URBANISME

Objectius:
Fer una Altafulla equilibrada, a mida de les persones, on l’activitat
comercial i veïnal es pugui fer majoritàriament a peu,
amb un
desenvolupament que incrementi la qualitat de vida de la ciutadania i la
qualitat de l’entorn físic, tot seguint les directrius urbanístiques que el pla
territorial del Tarragonès marca.
.
Recursos
Grup de Medi Urbà del Consell de participació, com òrgan de participació
ciutadana. El Consell estarà format per membres d’associacions, persones
individuals, representants polítics, etc. del municipi.
Comissió municipal d’urbanisme.
Personal tècnic municipal
Accions
 Dur a terme, abans de l’estudi i aprovació dels pressupostos
municipals, d’un procés de participació, per tal de rebre les
necessitats en el terreny d’obres públiques i urbanisme per planificar
les inversions del següent any.


Realitzar, conseqüentment, intervencions micro-urbanístiques
planificades que millorin l’espai públic (voreres, arbrat, mobiliari
urbà, enllumenat, vialitat, etc.) dels barris,.



Desenvolupament del Pla Especial de la Vila Closa, amb mesures de
mobilitat, (pacificació del transit, pàrquings, etc.), micro-urbanisme
i embelliment, estimulant també la iniciativa privada mitjançant
ajuts o subvencions.



Reforma i adequació a les diferents necessitats del municipi en
relació a equipaments públics de La Violeta i de l’edifici de l’antic
hospital, per tal de ajudar a dinamitzar la Vila Closa.



Desenvolupament Pla Especial del Barri Marítim, amb mesures de
mobilitat, micro-urbanisme i embelliment,
estimulant també
la
iniciativa privada mitjançant ajuts o subvencions. Construcció dels
dipòsits per evitar els aiguats a Baix a Mar.



En funció dels recursos municipals, continuar la construcció de la
xarxa d’aigües pluvials per tot el municipi, la millora en la instal·lació
i eficiència de l’enllumenat públic.



En funció dels recursos municipals i de les subvencions possibles,
construcció de piscina municipal coberta.



Amb la participació dels agents socials del municipi obrir un procés
per tal de decidir l’ús i manteniment dels locals municipals existents
tinguin o no ús adjudicat.



Foment de la regeneració i rehabilitació d’habitatges en el nucli urbà
amb increment de la densitat, si cal, tal i com preveu el pla
territorial, per tal de fomentar la creació de comerç i altres negocis
(seguint el model del carrer Mossèn Miquel Amorós)

