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Desembre 2019

Volem agrair a tots vosaltres la gran rebuda que va 
tenir la nova ubicació i el nou format que us hem 

proposat enguany per a la Fira del Préssec.

Entenem que una Fira està concebuda per a què hi hagi 
un retorn econòmic al territori on es realitza qualsevol 
Fira. La nostra força econòmica actualment és el nostre 
comerç, per la qual cosa creiem que havíem d’apropar 
la gent al lloc on el nostre comerç és fort, és a dir, al 
centre de la vila. Tot això, sense perdre de vista la pro-
moció del nostre producte estrella, el Préssec de Pinya-
na.

Passada la Fira aquesta s’ha tancat amb rècord de par-
ticipació d’expositors i visitants i ha esdevingut un nou 
motor econòmic per a la població i, el més important, 
ens ha fet tornar a creure en el potencial del nostre po-
ble i en les nostres possibilitats com a comunitat.

Esperem que el proper any 2020 la meteorologia 
ens acompanyi novament i puguem fer una Fira 

molt més lluïda amb la participació 
de tots vosaltres.
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ECORDENANCES FISCALS COMPROMESES AMB EL MEDI AMBIENT

Un dels principals problemes del present i del futur són els efectes del canvi climàtic i dels impactes que pro-
dueix en la natura i en la salut de les persones. 

És per això que, amb la fi nalitat d’incentivar i promoure l’ús dels vehicles de baixa contaminació hem aprovat 
unes bonifi cacions des del 15% fi ns el 50% en l’impost de vehicles de tracció mecànica pels classifi cats com a 
zero emissions, ECO, biogàs, híbrids, gas natural comprimit, elèctric, gas liquat, hidrogen i metanol.
Per contra hem reduït del 100% al 50% la bonifi cació dels cotxes de més de 25 anys pels alts nivells d’emissions 
contaminants. Els cotxes classifi cats com antics continuaran gaudint del 100%.
Amb la fi nalitat d’augmentar el reciclatge dels residus urbans, ja que el nostre municipi i la comarca del Segrià 
registrava un percentatge baixíssim, els ajuntaments i el Consell Comarcal van treballar per implantar un sistema 
que permetés incrementar-lo.
Malgrat que al principi el sistema de recollida porta a porta és més car en molt poc temps hem aconseguit 
més del 70% de reciclatge, això suposa obtenir uns ingressos dels residus reciclats i també evitar l’increment 
del cànon de l’abocador. Actualment el Consell està quantifi cant aquest ingrés i durant l’any vinent tindrem una 
estimació més ajustada del cost del servei. Per ara, aquest any 2019, hem tingut un dèfi cit molt elevat de milers 
d’euros que ens ha obligat ha fer una modifi cació de pressupost per poder assumir-lo. Per disminuir una part 
d’aquest dèfi cit hem hagut d’augmentar aquesta taxa de 93€ a 123 € per habitatge. A partir del 2020 es liquidarà 
cada quatre mesos en lloc de cada sis, per tal de facilitar el pagament.
Abans de fer-nos càrrec del govern municipal la Junta de Compensació de Preus de la Generalitat va enviar un 
requeriment al l’Ajuntament instant a que s’actualitzés el preu de l’aigua, donat que feia molts anys que no es 
modifi cava. En aquest cas el reajustament és mínim, de 0,1955€ m3 a 0,21€ m3 (el primer tram) i la quota fi xa de 
1,39 €/mes a 1,59 €/mes, i el pagament es realitzarà cada tres mesos.
Referent al ball dominical, quan vam entrar al govern ens vam trobar amb un dèfi cit en aquesta activitat de 
-13.118 € i encara falta la despesa de l’últim trimestre de l’any (per a què us pugueu fer una idea de les prioritats 
de l’anterior consistori l’any 2018 al manteniment dels cementiris només es van gastar 1.977,69 €). Per revertir 
aquesta situació hem reduït al màxim les despeses per tal de fer el servei viable. Tot i així, ens veiem obligats a 
pujar 1,5 €/persona el cost de l’entrada.
Esperem poder disposar de la vostra comprensió i recolzament en aquelles actuacions que us hem expo-

sat i en les que puguem dur a terme en el futur.

També seguim treballant en els següents assumptes:
• Licitació servei piscines i bars municipals.
• Ordenança reguladora dels cementiris i enterraments.
• Projecte i execució de l’obra Museu Tèxtil.
• Redacció dels pressupostos per a l’any 2020.
• Neteja i arranjament accés al cementiri d’Alfarràs.
• Col·locació pilones regulació zones d’aparcament.
• Retirada de vehicles abandonats de les vies públiques.
• Millora de petits espais públics.
• Regulació i reordenació de la relació de llocs de treball dels empleats de l’ajuntament.
• Subvencions de l’ACA (cobriment dipòsit) i la Diputació per a la xarxa d’aigua.
• Redacció revista informativa trimestral.
• Solars actius: Cessió de solars a l’Ajuntament per part dels propietaris per a la seva reconversió 

en zones de lleure i/o aparcaments.

La Corporació Municipal 

us desitja un bon Nadal 

i un millor any



MILLORA DELS CEMENTIRIS

Complint amb el que vam 
dir a la campanya elec-

toral, una de les primeres 
decisions que hem pres ha 
estat rehabilitar i dignificar 
els Cementiris municipals. 
Amb una inversió de més de 
65.000 € s’han pogut rehabi-
litar les cobertes dels nínxols 
que més han patit el pas del 
temps. També hem renovat 
les instal·lacions del clave-
gueram i de l’aigua i hem 
asfaltat el carrer per tal de 
millorar l’accés, tant dels vi-
anants com dels vehicles. La 
instal·lació de noves papere-
res de plàstic reciclat per a la 
brossa de la resta (flors artifi-
cials) i de l’orgànica (flors na-
turals) facilitaran la recollida 
selectiva i el reciclatge.

Dignificar els espais de les 
tombes soterrades és un al-
tre dels nostres objectius, així 
com la rehabilitació de la res-
ta de nínxols deteriorats.

En fases posteriors pretenem 
construir nous nínxols a Al-
farràs i Andaní.

Aquesta actuació era molt 
necessària per l’alt grau de 
deteriorament de tot el ce-
mentiri després de molts anys sense cap rehabilitació ni cap inversió. Fruit d’aquesta manca d’inversió 
es reflexa en el fet que hem hagut d’arreglar també urgentment la teulada del magatzem que es troba 
a l’interior del recinte del cementiri d’Alfarràs ja que entrava l’aigua de manera abundant en dies de 
pluja. Aquesta actuació ha suposat un sobrecost de més de 3.500 €.

Tenim la voluntat de seguir fent manteniment en aquest equipament tan sensible per a tothom.

Aviat redactarem l’Ordenança d’usos i funcionament del cementiri  
i l’Ordenança reguladora dels enterraments.

EL NOU 
BOSC URBÀ

Com ja sabeu s’ha po-
sat a disposició de 

tots vosaltres un bosc 
urbà a la zona del cos-
tat del camp de futbol. 
Aquest nou equipament 
està pensat per al gau-
diment de tota la família 
i amb una inversió de 
45.000 € (sufragats per la 

Diputació i La Caixa), s’ha aconseguit dignificar una zona que es trobava molt degradada i que es visi-
tada per moltes persones tant del poble com visitants.

També s’han retallat els pins de la zona d’aparcament i s’han augmentat les places per a vehicles acon-
seguint doblar la cabuda anterior de places per a cotxes.

Desitgem que el pugueu gaudir durant molts anys.

RESULTATS ENQUESTA POPULAR
Com ja sabeu en l’enquesta popular que vam fer el mes d’octubre la vostra opinió amb 225 vots 
emesos va ser la següent:

1. SÍ que voleu que es destinin diners de la subvenció del PUOSC a la reforma de la Plaça Lluís 
Companys i de l’Avinguda Catalunya.

2. SÍ que voleu que s’organitzi una Fira cada any (un any Préssec i un altre any Riu, Aigua i Truita).
3. SÍ que voleu que a la façana de l’Ajuntament hi hagi un recordatori per als presos del procés.

Us animem a participar de properes consultes per tal que l’Ajuntament pugui treballar amb els 
desitjos de la majoria de vosaltres.

PUOSC
Després de molts anys sense convocar-se el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), aquest 

any preveu una sèrie d’ajuts per als municipis per fer inversions.
Us vam demanar que votéssiu per sol·licitar com a subvenció l’arranjament de la Plaça Lluís Companys 
i l’Av. Catalunya i majoritàriament ens vau donar la vostra conformació.
Hem demanat dues línies d’ajuts:
Una línia de com a màxim 250.000 € per a rehabilitar, reformar, modernitzar i reordenar el trànsit en els 
carrers que ja hem comentat de Plaça Lluís Companys i Av. Catalunya.
Una segona línia de màxim 120.000 € per tal d’arranjar part de la xarxa d’aigua que es troba en un 
estat deplorable i que ha estat la gran oblidada els darrers anys pel que fa a inversió i manteniment. 
Aquesta xarxa està especialment degradada al poble vell, on es destinarà la major part dels diners que 
ens puguin concedir. Pretenem amb aquesta actuació reduir tot el possible la pèrdua d’aigua que ara 
pateix el nostre sistema de xarxa d’aigua i que arriba al 50% de l’aigua que arriba al municipi que s’acaba 
perdent.


