Eleccions municipals 2019

La nostra proposta pels propers anys,
per les persones i pel nostre poble.
Per fer-ho possible, SEGUIM!

Pensant en les persones
Infants i joves
Educació
· Promoure ajuts econòmics per a joves que estudien fora vila.
· Gestionar els recursos i espai de l’Institut Joan Puig i Ferrater
i l’Escola Abel Ferrater, amb el Departament d’Educació.
Feina
· Crear un Pla d’Ocupació Local per Joves Estudiants,
per treballar durant l’estiu en diferents àmbits.
· Facilitar les pràctiques d’estudiants a l’Ajuntament.
· Oferir un curs d’Economia i Emprenedoria Personal
per a joves a partir de 16 anys.
Habitatge
· Iniciar un programa de Lloguer Jove en habitatges del nucli antic.
· Estudiar la creació de l’Escola Taller Jove.
Oci i lleure
· Promoure crear un Esplai Infantil amb les entitats de lleure.
· Continuar renovant els gronxadors dels parcs públics.
· Fomentar els jocs tradicionals infantils en les activitats
organitzades per l’Ajuntament.
· Promoure una Comissió de Joves per organitzar el Selvaestiu,
el Parc de Nadal o unes Barraques a la Festa Major d’Estiu,
i oferir-los formació i assessorament.
· Crear el “Petit Rodamón” i el “Rodamón Jove”, per programar sortides
a llocs d’interès i espectacles culturals.
· Crear línies d’ajuts per estudiar a l’Escola de Música Municipal
o formar part dels clubs esportius del poble.

Gent Gran
· Ampliar la Residència Pública El Vilar i assolir els dos terços
de places públiques.
· Crear el Punt d’Acompanyament de la Gent Gran,
amb els voluntariat de les entitats.

Millorar la Selva del Camp
Esport, oci i lleure
· Promoure Jornades d’Iniciació a l’Esport a les instal·lacions
del Gil Cristià, amb la col·laboració dels clubs.
· Incloure l’accés a la piscina d’estiu dins l’abonament del Pavelló.
· Ampliar de forma coherent i segura els carrils bici.

Cultura
· Convertir el Gil Cristià en un espai creatiu de referència.
· Promoure el Misteri de la Selva com a referent cultural-religiós
i fer-ne “Bé d’Interès Local”.
· Seguir apostant pels mitjans de comunicació locals.
· Convertir el teatre de la Defensa Agrària en un equipament modern
i de referència.
· Habilitar l’antic edifici de l’Escorxador per a un nou ús pel poble
que es decidirà en una consulta popular.
· Convertir l’espai del carrer Forn Nou en una exposició permanent
dels antics oficis selvatans.
· Recuperar l’espai dels rentadors i obrir-los al públic.
· Convertir el mòdul exterior del Castell en Oficina de Turisme.
· Promoure una Jornada Popular de Cuines i Cultures del món,
amb les aportacions dels veïns i veïnes de la Selva.

Medi Ambient
· Liderar una Taula de Mobilitat Sostenible de l’Estudiant,
amb els pobles veïns.
· Invertir en energia neta al Pavelló i a les piscines cobertes.
· Millorar el percentatges de reciclatge,
conscienciar la població i l’entorn productiu.
· Promoure i premiar l’ús de la Deixalleria.
· Construir una nau magatzem a la depuradora vella
per centralitzar els diversos locals utilitzats actualment.
· Convertir el mas de la Rasa d’en Batlle en un espai educatiu
de natura i medi ambient.
· Adequar l’eficiència energètica de l’Escola de Música Municipal.

Societat
· Potenciar els centres especials de treball i empreses d’inserció
i integració laboral per a persones amb diversitat funcional.
· Millorar les aportacions a la cooperació i solidaritat
amb un acord bianual.
· Adequar un pis d’acollida per a menors nouvinguts,
oferir-los formació i acompanyament perquè participin
en les entitats del poble.
· Treballar per incrementar el nombre de metges de família
al CAP la Selva, d’acord amb el Departament de Salut.

Comerç
· Promoure el comerç local, amb les associacions de comerciants
i empresaris.
· Crear la Taula Industrial de la Selva del Camp.
· Dissenyar una marca pròpia pels polígons industrials
i promoure la presència a fires.
· Instal·lar panells informatius en els polígons industrial
amb informació i ubicació de les empreses.
· Dissenyar plans d’ocupació local sostenibles i amb continuïtat.
· Incentivar la creació de cooperatives de treball responsable.
· Crear una línia d’ajut per els nous emprenedors.
· Incloure a l’app promoció de les ofertes dels comerços locals.
· Potenciar el consum d’alimentaris locals de quilòmetre zero,
sobre tot als menjadors escolars i de la residència.
· Incentivar la població perquè participi en la Comissió d’Agricultura.

Millores al territori i l’habitatge

· Crear una pista esportiva, polivalent i coberta amb sostre fotovoltaic
al Gil Cristià.
· Completar el Camí del Rec, i donar-li sortida pel GR.
· Habilitar cartelleres informatives en diversos espais del nucli.
· Omplir d’ombra la plaça del Portal i el carrer Tarragona.
· Donar continuïtat al carrer Doctor Fleming.
· Fer realitat el projecte del carrer President Companys.
· Ampliar el pàrquing al costat del Pavelló Esportiu Municipal.
· Implantar bústies de correus per donar servei als masos.
· Rebaixar l’IBI a propietaris d’habitatges del nucli antic
que ofereixin contractes de lloguer.
· Incentivar la construcció i rehabilitació de nous habitatges
de lloguer al nucli antic.
· Prorrogar els ajuts per rehabilitar façanes del nucli antic.
· Crear un servei d'assessorament gratuït per reformar habitatges.
· Crear un catàleg d’habitatges i d’edificis buits, propietat de bancs,
i aplicar-hi taxes especials.

Transparència i compromís
· Promoure l’atenció al públic 2 tardes a la setmana.
· Ampliar la dotació dels pressupostos participatius.
· Crear la Regidoria d’Igualtat i elaborar un Pla Municipal
per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones, Homes
i col·lectiu LGTBI.
· Promoure campanyes de civisme per difondre l’ordenança
de convivència ciutadana.
· Oferir una sessió oberta al mes amb l'alcalde i l’equip de govern.
· Fer pública l’agenda de l’Alcalde.
· Estimular el compromís social, el deure i la llibertat
de la ciutadania per participar en els afers municipals.
· Millorar les condicions laborals dels treballadors/es municipals,
segons els límits reglamentaris i el pressupost.
· Construir des d’un independentisme obert i inclusiu
per garantir els mateixos drets i oportunitats per a tothom
en la República Catalana.
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