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ÀREA ECONÒMICA

COMUNICACIÓ

MEDI AMBIENT I PARTICIPACIÓ

• Equilibri pressupostari estructural, fent
que les despeses ordinàries (personal,
consums i subministraments corrents, etc.)
quedin coberts amb els ingressos ordinaris,
controlables i no estacionals
• Liquidació pressupostaria del 2011,
incrementant el romanent positiu, reduint
deute i agilitzant els pagaments a
proveïdors.
• Actualització de les ordenances fiscals,
aprovació d’uns pressupostos per 2012
rebaixant la despesa corrent.
• Assumir gran part de la retallada de
subvencions i partides de la Generalitat i
l’Estat per a despeses socials i educatives.
• Garantir l’equilibri pressupostari després
de la forta rebaixa de valor patrimonial del
cadastre fent una reducció de la despesa i
fixant nous coeficients de l’IBI.
• Lliurament de documentació econòmica
al Consell de Participació
• En les ordenances fiscal, com en el
pressupost de 2012, un membre del
consell de participació ha estat present en
la comissió municipal.
• Inclusió d’una partida de pressupostos
participatius.
• Reduir la despesa d’energia del municipi
• Adhesió al conveni de l’Associació de
Municipis per a millorar la gestió i reducció
de la despesa de l’energia elèctrica en
espais públics
• Posada en marxa sistema wimax per reduir
cost de telecomunicacions informàtiques.

• Garantir que la ciutadania d’Altafulla
estigui informada i tingui accés a la
informació.
• Propera posada en marxa de
les noves web de l’ajuntament per
informar de qualsevol esdeveniment.
• Procés per incorporar el 2.0 amb
una renovada pàgina web i que
permeti diversos tràmits municipals.
• Propera posada en marxa d’un
sistema d’accés a Internet sense cable
i accés wifi en espais municipals.
• Creació d’un gabinet de comunicació
municipal i incorporació a la xarxa de
televisió digital municipal TAC 12.

• Plantació de més de 80 arbres als escossells buits del
municipi (projecte guanyador de la votació que es va fer a la
ciutadania de propostes del Consell de Participació).
• Aprovació pel Ple de l’inventari i senyalització dels camins
• Instal•lació de megafonia inalàmbrica a la platja
• Conveni de col•laboració Ajuntament-Associació
Mediambiental La Sínia per a la custòdia del curs baix del riu
Gaià
• Arranjament pàrking RENFE amb plantació 70 moreres i
limitació de la zona amb tanca perimetral
• Exigència de neteja de solars i de piscines als seus propietaris
(per evitar risc d’incendis, rates i mosquit tigre) i seguiment i
tractament de palmeres afectades per la plaga del morrut
• Conveni per el disseny i guarniment amb arbres, plantes i
flors de la rotonda davant la benzinera
• Disseny amb carreus romans i vegetació de la rotonda
davant de C/ Traginers
• Planificació de neteja i conservació dels parcs municipals i
zones verdes.
• Horts ecològics a les escoles
• Programa d’activitats d’educació ambiental a les escoles a
través de tallers (Limonium)
• Audiències públiques
• Creació i aprovació de l’Ordenança de Civisme
• Estudi de mobilitat: Setmana de la mobilitat
• Senyalització horitzontal en els passos de vianants
• Senyalització vertical per a diferents punts del poble
• Nova creació d’aparcaments per a discapacitats
• Planificació del canvi de sentit i reconversió de varis carrers
en sentit únic per tal d’afavorir la mobilitat, crear noves places
d’aparcament i augmentar la seguretat dels vianants
• Aparcaments de bicicletes a les escoles
• Càmeres de videovigilància (cctv): Recordatori i regulació
per el compliment de la normativa sobre cctv.

RESIDUS
• Millorar la gestió, l’educació
ciutadana i disminuir la despesa
• Racionalització en la recollida
amb repàs dels contenidors
soterrats evitant acumulació de
brossa
• Assumir el control de residus
al litoral que ha deixat de fer la
Generalitat impulsant un servei
municipal
mancomunat
de
“pelicano”
• Lliurament del diploma com a
reconeixement al municipi del
Tarragonès amb més recollida de
brossa selectiva.

Coherència, lideratge i bon govern.
Amb aquest lema ens presentàvem a les
eleccions i després d’un any molt intens
el millor que podem dir és que ho hem
complert. Coherència a l’hora de
fer allò per el que se’ns va votar: una
política de poble amb projecció de país,
que prioritza els aspectes de defensa de
l’estat del benestar, que impulsa inversions
i que no es paralitza davant de la por ni de la
crisi, ni d’aquells que ens voldrien intervenir -no per
motius econòmics sinó ideològics- des del govern central.
Lideratge per fer front a les negociacions i a la representació al més alt
nivell, amb la valentia i la decisió necessàries per adoptar allò que s’ha de fer
sense mirar si millora o empitjora les nostres expectatives electorals.
Bon govern, ja que només en un any hem culminat fites que esperàvem
aconseguir en un mínim de 4 anys. La revisió del cadastre, el batxillerat, el
programa bon dia, els concerts de qualitat, les festes populars de referència,
portar el festival Barnasants, obrir el castell a la ciutadania per a esdeveniments,
la tercera fase de Marquès de Tamarit, culminar l’arribada del bus 9, que tots els
trens regionals s’aturin a Altafulla, ser la capital de l’esport escolar i de base del
Tarragonès... i mantenint un poble net amb serveis de qualitat envejables per a
altres poblacions.
Tot això ha estat possible gràcies a l’esforç de TOT l’ajuntament i d’un pacte amb
el grup del SI que ha fet més fàcil l’acció de govern.
Altafulla és membre del Consell de Cent de Catalunya (els cent alcaldes més
destacats de Catalunya), hem portat el nom d’Altafulla a altes cotes de promoció
política i mediàtica. Hem fet que cadascuna de les accions de pes es convertissin
en un referent per a altres municipis, com la consulta per fer-nos de l’AMI
(l’Associació de municipis per a la Independència), les Audiències públiques i més
darrerament el vist i plau a la revisió cadastral. Un poble amb bona salut, amb una
gran autoestima i amb l’optimisme necessari per a superar tots els obstacles i per
a projectar noves fites que faran que Altafulla sigui sinònim d’embruix.

Altafulla, un exemple
de poble optimista
i que embruixa
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ESPORT PER A TOTHOM

• Classes de manteniment diàries
• Promocions per als usuaris
• Ampliació de l’horari del poliesportiu
• Accés de noves entitats per a la
utilització del pavelló.
• Presència de l’esport a la festa major:
cursa de BTT per relleus, travessa de
caiacs, torneig de tennis taula.
• Marxa dels Castells amb promoció
del patrimoni cultural i paisagístic.
• Senyalització dels camins públics
d’Altafulla
• Triatló d’àmbit nacional amb foment
de la iniciació en aquest esport.
INICIACIÓ ESPORTIVA
• Sessions de curses d’orientació a

TURISME

les escoles
• Campus d’estiu, nadal i setmana
santa de futbol sala i de bàsquet
• Sessions de tecnificació de la
federació de Tarragona de bàsquet
• Organització, conjuntament amb
el consell esportiu del Tarragonès,
de les finals territorials de futbol
sala i la final dels jocs esportius de
curses d’orientació.
•
Organització,
conjuntament
amb les AMPA de les trobades de
bаdminton i de tennis taula i del
Cross del Roquissar
• Impuls definitiu a la vela escolar.
• Subvenció equitativa per a les
dues escoles.

• Altafulla com a marca de qualitat
• Augmentar la promoció de la marca Altafulla
als mitjans.
• Ampliació de les Jornades Gastronòmiques,
de la Fira d’Artesans i recuperació de l’esperit
de la Nit de les Bruixes.
• Rentabilitzar i potenciar la participació en el

• Curs de formació per als mestres
de les escoles d’Altafulla
ENTITATS ESPORTIVES
• Suport a les entitats en l’organització
dels seus esdeveniments
Cursa 1 de maig
Campionats de Catalunya de vela
Campionats de Futbol Sala
Trobada de bàsquet de La Portalada
Beach Volley Altafulla
Torneigs de domino.
• Cursos de Primers auxilis
INSTAL·LACIONS
• Pavelló: instal•lació dels motors
de les cistelles. Nous camps

Consorci Turístic Tarraco Romana.
• Tarraco Viva i Tarraco Taula.
• Millora de la col·laboració amb Museu
Arqueològic de Tarragona (Vil·la romana dels
Munts).
• Concerts al castell de Montserrat
• Denúncia de la situació insostenible del
Consorci turístic Baix Gaià.

transversals de bàsquet. Reparació
de les màquines. Instal•lació del
servei de bar.
• Camp de futbol: millores a
l’entorn del camp. Nous lavabos i
arranjament dels vestidors.
• Piscina municipal: rampes per a
discapacitats i espai tancat per a
material.
• Parcs municipals: noves porteries
i cistelles a Brises. Cistelles al
parc de Safranars i reparació de
les existents en altres parcs del
poble. Tirolina i mini porteries al
Roquissar.
• Elaboració del mapa d’orientació
de la muntanya de Sant Antoni

• Marxa dels Castells del Baix Gaià.
• Seaway,
• Parc aquàtic.
• Nou plànol d’Altafulla amb itineraris i llocs
d’interès
• Aplicació turística per a mòbils.
• Que tots els trens regionals s’aturin a
Altafulla.

