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Al llarg d'aquests mesos, en relació amb els camins de terra de tot el terme municipal, s'han dut a terme

per part de l'Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font actuacions de millora i de manteniment per valor

de més de 100.000 euros. En aquest sentit, s'ha encarregat la direcció d'obra de les mateixes a un

enginyer tècnic independent, especialista en la matèria, amb l'objectiu de poder mesurar fins a l'últim

cèntim el pressupost per tal de poder distribuir-lo de la forma més adequada i eficient. 

En conseqüència, essent conscients de la importància que tenen els camins agrícoles en el nostre

territori, es pretén licitar, conjuntament amb la EMD de Pla de la Font, una nova obra de manteniment

dels mateixos, pel període 2022-2025, la qual ascendirà a un total de 172.000 euros i garantirà el seu

perfecte estat per al trànsit rodat de tots els veïns i veïnes del municipi. A tal efecte, està confeccionada

la memòria valorada de les obres, la qual s'exposarà públicament a la major brevetat.

Finalment, destacar les negociacions amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), així com amb la

resta d'alcaldes de la zona regable del Canal d'Aragó i Catalunya, en les quals Gimenells i Pla de la Font

ha resultat la principal beneficiada. Així doncs, s'està duent a terme l'arranjament del 100% de les

carreteres (Camins Generals, C.G.)  propietat d'aquesta administració  de la conca hídrica, en el marc

d'una actuació de reparació major valorada en més de 2 milions i mig d'euros. 

01. CAMINS I CARRETERES
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Les obres han

estat totalment

subvencionades

per la Diputació

de Lleida

02. REFORMA DEL
CONSULTORI MÈDIC
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S'ha confeccionat la memòria valorada i contractat

les obres per tal de reformar el Consultori Mèdic de

Gimenells aquest proper mes de setembre. 

Han  estat quantificades per un arquitecte en un 

 total de 47.000 euros; tanmateix, seran íntegrament

subvencionades per la Diputació de Lleida, en el seu

marc d’actuacions en l’àmbit de la salut. 

Amb la referida actuació es pretén convertir

l'equipament municipal en un espai funcional,

modern i capaç de donar resposta a les necessitats

sanitaries dels nostres vilatans i vilatanes. 

A grans trets, es canviarà el paviment, s'adequaran

els banys, es subsituiran les fusteries exteriors i

interiors, es millorarà la ventilació i es substituirà

la il·luminació existent; tot renovant el mobiliari i

estris emprats pel personal mèdic i sanitari. 



Hem confeccionat la memòria valorada i s'han licitat recentment les obres

d'una Pista de Pàdel Coberta, en el marc d'un procediment obert simplificat de

pública concurrència, Aquesta s'ubicarà al costat de l'existent i es finançarà

majorment gràcies a una Subvenció de la Diputació de Lleida (61.519,56 euros). 

PLAYTOMIC
Ens hem donat d'alta a la plataforma de pàdel líder en gestió y recaptació, a fi

de millorar el gaudi de la població de les nostres instal·lacions esportives.

Tanmateix, hem mantingut el preu de la pista en 8 euros, com fins ara. 

N.º 02 —

03. INVERSIONS EN PÀDEL
Durant el últims anys el pàdel s'ha convertit a Gimenells i Pla de la Font en l'esport rei

indiscutible. Per aquest motiu, s'han dut a terme les següents inversions: 

N.º 01 — NOVA PISTA DE PÀDEL COBERTA
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ZONA DE DESCANS
PLAÇA SANT ISIDRE

S'ha instal·lat un nou mobiliari de
fusta i s'ha substituït l'enllumenat
per llumeneres de LED. 

04. ZONES VERDES:
PARCS I JARDINS
S'han fet inversions en quasi totes les zones verdes i enjardinades de Gimenells; a saber:

Plaça Sant Isidre, Plaça Unió Europea, Plaça de la Cooperativa, Carrers OTA i Roser, etc. 

D'altra banda, també s'han destinat recursos a l'arranjament de multitud de voreres

en mal estat, així com a la substitució dels desgastats bancs preexistents.

Concretament, pel model "Novatilu BCN 21", un dels més venuts i instal·lats en

ciutats  de tot el món; i també reconegut per la seva qualitat per l'ACM. 

MOBILIARI DE FORMIGÓ
PLAÇA NOVA

Seients robustos respectuosos  amb
l'estètica colonial de la nostra vila.

NOUS JOCS INFANTILS
PLAÇA NOVA

El conjunt d'elements instal·lat ha
estat guardonat amb la distinció
"Millor Qualitat Preu" de l'ACM. I,
més encara, s'han restaurat al mateix
temps les llumeneres i els bancs.
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05. TRANSICIÓ
ECOLÒGICA
És essencial transicionar cap a un nou model energètic renovable, net, descentralitzat,

democràtic i sostenible, en línia amb els objectius de la Unió Europea en matèria d’energia. Per

aquest motiu, a més d'implementar "Bonificacions Verdes" en l'IBI, l'ICIO, l'IAE i l'IVTM, hem

treballat en les següents inversions ecològiques i sostenibles:  

Element FinançamentDescripció

Dues Estacions Dobles
de Recàrrega Ràpida
de Vehicles Elèctrics

El cost real és de 96.244,04
euros; tanmateix, gràcies a
la col·laboració pública i
privada amb ENDESA X 

Sense cost econòmic
pel municipi.

El 3% del beneficis
són pel poble. 

+30 Plaques solars 
al CEIP Sant Isidre i

al Local Social.

Que suposaran un notable
estalvi en la factura de la
llum pública de Gimenells.
Valor obra: +30.000 euros.

Totalment
subvencionades
per la Generalitat
de Catalunya. 
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de potència elèctrica.

25w

Reduït així la despesa

LED

És sens dubte un dels reptes més importats als que s'ha d'enfrontar el municipi en els pròxims

temps, havent de considerar-se una de les nostres principals prioritats. En conseqüència, s'està

confeccionant un estudi exhaustiu de tot l'enllumenat públic de Gimenells. 

En una primera fase del mateix, s'ha avançat un estudi luminotècnic comparatiu entre les

llumeneres actuals instal·lades en la localitat i unes noves, més eficients i de tipus LED. 

LLUMENERES PLAÇA SANT ISIDRE
Aquestes són una mostra del futur de l'enllumenat públic de Gimenells. 

Pel que fa a l’eficiència energètica, actualment l’enllumenat existent és antic i obsolet, essent

làmpades de descàrrega de 125 w. Així doncs, aquestes projecten una llum totalment

distorsionada i no compleixen amb els valors que marcaria una normativa vigent.

06. ENLLUMENAT PÚBLIC
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      Compleixen amb el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, del
Reglament d'Eficiència Energètica en Instal·lacions d'Enllumenat Exterior. 



 Reforma del

Menjador

finalment

autoritzada per

Ensenyament

07. MILLORES CEIP
SANT ISIDRE
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Després de mesos insistint per totes les vies a la Delegació

de Lleida dels Serveis Territorials d’Ensenyament de la

Generalitat, així com després de diverses reunions, hem

aconseguit l’autorització per dur a terme les actuacions al

Col·legi Sant Isidre de Gimenells, consistents en el trasllat i

millora del menjador i cuina del centre educatiu amb

l’objectiu d’adaptar-los a les necessitat actuals de l’alumnat. 

Conseqüentment, per fi vam poder publicar la Licitació de

les referides obres, valorades en 35.000 euros, estant

previst que es realitzin en un termini de sis setmanes

durant els mesos d’estiu d’aquest mateix any. 

D’altra banda, també s’han efectuat d’altres millores com

poden ser les següents: instal·lació d’unes noves cortines

que protegeixen millor als nens del sol; implementació d’un

nou sistema d’alarma antiincendis; reparació de la teulada i

mels metacrilats del passadís; arreglar la cuineta, així com

d’altres elements del pati; entre moltes altres actuacions.  

Voldríem agrair a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) i al Professorat de l’Escola tot
el seu suport, doncs la seva implicació ha estat vital per tal de poder tirar aquest i d’altres projectes
endavant. Així doncs, volem seguir en la mateixa via de treball conjunt, essent aquesta la clau per tal de
poder donar resposta a totes les necessitats de l’escola rural i de tots els seus estudiants.



El Local d’Entitats de Gimenells era, fins fa escassos mesos, un dels enclavaments històricament més

oblidats a nivell de manteniment, inversions i adequació. En aquesta direcció, cal fer palesa de que, des ja

fa temps, totes les obres efectuades han estat finançades amb els fons del propi teixit associatiu. 

Com s’ha manifestat en reiterades ocasions, les associacions de Gimenells són, i sempre han estat, les

abanderades de multitud de projectes socials envejats en tot el territori. Per tal motiu, amb l’objectiu

que puguin continuar sent la joia i el cor de la cultura en la localitat, hem treballat durant aquests mesos

per efectuar les millores necessàries en els seus locals. 

Així les coses, malgrat que encara manca una segona fase d’actuació prevista pels propers mesos, en el

present s’han dut a terme les següents actuacions: 

Al local de l’Associació de Dones de Gimenells, després de reunir-nos amb membres de la junta per

escoltar les seves necessitats, s’han substituït totes les teles mosquiteres, pintat les parets, llimat les

finestres i adequat el rebedor el primer pis amb la instal·lació d’un terra sintètic. 

I, en relació amb la major part de la resta d’estàncies de l’edifici, s’ha instal·lat una nova tarima

sintètica, s’han repintat parets i sostre de color blanc i llimat totes les portes. Malgrat que, com bé

s’ha indicat anteriorment, encara resta per efectuar una segona fase d’actuacions. 

08. ADEQUACIÓ LOCAL ENTITATS
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S’han pintat nous passos de vianants, fixat noves

senyals i elements de trànsit, així com instal·lat

bandes reductores de velocitat en punts conflictius.  

 

Nombre de tu Organización Informe de
Progreso de los ODS 2020

Una mobilitat urbana segura requereix una senyalització correcta i entenedora de la

direccionalitat i la prioritat en les interseccions del viari, per tal d’afavorir la interpretació i

evitar els conflictes que poden desembocar en accidents, aconseguint al mateix temps moderar

la velocitat i pacificar el trànsit. Tots aquests efectes derivats de la mobilitat fan necessària

l’actuació des dels poders públics per regular l’ús de l’espai urbà, motiu pel qual s'han:

- Pintat nous passos de vianants al llarg de tota la vila. 

- Instal·lat i pintat noves senyals de STOP i "cediu el pas". 

- Fixat bandes reductores de velocitat en punts conflictius. 

- Pintat noves illetes a la cru·illa de la variat, direcció Almacelles. 

- Millorat la senyalització d'alguns camins del terme municipal. 

- Instal·lat miralls per tal de millorar la visibilitat en alguns punts cecs. 

09. SEGURETAT VIAL



En una primera

fase a Gimenells

i en una segona

a Pla de la Font

10. DESPLEGAMENT
DE FIBRA ÒPTICA
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S’han produït diverses reunions, una d’elles amb l’Il·lm.

Sr. Francesc Sabanés i Serra, Diputat Provincial de

l’Equip de Govern de la Diputació de Lleida, per tal de

tractar l’assumpte del desplegament de la fibra òptica a

les poblacions de Gimenells i Pla de la Font. 

Així doncs, està previst que es dugui a terme en dues

fases: una primera de desplegament fins a Gimenells,

efectuant-se la licitació en els propers mesos, després de

que haguem validat el seu traçat; i una segona, en la que

ens hem assegurat que Pla de la Font hi quedi inclòs, tot

i que encara es desconeixen els terminis d’execució. 

Un cop desplegada fins a la localitat, tenim lligats

diversos contractes amb operadores d’arreu, d’entre les

que destacada “Embou” (marca del Grupo MASMOVIL),

per tal de d’efectuar, destinant el mínim de recursos

econòmics possibles, el desplegament fins a les cases. 



Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, per mitjà del Projecte de Webs

Municipals basat en Plone 5, s’ha confeccionat un nou Portal Web de

l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font, el qual es pot visitar utilitzant el

següent enllaç: http://www.gimenells.cat/

 

S’ha implementat una nova Seu Electrònica, ajustada totalment a la normativa

sobre Administració Electrònica, basada en la Plataforma Gestiona EsPublico.

https://gimenellsielpladelafont.eadministracio.cat/info.0

N.º 02 —

11. ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA
En l'última dècada, Internet s'ha anat consolidant com un canal fonamental en la relació entre els

ciutadans i l'Administració Pública. Per aquest motiu, per tal de poder oferir a la població la millor

plataforma possible per relacionar-se amb l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font, s’han dut a

terme les següents innovacions: 

N.º 01 — NOVA PÀGINA WEB 
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NOVA SEU ELECTRÒNICA


