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3

Sostenibilitat

Dedicació del 0,3% de l’IBI a projectes de sostenibilitat municipal
Actuació no iniciada

Actuació en estudi

Execució del Pla de les hortes
Incentivar l’ús de les energies renovables
Bonificació dels projectes d’energia solar

Actuació preparada per a la seva execució

Actuació executada o en estat d’execució

Construcció de la nova deixalleria municipal
Implantació del nou sistema de recollida de residus porta a porta
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Infància
i Joventut

5

Educació

Desenvolupament del PEP
Fomentar l’escola de famílies
Desplegament de les accions de la Regidoria d’Infància i Joventut

Promocionar més l’oferta educativa

Promoció del Consell d’Infants

Impuls de la beca Montserrat Cases

Desplegament del Pla Local de Joventut

Millora de les instal·lacions de l’escola

Desenvolupament del Consell de Joventut

Suport a l’AMPA/AFA

Promoció de l’Espai Jove

Reforç del compromís amb la llar d’infants

6

Igualtat

7

Espai públic
i urbanisme

Impuls d’una formació en matèria d’igualtat

Priorització de les actuacions urgents de conservació de la via
pública

Desenvolupament del Pla d’Igualtat

Treball permanent per a uns espais urbans dignes

Revisió del nomenclàtor

Reforma urbanització de Can Rabassa

Promoció de l’associacionisme femení

Instal·lació de papereres i zones d’higiene canina

Desplegament d’accions LGTBIQ+

Revitalització del nucli antic

Adaptar la documentació als nous models

Foment de l’ús de la bicicleta

Execució del protocol d’actuació davant agressions de gènere

Arranjament del parc infantil de l’avinguda Coronel Estrada

Foment de la igualtat en entitats i activitats

8

Seguretat
ciutadana

9

Participació
ciutadana

Promoció d’un cos de Policia Local de proximitat

Promoció del Consell d’Entitats

Desenvolupament de la Taula de Seguretat Ciutadana

Replantejament del model de participació ciutadana

Suport i col·laboració amb els cossos de Protecció Civil i ADF

Participació de la població en la presa de grans decisions

10

Gent gran

11

Acció social,
salut i solidaritat
Desenvolupament de la Taula d’Agents Socials i de la Taula de
Salut (Taules de Comunitat)
Pla contra la Pobresa i l’Exclusió Social
Augment dels recursos econòmics per a les urgències socials

Construcció del Centre de Dia
Reforç de l’acompanyament a la gent gran
Promoció del vincle amb els infants
Millora del servei de teleassistència
Col·laboració amb l’Associació de la Tercera Edat
Impuls d’una borsa de voluntaris per a l’acompanyament a la gent
gran

Prevenció de situacions de maltractaments
Construcció del nou CAP
Impuls de les jornades trimestrals d’acollida
Col·laboració amb les entitats locals d’assistència social
Suport a les campanyes anuals de donació de sang
Participació en programes de cooperació
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Gestió econòmica

13

Impuls d’una programació cultural estable
Foment de la memòria històrica
Promoció d”Hostalric Palau de Pedra”, himne oficial d’Hostalric
Replantejament del contingut de la Fira de Sant Miquel
Aposta per un model de Festa Major més popular
Foment de la cultura i els balls populars

Aposta pel rigor i la planificació en la inversió pública
Promoció d’una agenda d’activitats periòdiques a la Biblioteca
Convocatòria d’una audiència pública anual
Promoció de plaques identificatives dels noms de les cases
Contractació d’una auditoria econòmica
Impuls d’un programa de bonificacions fiscals

Aposta per la Fira Medieval com a gran esdeveniment de
promoció

Revisió de l’IBI

Organització d’activitats en el marc de les festes nadalenques

Fraccionament dels impostos municipals
Promoció de la col·laboració público-privada per a millorar
l’eficàcia en la prestació dels serveis i les inversions

Cultura i tradicions
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Esports

15

Formalització del pacte de comerç
Promoció de l’obertura de nous locals comercials

Desenvolupament del Consell Municipal d’Esports
Professionalització de les entitats esportives
Suport i reconeixement als esdeveniments esportius locals

Millora de l’accessibilitat, la senyalització i les infraestructures
dels polígons industrials
Viver d’empreses i coworking
Revisió de la situació actual del mercat municipal

Inversions en els equipaments esportius. Fase 1: accés,
consergeria i entrada principal
Inversions en els equipaments esportius. Fase 2: accés,
consergeria i entrada principal
Inversions en els equipaments esportius. Fase 3: accés entrada P1
i P2 i arranjament fins a l’entrada de la terrassa, bar i pàdel
Inversions en els equipaments esportius: tancament P2
Habilitació de circuits esportius per camins de la vila i l’entorn
Manteniment i millora de la Piscina Municipal

Comerç, empresa
i emprenedoria

16

Treball

17

Entitats
i associacions

Impuls de mesures d’ajuda a la contractació
Promoció d’una borsa de treball vinculada a empreses locals
Desplegament de l’Oficina de Desenvolupament Local

Habilitació d’un Centre cívic i social a Ca les Hermanes
Aprovació d’un nou reglament de subvencions
Promoció del Consell d’Entitats

Turisme, patrimoni i comunicació
18

Turisme,
patrimoni
i comunicació

19

Promoció d’una oferta de pernoctacions per a visitants
Desplegament del Pla Estratègic del Castell-Fortalesa
Reubicació de l’Oficina de Turisme
Reformulació de la Domus Sent Soví com a Centre de Promoció
Turística i Cultural
Impuls a l’Ecoturisme
Reforç de l’Àrea de Comunicació
Impuls d’un nou portal web
Millora de la comunicació institucional
Execució de les campanyes d’excavacions arqueològiques
Replantejament de les rutes turístiques per a generar un major
impacte en el comerç local
Millora de la freqüència horària de trens i altres transports
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Desplegament del Pla Local d’Habitatge

21

Bon Govern

Impuls de la borsa d’habitatges de lloguer
Desplegament dels programes d’ajuts per a la reforma i
rehabilitació d’edificis i façanes degradats

Impuls de la transparència i foment del bon govern
Reforç de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
Promoció de la figura del Síndic Municipal

Habitatge

Disseny d’un nou portal web municipal més accessible i adaptat a
tots els tràmits i consultes telemàtiques

Segueix-nos a

Ajuntament d’Hostalric - C/Raval, 45 - Hostalric (CP 17450)
Tel. 972 864 011 - fax 972 865 276
hostalric.cat

