La car ta de l’Ajuntament de Tona

Inversions previstes d’executar
al segon semestre de 2017
4. Nou Centre Cultural Muriel Casals

Durant el mes de juny es començarà la licitació de les obres de
conversió de l’edifici de l’antiga escola bressol Pa amb Xocolata
(abans escola parroquial) en el nou Centre Cultural Muriel Casals.
Es preveu adjudicar l’obra al setembre i començar-ne l’execució a
l’octubre, per tal que estigui acabada a la primavera (abril – maig).
L’objectiu és que el nou servei pugui començar a funcionar a partir
del setembre de 2018. Mentrestant, s’està desenvolupant un
procés participatiu per consensuar quin ha de ser el contingut i
el funcionament del nou centre, un procés fins ara molt enriquidor
i satisfactori!

5. Nova fase del Pla Director de l’Escola de l’Era de Dalt
Aquest estiu, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
desenvoluparà una nova fase del Pla Director de l’Escola de l’Era
de Dalt, que es concretarà en l’actualització i legalització de les
instal·lacions elèctriques de l’edifici principal.

Malgrat que no sigui una actuació que llueixi a primera vista, la veritat és que és molt important per raons de
seguretat i d’estalvi energètic. Les obres es faran a l’estiu, aprofitant que no hi ha activitat lectiva.

6. Arranjament del vial lateral de la C-17 (costat oest)

Gràcies a l’ajut de la Diputació de Barcelona, aquest estiu farem la reparació asfàltica del vial lateral de la C-17
entre la rotonda Tona Nord i el terme de Malla, que actualment està en molt mal estat. Només falta fer l’adjudicació,
que es farà en les properes setmanes.
Com veieu, el desenvolupament del Pla d’Inversions que us anunciàvem fa mig any avança a bon ritme i, de
moment, segons el previst. Em comprometo a anar-vos informant de l’evolució del Pla cada mig any, mitjançant
una Carta de l’Alcalde com aquesta, o en el Butlletí d’Informació Municipal que surt cada tres mesos.
Una forta abraçada a tots i totes!!

Josep Salom i Ges
Alcalde

Publicació periòdica de
l’ Ajuntament de Tona
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COMPLIM amb el pla d’inversions
municipals del mandat!
Amigues i amics tonencs,
En el Butlletí d’Informació Municipal núm. 47, del passat mes de desembre, en les pàgines 5 a 8, us informàvem que
el Ple de l’Ajuntament va aprovar, per unanimitat, una important operació per valor de 2.764.000 €, provinents de la
suma de la incorporació de romanent d’anys anteriors, subvencions diverses i una operació de crèdit. Aquí cal
afegir-hi més de 700.000 € d’altres subvencions ja consignades de la Diputació. Tot això junt, més altres ajuts
que estic convençut que arribaran dins d’aquest mandat, ens ha de permetre desenvolupar l’ambiciós Pla Municipal
d’Inversions 2015-2019.
En el mateix Butlletí també us detallàvem quines eren aquestes inversions, en quin punt es trobaven, quin cost tenien
i quina era la previsió d’execució. Doncs bé, ara, mig any després, us vull informar de quines inversions ja s’han fet
i les que hi ha previstes fer dins d’aquest any.

Inversions executades
en el primer trimestre de 2017
1. Arranjament de les voreres del
carrer Àngel Guimerà (davant l’escola
bressol) i de la ctra. de Manresa (entre
c/ Torres i Bages i carrer de Vic).
Era una obra molt necessària pel mal
estat que tenien aquestes voreres i el
perill que suposaven per als vianants.
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2. Adquisició d’un tractor tallagespa per a la
brigada, ja que el que teníem estava molt vell
i atrotinat. Això ens permetrà una millora en la
sega i el manteniment de la gespa de parcs i
jardins del municipi; treballar més i millor!

1. Ampliació de l’escola bressol municipal Pa amb Xocolata

3. Adquisició d’un panell informatiu
electrònic LED
S’ha col·locat a l’inici del carrer Major amb
l’objectiu de millorar la comunicació, la informació i la transparència envers els ciutadans. És
un element molt útil i molt fàcil de veure, que
la majoria de municipis ja tenen i valoren molt
positivament. Sovint moltes persones ens
diuen que no s’assabenten de les coses que es
fan a Tona...
A través d’aquest nou canal informatiu, que és immediat, facilitarem l’accés a la informació a tots els ciutadans
(especialment les persones que no són usuàries habituals de les xarxes socials) de tot el que tingui lloc a Tona.
D’altra banda, hem aprofitat per col·locar una presa fixa de corrent que ens farà estalviar uns 3.000 € cada vegada
que es fan activitats a la Plaça i que requereixen d’un cert volum de corrent elèctric (fins ara s’havia de muntar i
desmuntar cada vegada).

Aquesta obra, que consisteix en la construcció de dues noves aules de 20 alumnes cadascuna i altres millores generals, és molt important perquè ens garantirà que puguem atendre tota la demanda del servei en els anys futurs.
En aquest moment s’està licitant. Es preveu adjudicar a principis de juny i que s’executin les obres de mig juny a
mig setembre, a fi que els nous espais ja es puguin fer servir el curs vinent.

2. Reforma i millores de la zona esportiva

Aquesta és una obra molt important per posar al dia els equipaments esportius municipals, millorar el seu estat,
allargar la seva durabilitat i millorar-ne la seguretat. S’actua en els dos pavellons, el camp de futbol, la pista d’atletisme
i l’edifici de serveis i vestidors del futbol i l’atletisme.
Ara mateix s’està licitant el projecte i es preveu adjudicar les obres a mitjan juny. La idea és aprofitar els mesos
d’estiu per fer les obres en els pavellons en primer lloc, per poder començar la temporada a temps i amb les obres
acabades. Posteriorment es farà la part del futbol i l’atletisme.

3. Adquisició de dos mòduls prefabricats per al servei d’esplai i altres usos municipals

Ja s’han iniciat els tràmits per a l’adquisició dels mòduls. Es preveu fer-ne la instal·lació aquest estiu, després
que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat hagi fet l’adequació de l’espai on hi havia l’escola El Castell.
L’objectiu és que al setembre entrin en funcionament, coincidint amb l’inici del curs escolar.

