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PLA D’ACTUACIÓ 2011
Resum de les principals actuacions que portarem a terme durant l’anualitat 2011,
agrupades per àrees d’actuació i processos.

DEPARTAMENT D’ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIS

ÀREA DE MEDI AMBIENT
Programa de gestió d’instal·lacions
•
•

Construcció d'una planta de reciclatge de runes de la construcció
Inici del servei comarcal de recollida dels residus de la construcció.

Programa de control d'explotació del CCTRM
•
•

Seguiment de l'obra de “Línia de subministrament elèctric al CCTRM”.
Licitació de l’obra “Ampliació del dipòsit controlat”.

Programa de control d'explotació d'EDARS
•

Gestió de les EDARS de Sta. Coloma de Queralt, Montblanc i l’Espluga de
Francolí i dels col·lectors de Vimbodí i Poblet. Modificació contracte

Programa d'educació ambiental
•

Gestionar el projecte de la 3a. fase EMAS 22

ÀREA D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I MOBILITAT

Servei d'Assistència Tècnica i Urbanística
•

Catàleg de serveis als municipis (Assistència urbanística i ambiental)

Servei d'Assistència Informàtica
•
•

Xarxa de telecomunicacions. Funcionament torres de Pontils, Llorac i Conesa
Implantació de nous serveis AOC als municipis: Via Oberta (ampliar serveis),
eNotum i eFACT

Transport comarcal
•

Anàlisi dels serveis de transport públic comarcal
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DEPARTAMENT D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ

ÀREA DE CULTURA
Dinamització
•

Realitzar el programa Jocs Tradicionals

Publicacions i difusió
•

Publicació del segon volum de la Història de la Conca de Barberà

ÀREA DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Dinamització
•

Gestió del transport jove

ÀREA D’ENSENYAMENT
Transport escolar
•

Transport escolar no obligatori. Curs 2011-2012
.

Menjadors escolars
•

Gestió directa del menjador de l’IES Joan Amigó de l’Espluga de Francolí

Ajuts econòmics
•

Ajuts de menjador pels alumnes no obligatoris

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

Acció Social
•

Execució de plans d’actuació municipals

Persones amb dependència
•

Definir criteris en relació al servei d’ajuda a domicili
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DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TERRITORI

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Visita del Conseller d’Empresa i Ocupació. Divendres 16 de setembre a les 5
de la tarda
Serv. de Suport a l'Ocupació
•

Gestió plans d’ocupació

Servei de Suport a l'Empresa
•

Gestió sol·licituds programa leader

Viverisme
•
•

Ampliació del viver de celleristes de Barberà de la Conca
Obres d’ampliació del viver d’empreses Concactiva

ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
Promoció turística dels municipis
•

Creació d’una comissió executiva dins l’OAD amb la participació dels agents
privats per gestionar la promoció

La Ruta del Cister
•

Consorci de promoció turística

Gestió Oficina de Turisme
•

Reformes a l’oficina i centre de recepció de visitants de Poblet

ÀREA D’HABITATGE, CONSUM I TERRITORI

Oficina d’habitatge
•

Gestió ajuts i borsa d’habitatge

Oficina de Consum
•

Gestió oficina i atenció descentralitzada
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ÀREA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

Infraestructures i serveis
•

Local muralla Santa Tecla de Montblanc

Servei d’informàtica
•

Implantar el servei iARXIU

Premsa
•

Butlletí electrònic

Arxiu Comarcal
•
•

Ingrés del fons documental de l’Ajuntament de Pontils.
Classificació, ordenació i descripció del fons de l’Ajuntament de Vimbodí i
Poblet i continuar amb el de Barberà de la Conca.

ÀREA D’HISENDA I REGIM INTERIOR

Recursos Humans
•

Conveni de personal

Tresoreria
•

Implantar els processos de signatura electrònica

