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EL TEMA

ACTUALITAT

El 72% de les accions del Pla de
Mandat ja s’han fet o estan en curs
Josep Poblet va fer balanç del primer any de govern anunciant una nova congelació d’impostos i una taxa d’atur del 10,22%
MÉS VILA-SECA

Cristina Serret

Ha passat poc més d’un any des
de les últimes eleccions municipals a Vila-seca i més del 70%
de les accions que el govern municipal es va comprometre a dur
a terme durant el mandat, que
s’acabarà el 2019, ja s’han fet o
estan en curs.
Aquest és un dels principals
anuncis que va fer l’alcalde, Josep Poblet, durant una roda de
premsa celebrada el passat dimecres 21 de setembre al Centre
de Formació o Ocupació ‘Antic
Hospital’. El lloc escollit no va ser
casual, l’alcalde va fer balanç del
primer any de gestió a la seu del
centre que concentra una part
important dels esforços municipals, tant pel que fa als objectius
estratègics, com al pressupost
destinat: aquest últim any s’han
gastat 3,1 milions d’euros per al
foment de l’ocupació, la formació i la protecció de les persones.
Una bona temporada turística
Poblet va explicar que aquest
estiu ha estat molt bo, amb un
increment del 8% en l’activitat
turística i uns nivells d’ocupació
a la Costa Daurada del 88% al
100%, unes xifres que ens tornen als nivells d’abans de la re-

Josep Poblet també va anunciar una nova congelació dels impostos i taxes municipals per al
2017, així com un pla de millora
del transport urbà, que actualment es troba en fase d’estudi i
que podria ser una realitat a finals de l’any vinent. La connexió
amb una línia d’autobús urbana
dels nuclis de la Plana, Vila-seca
i la Pineda és un dels propòsits
centrals d’aquest futur pla de
transport.
Visiblement satisfet, l’alcalde
va manifestar que a Vila-seca es
poden emprendre totes aquestes
accions perquè hi ha un deute

S’han destinat 3,1 milions
d’euros a l’ocupació, la
formació i la protecció de
les persones
Aquest estiu ha estat
molt bo, amb xifres que
ens tornen als nivells
d’abans de la recessió

Destinacions com la Pineda s’han beneficiat de la situació d’inestabilitat d’altres països competidors pel que fa al turisme.

cessió. En aquest context, la taxa
d’atur al mes de juliol ha estat
del 10,22%, menys de la meitat
del 23% que es va assolir en els

moments més forts de la crisi.
Malgrat aquestes bones dades,
Poblet va insistir que des del consistori se seguirà posant l’èmfasi

en les polítiques de formació
i ocupació, «perquè la crisi ha
deixat ferides difícils de reparar.
A mesura que l’atur va baixant,

nosaltres seguim incrementant
l’esforç, perquè volem sortir els
primers i els més forts d’aquesta
gran recessió».

zero i la hisenda està molt estructurada. A més, segons Poblet, les polítiques de fort control
de la despesa ordinària, uns recursos humans a l’administració
adequats al servei, i la reducció
de les despeses ordinàries, els
han convertit en «una màquina
imparable».
«No tothom pot fer el que estem fent nosaltres. Però a Vilaseca aquest model de gestió és
tradició. No tenim dèficit pressupostari, i el diferencial entre el
que ingressem i gastem es manté
constant en el temps», va concloure Poblet.

EL TEMA
LES 50 ACCIONS DEL PLA DE MANDAT I LA SEVA SITUACIÓ
1. Pla de Formació i Ocupació 2015–2019.
2. Extensió d’una delegació a Vila-seca de l’Escola Oficial d’Idiomes.
3. Potenciació del Programa de Reutilització de Llibres de Text.
4. Manteniment intensiu de l’interior i l’exterior de totes les escoles de primària
del municipi. Posada en servei de la nova sala polivalent de l’Escola Sant Bernat
Calvó.
5. Remodelació, adaptació funcional i ampliació de la Biblioteca Pública i del
sistema de lectura integral del municipi (Biblio@ccés).
6. Protecció a les persones i a les famílies per evitar l’exclusió social.
7. Pla d’Habitatge.
8. Definició del Pla Local de Joventut 2015-2019.
9. Mantindrem l’habitual moderació en les taxes i impostos municipals i ens
comprometem a mantenir la solidesa de la nostra hisenda municipal.
10. Desprès de vint-i-quatre anys sense aplicar contribucions especials, ens
comprometem a continuar sense imposar-ne. Som l’únic Ajuntament que ho fa.
11. Son temps d’incrementar la diversitat d’opcions en el pagament dels tributs, és
a dir, facilitar el compliment de les obligacions tributàries. Amb aquesta finalitat
s’ampliaran les possibilitats per adaptar el calendari de pagament d’impostos
i taxes a les necessitats de la ciutadania, incloent el fraccionament de deutes
pendents en casos de greus dificultats econòmiques.
12. Programa de bonificació d’Impostos i Taxes en determinats supòsits.
13. Implantació de fibra òptica a la Plana durant 2015.

mésvila-seca
30 de setembre de 2016

27. Actuacions al frontal marítim de la Pineda: prolongació del Passeig Marítim fins
a la terminal de Creuers, ubicació de la futura base nàutica de la Pineda al mateix
entorn i remodelació del Passeig Marítim en el tram frontal del Parc Aquàtic i del
Complex Hoteler de la Pineda.
28. Renovació de l’enllumenat i les places dels Blocs Sant Esteve.
29. Transformació i ampliació de la totalitat del Cementiri Municipal amb motiu del
125è aniversari (1892 – 2017)
30. Noves intervencions al Parc de la Torre d’en Dolça: ordenació de l’entrada
principal, trasllat del Piló del Rescat amb motiu del 50è aniversari de la seva
recuperació (1965 - 2015), incorporació de més arbrat i més prestacions.
31. Obertura del carrer de Beatriu de Queralt amb connexió al carrer de les Creus i
al Centre Històric.
32. Parc Cultural del Castell i el Celler Noucentista. Nou espai sociocultural
d’importants dimensions que ha de configurar una illa urbana atractiva i potent,
una nova centralitat, com a zona d’esdeveniments de gran format i de dinamització
cívica: festes, fires, concerts, actuacions, tradicions, teatre, música, lleure...
33. Nou Parc a la urbanització del frontal del Consultori Mèdic, el Centre Cívic i
Cultural i l’Escola Cal·lípolis, a la Pineda.
34. Desenvolupament, seguiment i aplicació de l’A21 local.
35. Entrada en servei de la remodelació i millora dels serveis públics a l’entorn de la
zona compresa entre els carrers Victòria dels Àngels, d’Amadeu Vives i de Plàcido
Domingo de la Pineda.
36. Impuls a la implantació de noves propostes hoteleres al conjunt del municipi.
37. El Castell, el millor referent històric i institucional, com a motor de coneixement,
cultura i projecció de ciutat.

14. Implantació de fibra òptica a Vila-seca i a la Pineda durant 2016-2017.

38. El Celler, arquitectura noucentista per a la societat del nou mil·lenni. Arts
escèniques i espai lúdic – cultural polivalent de gran format.

15. Instal·lació d’aparells de gimnàstica a l’aire lliure a tot el municipi (Parcs de
Salut)

39. Suport a l’activitat comercial i impuls a fires, campanyes, accions directes de
màrqueting i promocions.

16. Per una seguretat pública preventiva:

40. Renovació total de l’enllumenat nadalenc a tot el municipi.

17. Pla d’eliminació de barreres arquitectòniques i millora de l’accessibilitat viària:
“CIUTAT 100% ACCESSIBLE”.

41. Nova Terminal de Creuers a la Pineda.

18. Ajuts municipals a l’accessibilitat: subvencions per a la instal·lació d’ascensors i
eliminació de barreres arquitectòniques als habitatges.

42. Urbanització de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) a la Pineda. Aquesta
actuació ha de fer possible un dels pols de creixement econòmic i laboral més
importants del Camp de Tarragona.

19. Programa progressiu de renovació dels jocs infantils dels parcs públics del
municipi i dels espais verds.

43. Implantació a PortAventura de la nova àrea temàtica dedicada a Ferrari Land i
un nou hotel de luxe.

20. Continuar aplicant criteris de transparència en la gestió dels afers públics locals i
adaptació a la nova Llei de Transparència.

44. Consolidació del projecte de Cirque du Soleil com a referent de destinació
turística familiar de gran qualitat.

21. Vila-seca és subseu dels Jocs Mediterranis “Tarragona 2017” i s’hi adapta amb
diverses actuacions, les principals de les quals són un nou Pavelló Poliesportiu al
Campus Educatiu i Esportiu i la remodelació de l’actual Pavelló.

45. Desenvolupament de noves inversions al Centre Recreatiu i Turístic, segons les
determinacions del Pla Director del Govern de la Generalitat de Catalunya.

22. Ordenació de l’entorn de l’Estació del FFCC i connexió amb l’aparcament del
carrer del Castellet i la zona residencial Vila-seca Parc. Més aparcament, millor
entorn pels veïns i més accessibilitat a l’equipament de salut més important que
tenim.

47. Millores al Polígon Industrial de l’Estació.

23. Nou pont sobre el FFCC per afavorir la connexió amb el barri de la Plana.
24. Diverses actuacions de millora de la xarxa de camins rurals municipals.
25. Nova connexió interna del municipi, de tipus mixt (rural/urbà) des de la Plana
fins a la Pineda, passant per Vila-seca i articulant definitivament un gran eix cívic:
La Plana – Parc Cultural del Castell – Parc de l’Hort del Pep – Raval de la Mar –
Parc de la Torre d’en Dolça – Passeig Marítim de la Pineda – Pinar de Perruquet.
26. Prolongació de l’arribada del Raval de la Mar, fins al Passeig Marítim de la
Pineda.

46. Promoció de noves empreses al Parc Tecnològic i de Serveis l’Alba.

48. Dotar el Parc Tecnològic i de Serveis l’Alba de xarxa de dades d’alta capacitat al
servei de les empreses.
49. Programa de formació a demanda per a les empreses del municipi.
50. Accions de promoció de la restauració i gastronomia locals.

RESUM I CODI DE COLOR DE LES ACTUACIONS
ACABADES: 5 (10 %)
EN EXECUCIÓ: 31 (62 %)
EN TRÀMIT: 14 (28 %)
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