S’inicien les obres del nou Edifici Municipal polivalent
El nou centre situat entre els carrers, Confraria del Roser,
Progrés i Josep Gassió de la Secuita, junt a la zona
esportiva, acollirà la prestació de serveis per la gent gran
del municipi i ha estat planificat amb la voluntat que les
persones que el faran servir es trobin com a les seves
llars.
Que la gent gran del municipi de la Secuita pugui
envellir de la mateixa manera que ha viscut, amb la
màxima autonomia possible i sense abandonar el seu
poble: aquest és un dels principals objectius pel que
ha estat dissenyat el nou edifici municipal polivalent,
un equipament que ha esdevingut una de les principals
prioritats de l’actuació municipal en aquesta legislatura.
Dissenyat per l’arquitecte municipal Ignasi Comas
i l’enginyer Isidre Renuncio, tindrà una superfície
construïda de uns 400 m2 en una sola planta, sense
barreres arquitectòniques, i amb una estructura
preparada per poder suportar, si s’escau en un futur,

una segona planta, comptarà també amb unes acurades
instal·lacions d’aïllament tèrmic, climatització, ventilació,
il·luminació... que faran que sigui un edifici realment
sostenible.
La construcció del centre es va adjudicar el passat dia
quatre de desembre de 2017 a l’empresa Construccions
Riera, S.L. per import de 670.408,90 €. Les obres
s’iniciaren al mes de febrer de 2018 i esta prevista la
seva finalització en un termini de 12 mesos.
Aquesta actuació està incorporada a un finançament
plurianual lligat als exercicis 2017 i 2018, compta amb
una important subvenció concedida per la Diputació
de Tarragona de la línia PAM (Pla d’Acció Municipal),
per l’anualitat 2017 de 195.982,00 €. L’Ajuntament
de la Secuita també n’ ha sol·licitat a la Diputació de
Tarragona, dins de la mateixa línia de subvencions, per a
l’exercici 2018 una segona, lligada al pla de finançament
plurianual, pendent de resolució.

