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Novembre 2020

Obres Museu Tèxtil

Estem a la fase fi nal de les obres del Museu Tèxtil. Com ja sabeu 
estarà ubicat a les antigues escoles de la Colònia del carrer Martí 

Casals.

El cost ha estat de 117.000 euros, dels quals 67.000 euros són dels 
fons europeus Leader i els altres 50.000 euros a càrrec de l’Ajunta-
ment. Cal destacar la dedicació i l’esforç econòmic que ha calgut fer 
per adaptar l’obra al compromís adquirit per l’anterior consistori. 

Les obres de la plaça exterior del futur museu les hem realitzat amb 
la brigada municipal.

Aquesta obra posarà en relleu el treball de molta gent realitzat a les 
dues fàbriques tèxtils de la localitat durant tants anys. Us demanem 
que si disposeu de material de l’època que vulgueu que sigui exposat 
en el referit museu us poseu en contacte amb l’Ajuntament (presenci-
alment o al tel. 973 76 00 07 i pregunteu per Tània).

També volem agrair a l’Associació del Patrimoni la seva predisposició 
de fer-se càrrec de la gestió i desenvolupament del museu un cop 
estigui inaugurat.

ACCIONS PER UN POBLE 
MÉS AMABLE I ACOLLIDOR

Nou Desfi bril·lador

Des de la Regidoria de Salut 
posem a la vostra disposició 

un nou desfi bril·lador. Es troba 
ubicat als porxos de l’Ajuntament 
i pot ser utilitzat per qualsevol 
persona i a qualsevol hora del dia 
o de la nit.
Amb l’ajut de la Diputació de 
Lleida, l’Ajuntament ha hagut 
d’aportar només 200 euros.

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
PORTA A PORTA
Us mostrem una comparativa entre les despeses del servei Porta a Porta segons l’estudi realitzat el 2017 
pel Consell Comarcal i que es va aprovar junt amb el conveni per la prestació del servei el 19 de juliol 
del 2017 i la previsió de costes pel 2021

ESTUDI 2017
1. PART FIXA. Costos del servei -237.509,17 €
2. PART VARIABLE. Tractament i cànon -35.411,37 €

3. PART VARIABLE. Ingressos recollida selectiva (retorn) +76.591,59 € 
amb un 65% reciclatge

IMPORT TOTAL A SATISFER ANUALMENT 196.328,95 €

PREVISIÓ COSTOS PEL 2021
1. PART FIXA. Costos del servei -231.663,18 €
2. PART VARIABLE. Tractament i canon -26.033,11 €

3. PART VARIABLE. Ingressos recollida selectiva (retorn) +71.201,06 € 
amb un 76%reciclatge

TOTAL 186.495,23 €
4. DÈFICIT 2018 -22.044,44 €
5. SUPERÀVIT 2019 +12.475,40 €
5. EXCÉS DE CONTENIDORS/CUBELLS 2018/19 -15.000 €
IMPORT TOTAL A SATISFER el 2021 211.064,27 €
PADRÓ PREVIST PEL 2021 TAXA ESCOMBRARIES 195.730,13 €
DÈFICIT PREVIST 2021 15.335,14 €

Observacions:
Abans de la implantació del sistema porta a porta es reciclava un 22% i el 2020 hem assolit un 76%.
Això implica un gran benefi ci per al medi ambient i menys despesa en el cànon i tractament de residus 
que cada any augmenta considerablement per incentivar el reciclatge.
Aclariment:
El dèfi cit del 2018 i el superàvit del 2019 és respecte al que vam pagar al Consell Comarcal.
El dèfi cit previst per al 2021 és la diferència entre el que recapta l’Ajuntament dels veïns/nes i el que es 
paga al Consell Comarcal.

La Corporació Municipal us desitja que el Nadal 

consisteixi en una esperança 

dels temps que han d’arribar, 

i tot allò que hem d’aconseguir sigui possible!



Arranjament de camins amb àrids reciclats

Vam aconseguir una subvenció de la Generalitat per a 
l’arranjament de camins amb àrids reciclats per valor de 

15.000 euros. Amb aquests diners hem pogut arreglar el 
camí del final del terme fins a Ivars (a la foto) i el de les Gui-
xeres (paral·lel a la carretera N-230). S’ha instal·lat un cartell 
explicatiu.

Reforma interior de l’Escorxador

Amb una subvenció de la Generali-
tat de 9.000 euros per a escorxa-

dors municipals i amb 10.000 euros 
dels fons de l’Ajuntament, hem pogut 
solucionar part de les greus deficièn-
cies que presentava l’escorxador mu-
nicipal d’Alfarràs.
L’arranjament d’aquestes mancances 
ja havia estat reclamat pel Departa-
ment de Salut l’any 2017 a l’Ajunta-
ment, però no es van realitzar.

MILLORA DE LA GESTIÓ  
DELS SERVEIS DE L’AJUNTAMENT

Injecció econòmica per als autònoms/empresaris 
del municipi

La Covid-19 i les seves conseqüències han dut al tancament 
temporal d’alguns negocis, juntament amb la disminució de 
l’activitat econòmica en determinats sectors. Per aquesta raó 
tornem a injectar diners als autònoms del municipi com ja vam 
fer al mes d’agost.

Així doncs, hem donat ajuts directes a aquells autònoms i 
empreses que més han patit les mesures anti-covid decreta-
des per les administracions amb 2 tancaments durant el 2020. 
Aquests són els bars, restaurants i centre d’estètica amb ajuts 
totals de 4.000 euros.

A més a més, després de l’èxit de la primera convocatòria, hem 
apostat per fer una segona edició de la campanya “Comprar 
a Alfarràs té Premi”. Aquesta vegada amb una injecció de 
4.000 euros durant la campanya de Nadal (amb una repercu-
sió econòmica al municipi de casi 40.000 euros). 

Així mateix, i d’acord amb l’Associació de Comerciants i Em-
presaris, injectarem 2.000 euros més per ajudar a pal·liar els 
efectes negatius de la crisi durant el mes de gener. 

Ho farem amb la tercera edició de la campanya “Comprar a 
Alfarràs té Premi”.

Nova canonada d’aigua potable

Hem instal·lat una nova canonada d’aigua potable a l’Av. Pinyana d’Andaní. Aquesta obra estava pro-
gramada i amb una subvenció concedida des de l’any 2016 però no s’havia executat.

Finalment, ens hi hem posat i hem pogut acabar l’obra abans de finalitzar el període concedit per la 
Diputació per atorgar la subvenció de 17.000 euros amb els que s’ha finançat aquesta actuació.

Esperem poder seguir fent millores en aquest espai per adap-
tar-lo a les necessites sanitàries que se’ns exigeixen.

DesprésAbans

Ressembra del Camp de Futbol

Degut a la inundació que va patir al camp de futbol 
pel desembassament del Canal Aragó i Catalunya, 

ens hem vist en la necessitat de replantar la gespa del 
terreny de joc. 
Aquesta actuació ha suposat un cost de 6.000 euros que 
hem anticipat des de l’ajuntament i que esperem recupe-
rar amb l’assegurança i reclamació a la C.H.E., responsa-
ble de la inundació.
Hem hagut d’actuar d’urgència per tal de poder salvar la 
gespa i replantar abans de l’arribada del fred de l’hivern.

Cementiris Municipals

Seguint en la línia de transformar els cemen-
tiris en uns espais dignes i a l’alçada d’un 

municipi com Alfarràs, hem continuat fent pe-
tites reformes:
Hem pintat el cementiri d’Andaní
Hem dignificat la zona de tombes soterrades 
d’Alfarràs i hem anivellat el terreny.
Hem tapat les boques dels nínxols buits per 
evitar la brutícia en el seu interior.
De la mateixa manera, pretenem durant aquest 
any 2021, construir nous nínxols a Alfarràs i 
Andaní amb un pressupost total de 70.000 
euros. Degut a tants anys sense fer-se’n cap 
de nou ara tenim una mancança important de 
nínxols.
També pretenem arreglar les creus trenca-
des de les tombes soterrades. Volem fer més 
atractives aquestes zones amb gespa artificial 
i igualar i substituir aquestes creus.

Millores a les antigues escoles Andaní

Heu de saber que, a petició de l’Associació Som d’Andaní, s’han destinat els diners de la Festa Major 
d’Andaní (5.000 euros) a solucionar els problemes estructurals que presentava l’edifici de les anti-

gues escoles i que podien haver fet que caigués al terra.
Aquesta actuació i una propera que realitzarà la mateixa associació, tenen com a finalitat convertir-lo 
en el futur Local Social d’Andaní. 
Quan torni a tenir vida us en podreu beneficiar tot el veïnatge d’Andaní i d’Alfarràs.

Després

Abans


