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CRONOLOGÍA DE 2018
Enero
Talan árboles cercanos a la C-243 para evitar que se
caigan a la vía
Febrero
El Pleno aprueba los presupuestos por unanimidad
Castellví recurre a la Diputación para reurbanizar
Can Sunyer
Marzo
Municipalizan el servicio de agua del Taió
Cuatro oros y dos platas para la nadadora Núria Marqués en el Campeonato de España de natación adaptada
Abril
El Ayuntamiento quiere hacer un camino al núcleo
antiguo para emergencias

Mayo
Junio
La Diputación otorga 75.000 euros a Castellví para
equipamientos e infraestructuras
Premian una comunicación científica de HipoFam,
una entidad del municipio
Julio
Agosto
Septiembre
Castellví se declara municipio feminista
La nadadora vuelve del Mundial de México con tres
oros, dos platas y un bronce
Octubre
Castellví inaugura una calle dedicada al exalcalde
Manel Fernández
El Ayuntamiento recupera el Camí de les Fontetes
El alcalde Joan Carles Almirall declara por dar apoyo
al referéndum del 1-O
Noviembre
Diciembre

CASTELLVÍ DE ROSANES, EN CIFRAS

L

a deuda viva en castellví se ha visto reducida de
forma constante durante los últimos 6 años. En la
actualidad se registra un importe total de 200.000
€ y un ratio del 12%, según aportan los datos de 2017.
En cuanto al pago de proveedores el periodo medio
se encuentra en unos positivos 13 días por debajo del
periodo legal.
Actualmente la principal inversión en Castellví es
en Vivienda y Urbanismo con un total de 300.000 €. Asimismo se observa que se dedican 190.000 € al bienestar
comunitario y los servicios sociales respectivamente.
El princiapl coste se encuentra en la evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata en casos de exclusión social con un total
de 160.000 €. Así también la recogida de residuos supone un coste de 130.000 €.
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Resultados de las eleccions municipales
de 2015 en Castellví de Rosanes

BALANÇ DE MANDAT
Joan Carles Almirall, alcalde (PDeCAT)

“Hem reduït el deute i arranjat
carrers i equipaments
municipals”
-Quins han es
tat els principals
projectes
que s’han portat a terme durant aquesta le
gislatura?

ENQUESTA OPOSICIÓ Respon Victoria Castellanos, de Junts per Castellví-CP
“No ens correspon posar cap
nota: la ciutadania és qui ha
de valorar la legislatura”
- Com valora la tasca del govern municipal en aquesta
legislatura?

Nosaltres ho haguéssim fet d’un altre manera, les persones i la sostenibilitat són el centre del nostre projecte
polític.
- Ha implementat o aprovat l’equip de govern alguna
proposta seva? Quina/es?

Si: - La creació de beques per a joves que cursin estudis no obligatoris (2016), que augmenti el límit de
renda per beneficiar a més famílies (2017).
- Reglament d’ajudes a empreses.
- Bonificació en l’IBI de les famílies nombroses i monoparentals en règim de lloguer.
- Bonificació del 90% en les llicències d’obres sol·

licitades per la supressió de barreres
arquitectòniques, no
sol per discapacitats
sinó també per els
ciutadans/es amb
mobilitat reduïda.
- El fraccionament regulat, no
per resolució de
l’alcalde, per a les
liquidacions, entre
d’altres, de llicències d’obres o quotes urbanístiques.
- Les nostres propostes al Pla Sanitari Comarcal pel
Consultori de Castellví de Rosanes, ampliar l’horari
d’atenció primària en dues tardes a la setmana i incorporar de nou el Servei de Pediatria.
Passa a la pàgina següent

- Reducció del
deute
Arranjament
dels carrers Baix
Llobregat i Everest
- Arranjament de
la pista esportiva
Arranjament plaça de l’Era del
barri de Miralles
- Substitució llumeneres de la via pública per tecnologia led
- Remunicipalització de l’aigua al barri del Taió.
-Hi haurà cap projecte que es porti a terme o es finalitzi en el que queda abans de les pròximes eleccions
municipals?

Inversió en abastament d’aigua, connexió entre el dipòsit del nucli antic i el del barri del Taió.
Arranjament rotonda d’accés nucli antic.
-Què quedarà sense fer-se?

Arranjament de l’escola vella en centre social amb piscina.
-Repeteix l’actual alcalde com a candidat?

No se sap.
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Ve de la pàgina anterior

ENQUESTA OPOSICIÓ
- Consignació pressupostària per adherir-se al projecte
de Bon tracte a la gent gran del Consell Comarcal.
- Que es tornès a fer l’activitat de gimnàstica al casal
per la Gent Gran, gratis per els/les usuaris/es.
- Que s’augmentin els límits econòmics en els trams de

les ajudes a escoles bressols i la quantitat subvencionada per cada tram.
- Consignació pressupostària pel canvi de contenidors
de recollida selectiva al Municipi.
- Desglossar partides dins del pressupost per una major transparència.
- Especifiqui tres decisions o mesures encertades del

govern municipal en aquesta legislatura.

Escoltar a l’oposició i intentar consensuar les ordenances
i pressupostos, convidar als grups de l’oposició a les juntes de govern i acceptar algunes propostes de l’oposició.
- Quina nota posaria a l’equip de govern?

A nosaltres no ens correspon posar cap nota, la ciutadania és qui ha de valorar-ho.

