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NIVELL EXECUCIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015-2019 
 
El Pla d'Actuació Municipal s'elabora a l'inici de cada mandat i estableix les 
línies prioritàries, els objectius i les actuacions de l'acció del govern. És, per 
tant, el full de ruta municipal que orienta quin model volem pel nostre poble 
 
La prioritat de l'acció municipal seran les polítiques a favor de les persones i 
contra els efectes de la crisi econòmica i el d’envolupament econòmic i social 
de Vilanova de Sau vertebrat en aquests eixos: 
 
EXECUTAT ACTUACIONS 

 
Dotar d’un programa personalitzat d’assistència i suport a la 
gent gran, potenciant els serveis socials domiciliaris amb 
atenció a les persones. 

 

Manteniment del servei mèdic: metge i infermer. 

 

Suport a la permanència de l’escola de Vilanova de Sau 
atorgat subvencions per l’escolarització, pels llibres 
d’aprenentatge i ajuts a la natalitat. 

PENDENT Substitució de la caldera per una caldera de biomassa a 
l’escola.  

 

Redacció del Pla Jove de Vilanova de Sau pel 2016-2020.  

 

Continuar donant suport a les iniciatives juvenils i a la 
comissió de festes Els Camarrojos. 

 

Estudiar la problemàtica del transport escolar buscant una 
solució que faciliti els desplaçaments dels estudiants del 
nostre poble. 

EXECUTANT Execució de l’obra del passeig Verdaguer i la rotonda a 
l’entrada del poble.  

PENDENT Restauració del ferm del carrer Escoles. 

PENDENT Redacció d’un Pla d’Ordenació d’Urbanisme Municipal 
(POUM). 
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Habilitar un aparcament municipal al carrer Guilleries. 

 

Construir un rentador de cotxes a la zona esportiva. 

 

Dinamització de la zona esportiva i piscines. 

 

Continuar realitzant tasques de manteniment i millora de la 
xarxa de camins. 

PENDENT Retolació de les cases antigues del poble. 

 

Potenciar la Fira d’herbes remeieres com a motor de 
desenvolupament econòmic del municipi. 

PENDENT Suport al projecte d’horta ecològica i sostenible (Km.0) a la 
zona de cal Escarrà, amb un pla de desenvolupament 
econòmic i cultural, on poder realitzar activitats relacionades 
amb l’horticultura i el medi ambient. 

PENDENT Reorganització del punt d’informació de l’entrada del poble. 

PENDENT Amb la construcció del nou edifici de serveis a l’àrea de les 
barbacoes del pantà de Sau, regular i controlar els accessos 
i usos d’aquesta  zona. 

 

Executar les propostes i iniciatives culturals, econòmiques, 
lúdiques i de tot tipus, dels veïns del municipi i facilitar-ne 
l’execució. 

EXECUTANT Estudi per portar la fibra òptica a les llars del poble i 
solucionar els punts sense cobertura d'Internet.  

 

Potenciar els tràmits electrònics de l’Ajuntament evitant 
desplaçaments. 
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