Passem
comptes

Balanç 2021- propostes 2022

#detotcor
#nosaltrescomplim
#fetsinoparaules

Aquest fulletó conté les accions més rellevants que s’han dut a
terme durant el 2021 i les propostes d’actuacions i inversions
pel 2022.

E

ns trobem a finals del 2021 i un any més fem balanç de
l’acció que ha fet l’equip de govern socialista a l’Ajuntament, així com de les actuacions que es preveuen realitzar per l’any que ve. Aquest butlletí conté les accions més
rellevants realitzades enguany. Moltes d’elles són els compromisos de mandat que els veïns i veïnes ens vau confiar
en les eleccions de 2019, on, com recordareu, vam revalidar la majoria absoluta. Compromisos que formen part
del pla d’actuació municipal. Altres les que s’han hagut de
reconduir o programar de nou a causa dels efectes socials
i econòmics que la crisi sanitària del coronavirus ens està
deixant. Si el 2020 va ser l’any de l’emergència sanitària,
d’abocar esforços per donar solucions a les necessitats
més immediates, el 2021 està marcat per la recuperació,
que en gran mesura ve donada per l’alt índex de vacunació
de la població. Perquè, malgrat que la vacuna no evita els
contagis, sí que ens protegeix d’emmalaltir, el que ha permès gradualment i segons les dades epidemiològiques en
cada moment, tot aplicant les mesures de protecció que
ja hem interioritzat, poder reprendre la vida social, cultural i econòmica que tant necessitem per intentar refer

la nostra vida quotidiana, per viure i conviure de forma
segura, sense abaixar la guàrdia en la lluita contra la covid. Som conscients de les dificultats viscudes per moltes
persones, famílies, veïns i veïnes, per això tot un seguit
de projectes han volgut retrobar l’ànim col·lectiu, ajudar a
la represa comercial i industrial, enfortint la consciència
cap a la sostenibilitat, sense deixar ningú enrere, obrint
oportunitats per a tothom. Tot plegat per continuar endavant, mantenir tant els serveis bàsics obligatoris com
els voluntaris, apostant per superar aquesta crisi des del
punt de vista de les oportunitats que ens ha obert. Els i
les socialistes de Santa Margarida i els Monjos continuem estant al vostre costat, a peu de carrer, escoltant-vos i
recollint les vostres aportacions. Ens agradaria poder fer
més trobades, com la tradicional paella, per sentir encara
més el vostre caliu. Estic segura que ben aviat superarem
aquests temps incerts, perquè amb la voluntat de millora,
del treball continu, de la cerca d’un futur esperançador,
serà possible. Perquè comptem amb tots i totes per fer
créixer i progressar el municipi que estimem.

Imma Ferret Raventós, l’Alcaldessa

Resum 2021

ACCIONS DESTACADES

Salut:

Economia i Treball:

Manteniment increment de neteges i desinfeccions als
consultoris

Ajuts a empreses i autònoms

Cessió d’espais municipals per atenció mèdica

Nova ubicació del servei d’ocupació i economia social i
solidària a Ca l’Antic

Col·laboració en les campanyes de vacunacions
Nova adquisició de desfibril·ladors per vehicles policials i
espais municipals

Serveis socials i habitatge:
Compra de 30 habitatges de protecció oficial
Elaboració pla local d’habitatge i subvencions habitatge
Nous ajuts al lloguer de primer habitatge
Tallers familiars de recursos emocionals
Manteniment de la xarxa de voluntariat
Seguiment i atenció presencial i telefònica a persones
vulnerables

Comunicació i atenció
a la ciutadania:
Nou audiovisual promocional del Castell de Penyafort
Pla d’unificació de la imatge gràfica per a xarxes socials
Renovació format agenda tradicional amb apartat notícies
Creació manual de comunicació i de plans editorials i nous
formats de continguts per a xarxes socials
Nova adaptació Agenda i revista Nosaltres

Seguretat:
Nou vehicle pel servei de policia de proximitat
Elaboració del Pla local de seguretat
Adequació normativa seguretat edificis municipals

Joventut i infància:
Brigada jove 4 persones
Atenció continuada i personalitzada a l’equipament Tangram
i al carrer
Nous canals de difusió familiar BOO Informa
Agenda d’activitats familiars
Nou Skate Park
Casal d’estiu grups reduïts i estables

Assessorament i suport a les persones en recerca de feina

Plans d’ocupació per a 14 persones
Projectes de reactivació industrial

Comerç:
Exempció de la taxa d’ocupació de via pública de taules i cadires
Impuls de la targeta de fidelització del comerç
Seguiment de la taula de comerç
Formació en digitalització i d’altres per a comerciants

Mercat:
Reducció de la taxa del mercat
Campanya de promoció 30 anys del mercat
Millora de la recollida de fracció orgànica del mercat
Seguiment de les mesures sanitàries amb la comissió del mercat

Educació:
Creació de cicles formatius a l’IES i un nou PFI
Increment de neteges i desinfeccions als centres escolars
Cessió d’espais municipals per facilitar la reducció dels
grups d’alumnat del curs 21-22
Augment de subvencions per a extraescolars artístiques
Rampa d’accessibilitat a l’escola Dr. Samaranch i tanca al pati
Renovació del paviment vinílic de la llar d’infants

Gent Gran:
Atenció telefònica personalitzada i seguiment a gent gran
Conveni amb el consorci sociosanitari per posar en marxa
pròximament el Centre de Dia
Nou projecte d’Aula cultural
Activitats esportives i artístiques
Reactivació dels tallers de Memòria

Nou espai de Cal·listènia al parc de la Piscina

Repartiment de plantes a domicili per recordar la Festa de la
gent gran

Augment de recursos per atenció psicològica per a joves i infants

Seguiment i suport a la residència les Espitlles

Aprovació del nou pla local de Joventut

Participació:
Procés participatiu per fer un mural i escriure frases literàries
als passos de vianants a la zona de la Biblioteca Municipal

Esports:
Col·locació vinils a l’entrada del pavelló
Renovació i arranjament del camp d’esports de la Tallada.

Procés participatiu pel nou estudi d’urbanisme amb
perspectiva de gènere

Suport a entitats esportives per la reactivació esportiva

Procés participatiu del Pla local d’Habitatge

Represa i ampliació de l’activitat a l’escola esportiva

Pressupostos participatius

Nous tallers de marxa nòrdica

Nou espai amb elements biosaludables al Parc de Llevant

Cultura:

Medi ambient:

XOCultural: projecte de promoció dels artistes locals

Prova Pilot recollida residus

Nova gestió i protocol de Festa Major

Arranjaments lleres fluvials zona Resclosa

Homenatge a Pau Casals i l’Himne a les Nacions Unides
i adhesió xarxa de municipis per la Pau

Instal·lació plaques fotovoltaiques a la Llar d’infants

Dinamització dels contes de la Quadra juntament amb
la Coordinadora de balls

Adquisició de vehicles de baixes emissions per serveis municipals

Represa de l’activitat cultural presencial
Augment de subvencions a entitats per a la reactivació
cultural
Nova figura renovada del Drac dels Monjos

Via pública:

Desaiguat de la rasa fonda
Estudi detecció olors: punts de mesurament en continu

Turisme i Patrimoni:
Nou espai patrimonial del Celler del Castell de Penyafort
Acabades zones de servei castell

Arranjament del Parc de llevant

Redacció, edició i maquetació del nou Conte de patrimoni
infantil

Nous espais d’esbarjo caní a Costa Dorada i la Ràpita

Arribada Maqueta del Xato

Inversions i millores en l’enllumenat públic

Nous productes turístics: Scape room Ciarga, visites
guiades musicades al Castell i Pack de benvinguda zona
autocaravanes

Control i seguiment de plagues: Bernat Marbrejat
Augment de recursos destinats a enjardinament
Millores en el Parc de la Rovira i Sardinyola
Adjudicació del projecte eix cívic Monjos-Vilafranca

Igualtat:

Estrena de la nova web de Turisme
Nou vídeo per les visites del CIARGA

Obres i serveis:

Projecte de recuperació de la Memòria de totes

Reparacions de voreres (aviació republicana, Joan Vidal i
Miró, parc patufet, Canigó, etc. )

Pla d’urbanisme amb perspectiva de gènere

Desaiguat carreró Muscarola

Creació dels Cercles de dones

Reasfaltat del camí de les fàbriques (costat de l’església)

Avaluació Pla Equitat per la ciutadania

Lavabos nous a les escoles velles de la Ràpita

Inici Pla igualtat de l’Ajuntament

Desaiguat i arranjament flonjalls davant Ajuntament

Prova Pilot xarxa punts liles quotidians i punt lila per Festa
Major

Accessibilitat carrer Sta. Tecla

Projectes d’igualtat i contra les violències masclistes amb
els centres educatius

Canvi de portes escoles velles de Cal Rubio

Campanya LGTBI
Continuïtat del seguiment i suport a dones víctimes de
violència masclista

Ampliació de desaiguat Camí del Fondo /Av. Catalunya
Col·lector a la Ràpita zona Cal Sendra
Pla director clavegueram
Porxo vehicles municipals

Accions del 2022

ACCIONS RELLEVANTS

Plans d’ocupació

Creació nou PFI i cicles formatius a l’IES pel curs 22-23

Brigada Jove

Diagnosi projecte Economia social: biblioteca de les coses

Ajuts emprenedoria i autònoms

Bonificació 40% IBI per instal·lació plaques fotovoltaiques
en domicilis particulars

Nous projectes promoció econòmica recerca de feina
Estudi del Pla d’Usos del Castell
Pla d’equipaments municipals
Millores en els parcs infantils de Passeig fluvial, 3 pins
i Cal Claramunt
Bonificació 95% IBI habitatges en lloguer social
Ajuts per al lloguer d’habitatges
Projectes plaques fotovoltaiques en equipaments
municipals
Noves campanyes reactivació comerç

Pla Especial usos sol no urbanitzable per sistemes
energies renovables
Continuació adequació normativa seguretat edificis
municipals
Posada en marxa del centre de dia
Millores CIARGA
Compra nou vehicle protecció civil
Renovació comptadors d’aigua
Inici del nou model de recollida de residus

PLANELL DE LOCALITZACIÓ DE LES INVERSIONS EN OBRES
Inversions en obres:

8. Execució obra eix cívic Monjos-Vilafranca

1. Eix cívic Cal Rubió Fase II

9. Ascensor escola Samaranch

2. Millora recollida aigües sector tres pins

10. Continuació neteja lleres: tram rasclosa sud

3. Lavabos jardí molí del Foix

11. Noves pistes de pàdel

4. Arranjament aparcament llar Monjos

12. Pressupostos participatius: espai vida

5. Ampliació voreres carrer Sta. Margarida

13. Reurbanització avinguda del centre

6. Portada aigua Espitlles

14. Arranjament despatxos 2a planta ajuntament

7. Obra projecte del centre d’interpretació del Camí
Ramader de Marina

15. Arranjament parets exteriors Molí del Foix
16. Alternativa camí vell de Ballestar
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Més informació a:
www.alteucostat.info
www.immaferret.cat

Segueix-nos a les xarxes:
@psc_smmonjos

@socialistesmonjos

@socialistesmonjos

