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Seguim fent poble
Seguim millorant serveis
Seguim treballant per la igualtat
Seguim tenint cura del nostre entorn
Seguim incentivant la cultura popular
Seguim potenciant la participació ciutadana
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del veïnatge del polígon…) i vetllar 
per obtenir els recursos econòmics 
adients per portar a terme l’obra.

13. Obrir concurs públic per 
elaborar el projecte de remodelació 
de la plaça del mercat (aparcament, 
zona del mercat, parc infantil...) 
com a zona central del municipi 
que uneixi les dues escoles 
(L’Aulet i Les Falgueres) i 
l’Institut en un espai de trobada 
veïnal, joc, comerç, esport...

14. Continuar buscant 
finançament europeu per iniciar 
les obres del projecte executiu 
de carril bici Celrà-Girona. En cas 
d’obtenir la subvenció ja sol·licitada, 
l’obra finalitzaria el 2020.

15. Millorar el sistema de 
bonificacions per fomentar la 
participació en la recollida de 
residus i promoure’n la reducció.

16. Potenciar el Centre 
d’Interpretació del Camp 
d’Aviació i el nou Centre 
d’Interpretació de la Fàbrica 
Pagans,organitzant visites guiades 
i esdeveniments al voltant del centre. 
Continuar el projecte constructiu 
per obrir el Centre d’Interpretació 
de les Gavarres a la torre Desvern.

17. Facilitar el pagament de l’impost 
de bens i immobles (IBI), passant dels 
dos rebuts anuals actuals a tres.

18. Consolidar i ampliar el cos 
de vigilància de Celrà com a 
servei educatiu i de seguretat. 
Continuar convocant borses 
de substitució del personal per 
als períodes de vacances.

19. Ampliar els serveis de 
neteja de carrers i jardineria amb 
personal propi quan la legislació 
ho permeti. Mentrestant, ampliar 
la contractació externa que ja 
s’està realitzant, amb especial 
cura en èpoques concretes 
com primavera i tardor.

20. Organitzar un procés que 
impliqui els diferents agents 
juvenils per realitzar la 
reforma d’El Moll resultant dels 
pressupostos participatius 2019.

1. Impulsar la iniciativa «Celrà, 
fàbrica d’arts», projecte transversal 
que apostarà obertament pel foment 
a la creació i producció artístiques, 
juntament amb la formació.

2. Convertir l’espai de Can Cors en un 
centre cívic i cultural per dinamitzar 
el Barri Vell, amb l’obertura del 
bar i l’adequació de la sala Cors.

3. Crear una xarxa d’itineraris segurs 
des de diferents punts del poble 
per facilitar la circulació de menors 
no acompanyats a la via pública.

4. Treballar per adquirir més pisos 
de titularitat municipal per destinar-
los a lloguer social per a joves, gent 
gran o famílies desafavorides.

5. Elaborar amb centres educatius 
i entitats un projecte que inclogui 
tots els parcs de Celrà per oferir 
una oferta de jocs diversa i per 
a totes les franges d’edat.

6. Ampliar la depuradora municipal 
per permetre el creixement de les 
empreses, generar més ocupació i 
evitar que les noves línies de producció 
d’empreses multinacionals marxin 
cap a altres indrets i deslocalitzin 
part de la seva producció.

7. Reforçar el suport a l’Associació 
de Comerciants de Celrà i seguir 
oferint activitats conjuntes 
entre l’entitat i l’Ajuntament.

8. Elaborar un projecte de reforma 
integral de la piscina que, entre 
altres, ha d’incloure la construcció 
d’una tercera piscina, la implantació 
d’un sistema de tractament de 
l’aigua sense productes químics a 
partir de radiació ultraviolada i un 
nou espai de vestidors al costat 
de la zona de bar, així com una 
millora dels espais d’ombra.

9. Augmentar l’aportació econòmica 
a les entitats esportives, per donar 
suport a la gestió administrativa 
i comptable de les entitats i 
cobertura a situacions especials.

10. Habilitar el porxo de les 
piscines com a espai d’entrenament 
d’entitats esportives durant l’hivern, 
amb un tancament amb alumini i 
doble vidre i calefactat. Durant la 
temporada de piscina mantindria 
l’ús habitual d’espai de lleure.

11. Ampliar la programació 
d’activitats que s’ofereixen des 
de l’Oficina Municipal d’Atenció a 
les Persones ubicada a l’edifici de 
Can Ponac a partir d’una recollida 
d’informació i una diagnosi.

12. Aprovar un conveni amb el 
Departament de Territori de la 
Generalitat de Catalunya per elaborar 
el projecte executiu de variant 
pel carrer Ter (3 carrils en algun 
trams, passos de vianants amb 
semàfors per garantir la mobilitat 
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