IMPULSEM ALFORJA
IMPULS REPUBLICÀ

REPÚBLICA:
-

Crearem un grup de treball conjuntament amb entitats i persones de
manera oberta i inclusiva per defensar els drets i les llibertats de tots els
vilatans d’Alforja.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
-

Per garantir el dret fonamental de la ciutadania d’alforja i el nostre
compromís amb la participació del ciutadà com a principi inspirador de
l’administració municipal, proposem la creació de la Regidoria de
Participació Ciutadana.

-

Crearem el reglament de participació ciutadana d’Alforja, per regular tot
el procés que regularà les iniciatives ciutadanes, les consultes i els
procés anual de pressupostos participatius.

-

Crearem la comissió permanent de participació ciutadana, per coordinar
tots els processos.

VIA PÚBLICA:
-

Estudiarem una nova zona d’estacionament de 25 places amb accés
peatonal directe al casc antic.

-

Redactarem el Pla de Millora Urbana, amb la remodelació de tots els
serveis envellits, especialment la xarxa d’aigua i clavegueram.

-

Com a tasques prèvies a la futura remodelació de la xarxa d’aigua,
instal·larem progressivament hidrants d’incendis per a ús de
bombers.

-

Instal·larem enllumenat específic al pas de vianant del parc
incorporant indicadors lluminosos intermitents.

-

Amb compliment del Decret 97/2002, realitzarem una ordenança
reguladora de l’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i
implantarem noves reserves de places d’aparcament públiques.

-

Estudiarem la instal·lació d’una reserva doble amb carregador
destinat a vehicles elèctric.

-

Redactarem la nova Ordenança d’instal·lacions elèctriques i
telecomunicacions, cales i canalitzacions a la via pública.

-

Iniciarem una gestió de risc del arbrat i palmeres municipals per
determinar anualment mitjançant un comunicat d’inspecció individual
per cada arbre, del seu estat, les actuacions a realitzar per reduir el
risc o determinar la seva substitució.

-

Realitzarem un estudi de remodelació dels espais verds del municipi,
per tal de millorar la qualitat vegetal, la racionalitat del consum
d’aigua i el cost del seu manteniment.

URBANISME:
-

Realitzarem amb els estudis previs de l’estat dels serveis, un pla de
millora urbana amb l’objectiu de substitució les diferents
infraestructures existents obsoletes.

-

Realitzarem una guia de paviments, reixes, trapes, embornals,
torretes dels carrers, per la necessitat d’uns criteris unificats per
definir el paisatge urbà d’Alforja i convertir els seus carrers en un
element identificador.

-

Redactarem l’Ordenança Municipal del paisatge urbà, per regular tots
aquells elements que configuren la imatge del nostre poble, com
cartells comercials, instal·lacions dels edificis, etc.

-

Remodelarem l’antic camp de futbol, com a parc públic, amb la
construcció d’una pista poliesportiva, bancs, papereres, zona de jocs
infantils i enllumenat. Es convertirà en zona multidisciplinària per ús
de totes les entitats locals, habilitant un local social pels diferents
actes i celebracions.

-

Dotarem d’un espai per a columbaris al Cementiri Municipal i es
construiran lavabos adaptats a les necessitats.

-

Segons el recull de les urbanitzacions amb dèficits a Catalunya, hi
figuren totes les urbanitzacions d´Alforja: Portugal, les Barqueres i
els Garrigots. Per aquesta raó, realitzarem el Pla d’actuació municipal
a les urbanitzacions 2020 – 2023, per realitzar millores i facilitar la
integració de totes les urbanitzacions, amb compliment de l’article 3
de la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

-

Proposarem a la Generalitat la instal·lació de dos reductors de
velocitat a la carretera TP-7013 en el tram urbà de Portugal, dins les
obres previstes de la millora del ferm.

-

Amb la recuperació de l’ADF i mitjançant les subvencions de la
diputació de Tarragona i el Departament d’agricultura, realitzarem
neteges de vegetació a les zones perimetrals de les urbanitzacions.

-

Dins la xarxa de desfibril·ladors local, instal·larem un aparell mòbil a
Portugal i un a les Barqueres.

-

Treballarem per agilitzar les obres de la circumval·lació que ha de
realitzar la generalitat entre la C-242 i TP-7013. Un cop realitzades,
convertirem el tram entre els Garrigots i la rotonda del cementiri en
una avinguda urbana amb voreres, arbrat, etc. Això comportarà major
seguretat a la sortida i entrada dels nens a l´escola i al Parc.

-

Reestructurarem el sistema de recollida d’escombraries de les
urbanitzacions, per tal de fer-lo més efectiu i per reduir les molèsties
als veïns.

SERVEIS SOCIALS
Contractarem l’entitat Taller Baix camp com entitat d’inserció de
treballadors amb discapacitat per totes aquelles tasques de pintura i
senyalització viària, en compliment de les clàusules socials de
contractació pública.
Modificarem les actuals taxes i tarifes dels serveis municipals per
incloure una tarifa social.
Crearem un servei telefònic d’atenció a les persones grans que
viuen soles, amb atenció directa des de l´ajuntament.

-

Facilitarem els tràmits amb el consell comarcal, l’obtenció de sistemes
de teleassistència.

SANITAT:
-

Redactarem l’Ordenança reguladora del soroll i vibracions, per prevenir
la contaminació acústica en compliment dels articles 27 i 46 de l’Estatut
d’Autonomia.

-

Convertirem Alforja, en municipi cardioprotegit, amb la instal·lació de dos
desfibril·ladors al nucli urbà, juntament amb el aparell existent del
pavelló, i un aparell a les barqueres i Portugal. Tots els aparells seran
exterior i disponibles les 24h.

ENSENYAMENT:
-

Potenciarem els Plans educatius d’entorn, que treballarem conjuntament
amb els centres escolars.

-

Incrementarem amb més recursos tots els equipaments educatius, molt
per sota de la mitjana nacional.

-

Es continuarà i dinamitzarà el projecte de la nova Llar d´Infants. És
treballarà al costat de la conselleria d´Ensenyament, per tal de buscar
totes les possibles subvencions, actualment inexistents. A dia d´avui,
pressupostada 100% a càrrec del Consistori.

-

Modificarem l’actual ordenança fiscal que regula la taxa per la prestació
dels serveis de la llar d’infants municipal per introduir unes bonificacions
a les famílies que per raons socioeconòmiques en funció dels seus
ingresso pugui tenir reduccions de fins al 40 %.

-

Programa escolar per “conèixer el patrimoni local”, juntament amb
l’equip de mestres de l’escola, realitzarem un programa educatiu amb la
finalitat de explicar als alumnes de l’escola, tots els edificis patrimonials
del nostre municipi.

-

Treballarem conjuntament amb l’escola i l’AMPA, totes aquelles activitats
per complementar els coneixements artístics i musicals.

POLITIQUES IGUALTAT:
-

Redactarem el Pla d’igualtat municipal 2020-2023, per a planificar,
ordenar i impulsar les polítiques de gènere i igualtat d’oportunitats al
municipi.

-

Realitzarem el protocol d’actuacions en situacions de violència masclista
que permetran establir les pautes de detecció, prevenció i recuperació
de les dones i dels seus fills i filles i establir coordinacions entre
l’Ajuntament i els Serveis socials del consell, proporcionant allotjament i
suport jurídics.

-

Promourem activitats de conscienciació el Dia Internacional de les
Dones i el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les
Dones.

MEDI AMBIENT:
-

Realitzarem una neteja de runes i recuperació de la vegetació de la
riera, dins el programa de conservació i manteniment de lleres publiques
2020-2021 de l’Agencia Catalana de l’Aigua.

-

Redactarem l’Ordenança de neteja, de la recollida de residus, de la
Gestió dels enderrocs i altres residus de la construcció.

-

Prioritzarem les accions contemplades en els edificis municipals dins el
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible d’Alforja (PAES) mitjança un Pla
d’inversions 2020-2023, subvencionades amb un 95% per la Diputació
de Tarragona.

-

Treballarem intensament per fomentar el reciclatge fins el 50 % l’any
2020 en compliment de la taxa frissada per la Unió Europea, mitjançant
campanyes educatives, proporcionades gratuïtament per la junta de
residus.

-

Crearem un cop l’any la festa del reciclatge amb col·laboració dels
centres educatius i les entitats locals, amb l’objectiu de valorar
col·lectivament els progressos i millorar entre tots la nostra taxa de
reciclatge.

-

Realitzarem una implantació de mesures actives que permetin una
reducció progressiva del consum d’aigua dels edificis municipals i les
zones verdes municipals. (Reguladors de cabal, difusos a les aixetes,
eliminació de la gespa de la rotonda, etc)

-

Realitzarem controls dels abocaments, el compliment de les mesures
correctores a la vegetació i totes aquelles actuacions que afecten a la
qualitat ambiental de la pedrera “Ponderosa II”, contemplades dins la
resolució d’impacte ambiental.

-

En la propera substitució de vehicles per la brigada municipal, dotarem
d’una furgoneta elèctrica, mitjançant la central de compres de ANC.

COMERÇ I INDUSTRIA:
-

Crearem el servei d’ocupació i creació d’empreses amb la finalitat de
crear una borsa de treball amb la voluntat de facilitar el contacte entre
les persones desocupades d’Alforja amb les empreses locals i
comarcals. Signarem convenis amb les diferents empreses locals per
fomentar i prioritzar la contractació de treballadors d’Alforja. Negociarem
un conveni amb la pedrera, per la contractació de treballadors de la
borsa com a compensació ambiental.

-

Incentivarem que tots els comerços i establiments de restauració, utilitzin
prioritàriament productes locals, amb un indicatius “Aquí productes
d’Alforja”.

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC:
-

Proposem la creació d’una comissió per la preservació, la conservació i
la protecció del patrimoni arquitectònic cultural d’Alforja, formada per
representant municipals, entitats culturals del municipi i professionals
qualificats en el camp del patrimoni.

-

Modificarem les ordenances fiscals per realitzar desgravacions
tributàries pels immobles declarats com a béns culturals d’interès local
que realitzin obres amb la finalitat de conservació o rehabilitació.

-

Col·laborarem i prestarem assessorament tècnic i artístic en l’execució
d’obres d’embelliment o agençament dels edificis o elements catalogats,
creant una partida del pressupost d’inversions en aquest àmbit

-

Instal·larem un panells informatius en cada BCIN i en els BCIL més
rellevants, per visualitzar la seva protecció amb els seus referents
històrics. Realitzarem uns tríptics turístics amb una ruta per tots aquests
edificis destacats.

AGRICULTURA:
-

Realitzarem un pla de millora i conservació dels camins municipals
establint un ordre de prioritats de les actuacions de reparació per poder
encabir-les en els pressupostos municipals.

-

Realitzarem accions de promoció dels productes agroalimentaris locals,
subvencionats per la Diputació de Tarragona.

-

Recuperarem l’Agrupació de Defensa Forestal i la dotarem de recursos i
fomentarem la contractació d’aturats per realitzar neteges a les zones
agrícoles i zones perimetrals de les urbanitzacions.

CULTURA:
-

Recuperarem l´antic teatre per donar vida a l’espai i cobrir les
necessitats de les diferents activitats que realitzen les associacions del
municipi i com a salvaguarda del patrimoni local d’un edifici declarat com
a Bé Cultural d’Interès Local i Protegit per la Llei del patrimoni cultural
Català.
- Fase 1: rehabilitació urgent per la consolidació de l’estructura i la
renovació de la coberta.
- Fase 2: obrirem un procés de Participació Ciutadana, per tal de
adaptar-lo a totes les necessitats de les diferents associacions.
- Fase 3: encarregarem el projecte de remodelació, amb diferents
fases per accedir a les subvencions per a l’execució d’obres.

-

Un cop finalitzades les diferents obres del cine Nou, impulsarem una
gestió col·laborat iva entre l’Ajuntament i associacions.
De retruc, amb aquesta iniciativa, aproparíem molts dels esdeveniments
que ara s’estan fent al Parc al centre del poble

TURÍSME:
-

Situarem Alforja al mapa
Impulsarem un Punt d’Informació Turística durant els mesos d’estiu.

-

Impulsarem campanyes de foment del nostre espai natural com a punt
d’interès turístic.

JOVENTUT:
-

Crearem el Pla de Joventut per tal d’organitzar conjuntament amb
l’associació de joves, un programa de sortides i activitats.
Fomentarem el carnet d´estiu per les persones empadronades al poble.
Es buscarà el local més adient per ús social dels Joves d´Alforja

ESPORTS:
- Realitzarem totes les millores necessàries al pavelló, començant pel canvi del
parquet i continuant amb les reformes que ens sol·licitin les entitats i
associacions que hi fan ús.

@ERCAlforja / alforja@esquerra.org /

