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Territori i Sostenibilitat

REGIDORIA N. ACTUACIÓ
TEMPORALITZACIÓ

2019 2020 2021 2022 2023

Governació

1 Creació de la unitat de mediació per facilitar la resolució de conflictes ciutadans

2 Reubicació de la comissaria de Policia Local en un espai de titularitat municipal digne

3 Redacció d'un nou Pla de Mobilitat amb sessions participatives amb la ciutadania

4 Increment dels carrils bicis per propiciar la mobilitat sostenible

5 Potenciació de la unitat canina de la Policia Local

6 Reforç del model de Policia de proximitat

7 Redacció de l'ordenança d'ús de patinets elèctrics

8 Creació de més aparcament per a bicicletes i motocicletes

9 Augment del número d'agents de la Policia Local

10 Creació d'una app per al pagament de la zona blava

11
Creació canals de comunicació entre comerços i empreses de la ciutat i la Policia Local per 
facilitar el trasllat d'informació i millorar la seguretat

Serveis al 
territori

12
Redacció d'un pla d'acció de millora de les infraestructures i serveis dels carrers dels barris 
més degradats (clavegueram, aigua potable, asfaltat,...)

13 Execució del pla d'acció de millora dels carrers
14 Inversió d'un mínim de 40.000 euros en la supressió de barreres arquitectòniques

15 Adeqüació de l'espai verd de davant de l'estació d'autobusos

16 Impuls de l'aparcament de l'Hospital Comarcal

17
Potenciació de l'empresa pública Amposta Serveis Municipals per gestionar des de la vessant 
pública diferents serveis municipals

18
Implementar el nou sistema de neteja i jardineria per millorar substancialment la imatge de la 
ciutat

Polítiques 
ambientals 

19
Conscienciació ambiental als centres escolars en la seva participació activa en la millora
d'espais naturals

20 Suport a iniciatives privades de neteja i millora dels espais naturals

21
Implementar un sistema de recollida específic per a les empreses de restauració i per als 
comerços del Mercat Municipal

22 Millorar els valors i la qualitat de la recollida selectiva

23 Reducció de l'IBI a aquells immobles que implementin sistemes d'eficiència energètica

24 Campanya de conscienciació sota l'eslògan 'Cuidem Amposta'

Medi Rural

25 Suport a iniciatives d'entitats que defensen el riu Ebre i el territori

26
Millorar i implementar un sistema de relació amb el sector agrari per optimitzar l'execució de la 
millora de camins rurals

27 Redacció i execució d'un pla de millora de camins rurals

28 Treballar per recuperar rutes a peu i en bicicleta entre Amposta i el seu entorn rural

29 Creació d'horts socials urbans



Serveis Socials i Serveis a les Persones

REGIDORIA N. ACTUACIÓ
TEMPORALITZACIÓ

2019 2020 2021 2022 2023

Serveis Socials i 
Salut

30 Regularització dels llocs de treball de l'Hospital Comarcal

31 Renovació tecnológica de l'Hospital Comarcal

32 Reorganització del servei d'urgències de l'Hospital per millorar-lo

33 Refinançament de la residència de gent gran perquè sigui sostenible econòmicament

34
Augment de places del Centre de Dia, garantint la qualitat del servei a la Residència de Gent 
Gran

35
Noves places de centre de dia públiques a la residència antiga, juntament amb l'Associació de 
Malalts d'Alzheimer

36 Impuls del Consell Municipal de Serveis Socials

37 Augment de les hores del Servei d'Ajuda a Domicili i teleassistència

Drets Socials i 
Ciutadania

38 Promoció d'habitatges per a joves al casc antic

39 Aplicació dels articles de la Llei24/2015 per afavorri l'augment d'habitatge assequible

40
Convenis amb administracions i entitats del tercer sector per continuar creixent amb l'oferta 
d'habitatge públic

41
Construir amb tota la ciutadania una Amposta amb respecte per les diferentes opcions 
individuals i col·lectives, en reconeixement a qualsevol mena de diversitat i en pro de la 
convivència

42
Reconeixement de les experiències de dones mitjançant el nomenclàtor, l'atorgament de 
premis o qualsevol reconeixement públic

43 Potenciarem l'Espai Famílies

44
Construcció de l'Espai Dona, per promoure espais de trobada de les dones amb intercanvi 
d'experiències

Atenció 
Ciutadana

45 Donar suport a la ciutadania en tots aquells serveis que l'Ajuntament ofereix

46 Seguir creixent en proximitat, transparència i accessibilitat

47 Redacció de la carta de Serveis de l'Ajuntament



Serveis Socials i Serveis a les Persones

REGIDORIA N. ACTUACIÓ
TEMPORALITZACIÓ

2019 2020 2021 2022 2023

Joventut i 
Participació 
Ciutadana

48
Elaborar un nou Pla Local de Joventut 2020-2024 que vetllí per per afavorir la formació, 
l'ocupació i l'emancipació del jovent

49 Vetllar perquè tots els plans i programes municipals incloguin la visió de la joventut

50
Donar suport a les activitats d’oci alternatiu i col·laborar amb entitats juvenils i 
equipaments culturals de la ciutat per ampliar l’oferta.

51 Mantenir i promoure del Punt de Voluntariat d'Amposta

52
Consolidar una programació estable d’activitats culturals, formatives i saludables 
adreçada a la gent jove.

53 Destinar eines i recursos per a fomentar participació de la gent jove

54 Reubicar i reorientar l'Oficina Jove  per tal de millorar l'accés dels joves als serveis 

55
Habilitar un nou equipament que faci funcions d’alberg juvenil i que es converteixi en 
un espai de trobada i de dinamització entre la gent jove

56 Creació d'una zona d'oci a la ciutat

57
Aprovar i fer difusió del Reglament de Participació Ciutadana i modificar del Reglament 
Orgànic Municipal per adequar-lo als nous mecanismes de participació

58
Desplegar el Reglament de Participació Ciutadana en matèria d’òrgans estables de 
participació i desenvolupament de diferents estructures de participació

59
Desplegar diferents eines de participació ciutadana: processos participatius concrets, 
iniciatives populars, consultes, assamblees informatives...

60 Promoure els processos de pressupostos participatius bienalment
61 Donar suport a les entitats locals i crear teixit associatiu

62
Realitzar accions pedagògiques en matèria de participació ciutadana i qualitat 
democràtica

Educació 

63 Millora continua dels centres educatius

64
Promoure el model Educació 360 fent que sigui present en totes les polítiques 
públiques de l'Ajuntament

65 Ampliació del suport als centres educatius i AMPES

66
Consolidar la Gala de l'Educació com un espai de reconeixment a les bones pràctiques
en matèria d'Educació

67 Creació de l'aula d'estudi als baixos de la Biblioteca 

68
Impuls de l'execució del projecte de trasllat de l'Escola d'Art a l'antic col·legi de les 
monges



Desenvolupament econòmic, indústria i ocupació

REGIDORIA N. ACTUACIÓ
TEMPORALITZACIÓ

2019 2020 2021 2022 2023

Polítiques 
d'ocupació i 

empresa

69 Trasllat de l'àrea de Polítiques d'Ocupació i Empresa a l'edifici del Sindicat

70

Continuar desplegant polítiques conjuntes amb el Consell Comarcal i el territori per tal 
d'aportar valor afegit de l'Ajuntament d'Amposta a la dinamitzció econòmica de les Terres 
de l'Ebre

71 Inici de l'activitat del FAB LAB 

72 Pla de millora de la mobilitat dels polígons industrials

73 Millora de la competitivitat dels polígons industrials amb el desplegament de la fibra òptica 

74 Seguir posant sòl industrial a preu públic

75 Foment de la implementació empresarial als polígons

76 Projecte d'innovació empresarial a l'edifici del CAP vell

Urbanisme i 
activitats

77
Millores urbanístiques per dotar Amposta de zones verdes i d'espais públics compartits 
agradables per passejar

78
Urbanització de l’Avinguda Generalitat, entre l’Avinguda Josep Tarradellas i Sebastià Juan 
Arbó

79
Continuació de l'avinguda Josep Tarradellas fins a l'avinguda Santa Bàrbara per solucionar 
els embossos viaris de la Plaça de la Castellania

80 Obertura del carrer Itàlia entre els carrers Poble Nou i Sant Cristòfol

81 Obertura del carrer Goya fins al carrer Amèrica

82
Fer accessible el pas per sobre de l'aginguda Santa Bàrbara a la prolongació de l'avinguda 
Catalunya

83 Construcció d'una plaça al carrer Miralles

84 Construcció d'una pista urbana als terrenys de davant del Soriano-Montagut

85 Reurbanització de l'avinguda Catalunya

86 Reurbanització de la plaça Lluís Companys

Fires

87 Millora del pavelló firal 1 d'Octubre

88 Celebració del 60è aniversari de la Fira de Mostres

89 Impuls de la Fira de Mostres

90
Consolidació i ampliació de l'espai Ebre Events com el saló de l'organització 
d'esdeveniments de referència a totes les Terres de l'Ebre

91 Ampliació del calendari firal d'Amposta



Desenvolupament econòmic, indústria i ocupació

REGIDORIA N. ACTUACIÓ
TEMPORALITZACIÓ

2019 2020 2021 2022 2023

Comerç i Mercat 
Municipal

92
Impuls a la Taula de Treball del Comerç Local com a espai de col·laboració público-
privada per al foment del comerç local

93 Creació d'entorns urbanístics amables per al comerç amb illes per a vianants

94 Creació d'una borsa de locals buits per posar-los al mercat per tal d'afavorir la 
continuïtat del paisatge comercial amb nous nuclis de comerç 

95
Unificació en un mateix pagament de la taxa de recollida d'escombraries dels 
comerços, de manera que inclogue l'import per recollida selectiva per cartró i asseguri 
la contribució de tots els comerços

96
Suport a la modernització del comerç, amb línies d'ajut i la consolidació del 
Marketplace

97 Inici de la segona fase de rehabilitació del Mercat Municipal

98 Redacció del projecte d'enginyeria del Mercat per a la climatització, automatització de 
portes, sistemes d'alarma i de seguretat i il·luminació LED

99
Campanya de conscienciació sobre la importància de consumir al comerç de 
proximitat

100 Impuls a les campanyes de dinamització comercial

Economia Social i 
Innovació

101

Adhesió a la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS), amb 
l'objectiu de cooperar amb altres ajuntaments per tal de promoure, reforçar i 
consolidar l'economia social com a model socioeconòmic alternatiu i transformador al 
territori

102 Impuls i projecció de l'economia social, amb la realització de diferents actuacions que 
difonguin models alternatius d'emprenedoria i cooperativisme



Serveis Generals i Govern Obert

REGIDORIA N. ACTUACIÓ
TEMPORALITZACIÓ

201
9

202
0

202
1

202
2

202
3

Hisenda i Règim 
Intern 

103 Reclamar el pagament de l'IAE a empreses subministradores, distribuïdores i comercialitzadores 
d'electricitat.

104
Sistemes de reducció d'impostos municipals a les famílies que facin una bona gestió dels residus

105 Aplicació de criteris d'eficiència en la gestió dels impostos

106 Revisió a la baixa dels impostos municipals vinculats a activitats industrials i comercials de la 
ciutat, especialment els que apostin per l'eficiència energètica

107 Implementació de la telelectura als comptadors d'aigua

108
Millora de la gestió de la concessió del servei d'aigua potable

Personal

109 Establir sistemes de retribució per objectius

110 Enquesta de clima laboral

111 Crear guies d'acolliment a nous treballadors

112 Dissenyar plans de formació

113 Afavorir la promoció interna

114 Establir eines de comunicació interna bidireccional

Coneixement i 
Qualitat

115 Modernitzar l'Ajuntament i la nostra ciutat en tots els procediments i factors que l'envolten per a 
ser més Eficients en la nostra tasca de cara a la ciutadania

116 Aplicació de l'aministració electrònica a l'Ajuntament

117
Canvi d'enllumenat i la millora de les instal·lacions elèctriques de la ciutat

118
Accions per millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals

Transparència

119 Obtenció del segell Infoparticipa

120 Ús de canals telemàtics de manera complementària a la resta d'espais i canals de l'ajuntament per 
tal de garantir la transparència municipal



Projecció de la ciutat

REGIDORIA N. ACTUACIÓ
TEMPORALITZACIÓ

2019 2020 2021 2022 2023

Festes

121 Incloure espais inclusius a les festes de la ciutat

122 Implementar el protocol contra la violència masclista en les zones d'oci

123 Disseny programes festius en clau dona

124 Potenciació de totes les activitats festives tradicionals

Cultura

125 Finalització de la rehabilitació del Sindicat

126 Projecte de rehabilitació de l'antic col·legi de les Monges

127 Execució del projecte de recreixement de la celòquia del castell

128 Convocatòria del Premi literari de Teatre «La Carrova»

129 Impuls de projectes de recuperació de la memòria històrica

130 Creació d’una taula d’entitats culturals del municipi

131 Desenvolupament del Pla d’equipaments culturals

132
Impuls de rutes culturals i senyalització del patrimoni arquitectònic i 
arqueològic

133
Potenciació de la Festa del Mercat a la Plaça com a esdeveniment cultural, festiu 
i turístic

134 Impuls a la temporada d'arts escèniques d'Amposta

135
Impuls al Festival de Teatre i Circ d'Amposta, FesticAM, com a esdeveniment 
cultural de referència al país

136 Creació de la Nit de la Cultura d'Amposta



Projecció de la ciutat

REGIDORIA N. ACTUACIÓ
TEMPORALITZACIÓ

2019 2020 2021 2022 2023

Turisme i 
Promoció 
Exterior

137
Creació d'una zona d'autocaravanes i esbarjo prop del centre urbà

138
Obtenció del segell en Cicloturisme a Catalunya de l'Agència Catalana del Turisme

139
Creació d'una oferta turística gastronòmica vinculada a la façana fluvial i al riu

140
Millora de la senyalització informativa dels espais d'interès turístic

141
Promoció de l'arròs com atractiu turístic dins el turisme gastronòmic

142 Adequació de la platja d'Eucaliptus

143 Creació de vies cicloturístiques com a actius turístic

144
Campanya de promoció turística als principals mercats nacionals i internacionals

Esports

145 Modernització de les instal·lacions esportives existents

146 Adequació del camp de cros

147 Projecció d'una nova pista coberta d'atletisme

148 Pla de manteniment i neteja de les instal·lacions esportives

149
Habilitar la piscina exterior per poder-la utilitzar durant l'hivern

150 Renovació de les instal·lacions del gimnàs municipal

151
Projecció de la construcció d'una pavelló d'escalada per al nou rocòdrom

152
Projecció del creixement del Nàutic als solars adquirits per l'Ajuntament

Promoció i 
Turisme Esportiu

153 Impuls del Centre de Tecnificació Esportiva per tal de propiciar l'arribada de 
concentracions internacionals

154 Promoció la ciutat i les instal·lacions esportives com un lloc d'organització 
d'esdeveniments esportius

155
Impuls de l’oferta turística a nivell esportiu fomentant la desestacionalització.



Poble Nou i Nuclis Aïllats

REGIDORIA N. ACTUACIÓ
TEMPORALITZACIÓ

2019 2020 2021 2022 2023

Regidoria de Poble 
Nou i Nuclis Aïllats

156
Rehabilitació de l'Església del Poble Nou

157
Reurbanització de la carretera del Poble Nou a la Ràpita

158 Construcció de la depuradora 

159 Construcció d'un dipòsit d'aigua

160 Habilitació d'un caixer al Poble Nou

161
Revalorització de la història del Poble Nou com a atractiu turístic



Amposta, 29 de gener 2020

Ajuntament d’Amposta

Pla d’Acció Municipal
2019-2023


