Altafulla, una
población
con superávit
Una buena gestión en los últimos años ha permitido liquidar las cuentas generales del ayuntamiento de Altafulla del 2015 con un remanente positivo de tesorería acumulado de 3.097.225€ que, restando las partidas consignadas finalistas, da un balance positivo de 2.634.110€ entendido también como superávit.
De nuevo los números nos dan la razón y Altafulla se sitúa, tras cinco años de
gobiernos de Alternativa Altafulla (AA), junto a los municipios con su economía
más saneada y a un nivel insignificante de deuda pública de unos 400 mil€ un
4,74% de deuda viva (en 2011 era del 23,97% i el límite que marca el Estado
está en el 75%). Altafulla seguirá apostando por invertir y para
mantener unos servicios de calidad que se garantizan con un nivel de ingresos sin necesidad de
recurrir al IBI. De hecho Altafulla es el municipio
con la presión fiscal más baja de la Costa Dorada
comparando los diferentes consistorios
de características similares y con un
catastro actualizado. Para el alcalde, Fèlix Alonso, la apuesta por
la calidad y los servicios sociales se demuestra con hechos y
no con palabras, cumpliendo
todos los objetivos que marca la ley como las normas
de estabilidad presupuestaria, la regla del gasto, el
volumen de la deuda y el
ahorro neto positivo. Todo
esto anima a seguir invirtiendo, pudiendo utilizar superávit sin
necesidad de incrementar la deuda
al menos para los proyectos inmediatos como el de la Vía Augusta que
se transformará en eje cívico del
Barrio Marítimo. Este proyecto será
una realidad en 2017, incorporando sugerencias y mejoras, recibirá una aportación
de 950 mil € del remanente
positivo y otros 250 mil € de
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subvención de la Diputación de Tarragona por los juegos mediterráneos 2017.
Un superávit que no es exclusivo de la situación financiera, sino también en
políticas sociales y en organización de eventos, que a su vez dan prestigio a la
población y hacen que el número de visitantes se incremente sustancialmente.
Esto conlleva que la economía de la población funcione, en espera de un verano que se anuncia espectacular en número de visitantes y lleno de actividades
culturales, deportivas turísticas y sociales.
Las jornadas gastronómicas de tapas, la Feria Vintage, el Altakids, Sant Jordi,
el Campeonato de España de Scrabble, la carrera del 1º de mayo ... Son fruto
de la misma política y modelo de pueblo que los visitantes valoran y nos felicitan cuando se da la oportunidad.
Ahora, ya en puertas del verano, tenemos los gladiadores y las legiones bajo imperiales de la mano del Festival romano Tarraco
Viva, la introducción de la algarroba como valor añadido
de nuestra cocina, la Nit de les Bruixes, la Fiesta Castellera de las Culturas, el Campeonato Mediterráneo y
Copa de Europa de Triatlón, el Altacústic, el Festival de
Voces, la Feria de Artesanos, el teatro ... y este año
con una novedad de la mano del vecino del pueblo,
Francesc Pijuan, que estrenará su espectáculo, un
musical de humor el 8 de julio, bajo la dirección del
Terrat.
Agradecemos a las entidades, los clubes y a la gente de Altafulla que con su esfuerzo cotidiano y en
positivo hacen grande y única nuestra población
con el reconocimiento de su labor profesional, cultural, deportiva o social.
Altafulla sigue siendo un lugar donde dejarse embrujar. En muchos lugares, decir que eres de Altafulla
está relacionado con la calidad y el liderazgo. Es
donde su ciudadanía y su colaboración hacen que
incluso dé nombre a una mini serie que una productora de televisión graba en nuestras calles y, como no
podía ser de otra manera, lleva el nombre de Altafulla.

La millor forma de desmontar els bulos
i els trolls són els fets

Alcaldes, autoritats i representants dels
16 municipis seu dels Jocs Mediterranis
recolzen Tarragona 2017
Alcaldes, autoritats y representants del 16 municipis seu
dels Jocs Mediterranis han
mostrat el seu suport a Tarragona 2017 durant l’acte institucional de presentació que
ha tingut lloc aquesta tarda al
Barcelona Open Banc Sabadell. Una delegació tarragonina encapçalada per l’alcalde i
president de la Fundació Tarragona 2017, Josep Fèlix Ba-

llesteros, ha estat present a
l’espai que els Jocs Mediterranis han disposat avui al village
del torneig, per on han passat
patrocinadors i personalitats
del món de la cultura, l’esport
i la política, com el president
de la Generalitat de Catalunya,
Carles Puigdemont, qui també
ha mostrat el seu recolzament
i implicació amb Tarragona
2017.

Altafulla ha tornat a aconseguir la
distinció de Bandera Blava
D’aquesta manera, la platja altafullenca ha obtingut un any més el reconeixement
de qualitat europea que atorga l’Associació d’Educació Ambiental i del
Consumidor (ADEAC). Enguany, a més, la Bandera Blava com a iniciativa
precursora de tots els sistemes de certificació ambiental i ecoetiquetat celebra
el seu 30è aniversari a nivell internacional. La bandera blava reconeix la neteja,
seguretat i la gestió ambiental de les platges.
La platja d’Altafulla és un dels atractius més importants del municipi. De
gran qualitat, per la seva sorra fina i daurada, i acompanyada d’un bon clima
mediterrani, ofereix als visitants la possibilitat de gaudir tot l’any del mar, la
natura i els esports en família.
La platja d’Altafulla s’estén des del cap Gros fins a prop de la Roca del Gaià.
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Cinc anys d’inversions
en obra pública

Asfaltats de carrers
-Carrer Portalada
-Carrer Jaume I i Plaça Consulat de Mar
-Carrer Espígol. (desembre 2012)
-Carrer de la coma. (Nov-des 2015)
-Carrer de la casera. (Nov-des 2015)
-Plaça de la casera. (Nov-des 2015)
-Asfaltatge del carrer de Traginers. (Nov-des 2015)

Urbanització de carrers
-Urbanització del carrer Sant Antoni Abad, actual carrer de l’Hostal (octubre 2012-desembre 2012)
-Reurbanització del carrer Comunidó amb instal·lació de vorera i asfaltatge (novembre 2012- desembre 2012)
-Tercera fase de Marquès de Tamarit (setembre 2013- febrer 2014)
-Urbanització del camí d’Altafulla a la Nou (Nov-Des 2015)
-Urbanització del carrer Via Roviano (gener- març 2015)
-Urbanització del carrer Martí d’Ardenya (set2015-feb2016)
-Rotonda de connexió i espai verd entre els Munts d’Altafulla i els Munts de Torredembarra (febrer- abril 2015)
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Arranjament de la Pallissa del
carrer Vinyet per compartir els
grups municipals i corworking

Arranjament d’espais públics
-Rotonda Marquès de Tamarit/Traginers amb carreus Romans (des2011-abril2012)
-Arranjament de l’aparcament pròxim a l’estació d’ADIF (feb2012-maig2012)
-Arranjament camins del municipi (gener 2012-juny 2012)
-Mur i ampliació del passeig de botigues de Mar, davant la comunitat de la Cala (març 2013- juny 2013).
-Arranjament del vial posterior a l’escola el Roquissar.
-Rampa d’accés al pati de l’escola Roquissar i arranjament de la tanca (agost 2013)
-Arranjament del camí que connecta la platja d’Altafulla amb el pàrquing d’ADIF (juny 2012-juliol2012)
-Arranjament del camí de la Coma (octubre 2012)
-Adequació de la piscina municipal d’Altafulla (març 2014-juny 2014)
Obres
-Arranjament d’un mòdul i instal·lació d’una tanca a l’espai verd de la finca del Canyadell als Munts (
juny 2012-juny2013)
-Arranjament de la sínia del carrer Vinyet (nov.2012-juny2013)
-Instal·lació d’una caseta al pati de la llar d’infants Francesc Blanch (març 2012-maig 2012)
-Aula audiovisuals de marquès de Tamarit. (juny 2012-gener 2013)
-Realització del camp de gespa artificial i instal·lacions per al camp de futbol municipal (maig 2015-agost2015)
-Arranjament dels vestuaris de la piscina municipal. (març 2015-juny2015)
-Arranjament de la coberta caiguda de l’edifici de l’hospital (set2015-octubre 2015)
-Arranjament d’un mòdul de la finca del Canyadell als munts. (set2015- feb2016)
-Rotonda Via Augusta/Via Hercúlea (feb 2016-...
-Arranjament de la Pallissa del carrer Vinyet (abril 2016

Més d’un centenar de nens
i nenes van prendre part el
passat 24 d’abril en una nova
prova de la Copa Catalunya
Infantil de BTT, celebrada per
primera vegada al parc de
Safranars d’Altafulla.

Parcs infantils i actuacions zones verdes i mediambientales
-Remodelació del Parc de Salut (abril 2012-juliol2012)
-Parc infantil carrer de les escoles (octubre 2014)
-Parc infantil Plaça Martí Royo ( octubre 2015)
-Adequació del parc de la ronda per incloure circuit BTT (desembre 203-febrer2014)
-Instal·lació de mobiliari urbà a la zona verda pròxima al campus esportiu i l’escola el Roquissar. (octubre 2014)
-Arranjament de la zona verda situada al Passeig del Fortí (març 2014-juliol2014)
-Camí de ronda per vianants des del Passeig del Fortí fins les escales del carrer Isidrot (municipal)
en col·laboració amb el Ministeri d’Agricultura fins la platja del Canyadell (nov 2014-gen 2015)
-Arranjament i implantació d’un camí paisatgístic al voral esquerra del riu Gaià (set2014-març2015)
-Instal·lació de dues palanques/passeres sobre el riu Gaià (gen. 2016)
Varis
-Instal·lació d’un banc de seguretat a les dependències de la Policia Local d’Altafulla (maig 2013)
-Arranjament dels desperfectes ocasionats al Passeig de Botigues de Mar per el temporal
(març 2013- abril 2013)
-Arranjament provisional del pàrquing carrer Anfores ( jul 2013)
-Arranjament provisional del pàrquing carrer Anfores ( jul 2014)
-Arranjament provisional del pàrquing annex a l’Ajuntament ( nov 2014)

L’Ajuntament ha iniciat el canvi
de les rajoles més trencades
-per unes més resistents- a
Botigues de Mar, tal i com va
acordar amb unarepresentació
de veïns de la zona.

