
El Pla de Govern del Palau d’Anglesola 2019-2023 recull els projectes i els compromisos 
a realitzar al llarg de l’actual mandat. Neix fruit de la il·lusió i del canvi, conscients que 
després de 40 anys d’ajuntaments democràtics, aquesta etapa que vivim és nova al 
nostre municipi. Volem un Ajuntament de tothom al servei de tothom, i les accions 
que recollim s’emmarquen en aquesta premissa. 
 
Aquest Pla neix dels eixos programàtics dels grups municipals que formen el govern del 
Palau d’Anglesola i, per desenvolupar-lo, s’estructura entre les regidories de govern. 
Comptem, també, amb les diferents comissions creades per tirar endavant la gestió del 
poble i concretar cadascun dels punts que recull el document. 
 
SEGUIMENT I REVISIÓ 
 
Cada any aturarem el dinamisme de l’activitat municipal per revisar aquest Pla. 
Mitjançant una conferència oberta i participativa, en què veïnat i associacions puguin 
preguntar pels punts que més els interessin, farem balanç de l’acció de govern, essent 
crítics amb els errors comesos i visualitzant l’avenç del programa. 
 
EIXOS 
 

AGRICULTURA 

Crear una borsa de treball del camp. 

Promoure i facilitar cursos de formació i d’informació. 

Incentivar el procés de modernització dels regadius del Canal d’Urgell 

Mantenir en bon estat els camins del terme 

Protegir i afavorir l’agricultura i la ramaderia local 

MOBILITAT 

Desencallar la variant oest del poble. 

Vetllar l’accés segur dels vianants a la zona escolar i esportiva. 

Reordenar el trànsit rodat del municipi. 

Millorar les indicacions i la senyalització 

BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT I FAMÍLIA 



Reformar i ampliar la residència de Ca la Cileta. 

Presentar la candidatura Municipi Amic Infància 

 
Fer un Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes.  
 

Sensibilitzar la població de les agressions masclistes. 

Adherir el municipi als 'Amics de la Popa' 

Vetllar per l´ús d’un llenguatge no sexista en totes les comunicacions municipals 

Crear la festa “Benvinguts nadons del Palau d’Anglesola” 

Donar facilitats per les famílies nombroses 

Celebrar l’homenatge bianual a les persones grans 

Oferir serveis domiciliaris per la gent gran 

Atendre les necessitats de la Llar de Jubilats 

CULTURA 

Fer ressò i valorar el patrimoni històric 

Desenvolupar el decàleg de propostes per la cultura i el patrimoni elaborat pel Centre Mascançà 

Reconèixer artistes locals #josocdelpalau 

Dinamitzar la biblioteca Josep Pont i Gols 

Promoure la Setmana Cultural 

Facilitar els actes culturals que crein les entitats 

Promoure caminades i passejades culturals connectant els pobles del Pla 

TEIXIT ASSOCIATIU 

Crear taula de coordinació d'Entitats 



Facilitar una comunicació fluida de l’Ajuntament amb les entitats 

Incentivar el sentiment de comarca participant en iniciatives supramunicipals 

Promoure micromecenatge per entitats 

HISENDA I TRANSPARÈNCIA 

Publicar les despeses i l'estat actualitzat dels comptes municipals, periòdicament i de forma 
entenedora 

Crear pressupostos participatius 

Gestionar els fons amb entitats amb seu social catalana 

Promoure la compra de proximitat 

EDUCACIÓ 

Crear un Pla educatiu local 

Obrir una Llar d'infants municipal 

Afavorir la creació de lAula d'Extensió Universitària 

Aconseguir una escola única 

ESPORTS 

Reconèixer esportistes locals #josocdelpalau  

Desenvolupar el Complex Sant Roc 

Acompanyar les associacions esportives i els esportistes de totes les disciplines. 

Fer difusió de les activitats i de les notícies esportives municipals  

Potenciar les instal·lacions que tenim i estudiar la viabilitat d’altres equipaments esportius 

JOVENTUT 

Promoure la creació de la Comarcalada Jove 



Promoure activitats en xarxa amb els altres municipis de la comarca 

Crear el Consell de participació infantil i adolescent 

FESTES 

Revitalitzar de manera participativa les nostres festes tradicionals i culturals 

Promoure festes econòmicament i ecològicament sostenibles 

Organitzar les festes de forma participativa 

GOVERNACIÓ 

Signar les mocions de suport al dret a decidir 

Dedicar un carrer en memòria del veí Ramon Espinet 

Adherir-nos a la Xarxa d'alcaldesses per la pau 

Participar en les activitats promogudes des de l'AMI 

Crear el protocol d'acollida per nouvinguts 

Promoure iniciatives per fomentar el sentiment de poble, a través d’activitats comunitàries i de 
veïnatge 

Crear l'Assemblea Municipal Oberta 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Fer els plens en streaming 

Difondre en tots els mitjans públics de l'Ajuntament les dates dels Plens municipals i el seu 
contingut 

Realitzar consultes i enquestes entre la població 

Dinamitzar l’agenda i els espais juvenils donant veu i escoltant als adolescents i joves del poble. 

SEGURETAT 

Mantenir i tenir cura de la zona viària i dels espais públics (instalacions, piscines, magatzem...) 



Mantenir el poble net i el mobiliari urbà 

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA 

Promoure la creació d'una Associació d'Empresaris del Pla 

Promoure la creació d'una entitat assessora sobre el polígon 

Promoure la Mostra de Formatges Artesans 

TURISME 

Estudiar la creació d’un punt de servei per a caravanes 

Habilitar espai de picnic amb serveis 

Ajudar a mantenir ben senyalitzades les quatre grans rutes que travessen el nostre municipi 

Afavorir l’acompanyament de turistes i viatgers 

Publicar una guia turística del municipi 

NOVES TECNOLOGIES 

Explorar TIC per a la participació popular 

Instal·lar punts wifi en espais públics 

Vetllar per fer ús dels mitjans electrònics en tots els tràmits i comunicacions 

Difondre XXSS per transparència 

OBRES I SERVEIS 

Mantenir el clavegueram en bon estat 

Facilitar la lectura de despesa d'aigua potable particular 

Asfaltar carrers en els trams urbans pendents 

Incidir en el parc d'habitatges buits 



Projectar la implantació de vegetació per reduir l’impacte sonor, visual i olfactiu entre el polígon i 
el nucli urbà 

Iniciar els tràmits per construir una passarel·la per a vianants i ciclistes damunt l’autovia 

Senyalitzar elements naturals com el Riu Corb i la riera del Serradal i vetllar pel seu bon estat 

Estudiar la instal·lació punt de càrrega elèctrica de vehicles 

Compromís perquè els nous vehicles municipals s’adquireixin de baix consum 

Estudiar avantatges fiscals a edificis sostenibles 

Elaborar un programa consum sostenible 

Habilitar via verda a la banqueta del canal 

SALUT 

Equipar el consultori de material 

Mantenir acollidor i en bon estat el consultori 

Instal·lar fil musical al consultori 

Difondre les campanyes de salut i bons hàbits entre la població 

 


