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Gener - Programa de Competitivitat Empresarial 
El Programa de Competitivitat Empresarial d’aquest 2018 ha tingut tres eixos 
fonamentals: suport al sector citrícola,  els cursos per a l’obtenció de carnets 
professionals i les càpsules de màrqueting enfocades a la petita empresa i 
el comerç. Enguany s’han doblat el nombre d’hores lectives respecte a l’any 
passat (356), i també ha augmentat la quantitat d’accions (23) i de participants 
(302). 

D’aquesta manera, es continua enfortint la competitivitat de les nostres 
empreses i professionals, i millorant l’ocupabilitat de les persones aturades; 
posant a disposició de la ciutadania una oferta formativa de qualitat, ajustada 
a les seves necessitats reals, assequible i sense la necessitat de desplaçar-se 
fora del municipi.

Febrer - El carrer de Magallanes, eix vertebrador 
de les Cases
El nou tram del carrer Magallanes va entrar en funcionament el mes 
de febrer.  Els objectius de l’obra han estat connectar la porta nord del 
municipi amb la zona on estan situats el consultori mèdic, l’escola pública 
i l’alberg municipal, així com descongestionar el carrer principal.

El nou tram, a més, facilita la mobilitat dels vianants cap aquesta part del 
municipi gràcies a la creació d’un itinerari per a persones amb mobilitat 
reduïda i l’ampliació de l’amplada de les voreres.

Març - Una nova bàscula municipal, 
adaptada a les noves necessitats
Després de la feina feta, la nova bàscula municipal d’Alcanar, 
ubicada al camí de Vinaròs, ja ha entrat en funcionament. 
Aquest nou servei, que poden usar tant els vehicles agrícoles 
com els camions de transport de mercaderies, funciona 24 
hores al dia, així s’eviten desplaçaments dels usuaris a altres 

i la gasolinera Tamoil.
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Octubre - La resposta a la gota freda
El procés per tornar a la normalitat serà llarg i costós atesa la gravetat 
de les afectacions, sobretot en la xarxa de camins municipals i en les 
explotacions agràries. Malgrat això, hem treballat per a restaurar les 
infraestructures de forma provisional i perquè la temporada del cítric 

Després de sol·licitar la declaració de zona afectada per una emergència 
de protecció civil ens hem reunit amb Pere Aragonès, vicepresident 
del Govern, amb Teresa Jordà, consellera d’Agricultura, i també amb 
diferents administracions com el Consell Comarcal del Montsià, el 

Novembre - L’Auditori José Antonio Valls 
s’endinsa en les obres d’enderrocament
Les obres d’enderrocament de l’emblemàtic equipament ja 

l’any. El 2019 s’iniciaran les obres de construcció del nou 

d’accessibilitat, seguretat i incendis, i també a les creixents 
necessitats del teixit associatiu.

Desembre - L’Ajuntament d’Alcanar 
redueix el nivell d’endeutament 
un 76%
L’Ajuntament enguany ha amortitzat 
anticipadament una part molt important del 
seu deute mitjançant l’aplicació del superàvit 
de l’exercici 2017, que va ser d’1.750.111,82 €. 
Aquesta mesura ha reduït un 76,42%  el deute viu 
i ha permès passar d’un nivell d’endeutament del 
26,58% a només el 6,32%. Aquesta reducció, a 
més, implica un estalvi anual de més de 160.000 

en el període 2015-2018, el nivell d’endeutament 
s’ha reduït en un 84,33%.

Hem pres aquestes mesures a uns mesos de 
les eleccions municipals perquè volem deixar 
un Ajuntament sanejat i sense hipoteques. Una 
mostra del nostre compromís per gestionar els 
recursos municipals d’una manera rigorosa i 
seriosa.
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Abril - Transparència,  proximitat i participació 
ciutadana 

en la comunicació del web municipal, amb un 96% de transparència. 
Ens situem en primera posició al Montsià i entre els cinc municipis de 
Tarragona amb més transparència web.  Tanmateix, les pàgines de 
Facebook i Twitter de l’Ajuntament  han arribat als 2.600 i 830 seguidors 
respectivament, una mostra del nostre compromís en apropar la gestió 
municipal a la ciutadania. 

El 2018 també hem seguit treballant per a donar veu a les persones a 
través dels pressupostos participatius, l’agenda ciutadana i les diferents 
comissions i grups de treballs. Així mateix, durant totes les fases dels 
projectes urbanístics desenvolupats s’han realitzat trobades amb el 
veïnat  per tal de compartir la informació i fer-los partícips.

Maig - El nou mercat municipal ja és una realitat
Al maig va entrar en funcionament el nou mercat municipal. Les reformes 

amb un disseny més atractiu i actual.

Els redactors del projecte, els aparelladors i enginyers, així com  la major 
part de les empreses que han treballat en l’obra, són del municipi. A més, 

comptat amb la participació dels antics paradistes, comerciants locals i 
usuaris. 

Per a dinamitzar-lo, hem impulsat dos campanyes, “Els dijous al mercat”, 
enfocada als turistes i “Vine al mercat i participa en les XXV Jornades 
Gastronòmiques de la Clementina”, dirigida a usuaris del mercat.

Juny - Més espais d’oci per als menuts i 
la gent gran
Enguany hem augmentat les zones de joc per als més 
menuts i també per a les persones grans i, alhora, hem 
creat espais d’oci més segurs.  Amb aquest objectiu, s’han 
creat dos nous parcs –al passeig Marjal de Les Cases i a la 

reforma integral al de la plaça Lluís Companys d’Alcanar. 

Així mateix, a Alcanar Platja també s’han instal·lat màquines 
biosaludables per a la gent gran, que se sumen a les que ja 
es van instal·lar l’any passat al parc de la Bassa d’Alcanar i a 
la zona de Rocatallada a les Cases
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Agost - L’Alberg dels Josepets ja està en 
funcionament 
El nostre municipi té 76 noves places d’allotjament turístic destinades 
a famílies i també a joves. L’Alberg dels Josepets, situat a les Cases, va 
obrir les portes el 6 d’agost i va aconseguir una ocupació de prop del 
cent per cent durant els caps de setmana i també valoracions positives 
dels primers usuaris. 

La gestió de l’alberg es va adjudicar per concurs públic a la Fundació 
Pere Tarrés, que l’està gestionant des de la seva obertura i que, tal com 
tenia previst, ha tancat uns mesos aquesta tardor per a adaptar alguns 
espais de l’equipament a les seves necessitats.

Setembre - Alcanar, municipi cardioprotegit

automàtics (DEA) que estan al servei de la ciutadania, l’últim instal·lat 

situats a l’exterior del col·legi públic Marjal i a la Llar de Jubilats de les 
Cases, al pavelló poliesportiu d’Alcanar, a les instal·lacions municipals de 
la Fanecada, a la piscina municipal i al centre cívic d’Alcanar. La Policia 
Local disposa d’un vuitè aparell DEA, en aquest cas portàtil. També tenim 

Així mateix, en aquest mandat estem promovent una campanya integral 
de salut que inclou formacions a través de cursos sobre l’ús dels DEA i 
de primers auxilis destinats a treballadors públics i a totes les persones 
del municipi per tal que tothom pugui ampliar els coneixements en la 
matèria. Així i tot, en cas d’emergència, qualsevol persona pot utilitzar 
els DEA, ja que aquests aparells faciliten les instruccions d’ús verbalment.

Juliol - Els treballs previs a les obres d’urbanització 

Estem treballant per a urbanitzar l’àmbit dels Codonyers, que inclou 

Tirant lo Blanc, amb una superfície total de 24.036,63 m². Es tracta 
d’una actuació prioritària per a l’equip de govern i, malgrat que és un 

A hores d’ara, l’Ajuntament ja ha aprovat el Pla de millora urbana 
(PMU),  també ha licitat i adjudicat els treballs de redacció del projecte 
de reparcel·lació, que serà la fase més complexa atès el nombre de 
persones afectades, i ha fet l’aprovació inicial del projecte d’urbanització. 
Tenim previst que el pròxim any puguin començar les obres.


