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GIMENELLS 2021-2023
RESUM DELS PROJECTES I  INVERSIONS

CONSULTORI MÈDIC

MENJADOR ESCOLAR

ZONA DE PÀDEL

REFORMA DE LA CASERNA

ARC DE DESINFECCIÓ

INVERSIONS 2021

En quan ens autoritzi la Generalitat,
realitzarem les millores necessaries
en el Menjador i la Cuina de l'Escola
San Isidre, valorades + 30.000 euros. 

Vistes les necessitatats dels nostres
Grangers, instal·larem un Arc de
Desinfecció de Camions d'acord amb el 

A càrrec del PUOSC, en base al nou
disseny que hem encarregat, pensat
perquè les associacions en puguin
aprofitar el seu màxim potencial.

Hem aconseguit una Subvenció  de
+45.000 euros per construir: una Nova
Pista de Pàdel, 2 cobertes i adequar
l'intal·lació a la competició esportiva. 

Hem tramitat una Subvenció a la
Diputació de Lleida que ens permetrà
destinar + 35.000 euros a la reforma i
ampliació el Consultori Mèdic Local. 

Destinarem + 100.000 euros a la
Reparació de tots els Camins del
Municipi i de les Carreteres, a banda
dels 2,5 M que invertirà la CHE. 

CAMINS I CARRETERES

Després d'haver Baixat els Impostos Locals per sota de la Mitjana
de la Província i d'haver configurat en les noves Ordenances
Bonificacions Fiscals Socials i Ecològiques, volem centrar els nostres
esforços en les Inversions Municipals, tot seguint criteris de: 

Necessitat, Sostenibilitat i Lluita contra la Despoblació.

SEGURETAT VIAL ZONES VERDES
Com hem fet amb la "Plaça de la Creu",
reformarem totes les Zones Verdes
per tal d'adequar-les a les necessitats
actuals dels habitants de la vila. 

disseny recomanat per les Integradores.

Adequarem i pintarem els Camins,
Carreteres i punts del Nucli Urbà amb
problemes de Seguretat Vial, sempre
vigilant les necessitats del municipi. 

ENLLUMENAT PÚBLIC PLAQUES SOLARS
A més d'haver aprovat una Ordenança
que Incentiva Fiscalment les Energies
Renovables, Intal·larem Plaques Solars
al Col·legi i al Local Social per estalviar
en el consum elèctric públic.  

Solventarem un dels problemes clau
del municipi, encarregant la Revisió i
Certificació de les Intal·lacions
Elèctriques i Enllumenat Públic, tot
Instal·lant LED de Baix Consum. 

AMPLIACIÓ CASC URBÀ
Donada l'Elevada Demanda d'Habitatge
que hi ha en la nostra localitat, ja
treballem en l'ampliació del Casc Urbà.
I, més enllà, estem efectuant gestions
per edificar "l'Esquelet de Formigò"
dels Carrers Alzina i Pedro Burón. 

NOVA SALA DE VETLLES
Està previst contruir-la sobre els Edificis de
la "Falange" i la "Secció Femenina", els
quals es compraran l'any 2021 a la
Generalitat de Catalunya, gràcies a que
hem aconseguit 2 Subvencions de la
Diputació de Lleida (+28.000 euros).

GIMNÀS MUNICIPAL
Aprofitant el PUOSC, a principis de l'any
2022 convertirem la Sala Esportiva que
estava previst construir a les Piscines
en un Gimnàs totalment equipat.  
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