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Ens queda molt per fer amb...

Il·lusió, 
Treball i 
Transparència



Guissona, juny 2021

Un treball en equip sense descuidar ningú i 
explorant noves governances per sumar esforços 
i sinèrgies, una transparència que ens ajudi a 
tenir les línies d’acció més clares i una il·lusió que, 
malgrat les dificultats, encara creix perquè no 
hem deixat de creure que Guissona ha de mirar 
endavant i tenim clar cap a on s’ha d’anar.

Aquest petit document té per objectiu mostrar-
vos, d’una manera planera, la nostra tasca al llarg 
d’aquests dos anys  i seguir amb el compromís 
de forjar una vila de Guissona capdavantera, 
pròspera i saludable.

Equip de Govern



Els nostres valors
1. L’honestedat i la dedicació plena, com a dis-

tinció del nostre comportament principal.

2. La responsabilitat, la integritat i la intel·li-
gència, a l’hora d’administrar els recursos 
públics.

3. Una governabilitat basada en el capital 
humà de la nostra vila, en les capacitats dels 
i les professionals i del conjunt dels vilatans i 
vilatanes.

4. La cohesió i la convivència, en una vila com 
la nostra, són factors claus de desenvolupa-
ment i progrés.

Ajuntament de Guissona



ÀREA DE RECURSOS 
HUMANS

Planificar per tal de donar suport i va-

lor a la tasca de cada treballador/a, tot 

potenciant-ne les seves aptituds i habi-

litats, fent que millori la seva eficàcia, 

eficiència i autoconfiança, posant les 

virtuts al servei del grup.



1. Revisió, aprovació de la plantilla i relació de llocs 
de treball de l’Ajuntament.

2. Estudi de l’estructura organitzativa de l’Ajunta-
ment per reconduir necessitats.

3. Constitució de la comissió paritària per a un nou 
conveni laboral 2022.

4. Creació d’una nova estructura laboral a la briga-
da municipal.

5. Increment de la plantilla de vigilants municipals 
i brigada municipal.

6. Creació de la plaça de Conserge a l’Escola Ra-
mon Estadella.

7. Elaboració del Pla d’Igualtat dels treballadors/es 
de l’Ajuntament. Creació d’una Comissió.

8. Desdoblament de la plaça de Secretari i Inter-
ventor de l’Ajuntament. 

9. Elaboració del Pla de polítiques de gènere a ni-
vell municipal amb tots els grups polítics.



Projectes que hi treballem

10. Licitació pública de la plaça de Cap de Brigada 
Municipal, Secretària Adjunta, Tècnic/a de Co-
municació, Tècnic/a de Joventut.



ÀREA DE LA VILA 
I ATENCIÓ A LES 
PERSONES

Oferir a la població una vida plena, do-

nant accés a propostes i serveis que 

satisfacin les necessitats de totes les 

franges de població, fent que se sentin 

orgullosos i orgulloses de viure a la vila.



1. Elaboració, constitució  i aprovació dels reglaments de:

 — Consell Escolar Municipal
 — Consell d’Infants
 — Consell de Joves
 — Consell de Barri
 — Casal de joves
 — Registre d’Entitats i Associacions locals
 — Accés i ús dels mitjans de comunicació munici-

pals
 — Edifici Teatre Municipal de l’ Ateneu 
 — Comissió de Festes
 — Comissió d’Igualtat
 — Comissió Nomenclàtor
 — Comissió seguiment de les Mocions presenta-

des als Plens

2. Taula de treball amb el Departament de Salut pel 
nou CAP. 

3. Seguiment d’atenció als nouvinguts i tramitacions 
d’Estrangeria.

4. Creació de l’espai empremtes amb ERC i millores 
funcionals en el cementiri.



5. Creació dels espais Amics de la POPA amb ERC.

6. Creació de xarxes de voluntariat (Covid19 i gats).

7. Creació del SOAC (Servei d’Orientació d’Àmbit Co-
munitari).

8. Registre Municipal d’Entitats i Associacions de la 
Vila.

9. Noves bases de convocatòria de subvencions de les 
Entitats i Associacions de la Vila.

10. Nou Espai la Llavor. Treball competències digitals i 
escletxa digital (famílies i centres escolars).

11. Iniciativa “Guissona t’acull”. 

12. Creació del Servei gratuït d’Acompanyament al Dol.

13. Disposar d’espais municipals per acolliment residen-
cial per a persones sense sostre. 

14. Aprovació de la nova ordenança municipal de 
tinença d’animals.

15. Modificació de l’ordenança municipal de circulació. 
Vehicles VMP. 

16. Creació de borses de treball temporal de l’estiu per 
a joves.

17. Seguiment de mesures i accions preventives judicials. 



Projectes que hi treballem

18. Redacció d’un Pla de Joventut.

19. Creació de la taula d’interculturalitat.

20. Carta de serveis de les instal·lacions municipals.

21. Protocol prevenció assetjament amb tots els grups po-
lítics municipals.

22. Protocol prevenció d’oci nocturn amb Consell Comarcal.



ÀREA DE TERRITORI I 
MEDI AMBIENT

Adaptar la gestió a la transformació 

sòcio-econòmica pel creixement de la 

població, econòmic i urbanístic.



1. Pacificació de diversos carrers de la vila per mi-
llorar la seguretat.

2. Ampliació del transport públic a Cervera i Tàrre-
ga. Inici setembre 2021.

3. Millores de vials de la via pública i camins.

4. Pavimentació dels carrers Arc de Sant Martí, 
Pere Santaló, Avda. Generalitat, Seminari, Tapio-
les, Pau Casals, Bassa Caldera i accés ctra. Ponts.

5. Millores a la Depuradora Municipal conjunta-
ment amb l’ACA.

6. Ampliació de l’INS Guissona i Escola Faus i Este-
ve (Departament d’Educació).

7. Desenvolupament dels plans urbanístics:

 — SUD7 (zona nova residència de gent gran)

 — SUD8 (zona Fonteta, nou CAP)

 — SUD1 (zona camí de cal Marsol)

 — PAU1 (entrada Guissona-dreta, ctra. Tàrre-
ga)

 — PAU3 (carrer Les Oliveres) 

 — PAU7 (nova depuradora BonÀrea)



8. Arrenjament i recerca arqueològica de la Plaça 
Vell Pla.

9. Noves zones d’aparcament Municipal a Guisso-
na (Castanyers i Pau Casals).

10. Pavimentació pista poliesportiva Guarda-si-Ve-
nes.

11. Pacificació i millores dels carrers de Sant Plàcid.

12. Canvi il·luminació a leds enllumenat exterior i 
interior de Guissona.

13. Nous carregadors per a cotxes elèctrics a l’Ate-
neu i pavelló 1 d’octubre.

14. Proposta de projecte integral de Carril Bici.

15. Pla de control de fauna urbana (coloms, rates, 
insectes i gats ferals).

16. Creació de l’Oficina Municipal d’Eficiència Ener-
gètica.

17. Creació de l’Oficina de Mobilitat.



Projectes que hi treballem

18. Millores Dr. Torres Escribà i N. Roca Sastre.

19. Espais per al nou tanatori i sales de vetlla.

20. Desenvolupament SUD10 (zona ctra. Ponts amb 
ctra. Solsona).

21. Clavegueram de Guarda-si-Venes (ACA).

22. Canalització del Torrent del Passarell amb ACA. 
Recuperació de les lleres.

23. Entrada a Guissona per la ctra. de Ponts, L-313.

24. Accés a Guissona per la ctra. Solsona-Camí de 
Cornudella.

25. Millores dels espais de la Caserna.

26. Energies solars fotovoltaiques als edificis muni-
cipals i a la Depuradora.

27. Cotxe elèctric per a la Guàrdia Municipal.

28. Via Verda: Guiss-Massoteres / Guiss-St. Pere.



ÀREA ECONÒMICA

Gestionar els recursos materials i 

humans d’una manera eficient, trans-

parent i d’acord amb les directrius de 

l’administració local.

€



1. Pressupostos municipals prioritzant els serveis i 
les persones. 

2. Elaborar les bases que regulen les subvencions 
a Entitats i Associacions.

3. Creació de partides pressupostàries per la CO-
VID-19.

4. Implementació de 40 mesures per mitigar la 
COVID-19.

5. Bonificacions de taxes municipals per a la tran-
sició energètica.

€



ÀREA DE SECRETARIA, 
PARTICIPACIÓ I 
TRANSPARÈNCIA

Desenvolupar els processos de par-

ticipació i gestió d’una manera 

transparent i àgil. 



1. Nou espai de participació: decidim.Guissona.cat. 
Implementar l’eina del vot electrònic.

2. Implementació de l’eina de comunicació d’inci-
dències canal WhatsApp.

3. Enquestes als veïns i veïnes de diferents àmbits 
i interessos (Festa Major, Comerç Local, Mercat 
Municipal, carrers, ràdio…).

4. Comunicació amb els veïns i veïnes:  vídeos set-
manals, butlletí municipal, l’Ajuntament respon, 
parada mercat, Tik-Tok.

5. Procés participatiu de la partida pressupostària 
del 2021 de 25.000€.

6. Millora de l’estructura del web municipal.



Projectes que hi treballem

7. Elaboració del Pla de Comunicació de l’Ajunta-
ment.

8. Assolir el 100% del segell de la Qualitat i trans-
parència de la comunicació Pública. Segell 
Infoparticipa.

9. Procés participatiu pressupostos 2022.



ÀREA DE COMERÇ, 
TURISME I CULTURA

Promocionar els recursos patrimonials, 

gastronòmics, hostaleria, de producció 

local i comerç.



1. Creació i implementació del Pla Estratègic de 
Comerç Local Horitzó 22-25.

2. Creació d’una web específica de turisme i 
postals com a nou producte turístic.

3. Millora del manteniment de la  senyalització ur-
bana i turística. 

4. Recuperació de l’entorn natural del Pou el Gel 
(GuissonaMES).

5. Targetes de fidelització del comerç local.

6. Constitució d’una Comissió Gestora i una 
Comissió artística que gestionarà el Teatre Mu-
nicipal Ateneu.

7. Experimenta Iesso, nova proposta turística in-
corporada al Museu.

8. Restauració dels decorats originals de Pastorets.



9. Creació d’una figura de suport supramunici-
pal per gestionar el patrimoni arqueològic local. 
Consell Assessor del Museu i Parc Arqueològic.

10. Nova ordenació del Mercat Municipal.

11. Millores en els parcs del Mil·lenari, la Bassa i Cap-
devila.

12. Millores per dignificar la Plaça Major (BCIL).

13. Licitació del projecte bàsic per a un nou Museu 
amb suport de la Generalitat.

14. Incorporació al Festival Espurnes Barroques.

15. Participació en el Festival Segamots.

16. Projecte de restauració de l’Obra de Fluvià.



Projectes que hi treballem

17. Creació de la web del Teatre Municipal Ateneu.

18. Millora de la senyalització de la via verda.

19. Projecte Passallibres.

20. Elaboració productes local: Postals, reedició sa-
marretes Kukuxumuxu.

21. Reobertura i/o habilitar els locals comercials 
tancats.


