
Execució tots els anys
INFORMACIÓ Execució un sol any

Creació

ÀREES 2019 2020 2021 2022 2023 EXECUTAT

CULTURA

Suport a l'organització d'actes culturals

Dotació per a premis literaris i pintura

Agenda d'activitats culturals X
Programació d'exposicions a la Sala Polivalent del Casal Camarlenc

Millora i manteniment de la Sala Polivalent

Dinamització de la Biblioteca Guillem de Sunyer X
Promoure nous formats culturals

Creació d'un Club de Lectura X
Dotació d'infraestructures i equipaments per al Casal Camarlenc

Fomentar la lectura a nens i nenes, amb espais de Contacontes i cinema X

Col·laborar amb l'Agrupació Musical de Camarles i fomentar l'educació musical del poble X
Donar suport a la Coral Sant Jaume Apòstol

Impulsar el retorn de la Geganta La Mifa

Recolzar les activitats de la Jota de Camarles

Rutes per conèixer els béns culturals d'interès local X

SERVEI A LES PERSONES

Ampliació del local i serveis al Centre de Dia La Granadella

Crear voluntaris per a les persones grans

Taller de memòria X

Parc de Salut per a majors de cinquanta-cinc anys X
Creació de punts Lila a les festes majors

Connexió de treball entre agents sanitaris i Serveis Socials X

Servei d'acollida a persones immigrants X
Tallers de sensibilització respectes a les violències sexuals per a joves

Voluntariat i formació als Quintos per als punts Lila

TRANSPARÈNCIA

Facilitar el retiment de comptes de la gestió pública davant la ciutadania



Crear i aplicar el protocol de les agendes dels regidors i regidores

Introduir mecanisme en l'avaluació dels serveis que ofereix l'Ajuntament

Elaborar les Cartes dels Serveis de cada competència municipal

Elaborar els convenis de col·laboració en les entitats del poble i l'Ajuntament

HISENDA

Elaborar els pressupostos i la seva aprovació entre el desembre de l'exercici sortint i el gener de l'exercici entrant.

Reduir la despesa corrent i adaptar-la als ingressos actuals que disposa l'Ajuntament de Camarles

Elaborar el Pla d'inversions 2019-2023 amb el PAM

Elaborar el Pla estratègic de subvencions.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Desplegar el reglament de Participació Ciutadana, amb la posada en marxa del Consell Permanent de Participació Ciutadana

Desplegar les diferents eines de participació existents: processis participatius, iniciatives populars, consultes, audiències públiques, comissions informatives, etc...

Incentivar la Participació Ciutadana per afavorir les relacions socials i la cohesió de la comunitat

Donar suport a les entitats locals i crear teixit associatiu X
Promoure els processos de pressupostos participatius

ESPORTS

Externalitzar el servei de monitoratge de les Piscines Municipals

Canvi de lluminàries a les instal·lacions esportives X
Millorar les instal·lacions esportives de la Coberta dels Lligallos i el Camp de Futbol de Camarles

Elaborar un conveni amb el Club Formatiu Terres de l'Ebre

Millores al camp de gespa artificial del camp de futbol Pla de Barra X

SANITAT

Conveni de cessió del Centre Mèdic dels Lligallos amb la Generalitat de Catalunya

Substitució del mobiliari dels Centres Mèdics de Camarles i Lligallos X

CEMENTIRI

Construcció del Tanatori Municipal

Renovació del conveni amb REMSA per al manteniment del cementiri

Creació de nous nínxols

ENSENYAMENT

Introducció del curs de P-0 a la Llar d'Infants



Ampliació d'horari de la Llar d'Infants

Introducció del servei carmanyola a la llar d'Infants X

Condicionar les instal·lacions escolars X

Foment de l'esport i els hàbits saludables a l'escola X
Educació 360º (Educació a temps complet)

Millores i noves iniciatives al Casal d'Estiu i Casal de Nadal

CAMINS

Millora de la neteja viaria

Millora de camins amb àrid reciclat

Pavimentació de camins del municipi

MEDI AMBIENT

Campanyes de neteja solidària

Creació d'una nova ruta pel municipi

Noves campanyes de reciclatge

FESTES

Festes Majors gratuïtes per a tots els ciutadans

Augmentar la participació en les festes majors

SERVEIS

Pavimentació de carrers

Reasfaltat de diversos carrers de Camarles i Lligallos

Senyalització horitzontal dels carrers de la població X
Millores enllumenat públic X


