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El Castell Número 30 - març del 2017

Gestió municipal 2015-2017:
actuacions realitzades i actuacions en curs

E

l Pla de Govern és el document que marca els principals
eixos de l’actuació municipal durant el mandat actual.
Des del Govern municipal, tenint present que en breu es
compliran dos anys des de l’inici d’aquest mandat, es pretén
en aquesta pàgina, i com a bona pràctica de gestió municipal,

indicar quines són aquelles actuacions assolides i també
quines són les que estan en curs i pendents, per tal que els
veïns i veïnes del municipi en puguin fer avaluació.
El document complert del Pla de Govern és a disposició de
tothom al web www.castellviderosanes.cat.

En curs

Realitzades
- Reducció del deute municipal.
- No increment dels impostos.
- Rebaixa del tipus de gravamen de l’IBI respecte de l’inici del
mandat.
- Estudi de cobertura del municipi (TDT i mòbil).
- Foment dels plans d’ocupació.
- Conveni per accedir a la Xarxa Xaloc de Diputació -a través
de Martorell- per facilitar la recerca de feina.
- Nous canals d’informació amb l’Ajuntament (estrena del
servei de WhatsApp).
- Oficina d’atenció administrativa al Centre Cívic de Can
Sunyer i Valldaina.
- Creació de l’Agent Cívic
- Millora del manteniment dels camins rurals i espais urbans
- Llums d’emergència al cotxe de la Guàrdia Municipal
- Dotació de nou material a la Guàrdia Municipal
- Nous limitadors de velocitat als carrers en punts estratègics.
- Suport a la creació dels Voluntaris de Protecció Civil de
Castellví de Rosanes
- Noves línies d’ajuda a les famílies
- Realització periòdica d’enquestes ciutadanes
- Suport a les associacions
- Instal·lacions per a la pràctica del tennis-taula
- Diàleg amb els propietaris forestals i agrícoles
- Convenis amb altres municipis, entitats i administracions
supramunicipals (amb Martorell per temes d’empresa i
ocupació, adhesió a l’Associació per a la Mobilitat i el Transport Urbà, adhesió al Consorci de Turisme del Baix Llobregat,
etc.)
- Explicació pública de la situació econòmica de l’Ajuntament.
- Implantació de la Llei de Transparència.

Pendents
- Borsa de temps ciutadana
- Borsa local d’habitatge
- Nous usos de l’Ajuntament vell
- Clavegueram de Can Sunyer i Valldaina
- Agermanaments internacionals
- Usos de la zona d’equipaments de ca n’Abat

- Renegociació amb els bancs. Es reclama
judicialment l’anul·lació del ‘SWAP’ que
grava les arques municipals.
- Desplegament de la fibra òptica
- Explorar la gasificació del nucli antic
amb empreses energètiques.
- Millora del transport públic. Enquestes
ciutadanes i estudis amb suport de
l’AMTU
- Arranjament de l’accés a Can Sunyer i
Valldaina
- Estudi sobre la plaça del poble per
limitar el trànsit rodat en dies com caps
de setmana
- Millora en la senyalització viària
- Potenciar el reciclatge de deixalles
- Promoure la cultura i la identitat
- Arranjament coberta pista poliesportiva
- Millora de l’enllumenat públic
- Millora de la pista de skate
- Millora de la via pública
- Manteniment de boscos, torrents, jardins, parcs i indrets peculiars.
- Recerca de solucions de futur per a la
zona esportiva del Taió.
- Espai social de l’escola vella com a
possible ubicació per a una futura piscina
(estudi i consulta d’alternatives)
- Promoció del turisme
- Ampliació de la informació de convenis i
contractes al web.

Més enllà de les línies de treball recollides en el Pla de
Govern, l’acció municipal també té per objectiu donar resposta a aquelles necessitats que no són planificables, però que sí
que és necessari abordar amb urgència en el moment en què
sorgeixen. Entre aquests punts, durant el període 2015-2017
destaquen les següents accions:
- Abordatge integral de la problemàtica del servei d’aigua al
barri del Taió.
- Sanejament d’urgència de l’escarpat rocós pròxim a la
Cadireta per risc de despreniments.

