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Passem comptes

El Grup Municipal Socialista de Santa Margarida i els Monjos, 
us fem arribar aquest butlletí on informem sobre les accions 
més rellevants del 2020 que s’han impulsat des de l’equip de 
govern a l’Ajuntament així com les propostes pel 2021.

Aquest 2020 és un any diferent. Així hem descrit aquest 
temps de pandèmia que ens ha canviat la vida, costums i 
maneres de fer, tant en l’àmbit local com en el global. Un 
temps d’emergència sanitària, d’incertesa, mai conegut 
per qualsevol de nosaltres, que ha fet que des de l’Ajunta-
ment, amb l’equip de govern socialista al capdavant, ha-
guem destinat esforços i recursos per donar ajut i atenció 
als més vulnerables, suport a la reactivació del comerç 
local i teixit empresarial, a l’hora que continuar prestant 
els serveis als veïns i veïnes, sempre tenint en compte les 
mesures de seguretat que les autoritats sanitàries van 
marcant. Ha estat un any dur i trist per moltes famílies, 
amb persones que han emmalaltit o han perdut éssers 
estimats, i a qui volem traslladar també des del Grup Mu-
nicipal Socialista el nostre condol i força per superar-ho 
i recuperar-se. Tot agraint també el gran treball que les i 
els servidors públics dels diferents àmbits que junt amb 
voluntariat han fet i fan per aturar les conseqüències de 
la covid-19. Ha estat un temps de gestionar una realitat 
constantment canviant, on els i les socialistes ens hi hem 
implicat a fons, en el dia a dia, en el voluntariat, amb les 
entitats, amb el comerç, amb els treballadors i treballa- Imma Ferret Raventós, l’Alcaldessa

#detotcor   
#nosaltrescomplim   
#fetsinoparaules

dores, en buscar les solucions per continuar avançant i 
afrontar aquesta difícil situació econòmica i social que 
vivim.

No hem pogut celebrar la trobada anual amb la paella que 
compartíem als jardins de la Casa de Cultura Mas Catarro, 
ni tampoc hem pogut fer les reunions de barris i pobles 
per parlar amb vosaltres. Sapigueu que malgrat tot, però, 
el grup socialista hem continuat i continuem treballant 
pel municipi, estant a peu de carrer, recollint les vostres 
propostes i escoltant-vos, perquè el nostre compromís 
està al costat de les persones. Aquest any tampoc podem 
fer la reunió prenadalenca per explicar-vos com duem a 
terme el compromís programàtic, tot repassant les acci-
ons fetes i les propostes pel nou any. I és per això que us 
convidem a llegir aquest butlletí, on hem intentat resumir 
el més rellevant, per tal d’informar-vos i que en puguem 
fer balanç, tot esperant que acabi la pandèmia i que ben 
aviat puguem  reprendre  les trobades presencials, amb 
tots i totes vosaltres, tal com sempre hem fet i tal com 
ens agrada estar. És el nostre desig pel 2021. 
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PARTICIPACIÓ ACCIONS PRE COVID-19

ACCIONS I  PLA DE XOC COVID-19

    37a Mostra Artística
    Carnaval
    Celebració 50 aniversari escola Samaranch
    Presentació targeta fidelització Comerç del Foix

Increment de neteges i desinfeccions als consultoris.

Cessió de telefonia mòbil al personal sanitari.

Cessió d’espais municipals per atenció mèdica.

Repartiment de mascaretes.

Casal d’estiu grups reduïts i estables.

Atenció continuada i personalitzada a la joventut via 
telemàtica.

Tallers i activitats virtuals pels infants i joves.

Ajuts a empreses i autònoms.

Suport a les persones treballadores afectades pels ERTOS 
i tancaments d’empreses.

Reorganització del servei d’ocupació i promoció 
econòmica.

Reforç del servei local d’ocupació.

Ajuts directes a famílies afectades per la pandèmia.

Increment de recursos al banc d’aliments i creació de la 
xarxa de voluntariat.

Seguiment i atenció presencial i telefònica a persones 
vulnerables.

Ajuts a bars, restaurants, centres d’estètica i 
d’activitats extraescolars.

Reactivació del comerç amb campanyes conjuntes 
amb el teixit comercial.

Exempció de les taxes d’ocupació de via pública amb 
taules i cadires.

Creació de la taula de comerç.

Reducció de la taxa d’ocupació de via pública del 
mercat.

Adequació del recinte i redistribució de parades per 
normativa covid-19.

Aplicació de mesures de seguretat i sanitàries.

Facilitar connexió a internet a l’alumnat de primària i 
secundària per seguir el curs escolar 19-20.

Increment de neteges i desinfeccions als centres 
escolars.

Cessió d’espais municipals per facilitar la reducció dels 
grups d’alumnat del curs 20-21.

Cursos i seguiment telemàtic de l’escola d’adults.

Dotar els equipaments municipals de mesures de protecció 
i higiene.

Difusió de recomanacions de seguretat a comerços, 
empreses i ciutadania.

Suport de Policia local per aplicar les recomanacions 
sanitàries.

Creació canal Telegram informació a la ciutadania.

Atenció telefònica i cita prèvia presencial.

Creació agenda covid-19.

Resum 2020



Continuació reactivació als comerç local.

Projectes de creació de cicles formatius a l’IES.

Augment dels cursos de formació i recerca d’ocupació.

Inversions i millores de l’enllumenat públic. 

Adequació normativa de seguretat dels edificis 
municiapls.

Adquisició d’habitatges de protecció oficial.

Estudi detecció olors: punts de mesurament en 
continu.

Estudi projecte arranjament ajuntament vell. 

Elaboració pla local d’habitatge i subvencions 
habitatge.

     Medi ambient:

     Turisme i Patrimoni:

     Obres i serveis:

     Gent Gran:

     Cultura:

     Esports:

     Via pública:

     Igualtat:

ACCIONS RELLEVANTS

Punt de recàrrega de vehicles elèctrics al parquing de 
l’Ajuntament.

Continuació estudi detecció olors

Projecte pilot nova gestió residus.

Visites guiades patrimonials amb grups reduïts.

Activitats familiars i visites amb cita prèvia a La Quadra.

Promoció del Camí Ramader de Marina: vídeo, proves pilot 
de diferents trams del camí, visibilització de les dones 
ramaderes.

Projectes de la rasa del desaiguat del eix cívic Monjos – 
Ràpita.

Projecte de desaiguat de la rasa de la zona de l’estació.

Arranjaments vestíbul i locals d’assaig a les escoles velles de  
La Ràpita.

Activitat física i manualitats amb vídeos tutorial.

Repartiment de mascaretes i flors a domicili per recordar la 
Festa de la gent gran.

Seguiment i suport a la residència les Espitlles.

Atenció telefònica personalitzada i seguiment a gent gran.

Festes Majors Simbòliques i segures

Aposta per la cultura segura actes telemàtics (Sant 
Jordi, Diada de Catalunya, actes culturals varis).

Subvencions a entitats adaptades a la situació.

Obertura de la piscina per franges horàries.

Adequació equipaments esportius per normativa 
covid-19.

Suport a entitats esportives.

Increment de neteges i desinfeccions en carrers i parcs.

Cartelleria a peu de carrer de les recomanacions per evitar 
contagis.

Campanya “segueix la margarida” de mobilitat i 
distanciament.

Punt wifi obert al punt d’informació, Avinguda Cal Salines 
i Avinguda Catalunya.

Brigada jove: 4 persones.

Plans d’ocupació: 14 persones.

Reducció del 15% de la taxa de recollida de residus 
comercials.

Reducció del 15% de la taxa d’ocupació de via pública 
de taules i cadires.

Reducció de la taxa de mercat.

Augment de neteja i desinfecció als centres educatius.

Adquisició de vehicles de baixes emissions per serveis 
municipals.

Augment de les subvencions a entitats.

Augment de les despeses destinades a atenció social.

Continuïtat del seguiment i suport a dones víctimes de 
violència masclista, reforçada durant el confinament.

Campanya del 25N: repartiment de mascaretes a domicili, 
informació dels serveis de dona al dia i reforç educatiu i de 
sensibilització a infants i joves.

Introducció de la perspectiva de gènere en els diferents 
serveis municipals.

Propostes 2021



Més informació a:
www.alteucostat.info 
www.immaferret.cat

Segueix-nos a les xarxes:

@psc_smmonjos @socialistesmonjos@socialistesmonjos

PLANELL DE LOCALITZACIÓ DE LES INVERSIONS EN OBRES 2021
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      Inversions en obres:
1. Eix cívic Monjos – Vilafranca.

2. Arranjament Parc de llevant.

3. Plaques fotovoltaiques llar d’infants Monjos.

4. Desaiguat i arranjament flonjalls davant ajuntament.

5. Desaiguat rasa fonda.

6. Accessibilitat carrer Sta. Tecla.

7. Eix cívic Cal Rubió fase II.

8. Col·lector la Ràpita zona Cal Sendra.

9. Millora recollida d’aigües sector Tres pins.

10. Acabats zones de servei castell.

11. Arranjament camp d’esports Ràpita la Tallada.

12. Neteja lleres (tram entre avda. Catalunya i resclosa).

13. Lavabos jardí Molí del Foix.

14. Restauració parets exteriors Molí del Foix.

15. Arranjament aparcament llar Monjos.

16. Ampliació voreres carrer Sta. Margarida.

17. Skate parcs Monjos i Ràpita (costat del pavelló i camp de la Tallada).

18. Nous espais canins (Costa Dorada/ Parc de llevant Ràpita).

19. Portada aigua Espitlles.

20. Arranjament lavabos Escoles velles de la Ràpita.

21.  Prova pilot nou model recollida de residus.


