lència acadèmica.
4. Potenciar el reforç acadèmic per als alumnes que ho necessiten.
5. Ajudar a les famílies amb les despeses derivades del transport escolar i
l’adquisició de llibres.

6. Col·laborar amb la comunitat educativa en la difusió de valors i del sentiment de pertinença.

Línies d’acció específiques:
a. Implantació d’un Conservatori de Música (amb una oferta formativa d’es-
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tudis superiors que no s’ofereixen en els Conservatoris més propers al
territori).
b. Garantir el transport escolar gratuït entre Alcanar i Les Cases per als estudiants.
c. Garantir les ajudes al transport dels joves que cursen estudis postobligatoris.
d. Incrementar la dotació pressupostària destinada a les ajudes per a l’adquisició de llibres.

e. Promoure premis a l’excel·lència acadèmica.
f. Reconeixement als treballs de recerca sobre el nostre municipi (fem poble
– cessió al fons de la Biblioteca Municipal).

g. Potenciar el reforç acadèmic i la informació a l’alumnat i famílies del recorregut acadèmic i els seus recursos.

h. Seguir potenciant el Pla Educatiu d’Entorn, com a eina educativa innovadora, amb una resposta a les necessitats educatives dels més joves,

a través de la qual es potencien els Tallers d’estudi assistit i les activitats
extraescolars.

i. Continuar impulsant a través dels centres educatius, juntament amb
l’Ajuntament, el coneixement del patrimoni, la història del nostre municipi
i les seues tradicions, incrementant així el sentiment de pertinença.

j . Continuar treballant conjuntament amb l’Institut Sòl de Riu en l’organització de xerrades i tallers amb l’objectiu d’apropar els estudiants a la realitat
del món laboral i detectar perfils emprenedors.
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ÀREA D’ESPORTS
I LLEURE
Esports

Festes i Tradicions
Aquesta àrea emmarca les regidories d’Esports, que té per objectiu desenvolupar polítiques
de foment i suport a l’esport local, així com dels seus valors; i també les de Festes i Tradicions,
que promouen activitats que promouen la preservació de les celebracions i tradicions populars, contribuint totes elles a la cohesió social i a incrementar el sentiment de pertinença.

Objectius específics:
1. Augmentar la disponibilitat d’instal·lacions esportives municipals, així
com l’oferta d’hores i el nombre d’activitats i esports practicats.

2. Enfortir les entitats i associacions esportives, dotant-les d’una major es-

tabilitat econòmica i seguretat jurídica, mitjançant l’assessorament i la
formació.

3. Consolidar el marc de protecció a l’esport de base com a eix essencial de
l’esport al municipi.

Línies d’acció específiques:
a. Introduir millores en l’àmbit del suport econòmic a les entitats esportives i
als esportistes, reforçant les diferents línies de subvencions i premis.
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b. Crear noves línies de subvenció a entitats que acullen persones en risc
d’exclusió social.
c. Ampliar i millorar les instal·lacions esportives de la Fanecada.
d. Estudiar el projecte de camp de gespa artificial annex.
e. Impulsar el projecte de millora i modernització de les antigues pistes de
la Fanecada.
f. Continuar reforçant l’acolliment de competicions, torneigs i trobades de

les diferents modalitats esportives.
g. Impulsar el projecte i l’execució de les obres de tancament de les pistes
de les Cases.

h. Engegar el Pla de Dinamització Esportiva de les instal·lacions de les Cases.

i. Reforçar les instal·lacions esportives com a espais cardioprotegits.
j. Ampliar els espais esportius del municipi amb la instal·lació de pistes
d’streetball i parcs de treball funcional i cal·listènia.

k. Instal·lació d’un rocòdrom municipal.
l. Creació del Cicle de Xerrades de l’Esport, de l’agenda esportiva i del programa Info-esports.
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Objectius específics:
1. Potenciar les festes com a element integrador, inclusiu i cohesionador, on
tothom hi tinga cabuda.
2. Fer de les festes un espai on confluïsquen tradicions i modernitat.
3. Aconseguir unes festes més respectuoses, segures i accessibles perquè
tota la ciutadania puga gaudir-ne.
4. Reflectir la pluralitat i diversitat de la nostra societat mitjançant les festes
i les celebracions populars.

Línies d’acció específiques:
a. Continuar treballant amb les entitats per copsar les necessitats i gustos
dels més petits de casa i de la joventut del nostre poble per tal de plantejar propostes de lleure plurals i adients a les seues inquietuds.
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b. Seguir defensant la nostra cultura i les nostres tradicions, sense perdre
de vista tots aquells elements de modernitat, per tal de garantir unes festes que siguen un reflex de la pluralitat i la diversitat de la nostra societat.
c. Treballar transversalment per a donar continuïtat i millorar els protocols d’actuació per fer front a conductes i actituds sexistes i per combatre la violència sexista.
d. Continuar amb la implementació de mesures d’accessibilitat per a millorar
la mobilitat de les persones en els espais festius.
e. Seguir amb les actuacions per a fer unes festes més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

Ajuntament d’Alcanar

06

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
I DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT

L’àrea d’Atenció a les Persones i de Polítiques d’Igualtat engloba totes aquelles regidories
que estan enfocades a tenir cura i vetllar pel benestar d’aquells col·lectius més vulnerables o
amb unes necessitats més específiques i concretes. El seu principal objectiu és dur a terme
polítiques que permeten el ple desenvolupament d’aquests col·lectius i al seu empoderament,
promovent la igualtat, la inclusió social i la lluita contra la pobresa.

Objectius específics:
1. Donar suport a les persones i col·lectius que més ho necessiten, con-

tribuint al seu empoderament i ajudant-los en el seu desenvolupament
humà.

2. Contribuir al benestar i a la realització de les persones.
3. Promoure la inclusió social i la lluita contra la pobresa.
4. Impulsar la inserció sociolaboral dels col·lectius en risc d’exclusió.
5. Promoure la integració de les persones nouvingudes, a través del treball

en tres grans eixos (la igualtat, el coneixement i reconeixement de la di-

versitat, i la interacció positiva) i incrementar el sentiment de pertinença
al poble.

6. Promoure les polítiques d’igualtat.

06

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
I DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT

06

Línies d’acció general:
a) TRANSVERSALITAT. És necessari que els objectius es treballen i s’enfoquen des dels cinc grans col·lectius als que s’orienta l’àrea d’Atenció a
les Persones (joventut, gent gran, dones, col·lectiu LGTBI i nouvinguts).
b) IMPLICACIÓ de tots cinc col·lectius en el nostre projecte de poble.
· Creació d’un Consell per a la formació i l’educació amb l’objectiu de
treballar en tots els àmbits i amb gent de tots els col·lectius, de forma

regular i conjuntament, proposant accions, formacions i campanyes per
a les diferents lluites socials.

· Contribuir a les nostres festes i tradicions a través de la implicació i col·
laboració de tots els col·lectius.

· Potenciar les associacions de voluntariat.
c) FORMACIÓ, en el sentit més ampli del terme, dirigida a tots els col·lectius

i dissenyada conjuntament amb el teixit associatiu i la comunitat educativa.

d) INFORMACIÓ:
· Editar una Guia de Recursos Municipals per tal que la ciutadania conega
els recursos al seu abast en els diversos àmbits.

e) ACCIONS SOCIALS I SOLIDÀRIES:
· Seguir impulsant el projecte “Al Cistell”, per tal de garantir a les famílies
més desfavorides els aliments frescos de primera necessitat.

· Seguir impulsant el projecte del “Rober Solidari”, per tal que la roba que
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alguns ciutadans no utilitzen, la puga aprofitar altres membres més necessitats de la ciutadania.

· Seguir treballant i donant suport a CREU ROJA i CÀRITAS en la lluita

contra la pobresa i l’exclusió social. Garantir a les famílies més desfavo-

rides productes de primera necessitat i higiene, amb campanyes com
“CAP NEN SENSE JOGUINA”.

· Alcanar i Les Cases amb LA MARATÓ. Organitzar activitats i actuacions,
juntament amb el teixit associatiu del municipi per recaptar fons destinats
a la investigació de malalties a través del projecte “La Marató de TV3”.

· Treballar a través de Serveis Socials per dotar de recursos les famílies
amb necessitats especials (escassos recursos, famílies nombroses, nouvinguts, persones amb dependència).

· Dissenyar protocols d’actuació, juntament amb Serveis Socials, per fer

front a problemàtiques dels col·lectius més vulnerables (desnonaments,
pobresa energètica...)

· Dotar de més recursos a les associacions de voluntariat.

Línies d’acció específiques:
Joventut
a. Organització de tallers, activitats i formacions de forma regular per abordar aquelles problemàtiques i lluites socials que afecten el col·lectiu.

b. Potenciació del voluntariat: implicació del jovent en el nostre projecte de
poble.
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c. Potenciació del Consell de Joventut com a instrument per canalitzar propostes, necessitats i inquietuds d’aquest col·lectiu.

d. Posar en valor i potenciar el Casal Jove.
Gent Gran
a. Organització de tallers, activitats i formacions de forma regular per a abordar aquelles problemàtiques i lluites socials que afecten el col·lectiu.

b. Potenciació del voluntariat: implicació de la gent gran en el nostre projecte de poble.

c. Creació del Consell Consultiu de la Gent Gran
Dones i col·lectiu LGTBI
a. Organització de tallers, activitats i formacions de forma regular per abordar aquelles problemàtiques i lluites socials que afecten el col·lectiu.
b. Potenciació del voluntariat: implicació de les dones en el nostre projecte
de poble.
c. Promoure l’ús del llenguatge no sexista, especialment en la comunicació
de l’Ajuntament.
d. Formacions sobre perspectiva de gènere, llenguatge no sexista, igualtat,
dirigides als membres de l’equip de govern i als treballadors i treballadores de l’Ajuntament.
e. Desenvolupar i implantar el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament.
f. Promoure accions contra les agressions sexuals en espais d’oci mitjançant formacions al personal tècnic de l’Ajuntament, a les empreses operadores de les nits d’oci i al voluntariat, entre altres.
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g. Promoció de campanyes contra les violències masclistes i LGTBIfòbiques
en tots els col·lectius.
h. Implementació de “punts lila” i/o referents lila en les nits d’oci.
i. Elaboració d’un protocol contra les agressions sexuals.
j. Reconeixement a la contribució de les dones al municipi: atorgament de
premis i/o reconeixement públic a la trajectòria.
k. Nou impuls del Consell Municipal de Dones.

l. Implicació de tots els col·lectius en la lluita contra les violències masclistes.
m. Campanyes per un municipi lliure d’agressions sexuals.
n. Implementar un servei específic d’atenció a les dones i al col·lectiu LGTBI.
Nouvinguts
a. Organització de tallers, activitats i formacions de forma regular per abordar aquelles problemàtiques i lluites socials que afecten el col·lectiu.

b. Potenciació del voluntariat: implicació de les persones nouvingudes en el
nostre projecte de poble.

c. Continuar amb les Jornades Interculturals com eina d’integració i per reivindicar la multiculturalitat.

d. Potenciar la figura de l’Agent d’Acollida.
e. Potenciar les polítiques d´integració, a través del treball en tres grans

eixos: igualtat, coneixement i reconeixement de la diversitat i interacció
positiva. Continuar impulsant l’organització de cursos de català per nouvinguts.
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f. Potenciar el voluntariat per la llengua dirigit a persones nouvingudes.
g. Potenciar el coneixement de la diversitat a través de xerrades, tallers i
activitats.

h. A través del Pla Educatiu d’Entorn, seguir treballant per la igualtat, el coneixement i reconeixement de la diversitat i la interacció.
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ÀREA DE PARTICIPACIÓ,
TRANSPARÈNCIA I COMUNICACIÓ

L’àrea de Participació, Transparència i Comunicació té per objecte apropar l’Ajuntament a la
ciutadania, ja siga a través dels mitjans de comunicació institucionals (Butlletí Viure Alcanar,
Alcanar Radio, web, xarxes socials, etc.) o bé a través dels diferents mecanismes i canals de
participació ciutadana; a més de fer-lo més obert i transparent.

Objectius específics:
1. Seguir apostant per la qualitat i el rigor informatiu dels mitjans i els canals
de comunicació municipals.

2. Apropar encara més la gestió municipal a la ciutadania.
3. Seguir treballant per la transparència i la qualitat de la informació pública
accessible a tothom, mantenint el segell InfoParticipa aconseguit els darrers anys.

4. Establir nous canals i mecanismes per potenciar la participació ciutadana.
5. Millorar el servei i l’atenció a la ciutadania, fent un Ajuntament més àgil i
proper.

6. Facilitar l’accés a la tecnologia de la informació i la comunicació a la ciutadania per reduir la bretxa digital.

7. Promoure l’ús de la nostra variant dialectal en els mitjans de comunicació
municipal.
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Línies d’acció específiques:
a. Mantenir els estàndards de qualitat, transparència i participació que ens
han portat a aconseguir el segell InfoParticipa.

b. Implantar un sistema de control de qualitat dels serveis a la ciutadania i
un protocol de millora contínua per tal de detectar mancances i millorar
l’atenció i el servei al ciutadà.

c. Millorar de les instal·lacions i els equipaments d’Alcanar Ràdio i ampliació
i diversificació de la seua oferta de continguts.

d. Implantació d’una plataforma en línia per a poder accedir i descarregar-se
la programació d’Alcanar Ràdio en streaming.

e. Seguir promovent la informació objectiva i els continguts diversos, plurals
i de qualitat en els mitjans de comunicació municipals.

f. Seguir implantant noves eines i recursos per facilitar l’accés a la informació
municipal i per millorar la interacció entre l’administració i la ciutadania.

g. Continuar oferint formació sobre els usos de les TIC dirigida a diversos
col·lectius.

h. Seguir apostant pels consells consultius i els grups de treball sectorials
com a eina imprescindible per recollir les inquietuds i les propostes dels
diferents actors socials del municipi.

i. Continuar promovent les assemblees ciutadanes per retre comptes de
l’acció de govern i sobre aquells temes que ho requerisquen.

j. Instal·lació de noves zones wifi gratuïtes.
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k. Seguir impulsant les campanyes de pressupostos participatius introduint
nous sistemes per afavorir la participació.
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ÀREA DE SEGURETAT
I SALUT PÚBLICA
Governació i Seguretat Ciutadana

Salut Pública i Benestar Animal

L’àrea de Seguretat i Salut Pública aplega aquelles regidories que desenvolupen polítiques
que tenen per objectiu garantir la seguretat de la ciutadania en el sentit més ampli de terme,
promouen hàbits i estil de vida saludables així com el benestar animal.

Objectius específics:
1. Garantir la seguretat i la bona convivència al municipi, reduint el vandalisme i les conductes incíviques.

2. Consolidar un model policial de proximitat amb presència estable al nucli
d’Alcanar, les Cases i Alcanar-Platja.

3. Millorar la capacitat i el temps de resposta davant de les incidències.

Línies d’acció específiques:
a. Convocar noves places de Policia Local i de Caporal per tal d’assolir dos
equips de treball operatius i comandaments a cada torn.

b. Desenvolupar estratègies per facilitar la consolidació d’un model de policia de proximitat.
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c. Renovar i adequar la flota de vehicles de la Policia Local d’acord amb les
necessitats que el model policial de proximitat requereix.

d. Promoure les jornades de convivència cívica i bones conductes.
e. Foment del voluntariat i formació de la Protecció Civil (Associació Voluntaris de Protecció Civil).

Objectius específics:
1. Garantir la protecció de la salubritat pública.
2. Promoure l’activitat física i els estils de vida i hàbits saludables.
3. Disposar d’equipaments municipals cardioprotegits.
4. Garantir el benestar animal.

Línies d’acció específiques:
a. Col·laborar amb el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de
l’Ebre en el control de plagues i altres afectacions de la salubritat pública.
b. Seguir promovent i ampliant l’oferta d’activitat física i de l’esport entre les
persones de totes les edats.
c. Regular i ordenar les colònies de gats conjuntament amb les associacions
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protectores d’animals.
d. Potenciar els sistemes de recollida i adopció d’animals.
e. Impulsar campanyes de conscienciació ciutadana sobre la responsabilitat
que implica la tinença d’animals domèstics.
f. Promoure la creació de parcs canins i zones destinades al lleure amb
mascotes.
g. Millorar les instal·lacions del Centre de Rehabilitació Municipal.

h. Implantar nous equips DEA en espais i equipaments municipals, ampliant
la xarxa d’equipaments cardioprotegits.

i. Continuar promovent i incentivant la formació en l’ús d’equips DEA i en
reanimació cardiopulmonar (RCP) entre treballadors municipals i entitats.

j. Impulsar campanyes de prevenció i sensibilització sobre malalties i temes
d’interès relacionats amb la salut i el benestar.

k. Vetllar per la continuïtat del servei d’ambulància 24 hores
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