INVERSIONS NECESSÀRIES
Aibert Garriga. 1r tinent d’alcalde de l’Ajuntament
El Pla de barris és un ajut que ens va atorgar la Generalitat de Catalunya l’any 2009 i que ens
subvenciona el 75% de les despeses de les actuacions previstes en la memòria d’execució. La
falta de liquiditat de la Generalitat que ha causat l’endarreriment en el pagament dels seus
compromisos, i la Llei de LRSAL, que limita la inversió als municipis, no han estat impediment
perquè aquest equip de govern hagi decidit tirar endavant aquest projecte de millora urbana.
Avui el nostre municipi només té un 7% d’endeutament; no obstant això, la LRSAL ens limita
molt el sostre de despesa. Aquest fet i les despeses corrents (personal, manteniment,
enllumenat, calefacció dels equipaments...) fan que la realització d’obres sigui més difícil del
que desitgem. L’equip de govern té clara l’aposta envers aquestes inversions, ja que el seu
cofinançament té data límit i, sobretot, perquè són de gran necessitat per a la nostra vila. De
fet, moltes d’aquestes inversions no les haguéssim pogut dur a terme per nosaltres mateixos.
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Tot i les limitacions pressupostàries, tenim clar que hem de cercar fórmules imaginatives i
aprofitar al màxim els recursos propis de l’Ajuntament per tal de fer realitat tot el que sigui
beneficiós per a Juneda.

Juneda + info...ENDAVANT!
Joan Albert Roura. Portaveu del Grup Junts x Juneda
Des del grup municipal Junts per Juneda-AM estem contents que surti una nova publicació
local amb caràcter trimestral, que serveixi per a informar els junedencs. Sabem que va lligada
al Pla de Barris i que té data final, el juny del 2018, però fins llavors, animem a l’Ajuntament
a fer dues coses:
1. Ser més transparents. Donar tota la informació de com i quan fa les coses no ha de
fer por. La gent ho agraeix.
2. Intentar ser participatius. A la població veïna de Mollerussa s’ha fet un procés
participatiu per escollir quin de tres projectes agradava més a la gent per remodelar
una plaça, i l’escollit és el que es portarà a terme.
Des d’aquí encoratgem a l’Ajuntament de Juneda a poder-ho fer.
La gent està contenta que li arreglin les coses, però si ha pogut escollir o hi ha pogut
dir la seva, es farà més seu el projecte i tots hi sortirem guanyant.
Endavant!

JUNEDA: Beneficiària dels ajuts del Pla de Barris
Pepita Peiró. Portaveu del Grup PSC
El 4 de març del 2010 es signava a l´Ajuntament de Juneda, el Conveni que permetria impulsar el
projecte de Regeneració Integral de la Vila Closa del nostre poble, amb un pressupost total de 2,87
MEUR , dels quals 2,15 MEUR els aporta el Govern mitjançant subvencions “ Viles amb Projectes “,
específica per a Municipis amb menys de 10.000 habitants.
Aquesta ha estat una magnífica oportunitat per recuperar, impulsar i dinamitzar la Vila Closa i
entorns inclosos al propi projecte. Oportunitat que tots, i de forma unànime vàrem aprovar, donantli de forma continuada el nostre suport.
Des del 2010 fins al 2017, s´han dut a terme diverses actuacions que han millorat de forma
substancial diferents àmbits, i altres actuacions queden pendents d´executar fins a la finalització
de la pròrroga que ha concedit la Generalitat.
Cal dir, però, que el nostre Grup Municipal del PSC a l´Ajuntament de Juneda, ha estat reclamant
en cada una de les actuacions, més reunions informatives tant als Grups de l´Oposició, com als
veïns afectats… La Transparència, la Participació Ciutadana, i el seguiment de les obres aportant
una part del cost de les obres en Contribucions Especials, són respostes clares que ha de donar el
Govern Municipal.
De la mateixa manera que demanen siguin repartides les adjudicacions de l´obra a professionals
del poble de forma àmplia i amb possibilitats per a tothom.
PLA DE BARRIS , UN PRIVILEGI PLE D´ATRACTIU

PRESSUPOSTOS
El passat 15 de desembre el Ple va
aprovar els pressupostos per a l’any
2017 amb 6 vots a favor i 4
abstencions.

una part del projecte que tenim pendent
d’executar. També és important la partida destinada al canvi de la gespa del
camp de futbol municipal, dotada de
350.000 €; s’ha pres aquesta decisió
conjuntament amb el C.F. Juneda i l’E.F.
Intercomarcal.
A més, volem continuar adequant les
instal·lacions esportives del municipi.

Amb la responsabilitat que ens
caracteritza, un any més, apostarem
per les obres d’adequació incloses en el
projecte del Pla de barris, un projecte
al qual la Generalitat ja ha posat data
de caducitat, el 30 de juny de 2018.
Totes aquelles obres que no es realitzin
en aquest període, quedaran fora de ser
subvencionades.

Altres dades pressupostàries molt
importants per a la millora urbana són
els 10.000 € destinats a parcs infantils o
els 30.000 € destinats a la neteja viària.

Volem destacar aquesta partida del Pla
de barris, la més important, que està
dotada de 575.350 € per dur a terme

Podeu consultar els pressupostos quan
vulgueu a través del web o demanar-ne
informació a l’Ajuntament.

URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE
MELIS
Seguint amb l’execució de la part urbanística
de la subvenció del Pla de barris, s’han dut a
terme les obres d’urbanització i adequació de
la Plaça de Melis.

NOVA AGENDA CULTURAL
L’Ajuntament de Juneda ha engegat
novament un canal de comunicació
amb la ciutadania. Es tracta d’una
agenda cultural anomenada “Juneda
+ més Cultura”, de tiratge mensual,
que pretén fer arribar a tothom un
recull de totes les activitats culturals
i lúdiques que es duran a terme a la
nostra vila.

Abans

Aquesta era una plaça que encara estava per
urbanitzar, sense serveis adequats al moment.
Està ubicada en una zona molt cèntrica de la
nostra vila i requeria una millora que dotés el
barri d’un nou espai d’esbarjo.
S’ha dut a terme una pavimentació de tota la
zona, una ampliació de l’espai, s’ha fet
soterrament dels serveis, s’ha arreglat el
clavegueram, s’hi han plantat arbres i s’hi ha
instal·lat un nou mobiliari urbà.
Aquesta despesa es cofinança, entre la
Generalitat que aporta un 75% del pressupost,
l’Ajuntament de Juneda, que n’aporta un 14%,
i l’11% restant va a càrrec de contribucions
especials.
El Pla de barris ha fet possible dur a terme
aquest projecte que tant reivindicaven els
veïns.

LA PASSAREL·LA
Per tal de millorar el pas de vehicles i de
vianants, s’ha dut a terme l’ampliació de la
carretera i s’ha construït una passarel·la per
facilitar l’accés dels vianants entre la banqueta
i la carretera de Torregrossa.

Amb aquest nou tríptic creiem que la
gent de totes les edats tindrà a les
mans tota la oferta cultural que
s’ofereix.

Actualment

NOU SISTEMA TARIFARI DE
L’AIGUA POTABLE
Durant el 2016 l’Ajuntament, juntament amb
Sorea, va estar treballant per a la regulació de
la taxa de subministrament d’aigua per tal que
cada veí pagués allò que consumeix i,
d’aquesta manera, també fer un consum
responsable i eficient.
Es va anar informant cada casa del seu
consum per tal de poder detectar possibles
anomalies o pèrdues.
Ja a finals de l’any passat es va dur a terme la
modificació del sistema tarifari.
Cal recordar que, per a qualsevol irregularitat
o error que detecteu, teniu el punt
d’informació de Sorea al mateix Ajuntament i
l’oficina d’atenció al ciutadà, des d’on us
ajudarem a resoldre-ho.

Hi podem trobar la programació del
teatre, de la biblioteca, de la ràdio,

del complex així com les activitats
organitzades per les associacions i
les activitats esportives per a tota la
família.
Aquesta publicació la podeu trobar a
l’Ajuntament, al complex, al casal
cívic, a la Biblioteca, a Ràdio
Juneda, al teatre, al consultori
mèdic, a la residència i en comerços
i altres serveis de la vila.
També és a les xarxes socials i està
penjada en format digital al web de
l’Ajuntament.
Desitgem que aquesta nova línia de
comunicació ens sigui molt útil.

L’AJUNTAMENT DE
JUNEDA, PRESENT EN LA
54a EDICIÓ DE LA FIRA DE
L’OLI
Per
tercer
any
consecutiu,
l’Ajuntament de Juneda ha estat
present en la 54a edició de la Fira de
l’Oli, celebrada a les Borges Blanques
el passat mes de gener.
Aprofitant
l’oportunitat
d’aquest
aparador, l’Ajuntament aquest any
ha fet una forta aposta per
promocionar la nostra terra, els
nostres productes, les nostres festes
i, sobretot, les nostres tradicions.
És per aquest motiu que hi va
instal·lar un estand dinàmic on els
visitants podien trobar un punt
d’informació del mateix Ajuntament i
on podien recollir informació de la
nostra oferta cultural, de la nostra
vila i fins i tot dels nostres
col·laboradors. A més, com a element

de suport vam
projectar-hi el
vídeo que vam realitzar,
que és un recull de gran part
de tot el que Juneda ofereix i del
potencial que tenim.
A més, l’estand tenia una part dedicada a les
empreses de la vila, en la qual podien exposar els seus
productes, fer degustacions i, en definitiva, promocionar-se.
Gràcies a aquests col·laboradors, vam poder fer una cistella
de productes nostres i de proximitat que es va sortejar en
finalitzar la Fira.
Unes 400 persones van participar en aquest sorteig i vam
tenir un gran nombre de visitants.
Creiem que hem de seguir apostant pel nostre comerç, el
nostre producte de qualitat i de proximitat i, sobretot, hem
de seguir consolidant i potenciant les nostres tradicions.

