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Salt invertirà 150.000 € en l’asfaltatge dels 
carrers de la zona Filadores i Teixidores i el 

carrer Dr. Castany

• Les actuacions, aprovades al ple d’ahir, contemplen també la millora de 
la recollida d’aigües pluvials i la senyalització horitzontal de diversos car-
rers.

• L’alcalde, Jordi Viñas, va destacar que “després de tres anys sense po-
der executar inversions importants en asfaltatge, i gràcies a un gran es-
forç en la gestió econòmica que ha permès reduir el deute, aquest any 
iniciem novament les millores que necessita el municipi”.

• El deute municipal s’ha reduït del 106% el 2014, al 55% previst a finals 
del 2018.

Dimarts, 16 de d'octubre de 2018

El ple ordinari  d’octubre va aprovar  la modificació de crèdit  que permetrà a 
l'Ajuntament invertir 120.000 € per millorar el ferm, la recollida d'aigües pluvials 
i la senyalització horitzontal a diversos carrers del municipi.

L’equip de govern prioritzarà l'asfaltatge dels carrers de la zona de Filadores i 
Teixidores i el carrer Dr. Castany, que són les zones on cal una actuació més 
urgent. L’actuació, a més, contempla reparacions de l’asfalt més específiques 
en d’altres carrers. 

Els treballs, un cop aprovats per ple, es licitaran i la previsió és adjudicar l’obra 
a finals d’any. 

L’alcalde,  Jordi  Viñas,  va  destacar  que “després de tres  anys  sense poder 
executar inversions importants en asfaltatge, i gràcies a un gran esforç en la 
gestió econòmica que ha permès reduir el deute, aquest any iniciem novament 
les millores que necessita el municipi“.

Salt inicia amb aquestes inversions una nova etapa de millores gràcies a una 
reducció del deute municipal que ha passat del 106% l'any 2014, al 55% previst 
per  a finals del  2018.  Gràcies a aquesta millora del  deute,  s’han iniciat  els 
projectes  de  reurbanització  dels  carrers  Pau  Casals  i  Àngel  Guimerà, 
adjudicats recentment.



La inversió de 120.000 euros es va aprovar ahir amb els  vots a favor  de  Es-
querra, IpS/CUP i els tres regidors no adscrits. Es van abstenir PSC, PxC, C’s i 
Canviem Salt. Va votar-hi en contra CiU.

L’Ajuntament també invertirà, en paral·lel, 30.000 euros més en pintar i millorar 
la senyalització de diversos carrers de la ciutat.

Abans de començar, el plenari va guardar un minut de silenci com a mostra les 
mostres de condol per les víctimes mortals a Aude i Mallorca i expressa el seu 
suport als familiars i afectats per les inundacions.


	COMUNICAT  

