
PRESENTACIÓ 

EL DIA 22 DE MAIG, TENIM L’OPORTUNITAT D’ESCOLLIR DEMOCRÀTICAMENT, QUI 

VOLEM QUE GOVERNI EL NOSTRE MUNICIPI DURANT ELS PROPERS QUATRE ANYS. 

EL GRUP DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, ENS POSEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ PER 

ASSUMIR AQUESTA ACCIÓ DE GOVERN AMB RIGOR, SERIOSITAT I SOLVÈNCIA. VOLEM 

TREBALLAR PER VOSALTRES.  

EL MOMENT ES DIFICIL PERÒ ENGRESCADOR, SOM CONSCIENTS QUE DURANT ELS 

PROPERS ANYS HI HAURÀ LIMITACIÓ DE RECURSOS, PERÒ AMB VALENTIA, INICIATIVA I 

DEDICACIÓ PERSONAL ENS EN SORTIREM. 

VOLEM INICIAR AQUESTA NOVA ETAPA INCORPORANT  GENT NOVA, AMB MOLTA 

IL·LUSIÓ I  NOVES IDEES, TAMBÉ RECOLLINT TOT EL QUE ENS FEU ARRIBAR. 

PER AIXÒ TENIM: 

OBJECTIUS: PROCURAR PEL BENESTAR DE LES PERSONES EN TOTS ELS ÀMBITS.  

REPTES: FER EL MÀXIM QUE POGUEM AMB ELS  RECURSOS QUE TINGUEM;  HI 

POSAREM TOT EL NOSTRE ESFORÇ. 

IL·LUSIONS: APROPAR I OBRIR L’AJUNTAMENT AL POBLE PERQUÈ TOTS ENS HI 

POGUEM SENTIR MÉS IDENTIFICATS. 

OFERIMENTS: LA NOSTRA FORÇA EL NOSTRE TREBALL EN EQUIP LA NOSTRA COHESIÓ 

DEMOSTRADA AQUESTS ÚLTIMS QUATRE ANYS. 

 NECESSITATS: ESCOLTAR-VOS PER CONEIXER MÉS D’ APROP LES VOSTRES 

INQUIETUDS, DESITJOS I RAONAMENTS.  

 FINALITATS: MILLORAR ELS RECURSOS PER LA GENT GRAN, ELS JOVES, LES FAMÍLIES, 

ELS INFANTS, ELS NOUVINGUTS.... 

 OBLIGACIONS: PROCURAR PER LA CONTINUITAT DE LES NOSTRES EMPRESES, 

COMERÇOS, PAGESIA.....  

 PRIORITATS: TREBALLAR PER TOTHOM SENSE EXCLUSIÓ I FER-HO AMB 

TRANSPARÈNCIA, HONRADESA,  MODERNITAT I OBERTURA . 

 DESITJOS:  DISFRUTAR DE LA VOSTRA PARTICIPACIÓ EN TOTS ELS PROJECTES DEL 

MUNICIPI, COMPTAR AMB LA VOSTRA COL·LABORACIÓ.  

REALITATS:  EL NOSTRE ESFORÇ PER IMPULSAR ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES  

PERQUÈ SIGUIN UN REFERENT DEL MUNICIPI. 

SOMNIS:  ENCOMANAR-VOS LA IL·LUSIÓ PER FER  JUNTS EL NOSTRE  PROJECTE. 



QUINA ÉS LA SITUACIÓ ACTUAL ? 

ELS INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT PEL 2011, SON ELS MATEIXOS QUE ELS DEL 2010.     

DESCONEIXEM QUANTS DINERS VINDRAN DEL PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis)  

DESCONEIXEM SI HI HAURAN SUBVENCIONS O NO,  I SI ARRIVARAN LES PENDENTS.  

PER TANT,  EN AQUESTS PROGRAMA ELECTORAL, QUE ÉS PER QUATRE ANYS, NO US 

FEM  GRANS PROMESES, EL QUE SI US ASSEGUREM ÉS UNA BONA GESTIÓ EN TOTS ELS 

ÀMBITS. 

BENESTAR SOCIAL i SANITAT 

Revisar per millorar,  els serveis que s’ofereixen a nivell municipal: Centre de dia, amb 

totes les prestacions,  Teleassistències i  Serveis Socials en general. 

Treballar pel benestar de la Gent Gran . 

Adequar els Casals a la realitat actual i fer-los més participatius.  

Posar a disposició dels casals de Gent Gran, programes per fomentar l’activitat física. 

Impulsar i/o incrementar l’accés de les persones grans a les noves tecnologies i 

millorar les instal·lacions que hi ha als Casals pel treball en xarxa. 

Ajudar a les persones i famílies que tinguin necessitats. 

Estar al costat dels professionals de la sanitat. Demanar la seva col·laboració per fer 

programes de prevenció de la salut.  

ENSENYAMENT: 

Participar en els actes i programacions dels centres escolars i fer-los partícips de les 

activitats que es facin al municipi.  

Vetllar per la futura ampliació de l’escola. 

L‘Escola i la Llar d’Infants, son la nostra prioritat i treballar pel bon funcionament i 

comoditat de tots els usuaris, alumnes, professors i famílies. 

Col·laborar estretament amb les AMPAS. L’ensenyament i l’educació és cosa de tots, 

no només de l’escola. 

Treballar amb els programes d’igualtat d’oportunitats i cohesió social.  Vetllar perquè 

el jovent del municipi no és quedi al marge dels estudis obligatoris. Els cicles formatius, 

batxillerat i universitat han d’estar a l’abast de tots. 

CULTURA: 



Promoure activitats culturals i festives adequades a totes les edats i a les famílies. 

Elaborar un calendari anual d’activitats a nivell de municipi.  

Preservar i promocionar les tradicions ja arrelades i fer recerca  i recuperació d’altres. 

Tenir cura de la conservació i promoció de tot el patrimoni cultural municipal. 

Vetllar per la conservació i divulgació del patrimoni industrial. Condicionar espais i 

adaptar-los, omplir-los de continguts històrics per ampliar l’oferta  als visitants. 

JOVENTUT: 

Promoure la creació d’un centre format per adolescents i joves de diferents edats i 

posar en comú idees, suggeriments, inquietuds, propostes... 

Crear una xarxa on tot el jovent del municipi s’hi pugui connectar per  rebre informació 

de totes les activitats culturals, tradicionals, esportives i les que és programin des de 

les diferents entitats socials,  també per fer recerca d’ informació i orientació laboral . 

Millorar els equips informàtics del Punt 16. Promoure-hi activitats online . Fer-lo un 

lloc de  referència i de consulta sobre els estudis que els nostres joves vulguin cursar. 

Endegar un procés de participació amb infants i adolescents per conèixer quines son 

les mancances i necessitats del municipi des de la seva perspectiva. 

Organitzar i coordinar amb sanitat, xerrades pels joves sobre temes de drogues i salut.  

ESPORTS: 

Treballar per estendre la pràctica de l’esport, pels beneficis que aporta per la salut i 

per ser un element important per a la cohesió social. 

Condicionar  un carril bici que uneixi Sant Vicenç, Vila-seca i Borgonyà. 

Promocionar les disciplines esportives actuals, i donar resposta a les  noves propostes 

que ens puguin arribar. 

Potenciar l’ús dels espais esportius durant les hores del dia que no s’utilitzen. 

GOVERNACIÓ I SERVEIS:  

Treballar per la seguretat del municipi i per les persones que hi vivim. 

Millorar la senyalització de transit tan vertical com horitzontal, caldrà veure el pla de 

mobilitat. 

Mantenir els serveis ja existents i millorar-los d’acord amb les necessitats i recursos. 

Netejar i endreçar els carrers,  places i zones verdes del municipi.  



Fer les obres de manteniment i conservació que calgui  en els edificis municipals. 

Per tal de millorar tots els serveis municipals externs, ens asseurem amb les empreses 

que els presten per trobar solucions a temes que no estan ben resolts.  

COMERÇ, INDUSTRIA I TURISME: 

El Comerç cohesiona i du a terme una  tasca social als pobles. Ens preocupa el comerç 

local, estar al costat i buscar junts formules per revitalitzar-lo serà una tasca important. 

Dinamitzar primer i promocionar desprès el nostre municipi més enllà de l’àmbit local.  

Divulgar el nostre entorn històric - paisatgístic i potenciar que sigui conegut i visitat. El 

sector turístic pot ser molt  important  pel comerç. 

Les  Indústries del municipi son  l’eix de la nostra economia.  Cal cooperar-hi perquè 

puguin adequar les seves instal·lacions, tan en la millora mediambiental com per la 

creació de llocs de treball i generació de riquesa. 

Serem diligents amb el tràmits que depenguin de l’ajuntament. 

ENTITAS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA: 

Recolzar les entitats i associacions existents,  elles son el motor de dinamització del 

municipi.   

Promoure l’associacionisme: Qui tingui nous projectes trobarà en nosaltres una bona 

predisposició i col·laboració.  

Apropar l’acció de govern a la ciutadania: Un ajuntament  obert a tothom pròxim  en la 

gestió,  amb transparència i accés a la informació. 

Plens municipals oberts a la participació ciutadana. 

MEDI AMBIENT I AGRICULTURA I RAMADERIA 

Fomentar les energies renovables i les instal·lacions per estalvi d’aigua, especialment 

en edificis de nova construcció. 

Valorar el reciclatge que s’està fent actualment per millorar la recollida selectiva. 

Vetllar per la millora del medi ambient en tot allò que sigui possible i d’abast 

municipal. Lluitar contra el que representi una agressió pel medi ambient, 

Obrir l’administració al sector agrari i ramader. Buscar punts de connexió i proximitat 

per poder-hi col·laborar. 

NOVES TECNOLOGIES: 



Promoure una xarxa sense fils en els equipaments municipals per connectar-los amb 

l’objectiu de constituir una autèntica xarxa cooperativa municipal. 

Crear unes zones Wifi d’accés lliure als ciutadans, prestat per un operador de 

telecomunicacions.  

Utilitzar les noves tecnologies per informar i millorar la comunicació en tots els àmbits  

del municipi.  

Millorar el servei de la xarxa actual de guifi. 

 

 

OBRES A FER: 

Remodelació del teatre de Borgonyà. 

Primera fase de remodelació del Casal de Sant Vicenç. 

Aprovar definitivament el POUM. 

Vetllar perquè la potabilitzadora  es dugui a terme, també el col·lector 

d’aigües residuals de Borgonyà i Vila-seca. 

Asfaltar alguns carrers del municipi. 

Negociar amb la Diputació, la rotonda  de la zona escolar i esportiva. 

Treballar per aconseguir el Pla de Barris. 

Finalitzar la zona verda de la Serra del Jolis.  

 

 

 

 

 


