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Aquest Pla de govern recull el conjunt d’actuacions i projectes que l’actual
equip de govern a l’Ajuntament de Blanes vol fer realitat al llarg del
mandat 2015-2019.
El presentem quan ha transcorregut un any d’acció de govern, amb
l’experiència viscuda durant aquest període i una visió ambiciosa però
realista del que volem tirar endavant fins el 2019. Conté actuacions que ja
hem realitzat en aquests primers 12 mesos, d’altres que estan en procés i
d’altres que entomarem durant els propers tres anys.
Ens hem estimat no fer una relació exhaustiva de tot el que hem fet i
farem perquè s’allargaria en excés. Ho considerem un projecte obert a
totes les aportacions que puguin fer els grups polítics del consistori, el
teixit associatiu blanenc i la ciutadania.
Al document que presentem hem classificat el conjunt d’accions de
govern en cinc grans eixos d’actuació:
-

Una administració propera i efectiva
Una vila dinàmica, activa i amb projecció de futur
Un territori ordenat, sostenible i amb bons serveis
Un govern que prioritza l’atenció a les persones
Un projecte sostenible econòmicament.
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1. Una administració propera i efectiva
Volem facilitar la informació perquè la ciutadania pugui conèixer tot el que està relacionat
amb l’acció de govern i pugui participar en la mesura que sigui possible, de les decisions que
tinguin més rellevància per al futur i la qualitat de vida del la ciutadania: Contractació,
Pressupostos participatius, POUM, aplicació de La Llei de Transparència del Parlament de
Catalunya, Aigües de Blanes, Ciutat Esportiva, Processos judicials en marxa, etc.

1.1 Participació i transparència
Volem consensuar els grans projectes i inversions de poble amb tots els agents implicats.
Treballar amb les associacions de veïns, empresarials i comerciants per portar a terme les
seves propostes d’activitats i dur a terme iniciatives que posin en valor els barris.
Hem iniciat un model d’informació i participació que inclou a totes les formacions polítiques,
les entitats i la ciutadania de la nostra vila.
-

-

Pressupostos participatius amb un programa d’inversions als barris.
Procés participatiu per al perllongament de la C32.
Revisió del POUM.
Reunions setmanals Pre-Junta de Govern Local.
Audiències públiques periòdiques i temàtiques (Pressupostos 2016, portal illa de
Blanes)
Consells municipals (esports, turisme, educació, escultures,...)
Enriquiment del portal web de l'Ajuntament amb informació actualitzada de:
o Ofertes de contractació menors oberta a l'empresariat. La resta de contractes
es regeixen per la llei de contractes.
o Oferta pública de treball
o Sites específics (POUM, C32, Pressupostos participatius,...)
Nou Pla especial del port amb participació de tots els sectors implicats.
Comissions redactores obertes d'ordenances.
Revisió del ROM.

1.2 Informació i comunicació
-

-

Millorar el portal web de l’Ajuntament per facilitar la informació ciutadana i la
tramitació administrativa.
Implantació d'app municipal.
Potenciar la ràdio local com a mitjà d’informació oberta a la participació ciutadana.
Continuar treballant en la possibilitat de coordinar-se amb altres municipis de La Selva
en matèria de comunicació i informació.
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1.3 Modernitzar i reformar l’administració
-

Agilitzar i simplificar els tràmits i procediments administratius.
Implementar el GIS, Sistema de Gestió Digital del Municipi.
Revisar el portal web municipal perquè sigui més accessible i intuïtiu.
Introduir la tramitació electrònica sempre que sigui possible.

1.4 Recursos humans
-

Desplegar la carrera professional del personal que treballa a l’ajuntament.
Desenvolupar la valoració dels llocs de treball de l'Ajuntament.
Adaptar la brigada municipal a les necessitats actuals de servei públic.
Potenciar el diàleg permanent amb la part social (sindicats dels treballadors i
treballadores)

1.5 Seguretat
-

Definir i desenvolupar un nou model de policia municipal amb la plantilla necessària
per donar resposta a les necessitats actuals del nostre municipi.
Aconseguir l’equilibri entre les activitats econòmiques, la convivència veïnal i la
seguretat ciutadana.
Dotar el poble dels mecanismes necessaris per garantir una bona imatge del municipi.
Coordinació amb Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia
administrativa de la Generalitat i Jocs i espectacles a través de la Junta Local de
Seguretat.

1.6 Protecció civil:
-

-

-

-

Neteja de les franges perimetrals de seguretat contra incendis a tot el municipi:
Hem fet: Residencial Blanes Vistamar, Urb. Serrallarga, Urb. Residencial Corona de
Santa Cristina, Urb. Sant Francesc. Hospital Comarcal.
El 2016 farem: Racó Blau/Plantera Alta, AV. Europa (banda dreta, darrera pisos),
Carrer Maria Lluïsa baixant per C. Vila de Lloret i tram carrer santa Bàrbara.
Aquest any iniciarem un Pla Integral de Protecció Civil, que anomenem DUPROCIM. Es
tracta de la conjunció de diversos plans d'emergència: Inundacions, Nevades,
Contaminació Marítima, Incendi Forestal. Tot això en un sol document.
Redacció de diversos PAU Plans d'Autoprotecció: Concerts Ensorra't; Correfoc;
Concerts i Pregó Plaça dels Dies Feiners; Caminada Popular de Sant Bonós; PAU per a
diferents edificis i instal·lacions municipals. El PAU de la Biblioteca Comarcal que està
pràcticament acabat.
Redacció del Pla de Seguretat i Emergència del Concurs Internacional de Focs d'Artifici
Manteniment del projecte de municipalització del servei de vigilància, salvament i
socorrisme de protecció civil a les nostres platges.
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2. Una vila dinàmica, activa i amb projecció de futur
Treballem per consolidar la posició de la nostra vila en els mercats objectiu com a destinació
de turisme familiar, esportiu i cultural d’elevada qualitat, fent partícips els ens privats i públics;
així com incrementar el valor afegit dels productes turístics i gastronòmics ja existents.
Des de la vessant de turisme esportiu, i a través de la Ciutat Esportiva i els Camps de Futbol,
seguirem treballant com hem fet aquest darrer any per portar Campionats Internacionals de
referència i apostar per la col·laboració amb l'oferta hotelera i de restauració del municipi. De
la mateixa manera, organitzar i posicionar la CEB com a equipament polivalent per a la
organització de tot tipus d'Esdeveniments.

2.1 Promoció econòmica de la ciutat:
2.1.1 Turisme
-

-

-

-

-

-

Elaboració d’un Pla de Màrqueting per augmentar l’atractiu de la nostra vila com a
destinació turística, consolidar la seva posició en els mercats objectiu i incrementar el
valor afegit dels productes turístics existents.
Difondre l’oferta turística del municipi a través de la participació en fires nacionals i
internacionals de renom, donant a conèixer l’oferta complementària, les activitats
turístiques, l’agenda d’esdeveniments anual i l’oferta comercial i hotelera.
Posar en valor els esdeveniments significatius de la vila fent partícips als ajuntaments
veïns, mitjans de comunicació, entitats rellevants d'arreu, etc
Potenciar i ampliar la cooperació entre ajuntaments veïns, com ara la creació del
Teatre Costa Brava Sud, Carnaval Costa Brava Sud, agermanament que s’ha creat amb
la ciutat Vic...
Potenciar el Consell de Turisme.
Realitzar una campanya de civisme per millorar la convivència ciutadana i la imatge de
la vila, en coordinació amb el departament de Seguretat i Protecció Civil.
Desenvolupar altres iniciatives fruit de la participació amb comerciants, empresaris i
teixit associatiu: Festa Major de Blanes, festival de música en viu, documentals a la
fresca...
Potenciar la promoció de les activitats i festes dels barris de la vila.
Potenciar els productes gastronòmics blanencs mitjançant les Jornades del Suquet de
Peix (Gamba de Blanes) i Jornades Gastronòmiques de Blanes (caves, vi, cerveses,
Carboneres, Mongeta del Ganxet, melmelades, mel...)
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2.1.2 Fires
-

-

Participar en fires nacionals i internacionals amb l’objectiu de donar-nos a conèixer
com a destinació de turisme familiar i esportiu.
Potenciar la realització de fires locals ja existents i realitzar-ne de noves: artesania,
rodaires, bruixes, vehicle ocasió, botiga al carrer, Sant Tomàs cap de setmana,
tunning...

2.1.3 Comerç
-

-

Posar en valor el teixit comercial, hoteler, restauració, oferta complementària i
activitats turístiques.
Definir el model turístic del nostre municipi, tant des del sector públic (consistori), com
des del sector privat (allotjaments, restaurants, empreses d’activitats turístiques,
entitats i associacions blanenques). El turisme ha de tornar a ser eix vertebrador de
bona part del desenvolupament econòmic. Treballar totes les àrees de l’ajuntament de
manera conjunta per a dur-ho a terme.
Promocionar la restauració, els allotjaments i el comerç local amb esdeveniments com
Blanes 12 i altres.

2.1.4 Empresa
-

Atorgar ajuts i formació a l’emprenedoria:
o Servei d’ocupació: des del Club de la feina
o Servei d’empresa: programa Catalunya Empren i Consolidació d’empreses.
o Programes:
 Plans d’Ocupació
 Joves per l’Ocupació
 Fem Ocupació pels Joves
 Formació ocupacional
 DIP Salut
 Garantia Juvenil

2.1.5 Zones d’aparcament
- Senyalitzar els aparcaments disponibles i places lliures de tot el municipi.
- Reduir les zones blaves fent una revisió viable de l’actual conveni amb SABA fins que
s’acabi.

2.1.6 Ciutat esportiva
-

Promocionar tots els esdeveniments esportius que es duen a terme a la Ciutat
Esportiva, així com dins la vila de Blanes des del departament de promoció de la ciutat
i turisme.
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Des de la vessant de turisme esportiu, i a través de la Ciutat Esportiva i els Camps de
Futbol, seguir treballant com s'ha fet aquest darrer any per portar Campionats
Internacionals de referència i apostar per la col·laboració amb l'oferta hotelera i de
restauració del municipi. De la mateixa manera, organitzar i posicionar la CEB com a
equipament polivalent per a la organització de tot tipus d'Esdeveniments.
Apostem en ferm per la marca Turístico-esportiva "Blanes x Runners" a través de la
nova “Color Blanes x Runners”, a la vegada que donar suport a les entitats esportives, i
aglutinar-les amb la Nit de l'Esport i el Consell Municipal d'Esports.

2.7 Blanes ciutat botànica
- Promoure arreu els nostres jardins, carrers, balcons i parcs florits per reflectir que

-

Blanes és una Ciutat Botànica, compromesa amb la protecció del medi ambient i
focalitzada en l’estudi d’aquesta ciència. Les flors han de ser un reclam per situar
Blanes com a destinació turística familiar.
Seguir posant en valor els nostres jardins (Botànic Marimurtra i Pinya de Rosa) al
voltant del mar i en plena Costa Brava, perquè funcionin el millor possible com a llocs
d’atracció turística.

2.2 Esports
2.2.1 Ciutat Esportiva:
- Continuar treballant per potenciar el Turisme Esportiu a través de Campionats

-

-

-

Internacionals de referència, estades de grups esportius catalans, nacionals i
internacionals.
Mantenir i augmentar els convenis amb les Federacions Esportives per a l'ús de les
instal·lacions de la Ciutat Esportiva.
Continuar apostant pel conveni de col·laboració amb els hotelers de Blanes i dels
municipis veïns, pel transport intern dels grups allotjats als hotels i fins la Ciutat
Esportiva.
Posar a punt la Ciutat Esportiva pel que fa a les noves tecnologies de la comunicació,
dotant-la de Wifi obert per a tots els usuaris.
Organitzar i posicionar la Ciutat Esportiva com a equipament per a l'organització de tot
tipus d'Esdeveniments (congressos, concerts, fires, exposicions, etc.) especialment a la
Pista Verda.
Dotar la Ciutat Esportiva d'un espai d'Infermeria equipat i homologat, on poder-hi duu
a terme les revisions mèdiques esportives de tots els esportistes de Blanes, així com el
servei d'infermeria esportiva a hores programades.
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2.2.1 Altres Instal·lacions Esportives Municipals:
- Desenvolupament del projecte de construcció del Servei de Bar al Camp de Futbol de

-

Can Borell, acompanyat de l'augment d'espais útils per als usuaris i les entitats
esportives.
Continuar amb la millora dels equipaments, amb la instal·lació de nous serveis
(guixetes, graderies, etc.).
Continuar apostant per l'esport per a tothom, oferint la dinamització dels "Parcs de
Salut" de la vila en col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva.
Senyalitzar la Ruta Sant Bonós, la Marimurtra i la Ruta de les Ermites, apostant per
Blanes com a territori "runner" i saludable.

2.2.3 Entitats Esportives:
- Continuar apostant pel teixit associatiu esportiu de Blanes i molt especialment pel que
-

-

fa a l'Esport de Base.
Suport als Clubs Esportius per què siguin viables i puguin dotar a Blanes d'un teixit
esportiu ampli i divers, amb la cessió de l'ús gratuït de les instal·lacions esportives
municipals.
Seguir apostant per les revisions mèdiques esportives gratuïtes per a tots els
esportistes de base (menors de 21 anys).
Recolzament a l'organització d'esdeveniments esportius que promoguin la marca
"Blanes" a nivell nacional i internacional.
Potenciar el Consell Municipal d'Esports.
Consolidar la marca "Blanes X Runners", creant la nova "Color Blanes X Runners".
Reactivar la "Nit de l'Esport" com a l'esdeveniment de referència de les entitats
esportives, a la Ciutat Esportiva.
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3. Un territori ordenat, sostenible i amb bons serveis
Treballem per aconseguir una ordenació urbanística, mediambiental i d’activitats que ens
permeti millorar la qualitat de vida dels blanencs i blanenques, aconseguir un creixement
sostenible i facilitar l’activitat econòmica i creació de riquesa. Blanes ha de ser una ciutat de
referència per als que hi vivim i els que ens visiten.

3.1 Urbanisme, enginyeria i territori
-

-

-

-

Revisar i aprovar el POUM amb un pla de participació ciutadana per definir el model de
poble que volem.
Aprovar el Pla especial del port amb participació de tots els sectors afectats.
Realitzar l'arranjament de Cala Bona.
Recuperar els camins de ronda del municipi.
Seguir treballant per eliminar les barreres arquitectòniques a tot el municipi.
Adequar i millorar la zona turística.
Fer el projecte de la Plaça dels Dies feiners com a plaça de la vila.
Definir el futur de la Illa de Blanes.
Consolidar els talussos del front marítim i interior amb una programació de les
actuacions prioritàries.
Desenvolupar el projecte arqueològic i museïtzació dels Padrets segons els recursos
disponibles.
Renovar i millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions d’enllumenat públic del
municipi i de les dependències municipals per la millora del servei i l’estalvi en el
consum energètic.

3. 2 Equipaments municipals i obres de millora
-

-

Planificar les noves dependències de la policia municipal
Planificar les noves dependències dels serveis socials del municipi.
Planificar la construcció d'un alberg dintre de la xarxa nacional d'albergs de Catalunya
(xanascat).
Planificar a l'espai de la Ciutat Esportiva un centre residencial esportiu.
Crear espais atractius per passejar els gossos.
Urbanització de la rotonda de la Ciutat Esportiva.
Realització de la rotonda de Ca La Guidó.
Realització de campanyes anuals de pavimentació.

3.3 Medi ambient
-

Millora de la neteja de carrers. Renovació de la flota de recollida d’escombraries, dels
contenidors i del sistema de recollida.
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-

Potenciació del reciclatge amb campanyes i bonificacions per reduir progressivament
els abocaments de la fracció resta (rebuig) als abocadors.
Defensa de les nostres platges i la seva pervivència davant les administracions
pertinents.
Millora de la jardineria dels espais urbans així com del sistema d’eficiència hídrica per
reduir el consum d’aigua.
Creació d’espais enjardinats pel municipi que siguin l’aparador dels nostres jardins
botànics i potenciïn el concepte de Blanes com a Ciutat Botànica.
Creació d'espais botànics temàtics.
Iniciar accions per a la reducció d'emissions de CO2
Crear rutes verdes dels camins de la Tordera.

-

Millora del transport públic perquè sigui eficient i sostenible.

-

Farem una plica del transport urbà i ens integrarem a la tarifa integrada de transports
de Catalunya.

-

-

-

-

-

3. 4 Activitats
-

Crear i posar en funcionament la ponència tècnica d’activitats
Agilitzar la tramitació dels procediments administratius per desenvolupar les activitats
econòmiques a la nostra vila.
Aprovar l’ordenança de terrasses de forma consensuada amb tots els sectors implicats.
Vetllar perquè les activitats que es desenvolupen a la nostra vila siguin compatibles
amb la convivència ciutadana.
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4. Un govern que prioritza l’atenció a les persones
Treballem per atendre les necessitats socials tant des del punt de vista assistencial, com a
partir de intervencions de caire educatiu i preventiu, remarcant les polítiques d'habitatge, el
restabliment de l'assistència a l'immigrant i les polítiques d'igualtat.
A nivell educatiu seguirem millorant la tarifació social de les escoles bressol i estarem sempre
al costat de la comunitat educativa donant suport al professorat, l’alumnat i les famílies.
Els joves són per a nosaltres una prioritat i no esmerçarem esforços ni recursos per donar-los
la millor atenció. Dotarem el Casal de Joves Morralla Espai Creatiu amb millores a les seves
instal·lacions, la redistribució d’espais de la planta baixa i un nou equipament de so i llum per a
la sala polivalent.
D’altra banda, entenem la cultura i les festes com a eix vertebrador de la societat blanenca.
Per això fem costat a les entitats culturals i promovem la cultura i festes per a tothom

4.1 Acció Social
4.1.1 Serveis Socials
-

-

-

-

-

-

-

-

Dotació als Serveis Socials municipals dels recursos necessaris per fer front a la
pobresa energètica, subministrament d’aigua , alimentària i d’habitatge mitjançant
prestacions econòmiques d’especial urgència i mesures anticrisis
Coordinació dels programes d’aliments, higiene, farmàcia i òptica, comptador solidari,
bonificacions en rebut de subministraments , ajudes lloguer (fiança, lloguer) transport
públic.
Programes d’ajuts i atenció a les famílies, infants i joves.
Ajuts socials per a l’adquisició de llibres de text per als alumnes de primària i
secundària.
Reforç de la gestió d’ajuts i beques als menjadors escolars per als infants que ho
necessitin.
Atenció a les persones amb discapacitat, persones amb dependència, atenció
domiciliaria, Teleassistència.
Atenció a infants, joves i famílies: Centre Obert, Programa d’intervenció a les escoles
(PIE); Programa de coordinació en l’àmbit sociosanitària de menors; Unitat
d'Escolarització Compartida; Programa de mesures alternatives en situacions de
primer consum; Programa créixer en família; Casa d’infants.
Gestió eficient de les prestacions en l’àmbit sociolaboral: Informació i ajuda per
demanar ajuts econòmiques: Renda Mínima d’inserció (RMI); Servei Públic d'Ocupació
Estatal (SEPE), pensions no contributives de la Seguretat Social, programes d’ocupació i
plans d’ocupació.
Potenciar la coordinació amb les entitats socials de Blanes d’acord amb el marc
normatiu que regula les activitats de serveis socials.
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Persones grans:
o Bonificació parcial de la taxa de recollida d’escombraries a pensionistes que
visquin sols, a famílies monoparentals i a famílies en risc d’exclusió.
o Bonificacions en el transport urbà adreçades a persones amb minusvalia,
jubilades i pensionistes major de 60 anys empadronats a Blanes.
o Homenatge a la gent gran, conjuntament amb els casal de la gent gran.

-

4.1.2 Immigració:
Activar el servei d'acollida i de mediació municipal.
Dur a terme accions educatives, culturals, formatives i de sensibilització sobre
diversitat, immigració, convivència intercultural i diàleg interreligiós
Facilitar accions de capacitació: Implantació de la formació del mòdul C: Coneixement
de la societat catalana i del seu marc jurídic.

-

-

4.1.3 Igualtat:
Aprovació i activació del Pla Local de la Dona i Igualtat.
Manteniment del SIAD: Servei d’informació i atenció a les dones

-

4.1.4 Cooperació i solidaritat:
Mantenir la Comissió de Cooperació i solidaritat, així com l'aportació al Fons de
Cooperació per al Desenvolupament per seguir adjudicant ajuts als projectes de
cooperació del tercer món.

-

4.1.5 Habitatge:
-

-

Treballar des de la Taula local pel dret a l’habitatge amb les entitats socials per ajudar
a les persones afectades per execucions hipotecàries o amb problemàtiques
relacionades amb la manca de un habitatge digne.
Mantenir la borsa de mediació social i ampliar el nombre d’habitatges per llogar.
Tramitació d’ajuts al llogater, pisos d’inclusió social, registre de sol·licitants.

4. 2 Educació
4.2.1 Llar infants

-

Garantir les places necessàries perquè totes les famílies puguin disposar del servei
d’escoles bressol.

-

Mantenir i millorar la qualitat del servei de les nostres escoles bressol (Ratios i
equipaments)

-

Bonificar els preus de les escoles bressol municipals a les famílies que ho necessiten.
Tarificació social.
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4.2.2 Infantil, primària i secundària

-

Desenvolupar el Pla d’absentisme de la ciutat.

-

Reconèixer institucionalment els treballs de recerca de batxillerat dels centres de
Blanes.

Desenvolupar el nou Pla Educatiu d’Entorn
Facilitar el Servei comunitari a l’ESO.
Dur a terme el projecte intercentres de preservació de façanes.
Mantenir la Unitat d’escolarització compartida
Garantir un bon servei de manteniment dels centres educatius
Desenvolupar un programa d’activitats extraescolars comú.
Facilitar recursos educatius per tal que els escolars de Blanes coneguin l’entorn local i
institucional.

4.2.3 Escola adults:

-

Vetllar pel manteniment de l’oferta formativa per tal que sigui suficient per donar
resposta a les necessitats dels nostres ciutadans i ciutadanes.

4.2.4 Escola Oficial d'Idiomes:

-

Màxima col·laboració per mantenir l’actual oferta formativa.

4.2.5 Consorci de Normalització Lingüística:
-

Màxima col·laboració per mantenir l’actual oferta i ampliar el nombre de participants.

4.3 Joventut
4.3.1 Casal de Joves Morralla, Espai Creatiu

-

Continuar promocionant Morralla com a referent de lleure i punt de trobada per al
col·lectiu juvenil de Blanes.

-

Millorar l’equipament i donar respostes a les necessitats canviants (manteniment de
l'espai, millora de la planta baixa com a espai polivalent, dotació d'equip de so i
il·luminació i incorporar a la programació tallers professionals).

4.3.2 Entitats juvenils

-

Donar suport i dinamitzar les entitats juvenils i grups de joves organitzats.
Enfortir el treball conjunt entre les entitats (teixit associatiu) i l’Àrea.
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4.3.3 Àrea de Joventut

-

Situar l'àrea de joventut com a referent davant la població juvenil (Informar, orientar,
assessorar sobre qualsevol qüestió d’interès per al públic jove).

-

Dinamització als instituts i a les xarxes socials (arribar a les noves generacions)

-

Posar en valor les accions que es duen a terme des de l'àrea (el compromís i la
complicitat).
Vetllar per abordar les polítiques de joventut des d’una òptica global i tranversal
(coordinació entre administracions i entitats juvenils).
Reformular projectes pendents: Sales d’Assaig, Concurs de relats breus per a joves,
Bolleré...
Valorar i executar noves iniciatives.

-

Consolidar el projecte de l’escenari jove, Ensorra’t!.
Elaboració i implementació del Pla Local de Joventut 2016-19 (planificació estratègica
amb la implicació de la població jove).

4.4 Cultura
- Volem garantir la dimensió social de la cultura i el dret a la cultura per a tothom.
- Potenciar la participació activa de les entitats culturals.
- Dinamitzar la xarxa municipal de locals i espais per a la difusió de la Cultura: Casa Oms,
M. Lluïsa Garcia Torner, Biblioteca, Sala Bolaño, Els Padrets i Casa Saladrigas.

-

Donar suport a la creació, així com a la gestió i promoció cultural.

-

Crear un portal a internet per a artistes i entitats locals.

-

Recuperar les subvencions per a les entitats culturals que hagin fet activitat en l'àmbit
de la cultura.

Treballar de forma transversal amb les regidories d'educació, joventut i promoció
de la ciutat.
Continuar dinamitzant la cultura amb programacions estables: programació estable de
teatre i programació estable.
Fer tot el que sigui possible per promocionar els artistes locals.
Millorar la visibilitat de la cultura en els mitjans de comunicació.
Treballar per ampliar la programació del Teatre de la Costa Brava Sud.
Protegir i potenciar el nostre patrimoni cultural: Senyalització de rutes i creació d'una
nova sala d'exposicions.
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4.4.1 Biblioteca

-

Mantenir la qualitat del servei de la Biblioteca Comarcal de Blanes.
Mantenir la Sala Jove per la gent de 12 a 23 anys on poden estudiar, llegir, fer cursos i
participar en diferents concursos.

4.4.2 Arxiu:

-

L’Arxiu és el servei públic especialitzat en la conservació i la difusió del patrimoni
documental de Blanes amb una doble funció: organització de la documentació
administrativa i la dinamització i difusió del patrimoni històric cultural.

-

Volem potenciar el voluntariat que col·labora amb l'arxiu municipal.
Fomentar les donacions de fons patrimonials a l'arxiu.

4.4.3 Festes

-

Potenciar la Festa Major donant valor als Focs.
Promocionar i donar suport a totes les festes culturals de Blanes.
Promocionar la Ciutat Esportiva com a espai de concerts i festes.

17

[PLA DE GOVERN 2015 - 2019]

Ajuntament de Blanes

5. Un projecte sostenible econòmicament
La nostra política econòmica es basa en tres pilars fonamentals: Gestionar amb seny per assolir
l’equilibri financer, mantenir una tresoreria equilibrada i suficient, i prioritzar les inversions
complint les ràtios legals

5.1 Situació econòmica financera
-

Millorar i buscar noves fonts d’ingressos.
Gestionar amb rigor totes les despeses i prioritzar les despeses socials i de foment de
l’activitat.
Continuar amb uns resultats de recursos generats positius.

5.2 Tresoreria
-

Optimitzar amb la col·laboració del Consell Comarcal de La Selva la gestió de la
recaptació.
Complir amb rigor la llei de morositat amb el pagament dels proveïdors a 60 dies de la
presentació factura.

5.3 Inversions
-

Calendaritzar en el mandat les inversions consensuades.
Complir l’objectiu d’endeutament per sota del 75% dels ingressos.
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