PARTICIPACIÓ EN LA GOVERNANÇA
Pressupostos Participatius

er tal de poder prioritzar les intervencions que són de mes d’interès per als ciutadans del nostre poble, anem
realitzant enquestes amb l’objectiu de que puguin manifestar les seves preferències i, així, participar en la
governança de del Municipi.
Aquest cop, com heu pogut veure, s’havia de decidir entre tres opcions: Una pista de pàdel, arreglar els vestuaris
de les piscines municipals o be reparar les voreres del carrer Balmes.
Els resultats de l’enquesta han estat els següents:
Vorera del carrer Balmes =
148
Pista de pàdel =
85
Vestuaris piscines =
73
Total de vots =
306
Així doncs, l’opció guanyadora ha estat l’arranjament de les voreres del carrer Balmes.
Tot i així, i depenent de la nostra capacitat pressupostària, intentarem arribar assolir el màxim de projectes possibles.

ACTUALMENT ESTEM TREBALLANT EN…
•
•
•
•

Arranjament Travessia Marquès d’Alfarràs. Ja s’estan executant les obres.
Aglomerat dels carrers Guixeres, Partida Saset i Carrer Noguera. Les obres ja s’estan executant.
Hem realitzat ja la licitació de les Voreres del carrer Nou. Properament s’iniciaran les obres.
Hem realitzat ja la licitació del Projecte de remodelació de la Plaça Sant Pere. Passades les festes de Nadal
començaran les obres.
• Projecte ampliació dels Nínxols als cementiris d’Alfarràs i d’Andaní. Les obres ja s’estan executant.
• Remodelació / ordenació de Plaça Lluís Companys i l’Avinguda Catalunya. S’està realitzant el projecte executiu.

P

VARIACIÓ IMPOSTOS 2022
er tal de donar una visió realista sobre els impostos que tributarem l’any vinent a Alfarràs us preparem aquest
petit resum.

1. I.B.I.: Es reduirà un 25%, durant mínim 4 anys, a aquells immobles que instal·lin sistemes d’aprofitament elèctric o tèrmic amb plaques solars.
2. Recollida escombraries: Es redueix en 3 euros el pagament del rebut per habitatge particular.
3. Rebut aigua: S’augmenta en 30 cèntims la quota fixa del servei. Fins a 10 m3/mes: + 1 cèntim / De 10 a 20 m3/
mes: + 2 cèntims / Més de 20 m3: + 2 cèntims.
4. Utilització barbacoa piscines: Passa a tenir un cost de 20 euros.

E

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

n aquest espai els diferents grups que formen part del Govern Local aporten els seus punts de vista sobre les
actuacions de l’Equip de Govern en matèria de millores del municipi i fan aportacions sobre possibles actuacions amb l’objectiu comú de fer d’Alfarràs un poble més amable i acollidor.
No s’han presentat escrits.

Amb aquest conjunt d’actuacions de millora dels espais urbans, volem
aconseguir fer realitat l’eslògan de “Fem que Alfarràs deixi de ser un
poble de passada per a què sigui una passada de poble”.
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27ª edició de la Fira del Préssec

a passada la Fira del Pressec d’enguany, no volem deixar passar l’ocasió per agrair a la gent del poble la seva participació i als organitzadors i col·laboradors la seva implicació i el seu esforç. De tot plegat en
va sortir la fira més reeixida de les que es recorden per a satisfacció de
tots. Es difícil destacar-ne aspectes i fets concrets perquè tot plegat va
resultar a plena satisfacció de tothom.
No obstant això, esperem superar-la
en properes edicions.

7è Full Informatiu.
Ajuntament d’Alfarràs
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ACCIONS PER UN POBLE
MÉS AMABLE I ACOLLIDOR

La Corporació Municipal
us desitja bon Nadal
i un molt millor 2022!

Desembre 2021

Festa de la castanyada amb Halloween inclòs

O

rganitzada per una bona part de les associacions
del poble (Associació de Joves, la Força del Poble,
Grallers d’Alfarràs, Grup de Teatre l’Acudit, AMPA de l’Escola Pinyana, Associació d’Acció Local, Banda de Cornetes, Tambors i Majorettes, ACIE d’Alfarràs i el cuiner
Pol Cura Dejuan) i amb la implicació de l’Ajuntament
d’Alfarràs, vàrem celebrar la festa de la Castanyada
amb el Passatge del Terror inclòs.
Tant la organització com la posada en escena varen ser
d’allò més espectacular i divertit. El final de festa amb
un sopar/castanyada i ball/discoteca va culminar un
dia extraordinari.
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Remodelació de l’omplidor d’Andaní

eguim recuperant espais simbòlics del poble per
tal de millorar la imatge i la comoditat de tothom.
Aquest cop, hem procedit a millorar l’espai de l’Omplidor de la Segla a Andaní, tot reformant l’espai, canviant els bancs i recuperant l’accés a l’omplidor pròpiament dit, i convertint-lo en un espai de repòs i de
relació com sempre havia estat.
Els treballs han esta executats per la Brigada Municipal
i el cost total ha estat de 600 euros.

Carla

E

ntre les moltes deficiències en les infraestructures
municipals que s’han anat acumulant al llarg dels
anys, una de les mes greus i perjudicials pel Municipi
es la de la xarxa de clavegueram que tants problemes
ha anat produint en els darrers anys.
Així doncs, per tal d’iniciar un procés decidit de millora
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L’obra ha estat adjudicada a una empresa local i el
pressupost d’execució ha estat de 21.595,25 €., i ha estat subvencionada en la seva totalitat per la Diputació
de Lleida.

Com podreu comprovar quan hi passeu, la nova tanca
es molt més bonica i més sòlida, millorant sensiblement l’aspecte visual de tot el conjunt.
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radical de l’esmentada xarxa, hem encarregat un estudi en profunditat i detall de la mateixa, tot procedint,
tota vegada, a elaborar un planell detallat de la mateixa per tal de poder prendre les decisions mes adients
en cada actuació a realitzar
per la millora/substitució
dels trams mes deteriorats.

ai tan ben dit allò d’aprofitar una desgràcia per
convertir-la en oportunitat, ja que, com a conseqüència de les inundacions que vàrem patir en el
Camp Municipal de Futbol degut al desbordament del
desguàs del Canal d’Aragó i Catalunya (competència
de la CHE), hem pogut aprofitar els diners de l’assegurança per renovar la gespa i bona part de la tanca.

L’obra ha estat executada per una empresa local i l’import total ha estat de 34.200 euros (inclosa la reposició
de la gespa que va quedar molt malmesa).

Plaça Sant Pere. Tot seguint el nostre objectiu de fer
el conjunt del municipi molt mes agradable, tant pels
habitants com pels visitants, hem canviat els testos i
les plantes de la zona comercial.

Plaça Ronda Sud. Noves jardineres al voltant de la placeta per tal de delimitar l’espai i instal·lació d’un banc.

Nova tanca al camp de futbol

P

er tal d’adaptar les instal·lacions del Centre d’Asistencia Primària (CAP) a les noves dinàmiques assistencials amb motiu de la Covid-19, i en previsió d’un
possible augment de recursos sanitaris, hem procedit
a l’ampliació de les instal·lacions afegint dos consultes,
i una saleta polivalent per al personal i un magatzem.

Marc

Estudi / informe sobre l’estat del clavegueram

En el següent enllaç podreu veure les fotos de les visites realitzades:
https://ajuntamentalfarras.cat/homenatjats-80-anys/

Finalització obres d’ampliació del CAP

Nous elements ornamentals als nostres
carrers

Ja haureu vist que han
aparegut un parell de
simpàtics personatges
al carrer Balmes. Son en
Marc i la Carla, ja que
així els han batejat els
nens de l’escola. Tenen
l’objectiu d’advertir als
conductors que es troben en una zona escolar
i que han de ser respectuosos amb els passos
de vianants.

om cada any, des de l’Ajuntament i, en nom de tot el poble, vàrem procedir a fer l’homenatge a les persones que aquest any varen
complir 80 anys. Atès que les condicions socio-sanitàries aconsellaven
no celebrar reunions, una representació de l’Ajuntament, Fformada per
l’Alcalde, la Regidora de Festes i la Regidora de Cultura, van visitar a
cadascun d’ells/es a casa seva per lliurar-los-hi la placa d’homenatge i
un ram de flors.

MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DEL MUNICIPI

Moltíssimes gracies a tots per la vostra implicació i per
la vostra participació.

Nova senyalització viària

C

Homenatge a la Gent Gran

Nous jocs infantils a les Escoles

er al gaudiment
dels nostres infants, hem millorat les
instal·lacions de l’Escola Infantil tot col·
locant-hi una nova
estructura de jocs
que esperem que els
faci gaudir de valent i
els ajudi a desplegar
mes habilitats.
L’execució de l’obra ha estat realitzada per la Brigada
Municipal i el cost total de la instal·lació i de l’estructura ha estat de 4.100 €.

ALFARRÀS AL PARLAMENT DE CATALUNYA

L

’Alcalde d’Alfarràs, en Joan Carles Garcia Guillamon,
ens representa al Parlament de Catalunya.

Entre altres temes que ha exposat i defensat en el faristol del Parlament, sempre orientats a exposar les deficiències en diferents àmbits de les Terres de Ponent,

ha presentat una proposta de resolució per instar al
Gobierno de España que NO faci desaparèixer la sortida sud del projecte de variant de l’autovia A14, ja que
aquesta supressió de la sortida sud del poble ens afectaria molt greument per al desenvolupament futur del
municipi.
Aquesta va ser també una petició conjunta de tot el
Ple Municipal com a Declaració Institucional adreçada
també al Gobierno de España.

