
-SERVEIS SOCIALS
• Impulsarem l’adequació d’una vivenda social, per persones 
en situació d’emergència que hagin perdut la casa on viuen.
• Afavorirem la solidaritat amb les persones més desafavori-
des, i seguirem recolzant la feina de Càritas.
• Ens comprometem al manteniment dels serveis socials 
bàsics d’atenció primària.
• Sempre hem recolzat i seguirem recolzant el desenvolupa-
ment de la Llei de la Dependència.
• Afavorirem la consolidació d’un grup d’assessorament 
jurídic, en particular per a les persones víctimes de la violència 
de gènere, però també està destinat per a totes les usuàries 
que ho necessiten.
• Seguirem amb la consolidació dels horts solidaris.
• Seguirem amb el programa d’ajut d’aliments frescos de 
Creu Roja.

-PEDANIES
• Les Pedanies de Setla, Benàmer, Turballos i l’Alquerieta 
Jordà són part del nostre poble, però amb una identitat pròpia. 
Volem que segueixin gaudint d’aquesta identitat pròpia, i des 
de l’Ajuntament impulsarem les inversions necessàries,

sempre que les condicions i les subvencions provincials ho permeten, perquè els veïns de les pedanies es senten 
veïns de Muro, amb la seva identitat pròpia. També seguirem recolzant les activitats culturals i socials pròpies, 
com a expressió de la seva pròpia idiosincràsia.
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-PROMOCIÓ ECONÒMICA
• Impulsarem la creació d’un viver d’empreses. 
• Recolzarem el mercat municipal, com lloc de negoci de l’activitat 
agroalimentària local.
• Potenciarem les indústries agroalimentàries de cultiu ecològic, com una 
activitat econòmica respectuosa amb el nostre entorn.
• Seguirem recolzant el comerç tradicional del nostre poble.
• Impulsarem els pressupostos participatius.
• Recolzament als autònoms i emprenedors ja existents

-ESPORTS
• Impulsarem la Remodelació del Poliesportiu:

o Convertir la pista del pavelló cobert, en una pista multi esport, i 
donar-li més utilitat.
o Remodelació dels vestuaris de la pista central.

• Millorarem les instal·lacions de la Piscina Municipal.
• Crearem la targeta de l’ús del Poliesportiu.
• Impulsarem la Junta Esportiva Municipal.
• Posarem al dia les Escoles Esportives, amb equipaments i recursos 
tècnics.
• Habilitarem les Taquilles per què els esportistes puguin deixar les seves 
pertinències.
• Millorarem els accessos a les persones de mobilitat reduïda.

-EDUCACIÓ I JOVENTUT
• Reclamarem en tots els organismes oficials, la construcció del Bracal.
• Impulsarem el Centre Jove el Canyaret, com espai de reunió dels joves 
amb nous equipaments. 
• Reactivarem el Consell de la Joventut Local.
• Seguirem amb les nits del Centre, sempre que la situació econòmica ho 
permeta, i amb el bus de la festa, amb parades en Setla i Benàmer.
• Impulsarem la Fira de Joventut, com a eina d’orientació Universitària i 
Laboral.
• Seguirem amb la Ludoteca, on els adolescents tenen un lloc on desenvo-
lupar activitats, jocs, i dinàmiques de temps lliure.
• Seguirem amb el recolzament dels nostres joves Universitaris.
• Continuarem amb el recolzament al transport universitari.
• Seguirem amb el recolzament als tallers de la FEPA
• Recolzarem els bancs de llibres dels col·legis que les AMPES han creat i 
impulsat.

-GESTIÓ AJUNTAMENT
• Aprofitarem les eines que ens dona la web 2.0, per aconseguir una gestió administrativa més àgil, i eficaç.
• Seguirem desenvolupant l’aplicació per a mòbils de l’Ajuntament com a mitjà de comunicació entre l’Ajunta-
ment i el ciutadà. 
• Crearem una finestra per a l’atenció de la gent sense Internet.
• Impulsarem la transparència en tots els àmbits i departaments del nostre Ajuntament. Seguirem amb una cata-
logació dels llocs de treball del funcionariat, per optimitzar els recursos humans del nostre Ajuntament.
• Seguirem amb la política d’optimització dels recursos disponibles del nostre Ajuntament.

-SANITAT
• Seguirem amb els tallers de salut que hem estat desenvolupament fins ara.
• Seguirem amb l’adequació dels nostres parcs per a que els nostres majors puguin fer exercicis adequats a 
l’aire lliure.
• Seguirem desenvolupant els programes d’educació vial, els programes de prevenció de drogodependències i 
trastorns alimentaris, que han tingut un efecte molt beneficiós en els seus participants.

-CULTURA, FESTES I TRADICIONS
• Posarem en marxa el Consell de Cultura Local.
• Volem impulsar la Fireta de Sant Antoni, com un aparador del comerç local i comarcal.
• Seguirem impulsant la Festa del Llibre, i crearem un dia per als llibres infantils. 
• Afavorirem les expressions artístiques i culturals del nostre poble.
• Continuarem recolzant les diferents manifestacions culturals i tradicionals del nostre poble.

-SOSTENIBILITAT, CIUTADANIA I MEDI AMBIENT
• Volem fer una delimitació de zones, en els parcs de joc per a diferents edats.
• Crear espais per les nostres mascotes.
• Volem seguir amb el manteniment i conservació de les nostres àrees recreatives com la Font del Baladre, 
amb una Escola taller de neteja de barrancs i voreres.
• Impulsarem un carril bici protegit des de la Casa de Ferro, fins l’Institut.
• Revisarem l’enllumenat públic, i els punts necessaris per a cada carrer, de forma que optimitzem els recur-
sos i tinguem un estalvi energètic.
• Continuarem  amb la sostenibilitat dels nostres edificis. 
• Seguirem desenvolupant la regidoria de Participació Ciutadana, com a motor de la societat del Benestar.
• Seguirem amb el recolzament de les associacions de voluntariat social que treballem avui desinteressada-
ment a Muro.
• Seguirem amb el  conveni d’alberg i ajut psicològic amb la Creu Roja. 
• Seguirem amb el Banc de temps i el voluntariat social.
• Continuarem amb l’eliminació de barreres arquitectòniques, per millorar la circulació de les persones de 
mobilitat reduïda.
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