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L’Ajuntament d’Alcanar va aprovar, el passat dijous 
14 d’abril, en sessió plenària extraordinària, els 
Pressupostos Generals per al 2016.  

Es tracta d’un pressupost de poc més de 9,6M d’€,  
aproximadament 1M d’€ superior a l’anterior.  Aquest 

increment es deu, en gran mesura, a la incorporació al 
pressupost de la dotació per fer front al pagament de 
la sentència del cas TUROV. 

Cal fer menció als més de 0,9M d’€ destinats a 
inversions, entre les que destaquen l’acabament 
de les obres de reforma de l’Alberg del Josepets 
i el seu equipament, la rehabilitació del Mercat 
municipal i el seu equipament, el cobriment de les 
pistes esportives de l’escola  Joan Baptista Serra 
i les obres d’urbanització del c/ Magallanes, a les 
Cases d’Alcanar.  Tanmateix, s’han dotat partides 
per a la redacció dels projectes d’urbanització de 
diversos carrers, com el Jaume I, 11 de setembre, 
Enric Granados, Càlig o Passatge Espanyol, que es 
preveuen executar en els propers anys. També s’ha 
previst una partida per la redacció de l’avantprojecte 
de rehabilitació de l’Auditori municipal.

Aquest pressupostos seran els primers al municipi que 
recolliran l’opinió dels ciutadans i ciutadanes, en tant 
que incorporen diverses partides per dur a terme les 
accions escollides en la campanya de pressupostos 
participatius promoguda des del consistori, i que 
van de la dotació de més equips desfibril·ladors en 
diversos espais, a la creació d’un carril bici al passeig

marítim de les Cases, passant per accions de millora 
de l’accessibilitat mitjançant passos adaptats o 
l’arranjament de parcs infantils.   

Igualment, es donarà continuïtat als principals 
projectes que han abanderat les àrees socials i 
d’empresa els darrers anys,  a la vegada que se 
n’engegaran de nous en l’àmbit de la gent gran i els 
esports, entre d’altres.

El Pressupostos es van aprovar amb els vots 
favorables del Grup d’Esquerra, amb el suport tot i la 
majoria absoluta del PSC i les abstencions de CIU i 
PP, i el vot en contra de la CUP.

Els i les regidores d’Esquerra d’Alcanar, Carme Navarro, Joan Roig, Jordi Monfort, Alfons Montserrat, Yvette Fibla, Mercè Fischer i Jordi Bort .

“El pressupost 2016 ascendeix a 9,6 milions 
d’euros, basat en tres eixos: la inversió, les 
politiques de dinamització econòmica i les 
polítiques socials i de cohesió”



ES REPRENEN LES 
OBRES DELS JOSEPETS
Després d’un mesos paralitzades es van reprendre 
les obres de rehabilitació del convent dels Josepets 
de les Cases. Les obres d’aquesta segona fase, 
consisteixen en l’habilitació dels espais interiors 
per a l’ús d’alberg turístic municipal.

Les obres està previst que acaben enguany 
comptem amb una subvenció del PUOSC se 
664.541,49 €. 

L’alberg tindra una capacitat de 74 places, i d’ús 
polivalent: joves, turisme familiar, grups escolars, 
entitats,...

Així mateix s’ha adjudicat el projecte de moblament 
i equipament de l’alberg per un import de 171.545 
€, i compta amb una subvenció del PUOSC de 
134.968,33 €.

COMENÇA LA REFORMA 
DEL MERCAT

Aquest passat mes de febrer, començaren les 
obres de reforma del Mercat Municipal d’Alcanar, 
uns treballs que constaran de dues fases. Durant 
la primera es farà la reforma de l’estructura de 
l’edifici, durant  la segona fase  s’equiparà i 
reformaran les parades. S’estima que el termini 
d’execució de les dues fases sigui d’un any.

L’empresa guanyadora de l’adjudicació, ha estat 
una empresa d’Alcanar. El projecte suposa una 
inversió de 209.120,13 euros dels quals 114.097,77 
corresponen a una subvenció del Pla d’Actuació 
Municipal de la Diputació de Tarragona, la resta és 
aportació municipal.

Una vegada finalitze aquesta primera actuació al 
Mercat Municipal tindrà lloc la licitació de la segona 
fase de les obres on està prevista la construcció 
de les catorze parades.

LA PISTA ESPORTIVA 
DEL CEIP J.B. SERRA  
SERA COBERTA AQUEST 
ESTIU

L’obra ha estat adjudicada per un import de 124.975 
€ subvencionat en un 98 % per la Diputació en el 
marc del Pla Especial d’Inversions Municipals.

Aquest cobriment permetrà un major ús del pati 
escolar i de la pista esportiva  tant en situacions 
de pluja com d’insolació excessiva i la nostra ciutat 
disposarà d’un espai més de reunió i celebració 
d’activitats a l’aire lliure. L’obra serà executada per 
una empresa del municipi.

MÉS POLÍTIQUES  
SOCIALS

El pressupost 2016 continua amb les polítiques 
socials engegades en anteriors mandats, i 
n’introdueix de noves. Una d’elles és l’ajut als 
estudiants d’estudis postobligatoris que es cursen  
fora del municipi, per al transport. Enguany es 
dedicaran 12.000 € per donar suport a les famílies 
a l’educació i a la igualtat d’oportunitats.

És una iniciativa que se suma a altres com Al 
Cistell i el Rober Solidari i a les accions formatives 
del Programa de Competitivitat



Els pressupostos 2016 han 
recollit propostes de la ciutadania 
escollides en un procés participatiu

Costes arranja i protegeix les 
timbes de les platges del Camaril 
afectats pel temporal del mes de 
novembre 

Es continua la millora de 
la zona del Mirador amb 
la instal·lació d’una font

Acabades les obres al C/ Trafalgar 
de les Cases es va instal·lar el 
mobiliari i equipament per acabar 
d’ordenar l’espai públic i separar 
els espais de circulació rodada i de 
vianants

Millora dels accessos a la platja de les Cases, amb la substitució de  la barana 
deteriorada per un muret de formigó.

Es millora la senyalització 
de la Plaça del Camí 
Ample

Es col·loquen noves papereres a la circumval·lació

Alcanar avança en esdevenir municipi cardioprotegit amb la instal·lació de nous 
desfibril·ladors  i en la formació de persones de l’ajuntament i de les entitats en el 
seu ús. A la imatge el DEA del camp de futbol.

Millora de l’accessibilitat del municipi amb la 
instal·lació de pilones i execució de guals



EL DIPUTAT SALVADOR I 
EL SENADOR AUBÀ A AL-
CANAR
Els nostres representants a Madrid es van 
trobar amb la Plataforma Ciutadana en defensa 
del les Terres del Sénia, representant d’Unió 
de pagesos i la Confraria de Pescadors de les 
Cases en una intensa jornada de treball al voltant 
de la problemàtica del Castor, l’augment de les 
valoracions  cadastrals de les construccions 
agraris i l’impagament per part de l’estat de les 
vedes biològiques.

ESQUERRA PER LA GRA-
TUÏTAT DE L’AP7

La supressió dels peatges de l’AP7ha estat una 
reivindicació històrica d’Esquerra. Donem suport 
a les mobilitzacions dels veïns i veïnes per 
aconseguir aquesta fita, reduir la sinistralitat de 
l’N340 i millorar la nostra competitivitat.

ESQUERRA PER LA DE-
FENSA DE L’EBRE I EL 
SEU DELTA

Esquerra va donar suport a la manifestació en defen-
sa del riu realitzada a Amposta amb la presència dels 
seus militants, regidors i altres càrrecs institucionals

JORDI BORRÀS 
PRESENTA ELS 
SEUS LLIBRES 
A ALCANAR
El fotoperiodista va presentar  
els seus dos llibres, on analit-
za, dissecciona i denuncia els 
vincles entre l’espanyolisme, 
l’unionisme i l’extrema dreta.

L’acte organitzat per Esquerra va tenir lloc a l’edifi-
ci dels Serveis Agraris i va comptar amb la presèn-
cia d’un nodrit públic i animat debat.

ESQUERRA RENOVA LA 
SEUA EXECUTIVA
En assemblea de militants, amics i simpatitzants  
es va triar per unanimitat la nova executiva d’Es-
querra d’Alcanar, amb la presidència de J. Ma-
nel Martí, i Miquel Sancho, Josefa Caballé, Jordi 
Monfort, Anna Chillida, Joaquim Subirats i Andreu 
Sancho a l’executiva.També es va triar el Consell 
Polític, format per  simpatitzants que junt a l’exe-
cutiva  ha de dirigir la política de la formació els 
propers anys

FERMÍ  REP EL  GUARDÓ 
FRATERNITAT REPUBLI-
CANA

En un emotiu acte a Xerta, Fermi Guimerà històric 
d’Esquerra d’Alcanar  va rebre aquest guardó en 
premi a la seua fidelitat als valors republicans, el 
partit i el país.

MOCIONS PRESENTADES PER ESQUERRA A L’AJUNTAMENT    PSC    CIU    PP    CUP 
Moció de suport al model pesquer català               v        v        v        v
Moció en relació al projecte d’autovia Castelló-l’Hospitalet           v        -         v        x
Moció de suport nova llei reguladora del dret de l’habitatge       v        v        -         v
Moció suport a les mobilitzacions Pla de Conca i suport a les mobilitzacions PDE    v        v        x        v
Moció sobre la revalorització dels valors cadastrals de les construccions agrícoles    v        v        v        v
Moció de l’equip de govern sobre reforma del reglament orgànic municipal (ROM)    v        v        v        v
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