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Octubre 2020

Ombreig zona comercial

Durant l’estiu hem optat per donar ombra a la zona davant de l’Ajun-
tament amb paraigües de colors. Hem estat portada d’alguns diaris 

i s’han traduït en multitud de visites d’alfarrassins, alfarrasines i foranis 
per a fotografies familiars.

Aquesta actuació (amb un cost d’uns nou-cents euros). ha repercutit 
en una major vistositat de tota aquesta zona central del poble, jun-
tament amb la col·locació de jardineres que donen més llum, color i 
amplitud a tot el carrer.

ACCIONS PER UN POBLE  
MÉS AMABLE, MÉS ACOLLIDOR 

I MES CÒMODE

Pista Urbana de Basquet Multiusos

Aquesta actuació, a l’inici del carrer General Prim i Calvari, s’emmarca 
dins del canvi gradual que estem donant a certs espais del po-

ble que es trobaven altament degradats i que ara passen a millorar la 
imatge general del municipi. A més, donen servei a una part de la po-
blació que es pot beneficiar d’aquests nous “raconets”. En aquest cas el 
jovent i la mainada es veuran beneficiats de poder fer ús d’una pista de 
basquet urbana i d’un espai multiusos amb grades per a espectacles 
de petit format per a nens i nenes.

Aquest nou espai ha estat executat per la brigada municipal a qui, 
una vegada més, volem agrair el seu compromís i esforç en crear i de-
senvolupar noves infraestructures. Això ens fa estalviar molts diners a 
l’hora de fer qualsevol actuació.

El cost econòmic ha estat de 3.200 euros, sufragats per l’Ajuntament.

Hem hagut d’actuar amb l’empresa antiplagues per resoldre el problema de formigues que hi havia al 
pati de la llar d’infants i que s’havia convertit en una reclamació habitual des de fa uns anys per part de 
l’AMPA i professorat. Per la solució del problema s’han requerit diverses actuacions per aquesta empresa 
especialitzada, ja que tants anys sense ac-
tuar sobre el problema l’havia convertit en 
un problema greu.
Totes les actuacions han suposat una in-
versió de 13.000 euros dels fons pressu-
postaris de l’Ajuntament.
Des de la Regidoria d’Educació de l’Ajun-
tament es vol agrair a les Ampes i Consells 
Escolars el seu recolzament i la seva pre-
disposició per treballar en positiu i de ma-
nera conjunta.

Actualment estem treballant  
en els següents àmbits:

1. Finalització de les obres del Museu a les antigues escoles de la Colònia.
2. Adequació i renovació d’alguns trams de la N-230 al seu pas per Alfarràs.
3. Nova millora dels Cementiris d’Alfarràs i Andaní.

• S’afegeix a la que ja vam dur a terme l’any passat. Durant aquests anys volem dignificar tant 
com ens sigui possible els cementiris municipals i els seus voltants.

4. Una nova Injecció econòmica al teixit empresarial del municipi per les festes de Nadal.
• El mes d’agost es va fer la primera aportació amb un valor de 3.000 euros. Es van injectar en 

forma de premis a la fidelitat a 150 persones que havien comprat a diferents establiments 
del municipi. El valor real dels diners que van repercutir en els comerços del poble va ser de 
més de 18.000 euros.

5. Semàfors a la C-26. Encreuament de les escoles i el C.A.P.
6. Reforma interior de l’escorxador municipal.

• Es fan reformes per garantir la salubritat de tot l’espai de l’escorxador. Aquestes obres obe-
eixen a requeriments del Departament de Sanitat que ja fa anys demanaven una actuació en 
aquest sentit i no havien estat ateses.



MILLORA DE LA GESTIÓ 
DELS SERVEIS DE L’AJUNTAMENT

Política de Licitacions Públiques

Per tal de poder ordenar el desgavell contractual del consistori, hem iniciat una estricta política de 
licitacions amb l’objectiu de fer contractes sempre sota l’empara de la Normativa Legal vigent en 

aquesta matèria.
Heu de saber que cada licitació comporta la realització d’uns estudis previs, unes bases i uns plecs de 
clàusules i, per tant, un esforç notable dels nostres tècnics, administratius i la nostra Secretaria-Inter-
ventora (els volem agrair el seu treball en ajudar-nos a corregir aquestes mancances). 
Es del tot necessari corregir-les i adaptar-les a la legalitat vigent, tot i que sabem que no són accions 
molt visibles per a la majoria de vosaltres, però, sí són fonamentals per un bon funcionament intern de 
l’Ajuntament. 
Si l’Ajuntament està ordenat internament, podrà donar un millor servei a la ciutadania.

Gestió Aigua: Licitació o Remunicipalització.
Obres Cobriment Dipòsit / Consulta popular

Hem procedit a una antiga demanda com és el cobri-
ment del dipòsit de l’aigua potable de la població. 

Aquesta actuació era del tot necessària per a l’adequació 
del nostre dipòsit a la normativa vigent i ja fa anys que es 
trobava encallada amb la subvenció concedida però sense 
l’obra executada.
Un pressupost de 132.000 euros sufragats amb una sub-
venció de l’A.C.A (Agència Catalana de l’Aigua) amb 42.000 
euros i amb 90.000 euros per part de l’Ajuntament de la 
partida d’inversions del Pressupost.
A partir d’aquesta obra s’endega el nou Pla de Gestió de 
l’aigua al municipi amb la consulta popular que us vam 
prometre en Campanya Electoral per tal que vosaltres de-

    Abans        Després

Licitació: Web Municipal

Seguint amb la necessitat de posar ordre als contractes de l’Ajuntament amb terceres empreses per 
tal de complir amb l’obligació legal d’adaptar-los a la Llei de Contractes del Sector Públic, hem licitat 

el servei de la pàgina web.
Aquest concurs públic de lliure concurrència per a totes les empreses del sector ha estat guanyat per 
l’empresa TANDEM que oferia les millors prestacions per un cost més reduït. Ara queda establert en 
uns 300 euros mensuals (respecte als 700 euros amb que s’estaven pagant fi ns ara) i inclou la renovació 
i millora de la web municipal, així com l’assessorament de les xarxes municipals, gestió dels correus 
interns de l’Ajuntament, etc.

Inici Curs Escolar: Pinyana i Llavoretes

Per tal de poder iniciar el curs acadèmic amb garanties per la Covid-19 i en base als plans d’obertura 
de l’escola i la llar d’infants, ha estat necessari fer les següents actuacions:
1. Reformar els accessos amb noves tanques i noves portes d’accés amb la brigada municipal.
2. Dotar a tots els espais comuns de dosifi cadors de gel desinfectant.
3. Augmentar la neteja i desinfecció de totes les dependències de les dues escoles amb la dedicació 

pràcticament en exclusivitat de 4 persones del servei de neteja tot el dia. 
De la mateixa manera:
- Hem aprofi tat per canviar i sanejar el terra i l’espai del pati de la llar d’infants, renovant, compac-

tant i desinfectant el sauló del paviment.
- S’han afegit nous elements al pati de l’escola (rocòdroms, sorral, caseta jocs, lloses toves al terra, 

etc.).
- També s’ha cobert l’espai on es guarden joguets de la llar.
- S’han eliminat els focus de vespes i formigues amb tractaments per empresa especialitzada. 

cidiu si cal fer nova licitació a una empresa privada o gestió pública 
per part de l’Ajuntament. Aquest és un servei essencial que serà a llarg 
termini, per tant, vosaltres decidiu quin és el millor sistema per fer-ne la 
gestió dels propers anys.
El resultat de la consulta ha estat el següent:

Gestió Pública (Ajuntament): 385 vots

Gestió Privada (Empresa): 27 vots

TOTAL: 412 vots

“Volem agrair a tothom que heu participat en aquesta consulta. Esperem que l’hàbit a ser consul-
tat i a participar de l’activitat pública de la nostra vila vagi essent cada vegada més normalitzada i 
entenguem tots plegats que la implicació en el govern del nostre poble és cosa de tots i totes. Les 
decisions cal que es prenguin de manera conjunta, només així sentirem identifi cació amb el munici-
pi en el que vivim i només així sentirem com a nostre el futur del nostre poble” Gràcies novament i 
us animem a seguir participant en noves consultes que us farem properament

Si l’Ajuntament està ordenat internament, podrà donar un millor servei a la ciutadania.




