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S’aprova la licitació
de les obres del
carrer Joan Bertran

També s’aprova l’ordenança
per a l’ús dels horts urbans
El passat 1 d’octubre va tenir lloc el Ple Ordinari de
l’Ajuntament d’Almoster en el que es van aprovar els diferents punts de l’ordre del dia.
Entre els punts cal destacar l’aprovació de l’ordenança
reguladora per l’ús dels horts urbans situats a l’aparcament del cementiri. Fet que permetrà a les persones
interessades, sol·licitar l’ús de les diferents parcel·les. El
cost del lloguer serà de 50 € anuals.
Pel que fa a ordenances, va ser aprovada la reguladora del
cementiri municipal, en la que ja s’inclou els columbaris.
També es va aprovar la licitació de les obres de pavimentació i serveis del carrer Joan Bertan. Aquesta obra
servirà per millorar l’accés a l’escola Ramon Sugrañes
i a l’escola bressol Els Musterets. Una millora que des

CAMPANYA
DE VACUNACIÓ

Per a majors de 60 anys i grups de risc: patologia
crònica (pulmonar, diabetis, cor, hipertensió), immunosupressió, cuidadors de persones d’alt risc, treballadors de serveis essencials (policia, bombers,
protecció civil, docents, embarassades, nens entre 6
mesos i 2 anys, prematurs (<32 setmanes).

de l’Ajuntament es valora com a molt necessària per a
la seguretat a l’hora dels accessos a les instal·lacions.
La renovació del conveni amb el Consell Comarcal per
disposar de Serveis Socials al municipi i el conveni per la
prestació dels serveis funeraris, també van ser aprovats.
Es va aprovar, una partida pressupostaria per editar una
guia turística del municipi, per tal de difondre i donar a
conèixer tota la informació d’Almoster, així com, tots els
indrets, rutes i activitats que si poden realitzar.
Per acabar, es van aprovar dues propostes del grup municipal d’Esquerra Republicana, una moció en contra de
la inhabilitació del President de la Generalitat i un altre
sobre la proposta de les instal·lacions d’autoconsum
amb energia fotovoltaica.

Per garantir les mesures de seguretat per la COVID-19,
i amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Almoster,
aquest any us vacunarem a:

SALÓ DE PLENS DE L’AJUNTAMENT
- 23 d’octubre de 9.00 a 13.30 h
- 29 d’octubre de 15.30 a 19.30 h

Cita prèvia
Trucant al 977 855 110

(Us demanaran la targeta sanitària TIS)
De dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 h
Dijous de 15.00 a 18.00 h

Avancen les obres
de millora de la
carretera T-3231
Reduirà el transit de
vehicles pel poble

L’actuació augmentarà la seguretat en aquesta via,
força transitada, i reduirà el pas de vehicles per l’interior
d’Almoster gràcies a la construcció d’una variant.
Les obres de millora de la carretera T-3231 entre Almoster i la Selva del Camp ja estan en marxa. L’actuació suposarà el condicionament total d’aquesta via, que actualment presenta un traçat dificultós per on diàriament
circulen una mitjana de 1.590 vehicles. D’altra banda, el
projecte inclou la construcció de la variant d’Almoster,
que permetrà reduir el trànsit rodat per l’interior de la localitat, i la creació d’una via pedalable en part de l’antic
tram de la carretera. Les obres es realitzaran en un tram
de 3,7 quilòmetres, amb una inversió de 5M€ per part de la
Diputació de Tarragona, titular d’aquesta infraestructura.
A més d’unir Almoster i la Selva, la carretera dona servei a les urbanitzacions de Castellmoster, el Picarany i
el Puig, i a la localitat de Castellvell. “Es tracta d’una via
amb força circulació, que ara serà més còmoda i molt
més segura. Alhora, la millora afavorirà la convivència
entre diferents usuaris, incloent-hi els ciclistes”, assenyala el diputat delegat dels Serveis d’Assistència al Territori de la Diputació, Adam Tomàs. Aquesta àrea n’ha
redactat el projecte i és qui en dirigeix les obres, que

executa l’empresa Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.
Els treballs es preveu que durin un any.
Entre les millores previstes, hi ha l’eixamplament de la
carretera fins arribar als 8 metres (6 metres de calçada
i 2 metres de vorals). L’amplada actual, de 4,50 metres,
és totalment insuficient, ja que no permet que s’hi creuen dos vehicles pesants, una dificultat a la que cal afegir revolts tancats, canvis de rasant importants i trams
inundables. Les obres també inclouran la construcció
de tres rotondes, per ordenar i pacificar el trànsit a les
cruïlles. Pel que fa al tram pedalable per un tram de l’antiga carretera T-3231, es destinarà al pas de ciclistes,
vianants i vehicles agrícoles, tot habilitant un espai segur per als ciclistes i vianants, amb zones de descans i
pacificant el trànsit rodat amb la construcció de reductors de velocitat.
Totes les actuacions a la carretera T-3231 entre Almoster i la Selva del Camp donaran solució als problemes
actuals, buscant una convivència segura del trànsit i el
respecte pel paisatge. D’altra banda, i com és preceptiu
en l’actual d’estat d’alarma derivada de la crisi sanitària,
els tècnics i operaris d’aquesta obra realitzaran els treballs seguint tots els protocols i mesures preventives
decretades pel Govern en relació amb els desplaçaments, la utilització d’Equips de Protecció Individual i el
manteniment de distàncies de seguretat.

Millores en les
instal·lacions de
l’escola Ramon
Sugrañes

S’ha instal·lat un tendal a la
façana principal per donar
ombra a l’interior de l’escola
Aquest any, a més de les tasques habituals de manteniment i millores de les instal·lacions per preparar l’inici escolar, també s’ha instal·lat un tendal per
proporcionar ombra a la façana principal, a l’entrada
i a la biblioteca, i també a la classe de P3. Cal remarcar que enguany s’han dut a terme totes les indicacions del Departament d’Ensenyament ha preparat

La deixalleria mòbil
recull 320 quilos
de residus
Iniciativa per recollir els residus
que no poden ser gestionats a
la recollida convencional

La deixalleria mòbil que vam tenir al pàrquing del cementiri els dies 12,13,14 d’agost, va recollir un total de
320 quilos entre piles, plàstic, ferralla, CD/DVD, cintes de
vídeo, radiografies, tèxtil, bombetes, fluorescents, bateries, petits electrodomèstics, oli vegetal i vidre pla.

Nou conveni amb
Nuria Castan

L’esportista ha quedat en 4a
posició al ‘Freeride Wold Tour’
L’Ajuntament d’Almoster ha ratificat el conveni de patrocini amb l’esportista local Núria Castan.
La Núria ha competit, aquest any, al Freeride World Tour
(FMT), la competició més important del món de freeride,
quedant en 4a posició mundial, i guanyant-se el dret a
competir la temporada vinent.

per prevenir la propagació de la Covid-19 i tenir el
centre amb les mesures adequades.

Una Festa
Major segura

Es van aplicar totes les
mesures necessàries per
garantir la seguretat
Enguany la Festa Major es va haver d’adaptar a la situació actual pel Covid-19. Per això des de l’Ajuntament es van impulsar un seguit de mesures per poder garantir que la Festa Major és realitzava de forma
segura i responsable. Entre aquestes mesures cal
destacar que tots els actes es van realitzar amb la
distancia de seguretat obligatòria. Es va delimitar una

zona d’entrada i sortida i es va prendre la temperatura abans d’accedir a qualsevol acte. També l’obligatorietat d’accedir amb mascareta i desinfecció de
mans amb hidrogel. A més, l’Ajuntament va posar a
disposició dels veïns una mascareta dissenyada especialment per la Festa Major amb el mateix disseny
que la samarreta.

Piscina municipal
amb temps de
Covid-19
Es va limitar el control de
l’aforament i es va dividir la
gespa en parcel·les

Aquest any es van preparar un seguit de mesures preventives per poder obrir la piscina municipal i poder
seguir fent de la piscina un lloc segur per a tothom.

parcel·les de màxim 3 persones i l’obligació de respectar la distància mínima de 2 metres. A més es va
prohibir l’ús de fonts d’aigua i vestuaris i es va prohibir l’entrada a totes aquelles persones que presentessin símptomes.

Entre aquestes mesures destaca la limitació i control
de l’aforament a 108 persones, la neteja i desinfecció
de la instal·lació, l’obligació d’utilitzar gel hidroalcohòlic per mans i calçat, la separació de la gespa en

Des de l’Ajuntament d’Almoster volem donar les gràcies a totes les persones que n’heu sigut usuàries i
heu complert totes les normes de seguretat al llarg de
tot el període estiuenc.

SERVEI D’ATENCIÓ
CIUTADANA

Les cites són individuals i en cap cas es pot assistir acompanyat tret de les persones amb mobilitat
reduïda.

Com puc demanar cita prèvia?

Trucant al 977 855 110
DADES
C/ Pare Aymamí, 14
43393 Almoster
Tel. 977 855 110

RECOMANACIONS
6 Demanar cita prèvia
6 Ser puntuals a la cita
6 Portar mascareta protectora
6 Respectar la distància de seguretat
6 Rentar-se les mans en entrar
6 No assistir si tens febre o molestar
De dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 h
Dijous de 15.00 a 18.00 h
Fax: 977 855 702
ajuntament@almoster.cat
www.almoster.cat
ajuntamentalmoster

HORARI
De dilluns a divendres
de 8.00 a 14.00 h
Dijous de 15.00 a 18.00 h

