PLA DE GOVERN AJUNTAMENT CASTELLVÍ DE ROSANES
MANDAT 2015-2019

ÀREA DE GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT
Regidor: Carles Pitart Gràcia
Funcions transversals:
-Responsable polític de la figura del ‘Gestor de l’Ajuntament’
-Encarregat de la transparència, eficàcia i flexibilitat dels processos
Regidoria d’Hisenda
Polítiques concretes segons programa:
-Formació d’un equip financer, per elaborar un pla estratègic per sanejar els
comptes de l’Ajuntament. El regidor d’Hisenda, la tresorera, la tècnica
administrativa, la secretaria i veïns amb experiència elaboraran un pla per reduir el
deute municipal i així poder tenir una millor salut econòmica.
-Renegociació dels tipus d’interès dels préstecs actuals. Hem d’abaixar els tipus
impositius dels crèdits que té l’Ajuntament. Avui estan desfasats a l’alça.
-Compromís de no apujar els impostos i abaixarem l’IBI i el preu de l’aigua.
-Revisió del preu de l’aigua. Buscarem la gestió única de l’aigua a tot el municipi,
revisant els preus a la baixa.
Regidoria de Promoció Econòmica, Indústria, Comerç i Tecnologia
Polítiques concretes segons programa:
-Implantació de noves tecnologies: fibra òptica, 4G i mòbil. Demanarem a la
Generalitat un estudi de les cobertures de mòbil i TDT. Promourem l’allargament de
la fibra òptica pel municipi i al polígon industrial.
-Gas natural. Volem portar-lo al nucli antic. Parlarem amb les empreses que
l’instal·len i subministren.
-Fomentar els plans d’ocupació. Plans de formació. Des de l’Ajuntament
fomentarem els plans d’ocupació ja siguin amb recursos propis o amb recursos
d’altres administracions. Tant els treballadors de l’Ajuntament, com els veïns de
Castellví que ho necessitin, farem jornades de formació segons la necessitat i la
demanda que hi hagi.

-Borsa de treball local i de la Diputació. Cal que els veïns de Castellví tinguem un
lloc on poder-nos inscriure per trobar feina ja sigui al mateix poble com a la borsa
de treball de la Diputació de Barcelona, de manera activa.
Regidoria de Règim Intern
Polítiques concretes segons programa:
-Canal directe de tu a tu amb l’Ajuntament. Farem un canal via Internet/telèfon de
resposta ràpida a qualsevol pregunta o dubte que tingui el veí.
-L’Ajuntament a prop teu. Aproparem l’Ajuntament al Centre Cívic de Can Sunyer
uns dies establerts a la setmana o al mes (depenent de la demanda).
-Creació de l’Agent Cívic per ajudar en les accions públiques.
-Personal de l’Ajuntament.
Regidoria d’Educació i Infància
Polítiques concretes segons programa:
-Relació amb l’escola del municipi i les llars d’infants dels municipis veïns.
ÀREA DE GESTIÓ TERRITORIAL
Regidor: José Cara Escudero
Funcions transversals:
-Responsable del cos de vigilants i protecció civil
-Manteniment dels espais rurals i urbans
-Control de la qualitat i la viabilitat dels projectes i la seva adequació als espais.
-Gestió dels locals i infraestructures públiques
Regidoria d’Urbanisme i Mobilitat
Polítiques concretes segons programa:
-Millora en el transport públic. Millors horaris adaptats a la majoria de veïns. Volem
adaptar el transport públic a les necessitats de qui l’utilitza, millorant els horaris i el
servei.
-Arranjament de l’accés a Can Sunyer i Valldaina. És una obra prioritària per al
municipi.
-Tancarem l’accés rodat a la plaça del poble perquè sigui per als vianants els dies
festius.

-Millora de la senyalització viària. Revisarem i actualitzarem la senyalització viària
del municipi.
Regidoria de Seguretat Ciutadana, Civisme i Protecció Civil
Polítiques concretes segons programa:
-Potenciar el reciclatge de deixalles. Facilitant mecanismes de recollida de
proximitat. El reciclatge millora el medi ambient. Incidirem encara més en
l’educació ambiental i donarem més i millors mecanismes perquè tots siguem més
curosos amb l’entorn.
-Modificació i revisió dels horaris dels guàrdies municipals. Faran horari flexible i
treballaran també de nit.
-Llums d’emergència en el cotxe de la guàrdia municipal. És indispensable posar
els llums d’emergència al cotxe.
-Implantació de limitadors de velocitat. Posarem aquests limitadors en carrers on
els cotxes corren.
-Protecció Civil. Creació amb voluntariat. Ajudarem i col·laborarem en la creació
d’una Protecció Civil de Castellví amb voluntaris.
-Establir plans d’emergència d’actuació per a situacions climatològiques adverses.
-Donar als guàrdies municipals els instruments necessaris. Per realitzar de manera
més eficient la seva feina destinant-hi més recursos.

ÀREA DE PROMOCIÓ SOCIAL
Regidor: Josep Maria Mitjans Mitjans
Funcions transversals:
-Gestionar les associacions de Castellví, proveint polítiques de promoció
associativa.
-Enllaç entre l’escola i l’Ajuntament.
-Enllaç entre el casal de la gent gran i l’Ajuntament.
-Gestió de polítiques i procediments legals per promoure la participació ciutadana.
Regidoria de Benestar Social i Igualtat de Gènere
-Ajut a les persones. Desenvolupament del reglament d’ajut a les persones. SAD.

Regidoria de Participació Ciutadana
Polítiques concretes segons programa:
-Realització d’enquestes. Gestió del poble. Participació ciutadana. Farem
enquestes i si cal consultes populars per decidir temes importants que afectin al
nostre poble d’una manera molt objectiva.
Regidoria d’Associacionisme, Cultura, Esports i Joventut
Polítiques concretes segons programa:
-Borsa de temps (intercanvi de feines). Agent cívic. Volem crear la borsa de temps
entre veïns, on hi hagi un intercanvi de feines sense remunerar. Gestionat per
l’Ajuntament, i també entre veïns i Ajuntament.
-Fomentar i recolzar les associacions del nostre poble. Les associacions de Castellví
seran el motor cultural i social del nostre poble, recolzarem i ajudarem les
associacions. Crearem el responsable directe de la relació entre Ajuntament –
associacions, per fer més àgil qualsevol demanda.
-Promoure la cultura i identitat de Castellví. Promourem la cultura amb xerrades,
conferències, teatre i l’escola-taller, i defensarem la nostra identitat com a
castellvinencs.
-Recolzar i promoure l’esport castellvinenc. Realitzant activitats esportives i
recolzant a les associacions esportives del poble. Posarem taules de tennis-taula
(‘ping-pong’). Millorarem la pista de skate.
-Promoure activitats per als joves. Involucrarem als joves en el nostre poble amb
activitats per a ells. Farem ‘el mes dels joves’ on ells siguin protagonistes.
Regidoria de Serveis Municipals i Via Pública
Polítiques concretes segons programa:
-Pla de manteniment i millora de la via pública. Elaborarem i executarem un pla de
quatre anys per mantenir els carrers, voreres i espais públics i arranjar aquells que
ho necessitin.
-Atenció a l’habitatge. Oficina virtual. Obrirem una borsa d’habitatge per a aquells
que vulguin vendre, llogar i comprar pisos o cases en el nostre municipi.

Regidoria de Medi Ambient i Promoció Agrària
Polítiques concretes segons programa:
-Manteniment dels boscos, torrents, fons, jardins, parcs i indrets peculiars. El
patrimoni més important de Castellví és el nostre entorn i l’hem de cuidar. És per
això que farem jornades de voluntariat per mantenir nets els indrets destacats del
nostre municipi.
-Diàleg amb els propietaris forestals i agrícoles. Senyalització de camins. Gran part
d’aquest entorn de bosc és de propietat particular, ha d’existir un diàleg continu
amb aquests propietaris i arribar a acords per gestionar aquest bosc. Hem de
senyalitzar els camins públics per traçar itineraris pel nostre municipi.

ÀREA DE COORDINACIÓ
Regidor: Joan Carles Almirall
Funcions transversals:
-Coordinar les altres regidories, en busca d’una major eficàcia, rapidesa i flexibilitat.
-Gestió dels projectes; establir i repartir les funcions dels projectes polítics.
-Estudi de la viabilitat d’una nova piscina municipal o remodelació de l’existent.
Farem tres estudis per saber si és viable una piscina municipal. En cas que sigui
viable, els veïns decidiran on la volen i buscarem els recursos per fer-la. Mentre no
tinguem piscina es donarà un ajut per pagar l’abonament en piscines de pobles
veïns, en funció de la demanda.
-Clavegueram de Can Sunyer i Valldaina. Consulta popular: preguntarem als veïns
què volen fer amb el clavegueram. No imposarem cap clavegueram. Si es fa, no
serà de material ceràmic.
-Projecte zona d’equipament ca n’Abat. Participació ciutadana d’idees. Consulta
popular. Farem un procés obert de pluja d’idees, a tot el veïnat, del que surti
plantejarem dues propostes, per poder realitzar-ho quan tinguem recursos per ferho.
-Ajuntament vell. Centre cívic. Escola-taller d’activitats. Reconvertirem
l’Ajuntament vell en un centre d’activitats, tallers extraescolars on pares i fills
puguin gaudir d’un espai pel lleure, estudi, xerrades i conferències. Utilitzarem el
Centre Cívic i l’entorn per fer activitats pels nens.
-Zona d’equipaments del Taió. Arranjarem el sostre i la primera planta perquè els
veïns puguem gaudir d’un espai per fer qualsevol tipus d’activitat. Arranjarem la
pista de tennis per poder jugar-hi.

Regidoria de Cooperació Territorial i Projecció Exterior
-Buscar, gestionar i coordinar els convenis amb altres municipis, Diputació,
Generalitat.
-Buscar agermanaments amb municipis d’arreu del món.
Regidoria de Comunicació
Polítiques concretes segons programa:
-Explicació pública de la situació econòmica actual. Explicarem clarament com es
troba l’economia de l’Ajuntament.
-Garantirem i implantarem la transparència municipal. És necessari explicar el que
es fa dins de l’Ajuntament a tothom.
-Explicació via web de les adjudicacions, els contractes i els convenis públics.
Regidoria de Coordinació de barris
Coordinar les regidories transversals dels barris de Castellví de Rosanes.
Els regidors dels barris han de ser l’enllaç més directe entre els nuclis urbans i
l’Ajuntament, ja que són la figura política del barri; han de mantenir una
comunicació constant amb els veïns i portar les problemàtiques al regidor de
l’àrea corresponent. El Regidor de Coordinació de Barris és el responsable del bon
funcionament d’aquestes regidories; donar una resposta ràpida als problemes;
establir i repartir quina és l’àrea corresponent, estar atent del bon
desenvolupament del projecte i valorar l’efectivitat.
-Regidoria nucli antic
-Regidoria barri el Taió
-Regidoria Can Sunyer-Valldaina
-Regidoria Miralles-Els Àngels
Regidoria de Turisme
-Promoció del turisme a Castellví de Rosanes. Coordinació amb les associacions,
museus i medi ambient per tal d’atraure un turisme sa a Castellví.

