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Dades d’interès
TELÈFONS D’INTERÈS

HORARIS D’ATENCIÓ
AL PÚBLIC

MUNICIPI
Emergències_________________________
Ajuntament___________________________
Avaries Aigües_______________________
Cementiri i Parròquia d’Ordal___________
Cementiri i Parròquia de Lavern________
Consultori Mèdic d’Ordal______________
Consultori Mèdic de Sant Pau__________
Consultori Mèdic de Lavern____________
Farmàcia d’Ordal_____________________
Farmàcia de Sant Pau_________________
Patronat de Turisme de Subirats________
Residència Castell de Subirats_________
Residència El Cenacle (Ordal)__________
Associacions
Ateneu Agrícola de Lavern_____________
Ateneu Ordalenc______________________
Centre Agrícola de Sant Pau___________
Fundació Pro Penedès________________
Escoles
Llar d’infants de Lavern________________
Llar d’infants d’Ordal__________________
Llar d’infants de Sant Pau______________
Escola Subirats (Lavern)_______________
Escola Montcau (Ordal)________________
Escola Sant Jordi (Sant Pau)___________
Escola Intermunicipal de Sant Sadurní___
Taxis
Xavier Anglada_______________________
Autocars Vendrell_____________________
		

619 144 943
938 922 544
669 776 868

Consell Comarcal de l’Alt Penedès______
Bombers de Vilafranca________________
CAP Alt Penedès_____________________
Creu Roja de Vilafranca________________
Delegació d’Hisenda de Vilafranca______
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès_____
ITV de vehicles agrícoles______________
ITV de Vilafranca______________________
Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní____
Mossos d’Esquadra de Vilafranca_______
Registre Civil de Vilafranca_____________
Registre de la Propietat de Vilafranca___

938 900 000
938 922 080
938 915 400
938 915 300
938 923 112
938 180 440
977 393 715
938 923 311
936 570 050
936 570 010
938 199 222
938 172 845

COMARCA

112
938 993 011
900 878 583
938 179 233
938 993 077
938 179 086
938 993 361
938 994 267
938 179 107
938 993 003
938 993 499
937 431 040
938 179 028

AJUNTAMENT
Dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dissabte, de 9 a 13 h
SERVEIS SOCIALS
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dimarts i dijous, de 10 a 13 h: treballadora social
Dimecres, de 10 a 13 h: treballadora social
Dijous de 10 a 13 h: educador social
CONSULTORIS MÈDICS
Sant Pau: dilluns i divendres, de 9 a 12 h
Ordal: dimarts i dijous, de 9 a 12 h
Lavern: dimarts i dijous, de 9 a 13.30 h

938 994 170
938 179 076
938 993 394
938 170 588

DEIXALLERIA
Dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h
Dissabte, de 9 a 14 h

938 994 211
938 179 777
938 993 393
938 993 302
938 179 132
938 994 723
938 912 061

CASSA (oficina a l’Ajuntament de Subirats)
Divendres, de 10 a 12 h
ARQUITECTE MUNICIPAL
(cal concertar visita al 938 993 011)
· Sòl urbà: dimarts, de 10.30 a 14 h
· Sòl no urbà: dilluns i dijous, de 12 a 14 h
ENGINYER MUNICIPAL
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dimecres, de 17.30 a 19 h
Dissabte, de 10.30 a 14 h
TÈCNICA MEDI AMBIENT
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dilluns i dimecres, d’11 a 14 h
JUTJAT DE PAU
Divendres, de 12 a 13 h

VISITA AMB ELS REGIDORS
• Pere Pons i Vendrell ponsvp@diba.cat
Alcaldia, Planificació del Territori i Obra Pública
Dilluns, dimecres i divendres
(visites concertades)

• Llorenç Ros i Peiron rospll@diba.cat
Serveis, Medi Ambient i Participació Ciutadana
Dijous, de 18.30 a 21 h (visites concertades)
Dissabtes, de 10 a 13 h

• Lluís Ràfols i Bages rafolsbl@diba.cat
Urbanisme i Cultura
Dilluns, dimarts i dimecres matí
(visites concertades)

• M. Teresa Catasús i Vilamós catasusvm@diba.cat
Ensenyament, Agricultura, Turisme i Promoció
Econòmica
Dilluns, de 9 a 13 h
Dimecres, de 17.30 a 19 h (excepte estiu)

• Ferran Planas i Vilanova ducretet@terra.es
Governació i Hisenda
Divendres, de 17 a 19 h
Dilluns a dimecres, a partir de les 18.30 h
(visites concertades)

• Isabel Esteve i Soler estevesi@diba.cat
Esports, Gent Gran i Benestar Social, Joventut, Igualtat,
Ciutadania i Sanitat
Divendres, de 12.30 a 14.30 h
Dissabtes (visites concertades)
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Benvolguts veïns i veïnes,
En aquestes dates cal abans que res felicitar les festes, i en nom de
tot el consistori us desitjo un bon Nadal i pròsper any nou. Espero
de tot cor que sigui així i que la situació del nostre país i municipi
millori per avançar tots junts i aconseguir recuperar la il·lusió i les
quotes de benestar de les quals moltes famílies gaudien.

L’Ajuntament molt probablement aprovarà, al Ple del desembre, el
pressupost per a l’exercici del 2013, un pressupost ajustat a les
necessitats del municipi i que compleix amb la llei de “l’equilibri
pressupostari”, precepte bàsic que tots els ajuntaments hauran de
EDITORIAL / ÍNDEX		3
complir en els propers anys. És important ajustar-se a la regla de
l’estabilitat per poder gaudir de la independència municipal i poder
administrar els nostres recursos ordinaris tal i com s’ha vingut fent
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al llarg de la democràcia, per tal de no tenir el risc de ser intervinguts i poder així gaudir de l’autonomia municipal que ens permet
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nodrir un seguit d’entitats i actes o participar en les subvencions a
serveis deficitaris.
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Tots sabem que en una casa uns pares no gastaran allò de què
no disposen per tenir un fruit immediat i deixar un deute als fills,
bàsicament la regla pressupostària aconsegueix que s’arribi a un
equilibri entre els ingressos i les despeses dels recursos ordinaris
de l’administració, i deixa la part de l’extraordinari per a ingressos
excepcionals o subvencions directes. És a dir, tenir un equilibri entre els ingressos i les despeses per a tots aquells serveis que ha
de donar l’administració de forma obligatòria, i prescindir-ne si no
s’aconsegueix l’equilibri dels serveis no obligatoris per llei.
Amb aquesta regla el que es vol és garantir la universalitat dels
serveis bàsics, serveis que en el moment que no són equilibrats
tendeixen a concessionar-se o privatitzar-se, i aleshores la comunitat en perd el control i deixen de ser serveis universals.
Per aconseguir això és importantíssim portar una comptabilitat al
dia, aprovar el pressupost amb la major celeritat i no prorrogar
pressupostos d’exercicis anteriors que poden no ser reals ja que la
situació del país no és gens estable i cal corregir aquestes desviacions. Aquest fet portarà, doncs, que la majoria de serveis, serveis
subvencionats, ajudes a entitats i prestacions a certs col·lectius es
puguin garantir en la major part, si bé no en valors absoluts sí en
valors percentuals dels pressupostos aprovats per a l’exercici del
2013. Al Ple de les taxes i ordenances es van haver d’actualitzar a
l’IPC la majoria de taxes, i en algun cas, com l’aigua i les escombraries, es van haver d’ajustar a les noves situacions de contractació o
mínim establerts per l’ACA i l’ATLL, en el cas de l’aigua (si aquests
serveis són deficitaris, cal corregir-los amb ingressos ordinaris, fet
que faria inviable poder subvencionar després altres entitats o serveis que presta l’Ajuntament que ja són deficitaris i els usuaris ja fan
el gran esforç per poder-los mantenir).
Des de l’Ajuntament cal dir la veritat, sense ella el poble no pot
prendre decisions, amagar la veritat és tractar la gent d’ignorants
o súbdits, només som ciutadans quan coneixem la veritat per dura
que sigui. La situació no és fàcil al municipi, menys a Catalunya,
i ens cal posar il·lusió, i mirant l’Estat espanyol, oblidem-nos de
voler-lo convèncer, allò que als catalans ens fa feliços no es ja que
Espanya ens estimi, sinó saber estimar el nostre projecte.
Acabem de tenir unes eleccions al Parlament de Catalunya, el poble ha parlat i ha manifestat la seva voluntat, i amb més o menys
encert m’atreveixo a dir que sabem molt millor on és ara la voluntat del poble català. El proper president
de la Generalitat té una fita marcada, cal
afrontar el referèndum amb el dret a decidir allò que el poble vulgui. El president i
el Parlament resultant tenen un gran repte, esperem que sàpiguen sumar esforços i sinergies.
Per acabar, vull agrair l’esforç que feu els
veïns de Subirats en el dia a dia, desitjar-vos prosperitat i esperar que el context canviï a fi de bé. Bones festes!

Pere Pons i Vendrell
L’alcalde
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Notícies
Resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya
El passat 25 de novembre es van celebrar les eleccions al Parlament de Catalunya. Aquest va ser el
resultat a Subirats i a l’Alt Penedès:

Subirats
Alt Penedès

Participació

CiU

ERC

CUP

PPC

ICVEUiA

PSC

SI

C’s

RI-Cat

PxC

2012

78,58%

48,35%

17,71%

9,05%

6,03%

5,42%

5,08%

2,96%

2,12%

–

–

2010

65,83%

49,87%

10,39%

–

6,17%

6,37%

11,33%

6,23%

1,27%

2,35%

–

2012

73,02%

38,36%

17,34%

5,67%

8,44%

8,16%

11,30%

1,73%

3,98%

–

1,63%

2010

63,20%

42,72%

8,58%

–

7,98%

6,61%

17,05%

4,84%

1,87%

1,86%

2,59%

Resultat per col·legis electorals a Subirats:
Mesa

Cens

Votants

Nuls

Blancs

CiU

ERC

CUP

PPC

ICVEUiA

PSC

SI

C’s

Altres

Sant Pau

  621

  500

2

9

215

105

67

24

25

17

23

4

9

Ordal

  488

  403

2

0

244

61

29

17

8

24

12

0

6

Casots

  201

  144

0

2

50

25

12

17

11

6

9

6

6

Sant Joan

  360

  249

2

1

91

31

15

17

35

26

1

21

9

Lavern

  627

  509

10

4

265

95

39

33

18

18

8

7

12

Total

2.297

1.805

16

16

865

317

162

108

97

91

53

38

42

Visita a Subirats del president de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
El 7 de novembre va
visitar Subirats l’Il·lm.
Josep Llobet Navarro, vicepresident tercer de la Diputació de
Barcelona i president
de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, acompanyat pel coordinador
de l’Àrea, Rafael B.
González. i pel gerent
del Servei d’Infraestructures Viàries, Vicenç Izquierdo.

plataformes amovibles
als Casots; de la millora de l’accés a Ca
l’Avi; i de l’estudi d’una
possible millora de
l’accés a Can Batista
des de la carretera de
Sant Sadurní.
Mereix una menció especial el compromís
per a la construcció de
la rotonda a la Urbanització Casablanca,
sobre la qual el senyor
Llobet va manifestar
que la dotació econòmica es trobava garantida i les obres de
la qual, una vegada resoltes les ocupacions dels terrenys
necessaris podrien començar en el termini d’un any i finalitzar el 2014.

Tots tres van ser rebuts per l’alcalde, Pere
Pons, el regidor d’Urbanisme, Lluís Ràfols, i
la regidora Dolors Morera, que anava acompanyada per
l’alcalde de Pontons, Lluís Fernando Caldentey.
La trobada va servir per tractar temes d’interès general del
municipi a més de visitar diversos indrets per tal que veiessin en primera persona les característiques del nostre
territori i les seves mancances.

Volem aprofitar per agrair l’interès i bona predisposició per
part de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona en la resolució de les incidències i millores de la
xarxa de carreteres de la seva competència que travessen
el nostre municipi, que es manifesten en les excel·lents
relacions del dia a dia per a la resolució de les problemàtiques que es van plantejant.

Entre altres, es va parlar de la millora a l’entrada de Lavern, per la banda Sant Pau, i les obres realitzades en
aquesta mateixa carretera per a la construcció d’un carril per a vianants i bicicletes; del fet de disposar d’unes
4
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Nous horaris a partir de l’1 de gener de 2013
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Governació
Aprovació de les ordenances fiscals 2013
En el primer cas destaca la reducció en els ingressos de
les plusvàlues, l’ICIO (impost de construcció, instal·lacions
i obres) i la taxa d’obres. Fet constatat per la crisi al sector
de la construcció, i la manca d’activitat en aquest sector,
per sota de l’exercici anterior i molt per sota d’altres anys.

Com cada any, al mes de novembre s’han aprovat per Ple
les ordenances i taxes fiscals per a l’exercici 2013. Les
ordenances i taxes estan totalment lligades al futur pressupost de l’exercici següent. No es poden separar; són
dos temes totalment vinculats, i garantia d’estabilitat si es
complementen.

En el segon cas, si bé anys enrere la Generalitat de Catalunya participava subvencionant la totalitat del transport
escolar, i en un percentatge molt superior a l’actual en el
cas de les llars d’infants, actualment el pes important del
cost de la llar recau sobre l’Ajuntament, que aporta gairebé el 60% del cost (l’aportació de la Generalitat ha passat
en pocs anys de 1.800 euros/infant a 875 euros).

A l’hora de plantejar les taxes, l’equip de govern va decidir
incrementar-les un 2,7% (IPC espanyol, per sota de l’IPC
català de 3,6 al setembre) en la gran majoria dels casos,
llevat d’aquelles que per la seva naturalesa presenten un
dèficit molt important per a l’Ajuntament com són la taxa
de l’aigua, la brossa i les llars d’infants, que han pujat per
sobre d’aquest IPC.

Per tant, ens trobem que s’han hagut d’adequar a l’IPC els
impostos com l’IBI. Aquest últim serveix per compensar
la despesa d’altres serveis deficitaris i evitar un augment
desmesurat a les famílies del municipi, per exemple en les
llars.

Els principals impostos municipals i més generalistes, com
l’IBI, l’IAE, vehicles..., s’han augmentat, doncs, un 2,7%.
Malgrat tot, però, quan ens plantegem revisar les taxes dins del context de la crisi econòmica, i conscients
d’aquest fet, s’han tingut presents dos motius:

Evidentment, doncs, i pensant en el futur pressupost ordinari 2013, en l’equilibri pressupostari, amb la voluntat de
mantenir i garantir la universalitat dels serveis que dóna el
municipi, es van aprovar les noves ordenances i taxes que
en cap moment s’han incrementat per compensar inversions extraordinàries (inversions/obres).

1. L’execució del pressupost d’ingressos del 2012 en data
de la revisió de les taxes i ordenances.
2. El percentatge de participació per part de l’Ajuntament
en els serveis més deficitaris, com és el cas de les llars
d’infants, transport escolar, etc.

Territori
Aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Subirats
El Ple Municipal celebrat el dia 3 de setembre de 2012
ha aprovat provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (el nou planejament) i ha acordat trametre
la documentació a la Direcció General d’Urbanisme de la
Generalitat perquè acabi el procés legal amb la seva aprovació definitiva.

legislatures municipals, i d’un dilatat procés de participació.
L’Ajuntament va començar l’adjudicació de la revisió a finals de l’any 2003 i va contractar la redacció del planejament el 6 de maig de 2004 a Llimona Ruiz Recoder Arquitectes SL. El procés va començar amb l’elaboració i
aprovació del Document de Criteris i Objectius el maig de
2006 i la recepció de propostes urbanístiques del veïnat
susceptibles de ser incorporades al planejament. A partir
d’aquest Document de Criteris i fins a l’aprovació inicial,
han calgut nombroses reunions, diàleg amb el veïnat i institucions, propostes alternatives i correccions per arribar
a concretar en un document l’ordenació urbanística de tot
el municipi.

Els plans generals d’abast municipal tenen una tramitació
que es divideix en tres aprovacions (inicial, provisional i
definitiva), la qual garanteix la transparència i informació
dels interessos privats i dels agents públics afectats. La
revisió del planejament urbanístic de Subirats ha tingut
una tramitació llarga a causa de canvis en la legislació
urbanística i ambiental que s’han produït al mig del procés
de treball. El planejament de Subirats serà el fruit de tres
6
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El 29 de juliol de 2009 l’Ajuntament va aprovar inicialment
el POUM i es va obrir un llarg període d’exposició pública
que va acabar el febrer de 2010. En aquest període els veïns i tothom que ho va desitjar van presentar al·legacions
respecte del que establia el POUM en l’aprovació inicial.
Al moment de l’aprovació provisional, el Ple Municipal,
a partir dels informes tècnics pertinents i dels corresponents informes sectorials, ha decidit quines al·legacions
quedaven incorporades al Pla i quines es desestimaven.
A més, el planejament ha incorporat d’ofici les prescripcions sorgides d’organismes i institucions públiques com
ara altres ajuntaments, departaments de la Generalitat i
departaments de l’Estat.

tiva no ha quallat, s’ha canviat de categoria molts sectors
urbanitzables perquè significaven un creixement inicial
excessiu, i s’han eliminat i elaborat convenis urbanístics
complementaris al planejament.
La Generalitat de Catalunya és l’Administració a qui competeix resoldre sobre l’aprovació definitiva del planejament
municipal. La Generalitat pot optar per aprovar globalment
el POUM o bé aprovar-lo amb prescripcions de caràcter
puntual que no exigeixin un nou tràmit d’informació pública, però també pot suspendre el tràmit per tal d’esmenar
els aspectes que la Generalitat consideri necessaris. Des
de l’equip de Govern esperem que es resolgui de forma
positiva i es tanqui aquest procés, aconseguint l’aprovació definitiva d’un nou planejament (POUM) adaptat al nou
marc jurídic.

El resultat ha estat una aprovació provisional del POUM
amb pocs canvis respecte de l’aprovació inicial. Ha desaparegut l’anomenat “sector del cavall” perquè la inicia-

Obres
municipals

Tram experimental de carril per a vianants i
bicicletes a la carretera de Lavern

El mes de
novembre passat han estat finalitzats els treballs
d’adequació d’un carril per a vianants i bicicletes al tram de la carretera BV-2428a entre l’accés al
nucli pel carrer Comte de Lavern i
la cruïlla que porta a Sant Sebastià
dels Gorgs, just abans del pont del
ferrocarril que dóna accés a l’estació de Renfe.
La longitud és d’uns 550 metres i
les obres han consistit en l’estrenyiment dels actuals carrils en ambdós sentits de circulació, per tal
d’aconseguir una reducció de la
velocitat i la creació d’una cuneta
al costat del talús existent per tal
d’obtenir una dimensió assequible
per al pas de vianants i bicicletes
i crear d’aquesta manera un carril
que queda protegit amb una tanca homologada. Per finalitzar l’actuació ha estat aplicada una nova
capa d’asfalt i pintada de nou la
senyalització sobre el paviment.

Aquestes obres formen part d’un
projecte més ambiciós que consisteix a lligar, mitjançant aquesta
mateixa solució de carril annex a la
carretera, el nucli de Sant Pau fins
Lavern i estació, que desitgem, en
la mesura de les possibilitats que
anem disposant, anar completant
en diverses etapes.

En l’últim tram de 200 metres més
proper a l’estació Renfe, s’ha deixat, a més, preparada la infraestructura per al pas de cables i suports de fanals per a la seva futura
instal·lació.

És
important
destacar
que
aquestes
obres
han
estat
executades i finançades totalment
per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
de la Diputació de Barcelona que
presideix l’Il·lm. Josep Llobet
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Navarro, de la visita dels qual
al nostre municipi el dia 7 de
novembre passat es parla en un
altre article d’aquesta mateixa
revista.
A ell, li vam agrair especialment
l’execució d’aquestes obres i
també manifestar la necessitat
d’aquesta infraestructura per tal
d’anar unint els nostres nuclis posant-los a l’abast del seu veïnat,
amb la qual cosa, a més, es contribueix al seu desenvolupament
enoturístic.

Territori
Tractaments de desratització a Ordal
Durant els mesos d’octubre i
novembre passats, s’han realitzat una sèrie de tractaments
de control integrat de plagues
a Ordal. L’empresa que ha realitzat aquests treballs és Catalana de Control Sanitari, SL.

Cal recordar a tots els veïns una sèrie de consells per evitar la proliferació de rates:

Concretament, es va aplicar
raticida a la xarxa de clavegueram a les zones del carrer
de la Penya i carrer Verge de Montserrat, i a la zona del
carrer del Sol, que són els punts on s’havia detectat una
problemàtica important de presència de rates.

• Mantenir els solars buits nets, lliures de vegetació, ja que
són un refugi molt bo per a les rates, on creen assentaments.

FESTA DEL
MEDI AMBIENT

Regidoria
de Medi
Ambient

• No donar menjar als gats al carrer. A banda de ser una
font d’aliment per a les rates, els gats s’acostumen a dependre del menjar que els donen les persones, i perden
l’instint i l’habilitat de caçar rates i ratolins.

Pròximament es començarà a preparar la segona edició de la Festa del Medi Ambient, que es durà a terme
a Lavern el diumenge 28 d’abril. Per tal que sigui una festa participativa i d’interès per part de tothom, s’accepten propostes i peticions d’entitats/empreses interessades a participar-hi (sempre que tinguin relació amb
algun àmbit del medi ambient), així com suggeriments per part de particulars en relació al que els agradaria
trobar-hi.
Totes les propostes, els suggeriments i les peticions que es rebin seran valorades, i a partir d’aquestes idees
es treballarà en la preparació de la festa, escollint les que es considerin més idònies.
Podeu enviar les vostres propostes per correu electrònic a: mediambient.subirats@diba.cat, indicant a l’assumpte: Festa del Medi Ambient.

Projecte “El Despertar de la Nit. La Donzella Blanca’’
“El Despertar de la Nit” és un projecte pensat per repoblar les rapinyaires
nocturnes de Subirats, que es portarà
a terme a partir de caixes nius.

ciosos d’aquestes espècies tan fascinants als nens i a les nenes de les
escoles, i per descomptat, als pares
i mares.

Aquest projecte es basa en sis campanyes, cadascuna de les quals dura
un any i tracta sobre una espècie
d’au nocturna diferent. Les espècies
que s’aniran tractant anualment són:
l’òliba, el xot, el mussol comú, el gamarús, el mussol banyut i el gran duc.

Aquests animals estan desapareixent
del nostre territori per falta d’espais
disponibles, a causa de pesticides, o
simplement pel pensament erroni que
són feristeles.

La finalitat d’aquestes campanyes és
informar i ensenyar els valors benefi-

El mes de setembre es va començar
la primera campanya, que tracta sobre l’òliba, realitzant xerrades informatives a alumnes de les tres escoles
de Subirats, i també als seus pares i
mares. Tot seguit es van construir les
caixes niu conjuntament entre pares
i alumnes.
Ara falta penjar les caixes niu en masies deshabitades i esglésies i, per
últim, col·locar unes càmeres per poder seguir tot un procés de cria.
Aula de Natura
La Guineu
Lemuel Moreno i
Míriam Santiago

LES REGIDORIES D’ENSENYAMENT I DE MEDI AMBIENT DE
L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS DONEN SUPORT A AQUEST PROJECTE
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Implantació de la recollida selectiva
de la fracció orgànica municipal
El mes de novembre passat es va iniciar la recollida de la
fracció orgànica a tot el municipi de Subirats.

S
E
T
L
MO

Ajuntament
de
Subirats

Concretament, es va fer en dues fases diferenciades:
• 5/6 de novembre: inici del model de recollida porta a
porta als principals nuclis de població. Concretament,
s’ha dividit el municipi en dues rutes, en les quals es fa la
recollida de la fracció orgànica en dies alterns (tres cops
per setmana a cada ruta), i el rebuig un dia a la setmana
coincidint amb el segon dia de recollida de l’orgànica (un
cop per setmana a cada ruta).

S
E
I
C
GRÀ

de Subirats puguin adquirir aquestes bosses a preu de
cost.
A banda de la recollida de la fracció orgànica i la fracció
rebuig, també s’ha incorporat un nou tipus de contenidor
a tot el municipi: contenidor per a la poda o restes vegetals (poda, restes de jardí, de petits horts a les cases,
etc.), evitant així que vagin a parar junt amb el rebuig o
que s’abandonin al costat de contenidors o en altres llocs
no adaptats a tal efecte.

• 30 de novembre: inici de la recollida mitjançant contenidors al carrer a les urbanitzacions, alguns petits nuclis i
disseminats. S’han incorporat contenidors de fracció orgànica al costat dels contenidors de rebuig. A més, com
a millora, s’han substituït els contenidors que estaven en
mal estat per uns de nous.

Destacar que la informació del servei està penjada al web
municipal. En cas de dubtes o en cas de no disposar encara del material que proporciona l’Ajuntament per a cada
habitatge (cubell i 2 paquets de bosses compostables),
poden adreçar-se al Servei de Sostenibilitat i Medi Ambient a l’Ajuntament, o bé per telèfon: 938 993 011, o e-mail:
mediambient.subirats@diba.cat.

Recordem que per a la brossa orgànica cal utilitzar bosses compostables (que són biodegradables i no contaminants). Una bossa de plàstic seria considerada com un
impropi a la planta de compostatge i per tant es penalitzaria amb un cost econòmic major de l’abocador. Per
part de l’Ajuntament es vetllarà perquè els habitatges

Des de l’Ajuntament de Subirats, i especialment des de la Regidoria de Medi
Ambient, volem AGRAIR LA COL·LABORACIÓ I IMPLICACIÓ DE TOTA LA
POBLACIÓ, AIXÍ COM LA PACIÈNCIA DEMOSTRADA
Entre tots fem que aquest nou sistema funcioni correctament, pel benefici del medi ambient

Definició de taxa...
“Contribució econòmica que fan els usuaris d’un
servei prestat per l’Administració.”

• Previsió d’increment del cànon per tona de residus de
rebuig entrada a l’abocador per part de l’Agència de
Residus (penalització o recàrrec que apliquen, a més
a més del cost de l’abocador, pel sol fet d’entrar-hi rebuig).

Per tant, aplicat en el cas de les escombraries, la taxa
anual és la contraprestació que cada habitatge paga
per disposar del servei de recollida i gestió dels residus
que genera. Aquest preu cobreix les despeses de funcionament i les previsions per amortització i augment de
costos derivats d’aquest servei.

El porta a porta no encareix específicament el servei,
hi ha un cost global per a tot el servei de recollida de
Subirats, que ha sortit d’un concurs públic, en el qual
l’opció que va ser escollida era la més favorable (tenint
en compte aspectes econòmics i ambientals).

Cal remarcar que l’Ajuntament no guanya diners amb la
recollida i gestió de les escombraries, al contrari (ja que
es tracta d’un servei sovint deficitari econòmicament
parlant).

Segons dades oficials publicades per l’Agència de Residus de la Generalitat, al 2011 només es va recollir selectivament un 17% dels residus generats a Subirats.
Això vol dir que el 83% restant va anar a parar a l’abocador.

MOTIVACIÓ DE L’INCREMENT DE LA TAXA
D’ESCOMBRARIES PER AL 2013
• Nova contracta (mitjançant concurs públic realitzat al
2012): Augment del 28% dels costos del servei de recollida: bàsicament degut a l’amortització de vehicles
nous per efectuar el servei.

Si separem correctament i aconseguim per a aquest
pròxim 2013 un índex bo de recollida selectiva (de
reciclatge de paper, envasos, vidre i orgànica), entrarem menys residus a l’abocador i per tant esperem poder estabilitzar i fins i tot rebaixar la taxa de
cara als anys posteriors, ajustant-la al seu cost real.

• Increment de la freqüència de recollida dels contenidors de selectiva.
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Bon paper dels pilots locals al Campionat de
Catalunya de Ral·lis de Muntanya

Regidoria
d’Esports

Els corredors locals Sergi
Pañella i Francesc Munné han
finalitzat la temporada d’automobilisme del campionat de
Catalunya en la modalitat de
monoplaces en segon i tercer
lloc respectivament.

Sergi Pañella va ser el campió de la temporada anterior,
però un abandonament a la primera prova d’un campionat
molt igualat el va privar de tornar a guanyar el campionat,
tot i haver quedat en primera posició en tres de les set
proves.
Francesc Munné venia de guanyar sis anys el campionat
de turismes i amb un cotxe i una categoria nova per ell,
després d’unes primeres curses d’adaptació, va finalitzar
tercer classificat a la general. Les tres últimes proves ha
quedat segon classificat, cosa que demostra la seva clara
evolució i el fa ser un candidat a lluitar pel campionat la
propera temporada.

Des de l’Ajuntament volem felicitar els pilots locals per la
seva actuació.

Paul Siekwasi guanya per segon any
consecutiu la Cursa de les Caves de
Lavern-Subirats
Uns 300 corredors es van inscriure a la segona edició de la Cursa
de les Caves de Lavern-Subirats,
un increment considerable de participants respecte l’edició anterior,
i van poder gaudir del paisatge de
vinyes i presseguers. Aquest any,
com a novetat important, les caves i cellers de Subirats van col·
laborar donant ampolles de cava
que es van sortejar entre tots els
participants i es va lliurar una samarreta de record i una botifarrada per a tots els corredors.
L’acte d’entrega de premis va
comptar amb la presència de
l’alcalde de Subirats, Pere Pons,
la Regidora d’Esports, Isabel Esteve, i l’assistència d’altres regidors de l’Ajuntament de Subirats.
Durant l’entrega de premis es va
realitzar el sorteig de molts regals
aportats per empreses, com un
televisor, lots d’embotits, copes,
samarretes, vals de descomptes,
en un Ateneu molt ple i amb un
gran ambient.

Un any més cal destacar la col·
laboració de l’Ateneu de Lavern,
tots els voluntaris, l’ADF Subirats
i Protecció Civil. Es pot consultar
la classificació i fotografies de la
cursa al blog http://cursa10kmlavern.blogspot.com.

GUANYADORS ANY 2012
Classificació general masculina 10 km: Classificació general femenina 10 km:
1r Paul Siekwasi

1a Yolanda Ruiz

2n Radovane Nour

2a Núria Quiroga

3r Abderrazak Samaoui

3a Mireia Montaner

1r local masculí 10 km (Lavern):

1a local femenina 10 km (Lavern):

Albert Sardà

Olga Lloret

1r municipal masculí 10 km (Subirats):

1a municipal femenina 10 km (Subirats):

Joan Baqués

Núria Baqués

1r general masculí 5 km:

1a general femenina 5 km:

Enric Prats

Anna Vilaró

1r local masculí 5 km (Lavern):

1a local femenina 5 km (Lavern):

Pere Cuscó

Judit Casanovas

1r municipal masculí 5 km (Subirats):

1a municipal femení 5 km (Subirats):

Esteve Pi

Jana González
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Marieta Cartró, campiona de
Catalunya d’escalada
Marieta Cartró, de 31 anys i veïna dels Casots, ha quedat
campiona de Catalunya d’escalada en bloc i sotscampiona de Catalunya d’escalada en dificultat. Dins d’aquestes
dues modalitats també es realitza la Copa Catalana, en
què va guanyar a la modalitat d’escalada amb dificultat i va
quedar segona classificada en la modalitat d’escalada en
bloc. Al campionat d’Espanya ha quedat en sisena posició.
Marieta fa 12 anys que es va iniciar en el món de l’escalada i 8 anys que competeix, té un bloc personal on podeu
seguir la seva carrera esportiva: http://tufa-tufa.blogspot.
com.es.
Des de l’Ajuntament de Subirats volem aprofitar per felicitar-la per la seva fita.

Actes vandàlics i robatori en instal·lacions esportives
Durant els mesos de setembre i octubre passats es van tornar a
produir actes vandàlics a diferents instal·lacions esportives del
municipi. Al camp de futbol de Can Cartró van forçar una porta
i al camp de futbol de Lavern es van portar l’aixeteria dels vestidors i lavabos. Al camp de Sant Pau d’Ordal van fer un forat a
la tanca.
Des de l’Ajuntament de Subirats volem implicar tot el veïnat,
conscienciant-lo de la importància de tenir cura de les instal·
lacions per les elevades despeses econòmiques que suposa la
reparació dels danys i per poder oferir als nostres esportistes
unes instal·lacions esportives sense perill i en condicions.

Cursa Solidària del País del Cava 2012
Diumenge 21 d’octubre va tenir lloc la VI Cursa Solidària del País
del Cava amb la participació de més de 1.600 atletes. El guanyador
d’aquesta edició en categoria masculina va ser Dani Serra i Vinyet
Noguero va ser la guanyadora en categoria femenina.
Aquest any els 12.200 euros recaptats per a la Marató de TV3 aniran
destinats a la lluita contra el càncer, però aquesta edició de la cursa
va tenir una doble vessant solidària perquè també es recollien aliments per a la Fundació del Banc d’Aliments, amb un total de més de
750 quilos recaptats.
A Subirats, durant la setmana es van posar punts de recollida a l’Ajuntament i a les escoles del municipi i el dia de la cursa es va omplir un
contenidor d’aliments, que seran distribuïts entre les quatre entitats
penedesenques que atenen directament les persones necessitades.
A més, l’Ajuntament va posar a l’alçada del restaurant Sol i Vi un avituallament per fer recollida de taps d’ampolles d’aigua per a l’Ian, un
nen veí de Sant Sadurní amb una greu malaltia que necessita tractament als Estats Units i que a través d’aquests taps de plàstic pot
finançar part de l’alt cost del tractament.
Des de l’Ajuntament de Subirats volem agrair la disposició de les escoles a participar en aquest acte solidari i també de tots el veïnat que
d’una manera o una altra van participar a la Cursa Solidària.
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Taller adreçat a pares i mares
Des de la Regidoria d’Ensenyament s’ha organitzat un
taller adreçat als pares i mares de Subirats, compost de
vuit sessions de treball en
les que es tractaran diferents
aspectes relacionats amb
l’educació dels fills i filles. De
novembre a juny es tractaran
sis temàtiques: Neurodidàctica (24 de novembre), Mou-te
x moure (15 de desembre i 19 de gener), Tècniques de
gestió emocional (16 de febrer i 16 de març), Llegir en fa-

mília (20 d’abril), El poder del llenguatge (18 de maig) i El
procés d’adquisició dels hàbits d’autonomia (22 de juny).
La formadora és Patrícia de Andrés Monteagudo, psicopedagoga i logopeda col·legiada, professora d’universitat,
coach i terapeuta en EFT.

Regidoria
d’Ensenyament

Les sessions es duen a terme en dissabte de 17 a 20 hores i hi ha servei d’acollida gratuït per facilitar l’assistència
dels pares i mares.
El preu del taller és de 100 euros.

Campanya de recollida d’olis a les escoles
L’Ajuntament de Subirats s’ha adherit a la
campanya “A L’ESCOLA RECOLLIM L’OLI
DE CUINA USAT” que du a terme la cooperativa social Nou Verd.

•
Nou Verd s’encarrega del buidatge dels
contenidors de les escoles, del transport
de les ampolles plenes d’oli, de la gestió
de l’oli recuperat, del rentat de les ampolles i del seu retorn a les escoles un
cop ben netes per ser reutilitzades.

Es tracta d’un sistema de recollida
d’oli que consisteix en el següent:

•
L’oli recollit es recupera per a la
seva utilització com a biocombustible, que pot
ser utilitzat en
vehicles dièsel.

•
Realització de tallers escolars per
explicar la problemàtica de contaminació de l’oli i els beneficis del seu
reciclatge.
• L’alumne rep a l’escola una ampolla per a
la recollida d’oli de cuina domèstic, i un fulletó
informatiu.

Així doncs, pròximament a
les tres escoles del municipi es
posarà en marxa aquesta nova
recollida, sensibilitzant i conscienciant les famílies de Subirats mitjançant la implicació dels infants.

• L’ampolla plena d’oli usat es porta ben tancada a l’escola, al contenidor específic per a aquestes ampolles
(el dia indicat per cada centre), i a canvi es rep una
ampolla buida neta.

RACÓ DE LES ESCOLES
Llars d’infants de Subirats
A les tres llars d’infants hem celebrat la castanyada. Ens ha visitat la castanyera, ens ha portat castanyes i ens ha ensenyat la
seva dansa i altres cançons de tardor.
Molts contents hem estat i molt bé ens ho hem passat!!
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Escola El Montcau d’Ordal
A l’escola El Montcau, per segon any consecutiu, hem
organitzat la festa de la castanyada de manera una
mica diferent. Les famílies hi han participat activament
tot disfressant moniatos amb els seus fills/es. Els resultats han estat espectaculars com mai.
El dia de la castanyada els més menuts van rebre la visita del Gegant Castanyer! i després, a la tarda tots els
nens i nenes de l’escola vam compartir una gimcana
de jocs tradicionals. Finalment vam convidar els avis
i àvies de l’escola perquè realitzessin la difícil tasca
d’escollir tres moniatos guanyadors. Val a dir que va
ser molt professionals ja que van premiar el moniato
que més s’adaptava al tema, que era els personatges
de conte, van premiar al moniato que aprofitava més
la forma irregular del tubercle, i finalment també van
premiar el moniato més ben abillat en conjunt.

L’Ampa de l’escola es va afegir a la festa tot organitzant
un taller de fer panellets a la tarda.
Per altra banda, junt amb la resta de la ZER hem realitzat caixes niu per observar i estudiar i preservar l’òliba
autòctona. Amb una mica de sort podrem posar una
càmera dins d’una d’aquestes caixes niu i observar el
naixement dels pollets.

Escola Subirats de Lavern
Pla de consum de fruita a
l’escola

trien la fruita que més
els agrada i els dimecres, l’escola dóna a tot
l’alumnat de primària
una fruita que el Departament
d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la
Generalitat fa arribar al
centre.
Aquest projecte pretén oferir fruita gratuïta
durant els esmorzars,
incrementar el consum de fruita i
proposar-lo com una alternativa
saludable a altres esmorzars de
menys qualitat nutricional.
Premien l’Hotel dels Insectes

Els alumnes de l’escola Subirats
esmorzen fruita dos dies a l’escola. Els dilluns la porten de casa i

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha premiat el projecte de
l’Hotel dels Insectes de l’escola
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Subirats per la seva innovació pedagògica a la comarca. El premi
valora la metodologia del treball de
l’escola en la preservació i conservació del medi, així com també la
innovació del projecte en l’àmbit
pedagògic. Aquesta construcció,
realitzada el curs passat pels alumnes de l’escola, va instal·lar-se al
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costat de l’hort per afavorir la pol·
linització de les plantes i per poder
observar i estudiar els insectes en
el seu hàbitat natural.
Construint caixes niu per a les
òlibes de Subirats
A finals d’octubre els alumnes de
l’escola Subirats, amb l’ajuda d’alguns pares i mares de l’escola, van
construir quatre caixes niu per col·
locar en llocs estratègics que afavoreixen la reproducció d’aquesta au rapinyaire. Va ser un treball
d’equip on tots hi vam participar,

des dels més petits als més grans,
per poder enllestir-ne en un dia la
seva construcció.
Volem agrair la col·laboració de
tots: al Lemuel, per ensenyar-nos
tantes coses de les aus rapinyaries, i a les famílies, per la seva ajuda en màrqueting i construcció. Entre tots ho hem fet possible!

van portar uns berenars boníssims i
els alumnes de l’escola van fer uns
treballs i manualitats amb moniatos
i castanyes excel·lents. Tenim una
escola plena d’artistes! Moltes gràcies per compartir el moment amb
nosaltres!

Una castanyada molt dolça
El dimecres 31 d’octubre vam celebrar la castanyada a l’escola Subirats. Aquella tarda les famílies ens

Escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal
A l’escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal, com cada
any, van celebrar la castanyada.

Després de dinar dues mestres van representar el conte de La Marieta Castanyeta que va ser molt bonic, divertit i distret. Quan va acabar, tots van sortir al pati i els
més grans van repartir panellets per a tothom.

Els dies 30 i 31 d’octubre tots els nens i nenes de l’escola Sant Jordi van celebrar la castanyada. El dia 30
d’octubre els alumnes van fer panellets separats per
grups. A cada grup hi havia un mestre i nens i nenes
de totes les edats.

I així va ser com va acabar la gran castanyada.

El segon dia festiu va començar amb un concert d’en
Paton Soler, que amb les seves cançons d’arreu dels
Països Catalans els va portar alegria i somriures d’orella a orella. Després de cantar, va arribar una amiga
de la castanyera i els va fer anar a buscar per tot el
poble la roba que la castanyera havia perdut. Afortunadament van trobar la roba de la castanyera i la van
deixar penjada en un estenedor improvisat a l’entrada
a l’escola.
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8è Subirats Tasta’l

Regidoria
de
Cultura

Quan surti aquesta revista ja
s’haurà fet la vuitena edició
de la Mostra de Vins, Caves i
Productes de la Terra de Subirats.

Melmelades, herbes aromàtiques,
productes d’horta, mel i oli se sumen a artesanies
decoratives d’artistes locals que
animen la mostra
d’aquest any.

L’esforç que fa l’Ajuntament
any rere any per promocionar el comerç, l’enoturisme,
el préssec d’Ordal, els cellers i les caves del municipi, la
gastronomia i la restauració ha rebut un nou impuls, en un
intent de promocionar, en definitiva, l’economia de Subirats.

Les melmelades
de Carme Cervera i les de M. Àngels Saumell, El
Tros d’Ordal amb
productes d’horta, la mel d’en
Salvador Mallofré,
les herbes aromàtiques de Natural
Subirats, els olis
de Cal Panxa i d’en Ricard Ferré, i l’artesania decorativa
de Montse Roman i de la Fusteria Puig Rafecas amb uns
reciclables i originals arbres de Nadal, i el suport de la Unió
de Pagesos i l’ADF de Subirats també hi seran presents.

Des de l’Ajuntament, les dues regidories que se n’han ocupat, Cultura i Turisme i Promoció Econòmica, han intentat
sumar esforços per obtenir, malgrat la situació actual, un
òptim resultat.
Enguany hem d’agrair la participació decidida del gremi
de restauració de Subirats, que s’ha sumat a la iniciativa
amb una mostra gastronòmica a l’alçada dels nostres vins
i caves.
També això ha compensat la disminució en la participació
de cellers, cosa que ens sap greu aquesta. Finalment han
estat onze, dels divuit que tenim al municipi, els que no
han faltat a la crida: Llopart, Albet i Noya, El Mas Ferrer,
Ventura Soler, Eudald Massana Noya, Guilera, Fèlix Massana Ràfols, Coma Romà, Carol Vallès, Castellroig i Covides.

Las restauració s’hi ha sumat per oferir una mostra de gastronomia en un format de degustació adient a la producció
dels nostres cellers.
Sol i Vi, Cal Pere del Maset, El Celler d’Ordal i Cal Pelegrí
faran costat a les coques, garlandes i pastisseria que ja
ens oferia aquesta darrera casa, i no hi faltaran tampoc
els excel·lents embotits de Ca l’Estevet, que oferirà també
degustacions més elaborades en la línia dels restauradors
per la degustació.

Podem entendre les dificultats, certament, però des de
l’Ajuntament es fa l’esforç de tirar-ho endavant malgrat que
no ens falten crítiques des de sectors de l’oposició que
voldrien suprimir tota aquesta despesa.
No creiem que s’hagi de suprimir la Mostra, en tot cas cal
racionalitzar-la i fer-la amb seny. Així mateix ho creu també
la Diputació de Barcelona, que ens ajuda de manera molt
significativa en la promoció i difusió publicitària d’aquesta
petita mostra local.

En l’aspecte purament firal, s’ha intentat ampliar el cercle i
animar-ho amb un concert de música en viu ofert pel Pep
Picas i el seu grup.
Desitgem no haver-nos equivocat en la predicció si el
temps acompanya. En tot cas en la propera revista en parlarem de nou, tot fent balanç.

Enguany ens cal destacar l’augment significatiu de l’artesania alimentària i d’iniciatives de petita producció
d’horta que mostren la voluntat de l’emprenedoria local.

Nadal i Reis 2012
Un any més les cavalcades de
Reis portaran la il·lusió de SSMM
els Reis Mags d’Orient a Subirats.
Com cada any l’Ajuntament hi col·
laborarà perquè siguin lluïdes. La
quitxalla ens ha d’ajudar a mantenir
la il·lusió.
Per ells sobretot i davant les incerteses del nou any, hem de fer l’esforç de mantenir un cop més en els
seus ulls d’infant la mirada i l’esperit de la innocència.

Un any més, també, subiratencs de
bona voluntat esmerçaran el seu
temps a fer tot el muntatge. Els carrers d’Ordal, Sant Pau, Lavern, Ca
l’Avi, Can Batista, Can Cartró, Can
Rossell i la seva urbanització veïna,
els Casots i Cantallops veuran les
desfilades dels Reis d’Orient.

s’estripen els embolcalls de paper
de colors vius.

Potser també ens retallaran alguna
cosa, qui sap, però no podran disminuir de cap manera la il·lusió que
s’encomana a pares i avis quan

Que la tradició continuï és la voluntat de tots i de l’Ajuntament, que
està al costat de les comissions organitzadores.
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No hi faltarà la música ni els caramels a dojo, no faltaran els llums
festius pels carrers i les places del
municipi.

Poble
Properes activitats: aula d’estudi
Aquest curs 2012-2013 la
majoria dels IES públics de la
comarca han iniciat la jornada intensiva de 8 a 15 h. Per
donar sortida a aquesta nova
realitat i per tal de treballar-la
educativament a nivell municipal, des del Servei Jove de
Subirats s’ha plantejat la creació d’una aula d’estudi oberta a tots els joves del municipi
estudiants d’ESO.

Regidoria
de
Joventut

La nova aula d’estudi, que s’iniciarà desprès de les festes
de Nadal, pretén donar un servei de qualitat per als joves
que ho requereixin i les seves famílies, i no ha de ser tant
sols un espai d’estudi o de biblioteca d’accés lliure, si no
que es pot acompanyar de diferents tallers, com podrien
ser:

matives; per aquest motiu, inicialment dedicarem un dia
concret en què la dinamitzadora atendrà les necessitats
dels joves en aquest tema. Serà els dimecres de 18.30 a
21.30 h al Subijove d’Ordal.

-Acompanyament a l’estudi.

La intenció és, si aquest primer projecte funciona, oferir
una proposta de tallers que ens suggereix l’entitat comarcal “Ensenya”, formada per professorat de l’IES Intercomarcal de Sant Sadurní d’Anoia. Aquests tallers tindrien
un cost simbòlic i una durada de dues hores a la setmana.

-Taller de tècniques d’estudi.
-Taller d’escriptura.
-Taller d’habilitats socials… i molts més.

Des del Servei Jove de Subirats animem els joves i les
seves famílies a participar al nou projecte.

Com a punt inicial volem conèixer l’interès dels joves i les
seves famílies a cobrir aquest espai amb activitats for-

Exposició VIH sobre rodes
El dia 1 de desembre es commemora el Dia Internacional de la Sida. Aquesta jornada es dedica a donar a
conèixer el avenços contra la pandèmia del VIH i fer
una campanya extensiva sobre la prevenció de la malaltia.
La diada es va commemorar per primer cop el dia 1
de desembre de 1988. Des de llavors, la sida ha matat
més de 25 milions de persones a tot el planeta, cosa
que la converteix en una de les epidèmies més destructives registrades a la història.
La idea de dedicar un dia a les respostes contra la sida
al món va sorgir a la Cimera Mundial de Ministeris de
Salut del 1988 , dins dels programes per a la prevenció
de la malaltia. Des de llavors, la iniciativa ha estat impulsada per diferents governs i organitzacions d’arreu
del món.
Des de la Regidoria de Joventut hem volgut aquest any
commemorar la diada amb una exposició adreçada
als joves sota el títol VIH sobre rodes, que ha estat al
consultori mèdic de Sant Pau d’Ordal durant la segona
quinzena del mes de novembre i que recull els cartells
que s’han utilitzat en diferents campanyes institucionals per donar a conèixer la malaltia i prevenir-la.

16

Poble

55 desembre 2012

Habitatge de lloguer
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès
disposa d’una Oficina d’Habitatge,
on tant els propietaris dels habitatges
com les persones interessades a llogar poden demanar informació i assessorament en tot el relacionat amb
les condicions dels contractes, les
obligacions legals i fiscals, etc.

dels contractes¸ proporciona assegurances multirisc i assistència jurídica
gratuïta, tot buscant els llogaters ideals per al teu habitatge.

Busques un habitatge de lloguer?
Si cerques un pis de lloguer i tens uns
ingressos mínims demostrables, el
Servei Comarcal d’Habitatge t’ofereix
un gran ventall d’habitatges (pisos,
estudis, cases...) arreu de la comarca
a preus avantatjosos, assessorament
jurídic i orientació i ajuda a l’hora de
signar el contracte d’arrendament. Si
ets jove i has decidit emancipar-te,

aquesta és una bona manera de començar.
Ets propietari d’un habitatge
en desús i vols llogar-lo amb
tranquil·litat?
El Servei Comarcal d’Habitatge s’ocupa de la formalització i el seguiment

SERVEI COMARCAL D’HABITATGE DE L’ALT PENEDÈS
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
C/ Hermenegild Clascar, 1-3 │ 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 890 00 00 │ habitatgejove@ccapenedes.cat

A Subirats tots tenim coneixement
d’habitatges que són buits, on ningú no hi viu. Per altra banda, molts
dels nostres joves es troben que han
de marxar a viure fora del municipi
perquè no troben un lloc on viure a
Subirats amb unes mínimes garanties
i a un preu raonable, en consonància
amb els seus ingressos.
Per poder treballar amb aquesta problemàtica que afecta directament
els joves, des de la Regidoria de Joventut volem fer una crida a tots els
propietaris d’habitatges que tinguin
en ment poder llogar-los, perquè s’informin a través del Servei Comarcal
d’Habitatge dels avantatges de la
borsa de lloguer per a joves. També
podeu fer un contacte al Servei Local
de Joventut.

TALLER DE NADAL
El proper 20 de desembre a partir de les 19 h, i partint de l’èxit de l’any passat, al
Subijove es realitzarà el taller de Nadal destinat a joves entre 14 i 18 anys. L’objectiu
del taller és la fabricació de regals per a l’amic invisibles, el tió, o simplement per fer-te
un autoregal. Enguany el material predominant serà el feltre. Us hi esperem!

Regidoria
de
Sanitat i
Igualtat

La grip
és una
infecció
vírica de
les vies
respiratòries
molt contagiosa.
A Catalunya arriba amb l’hivern, la
majoria de les vegades a partir de la
segona quinzena de desembre. Per
això la tardor és el període adequat
per vacunar-se; concretament, els
mesos d’octubre i novembre.

La vacuna de la grip
La vacunació contra la grip estacional s’adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions si la pateixen i també a les
persones que poden transmetre-la a
aquest col·lectiu:

•P
 ersones amb obesitat mòrbida.

• Persones de seixanta anys o més.

•P
 rofessionals de la salut.

• Dones embarassades.

L’any passat, durant la campanya de
vacunació de la grip al municipi de
Subirats, es van vacunar 521 persones, i aquest 2012, quan la campanya ja està finalitzant, ja hem arribat a
aquestes xifres.

• Persones amb malalties cròniques
que la grip pot agreujar.
• Persones de centres per a la gent
gran o altres institucions tancades.
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•P
 ersones que en cuiden altres que
pertanyen a qualsevol dels col·
lectius esmentats o que hi estan en
contacte.

Poble
Cens municipal d’animals domèstics de companyia
- Dades de l’animal: sistema d’identificació electrònica de microxip homologat, raça, sexe, data
de naixement i domicili habitual.

Des de la Regidora de Sanitat volem recordar les obligacions dels propietaris
d’animals de companyia, així com el
procediment per censar-los:

La taxa per a la realització d’aquest tràmit
és de 6,60 € que es paga en el moment
de fer la sol·licitud de cens. Un cop realitzat el tràmit, el propietari rep la fitxa de
l’assentament al Registre d’Animals de
Companyia de la Generalitat de Catalunya, el carnet d’identificació que
emet l’Ajuntament de Subirats i un paquet de bosses per a la recollida dels
excrements.

• Tots els animals de companyia han
d’estar IDENTIFICATS mitjançant un
XIP. Caldrà demostrar en tot moment
un correcte control veterinari.
•
Tots ELS PROPIETARIS DE GOSSOS I
GATS ESTAN OBLIGATS A CENSAR-LOS
en un termini màxim de trenta dies des
del naixement de l’animal o des de la
seva adquisició.

D’altra banda, demanem la col·laboració
de totes aquelles persones que ja tenen el
seu animal inscrit al cens municipal, perquè
vinguin a actualitzar les seves dades, ja que amb la
nova legislació vigent el tràmit ha canviat lleugerament
i estem entregant un nou carnet. El tràmit d’actualització de dades és gratuït. A canvi, des de l’Ajuntament,
els obsequiarem amb un paquet de bosses per a la
recollida dels excrements.

• Per censar els animals caldrà fer-ho a les dependències de l’Ajuntament de Subirats, aportant la documentació següent:
- Dades del propietari de l’animal: nom, cognoms,
DNI, adreça i telèfon.

Millores al
consultori mèdic
de Sant Pau
d’Ordal
El mes d’octubre passat, al consultori mèdic de Sant Pau d’Ordal, s’han
dut a terme unes millores de la sala
d’espera. Es tracta de la substitució
de les antigues cadires instal·lades
al vestíbul, bastant malmeses pel
pas dels anys, per unes de noves,
més còmodes i modernes.

Gamma, lactància materna a Subirats
Des del dilluns 24
de setembre hi ha
a Subirats un grup
de suport a la lactància materna. Els
grups de suport a la lactància materna estan formats per mares que
donen o han donat el pit i que ajuden altres mares amb a seva experiència o simplement es reuneixen
per parlar de temes relacionats.

Són grups oberts als quals es pot
assistir sense previ avís, sols o
acompanyats. Són benvinguts els
nens i també els acompanyants
que les mares decideixen portar.
Aquest grup forma part del grup
GAMMA (Grup d’Ajuda Mútua a
Mares Alletants) que ja fa gairebé
vint anys que funciona a la comarca. Es reuneixen a Sant Pau d’Ordal tots els dilluns de 10 a 12 del
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matí, al carrer Ponent, núm. 32, al
costat de la llar d’infants.

Poble
Regidoria
de Gent
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Benestar
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El cicle de xerrades adreçades a la gent gran és
acollit amb força participació
La Regidoria de Gent Gran
i Serveis Socials ha tirat endavant un cicle de xerrades
adreçades a la gent gran i relacionades amb temes de salut i seguretat que està tenint
força èxit de participació.

Les xerrades tenen lloc a diferents punts del municipi, amb
la intenció d’arribar al màxim de persones possible. Les
darreres sessions han tingut lloc a Lavern i Can Rossell.
El 13 de setembre, a Lavern, va tenir lloc una xerrada amb
el títol Alimentació saludable per a gent gran, dins del programa de prevenció de la salut endegat per la Diputació
de Barcelona, a la qual hi van assistir més d’una vintena
de persones.
Com a novetat s’ha organitzat un taller d’autoestima per
a la gent gran amb el títol Fes-te un regal: cuida’t, que ha
tingut lloc els dies 15, 22 i 29 al Centre de Can Cartró.

El 29 d’octubre, a Can Rossell, es va fer una presentació,
amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, sobre seguretat a les llars, on es donaven consells per detectar
possibles situacions d’engany o intent de robatori a les
llars de les persones grans. L’activitat, que duia per nom
Petits consells per a grans persones, va tenir molt bona
acollida entre la gent del nucli i d’altres nuclis propers.

La intenció des de la Regidoria és mantenir aquest tipus
d’activitats i apropar-les al major nombre de nuclis possible, per tal d’arribar a totes les persones grans del nostre
municipi.

Nou servei de podologia adreçat a la gent gran
La Regidoria de Gent Gran i Benestar Social de l’Ajuntament de Subirats ha signat un conveni de col·laboració
amb la podòloga Carmen Leiva per establir un nou servei de podologia adreçat a la gent gran de Subirats.
Aquest acord sorgeix de la demanda i necessitat de les persones grans del municipi que tenen poques facilitats
per desplaçar-se fora del municipi. A partir d’ara podran accedir al servei de podologia al consultori mèdic de
Sant Pau d’Ordal els dimarts entre les 8.30 i les 13.00 hores.
El preu del servei de podologia és de 12 € per a la gent gran i per reservar cita cal adreçar-se directament a la
podòloga trucant al telèfon 938 919 277 o al 609 278 190.
Caldrà que els usuaris portin una tovallola petita per fer el servei.
També hi ha disponibilitat que la podòloga es desplaci a les llars per donar el servei, en aquest cas al preu de
22 €.

Serveis socials més a prop
La Regidoria de Gent Gran i Benestar Social està treballant en un
programa adreçat a la gent gran de
més de 80 anys en l’àmbit de l’atenció domiciliària, que es desenvolupa
en col·laboració amb la Diputació de
Barcelona i l’empresa Fundació Desenvolupament Comunitari.

La finalitat d’aquest programa és
identificar situacions de necessitat
de les persones grans del nostre municipi, sobretot d’aquelles que viuen
en nuclis més petits o en masies i disseminats.
Les persones grans seran entrevistades per professionals de l’àmbit social i rebran tota la informació relativa
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als recursos socials i comunitaris que
tenen al seu abast, ja que sovint es
desconeix que existeixen.
Creiem que la gent gran és una peça
fonamental de la nostra societat i
aquesta és una bona manera de poder oferir-li tots els recursos de què
es disposa, tant a nivell municipal
com a nivell comarcal o nacional.

Poble
Extensió del termini de presentació de sol·licituds i inici
de la venda de viatges de la temporada 2012-2013
El 2 d’octubre passat va iniciar-se el termini per a la
presentació de sol·licituds del “Programa de Vacaciones para mayores del Imserso” per a la temporada
2012-2013, que es perllonga fins al dia 1 de desembre.
Aquest tràmit només és necessari per a aquelles persones que no van estar acreditades la temporada passada. La resta, rebran una carta informant del nou programa 2012-2013.
El 8 de novembre s’inicià la venda de places per a la
temporada 2012-2013, tot i que la reserva de viatges
es pot anar fent durant tota la temporada en funció de
les vacants disponibles. Els usuaris acreditats podran
adquirir les seves reserves a partir d’aquesta data al
portal web de Mundosenior o a les nombroses agències de viatges autoritzades.
Per a més informació adreceu-vos a:
www.mundosenior.es.

Patronat
de
Turisme

Blogtrip @gastroblocaires Verema a #Subirats
#CapitaldelaVinya

El setembre passat Subirats
va ser escenari d’un blogtrip o
viatge de familiarització adreçat a blocaires especialitzats
en turisme, gastronomia i oci.
Una quinzena de blocaires
del col·lectiu Gastroblocaires
van participar en aquesta iniciativa organitzada pel Patronat de Turisme de Subirats amb l’objectiu de potenciar
el cicloturisme combinat amb el turisme del vi i del cava
durant la campanya “Viu la Verema a Subirats, Capital de
la Vinya!”. Així, després de la rebuda a l’Estació Vitivinícola de Lavern per la presidenta del Patronat de Turisme
de Subirats, Maria Teresa Catasús, que va acompanyar
el grup durant tota la jornada, es va iniciar un circuit guiat
per les rutes vitivinícoles de Subirats amb bicicleta, proporcionades per les empreses Vicicling i Bicing Penedès,
que els va portar a realitzar la verema a l’antiga, a càrrec
de Vinimundus, a l’Aula de Natura de Subirats situada a
Can Rossell. A continuació van arribar a Sant Pau d’Ordal
per fer una visita al celler Albet i Noya, dinar a Cal Xim i
visitar el Museu d’Esperanto de Subirats. L’itinerari va finalitzar retornant a l’Estació Vitivinícola de Lavern per tal de
poder tornar fàcilment als punts d’origen mitjançant el tren
de rodalies, manifestant per part dels blocaires la seva admiració pel paisatge vitivinícola i els recursos turístics de
Subirats.

internet per les xarxes socials mitjançant eines de comunicació del web 2.0 com Twitter, Facebook, Instagram o
Flickr. També amb les entrades o apunts als respectius
blocs dels participants al blogtrip que posteriorment es
van publicant a la xarxa en diferents idiomes, fins i tot el
rus, que en el seu conjunt superen els 50.000 visitants
mensuals i que s’han anat referenciant al web http://www.
turismesubirats.cat.

L’acció va donar a conèixer els recursos d’enoturisme més
representatius per tal de beneficiar totes les empreses de
la zona, atès que el recorregut va ser difós al moment a
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Nova placa identificadora de Subirats Capital de la Vinya
amb realitat augmentada i codi QR
El Patronat de Turisme de Subirats
ha distribuït entre les empreses turístiques del municipi una nova placa

identificadora de la marca “Subirats
Capital de la Vinya” per tal de col·
locar-la a l’entrada dels seus esta-

bliments. Aquesta placa consta d’un
codi bidimensional QR que serveix
per facilitar l’accés a una adreça
d’internet mitjançant telèfons mòbils,
en aquest cas a l’enllaç de la pàgina
de Turisme de Subirats http://www.
turismesubirats.cat. Però la principal
novetat d’aquest nou element promocional és la capacitat d’oferir realitat
augmentada. Amb l’aplicació per a
smartphones Layar, en temps real
es despleguen, a les pantalles dels
mòbils que enfoquen a la innovadora placa, uns botons sobre la imatge
per accedir a fonts d’informació com
la pàgina web, Twitter i Facebook,
enviar un e-mail i fins i tot reproduir
un vídeo sobre la Capital de la Vinya.
A banda dels establiments turístics,
aquesta placa també donarà la benvinguda a espais d’interès de Subirats.

L’estudi d’una universitat del Japó destaca les activitats
turístiques a Subirats
Les activitats turístiques del municipi de Subirats, especialment les dedicades a la descoberta del paisatge
com les Rutes Vitivinícoles de Subirats, han estat destacades per l’estudi de la universitat de Kinjo-Gakuin,
amb seu a la ciutat japonesa de Nagoya. Aquesta recerca va ser presentada a l’octubre per la geògrafa
Yuka Saito, com a resultat del treball de camp realitzat
el passat estiu. En aquesta conferència es va relatar la
motivació, l’inici i el disseny de les rutes vitivinícoles,
així com les activitats complementàries adreçades a
les escoles a càrrec de l’Aula de Natura de Subirats, la
celebració durant l’estiu del Mercat del Préssec d’Ordal i l’organització del Congrés d’Art, Paisatge Vitivinícola i Enoturisme, que es va facilitar des del Patronat
de Turisme de Subirats. Amb l’objectiu d’establir una
comparativa del paisatge vitivinícola del Penedès, a
més a més de Subirats, també va recollir informació de
les activitats relacionades als municipis de Vilafranca
del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia. Aquest treball és
la continuació d’un estudi previ de la mateixa geògrafa
sobre la Carta del Paisatge de l’Alt Penedès, enfocat a
la sensibilització sobre el paisatge gràcies a les activitats d’enoturisme, com una manera de potenciar els
seus valors mitjançant les diverses experiències pel
descobriment del territori.
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Subirats al cinema i televisió internacionals

Recentment a TV3 s’ha estrenat Enxaneta, documental
en 3D produït per Televisió de Catalunya sobre el món
casteller. Subirats va ser escenari de l’inici d’aquest
relat a Catalunya que s’ha projectat a diversos festivals de cinema internacionals durant el darrer any. El
paisatge vitivinícola hi era present, però el més identificable va ser la trobada dels protagonistes al Centre
Agrícola de Sant Pau d’Ordal coincidint amb un dia del
Mercat del Préssec d’Ordal a la plaça Subirats. També
es va veure el pas de la furgoneta “Carro Gros” d’Enxaneta per Can Cartró, especialment per davant de la
casa rural Cal Catasús. Al web www.turismesubirats.
cat es pot veure aquest documental molt recomanable.
També s’ha realitzat darrerament a Subirats la gravació
d’un dels programes de televisió amb més audiència a
Suècia: Pluras Kök (La cuina de Plura). Un equip de la

televisió sueca i el polifacètic artista Malte Lennart “Plura” Jonsson, protagonista de l’espai televisiu i un dels
personatges més coneguts al país escandinau, es van
desplaçar a Catalunya per captar la cuina i la gastronomia catalanes més autèntiques gràcies al restaurant
Cal Xim de Sant Pau d’Ordal. El rodatge també ha recollit l’ambient tranquil i pintoresc més característic del
municipi de Subirats, com els típics cafès de la plaça i
el paisatge vitivinícola de les vinyes del Penedès. Així
mateix el castell de Subirats ha estat protagonista de la
nova sèrie de televisió Indrets del Penedès, que mostra
els espais més emblemàtics del territori a Penedès TV,
confirmant la rellevància i la cada vegada més presència de Subirats als mitjans de comunicació a tots els
nivells.

Geocaching a Subirats amb la ruta “Última defensa de
Barcelona”
El geocaching o geocerca se
suma com a nova atracció a
Subirats de la mà de la ruta
“Última defensa de Barcelona”.
El Patronat de Turisme de Subirats està situant diversos llocs
d’interès d’aquest itinerari per
descobrir els darrers escenaris de la defensa de Barcelona durant la Guerra Civil, a les
muntanyes d’Ordal de Subirats,
dins d’aquest joc amb aficionats
d’arreu del món. Aquestes localitzacions permetran la seva visita per lliure, a més a més de la
ruta guiada que es realitza el tercer diumenge de cada mes que
promou el Patronat de Turisme

de Subirats i realitza el Centre
d’Estudis de Subirats (CESUB).
En el recorregut fins arribar als
boscos del Pago, on es localitzen els vestigis de trinxeres i
nius de metralladora més accessibles i representatius, aquesta
ruta travessa vinyes, camps de
presseguers, oliveres…, la típica vegetació mediterrània modelada des de fa milers d’anys
pels pagesos. És, doncs, una
ruta cultural de recuperació de
la memòria històrica i també un
itinerari paisatgístic de primer
ordre per admirar el territori penedesenc.
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L’ADF finalitza els treballs de creació d’una
línia de defensa contra els incendis forestals i
d’una franja de baixa combustibilitat a un bosc
d’Ordal

L’última setmana d’octubre
van finalitzar els treballs de
creació d’una línia de defensa
contra incendis forestals al castell de Subirats i Residència
de la Fontsanta.
Els treballs han consistit en la neteja d’una franja de zona
forestal d’entre 30 i 60 metres al voltant de les edificacions
del castell i la residència, triturant les restes vegetals dels
matolls al mateix lloc. També s’han podat els arbres i s’ha
reduït la densitat de pins. En total s’ha intervingut sobre
una superfície de 6,4 hectàrees. Cal dir que els treballs
han estat de gran dificultat a causa del fort desnivell dels
terrenys, cosa que ha obligat a treballar amb mitjans manuals. Aquests treballs es van iniciar a la primavera i han
acabat durant la tardor, i han estat possibles gràcies a una
subvenció de la Direcció General de Boscos i Biodiversitat
de la Generalitat de Catalunya amb la qual s’han costejat
totes les despeses.

nuïtat a aquests treballs al llarg de tota la carena afectant
diversos propietaris forestals dels municipis d’Avinyonet,
Subirats i Olesa de Bonesvalls. Més de 55 persones van
assistir a la visita i van seguir les explicacions tècniques
amb molt d’interès.

D’altra banda, el 17 d’octubre es va realitzar una visita a un
bosc d’Ordal on la Federació d’ADF ha realitzat una franja
de baixa combustibilitat en un camí carener de la zona de
la serra de les Planes.

Els treballs d’aquesta actuació van consistir a treure els
pins torts, trencats, inclinats i malalts i deixar els arbres
més sans i grossos. Això implica la nul·la rendibilitat de
l’extracció de la fusta, ja que aquest producte no té cap
valor comercial. Però la seva transformació en biomassa, concretament estella forestal, ha permès obtenir els
ingressos suficients per costejar els treballs. La llàstima
és que el producte obtingut de biomassa s’ha hagut de
vendre a Itàlia perquè aquí encara no hi ha la suficient
demanda de mercat per a calderes de biomassa.

Es tracta d’una prova pilot on s’han extret arbres per a l’obtenció de biomassa, deixant una densitat d’uns 950 peus/
ha en una franja de 45 m d’amplada. Paral·lelament amb
aquesta actuació també s’ha arranjat el camí inclòs com a
camí estratègic dins el PPI i amb això s’ha aconseguit tenir
una zona de baixa combustibilitat per poder combatre el
foc en zona segura en cas d’incendi. No es tracta d’un
tallafocs ni tampoc d’una franja de protecció, sinó d’una
zona de baixa càrrega combustible per poder actuar els
mitjans d’extinció en cas d’incendi. Es pretén donar conti-

Residència Casa Família El Cenacle
A partir del mes de juny, i aprofitant el bon temps, es
plantegen diferents activitats; una de les més esperades pels nostres residents és la sortida a la piscina municipal d’Ordal. Aquest estiu 2012 hem pogut anar-hi
cada dijous al matí.
Amb motiu de les festes nadalenques la residència
Casa Família El Cenacle vol compartir un cop més una
jornada amb els residents, famílies i amics. Amb la voluntat de potenciar activitats per reforçar les relacions
familiars i socials. Per això aquest any s’ha organitzat
el segon pessebre vivent representat pels nostres residents, que tindrà lloc el dissabte 15 de desembre de
les 10 a les 13 hores en una sola sessió.
Així doncs, us convidem a tots a compartir amb nosaltres aquest dia.
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Presentació de la temporada 2012-2013 del Club Futbol
Sala Ordal

El 6 d’octubre el Club Futbol Sala
Ordal va fer la presentació dels
equips que jugaran la temporada
2012/2013. Aquest any compta
amb quatre equips de diferents
categories: equip benjamí, equip
aleví, equip juvenil femení i equip
sènior. La novetat va ser la presentació de l’equip dels benjamins i

els nous fitxatges de l’equip sènior. La presentació va acabar amb
una foto de família al mig de la pista amb tots els jugadors, entrenadors i Junta. Seguidament es va fer
un petit homenatge a ex-jugadors
del FS Ordal, fent un partit contra
l’equip actual dels sèniors. L’entitat va comptar amb la presència

de l’expresident del Club Antonio
Soler, l’exentrenador Carles Ibáñez
(“el Chals”) i la regidora d’Esports
del municipi, Isabel Esteve. En
acabar hi va haver un petit refrigeri
por a tots els assistents que, com
sempre, van ser molts. El Club Futbol Sala Ordal dóna les gràcies a
tothom pel suport rebut.

XXII Roda de Teatre Amateur de l’Alt Penedès
Des del 19 d’octubre passat fins al 16
de març del 2013, s’ha posat en marxa la XXII Roda de Teatre Amateur
de l’Alt Penedès, amb 23 actuacions
que s’han dut i es duran a terme a
divuit poblacions de la comarca amb
l’objectiu d’apropar el teatre a tot el

territori. Una desena de companyies
amateurs altpenedesenques participen en aquesta Roda, consolidada
com a mostra teatral a la comarca;
entre elles hi ha la companyia de teatre Criatures, d’Ordal, que ha tingut
l’oportunitat de representar en aques-

ta edició La cacera de l’ànec, de
l’autor rus Alexandr V. Vampílov, una
text que ens parla de la incapacitat
d’actuar per més plans que et facis
davant la vida, de la feblesa davant
la llibertat d’acció.
L’obra va ser representada el dia 1 de
novembre a Santa Fe del Penedès i el
16 de desembre a Sant Pere Molanta. En la Roda de l’any passat va ser
estrenada a Sant Miquel d’Olèrdola i,
evidentment, a Ordal.
La companyia tanca així aquesta gira
de representacions amb la voluntat
de treballar en un nou projecte que
pretén presentar la temporada vinent.
Dins aquesta XXII Roda de Teatre,
l’Ajuntament, amb la col·laboració
de l’Ateneu Ordalenc, ha patrocinat
també una actuació al seu municipi.
El grup de teatre L’Escorça, de Sant
Joan de Mediona, va representar el
18 de novembre a Ordal l’obra Mort
accidental d’un anarquista de Darío
Fo.
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Coral Llebeig de Sant Pau d’Ordal
M., que va anar escrivint els versos,
tot va agafar la forma actual i vam començar els assajos al mateix temps
que s’anava escrivint.

El proper 26 de desembre (Sant Esteve), al Centre Agrícola de Sant Pau, la
Coral Llebeig estrenarà el muntatge
Penedès, un poema musical dedicat
a la comarca, a les seves vinyes i als
seus vins.
Una vegada més, i aprofitant l’experiència acumulada al llarg de diversos projectes prou agosarats, com El
poema de Nadal de J.M. de Sagarra,
amb música de Lluís Vallès, o el muntatge del conte El rei que tenia el nas
vermell, amb música també del nostre director, així com de Canigó, amb
música i lletra de l’òpera del mateix
nom d’Antoni Massana, la Coral Llebeig s’embarca en un nou muntatge
en què, per primera vegada, tant la
música com els versos i els textos,
són completament originals.
A part d’haver-hi raons prou òbvies
per fer quelcom dedicat a la nostra
comarca, també volíem fer alguna

cosa original per celebrar el 20è aniversari de la coral.

Així doncs, seguirem el costum: si pel
10è aniversari es va fer El rei que tenia el nas vermell i pels 15 anys es va
estrenar Canigó, en ocasió de la celebració del 20è aniversari de la coral
estrenarem, com sempre per Sant Esteve, el muntatge Penedès.

Va ser del nostre director que va sorgir la proposta de preparar un poema
músico-vocal dedicat al Penedès, a
les seves vinyes, als vins i al cava.

El poema està estructurat en les quatre estacions de l’any, a les quals es
dedica cada un dels temes i/o activitats que s’expliquen i canten.

L’acollida que va tenir la idea entre els
cantaires va ser excel·lent. El que no
sabíem és que el compositor encara
no havia escrit ni una nota i va haver
de posar-se a treballar de valent.

Volem donar les gràcies a l’Institut d’Estudis Penedesencs, i d’una
manera molt especial a la Sra. Pilar
Terrada per la seva inestimable col·
laboració, sense la qual la confecció
d’aquest poema hagués estat gairebé impossible.

De mica en mica, i amb la ajuda del
germà del nostre director, en Josep

Sortides dels gegants d’Ordal
Un cop feta la tradicional trobada de gegants de
Subirats per la nostra Festa Major, els gegants d’Ordal han seguit fent algunes sortides prou significatives. El 23 de setembre vam visitar Olesa de Bonesvalls amb una bona colla de parelles més i es va fer
una cercavila molt agradable per a tothom.
La setmana següent, el 30 de setembre, dins les
festes de Sant Miquel de Molins de Rei, vam assistir
a una inoblidable trobada de gegants amb barretina. Més d’una vintena de parelles de gegants van
engalanar els carrers plens a vessar de Molins de
Rei, amb un públic entregat totalment a gaudir de la
fal·lera gegantera. Vam ser els primers sorpresos de
veure tanta gent pels carres, a les places, a tot arreu,
tot i que feien moltes activitats alhora (castells, puntaires…). Feia anys que els geganters no gaudíem
del fet de veure la gent tan feliç de veure’ns dansar.
Aquesta va ser la primera sortida del nostre nou cap
gros, el José. Val a dir que va ser molt ben acollit per
tothom, ja que no hi ha cap figura al món geganter
que representi un graller tocant. Grans i petits van
riure i gaudir amb el patufet i la patufeta, el Jordi i la
Montserrat, i el José. Per a tots els geganters va ser
una sortida memorable que ens costarà d’oblidar. Els
gegants de Molins de Rei, el Miquel i la Montserrat
(els vells) i en Bernat i la Candelera (els nous), van
cloure l’acte a la plaça de la vila amb una coreografia
conjunta i un esclat de confeti i cintes en el ball final
conjunt de tots els gegants.
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Arriba Nadal i s’acosta la Festa Major de Sant Pau!
Arriben les festes de Nadal i el Centre Agrícola de Sant
Pau també les celebra. Pel dia de Sant Esteve, per exemple, ja hi ha dues activitats programades: l’arribada del
patge reial i el concert de Sant Esteve de la Coral Llebeig.
Els més petits de casa podran anar a donar les cartes al
patge reial a les 12 del migdia al Centre Agrícola de Sant
Pau. I a la tarda, hi haurà el ja tradicional concert de Sant
Esteve de la Coral Llebeig.
Una de les dates més esperades de les festes de Nadal
és el dia de Reis i aquest any, com sempre, els Reis Mags
també arribaran a Sant Pau la nit del 5 de gener. Després
de passejar-se amb la seva carrossa per les barriades,
acabaran el seu recorregut a Sant Pau, on passaran primer per l’Ajuntament a fer el seu discurs, i després aniran
a la sala del Centre Agrícola on donaran un regal a tothom
qui s’hagi portat bé aquest any!

avançar que aquest any també hi haurà la cursa de cars.
Per tant, tothom qui hi vulgui participar, que vagi traient la
pols del seu car o que comenci a preparar-ne un de nou!

I un cop hagin passat les festes de Nadal, faltarà menys
d’un mes perquè arribi la Festa Major! Aquest any serà
els dies 25, 26, 27 i 28 de gener. I, de moment, ja podem

La Junta del Centre Agrícola de Sant Pau desitja unes bones festes a tothom!

Bon Nadal, Subirats!
nes amb discapacitat del municipi i ens ha encarregat
l’elaboració de les postal de Nadal.
Estem molt agraïts per la confiança dipositada en nosaltres i desitgem que l’esforç i la il·lusió que s’ha posat
en aquest treball arribi a les vostres llars.
Volem aprofitar per fer-vos saber que des de la residencia Font Santa s’elaboren molts i variats productes d’artesania que, a més, es poden personalitzar. Per això us
animem a participar i donar suport a l’obra del mossèn
Josep Raventós a favor de les persones més vulnerables comprant els nostres productes. Us animem que
ens vingueu a veure i ens feu la vostra proposta!
Només ens resta, en nom de totes les persones que
viuen a la Residència Font Santa i les seves famílies,
donar-vos les gràcies per creure en nosaltres, desitjant
que cada producte que entri a la vostra llar us l’ompli
de felicitat, especialment en aquests temps tan difícils.

Des de la Residència Font Santa, les persones que hi
viuen, han tingut l’oportunitat de felicitar el Nadal als
veïns i als ajuntaments de la zona. Això ha estat possible gràcies al fet que l’Ajuntament de Subirats ha
apostat, un cop més, per les capacitats de les perso-

Residents i professionals de la
Residència Font Santa
Tel. 937 431 040 / 659 999 701
direccio@fontsanta.com - www.fontsanta.com
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 3 DE SETEMBRE DE 2012
1. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SUBIRATS
Després del complex procés de redacció del POUM que ha durat
diverses legislatures, i una vegada feta l’aprovació inicial, tot el
conjunt de documents que el componen (memòria amb els objectius generals, normativa, plànols i estudis), juntament amb els
informes preceptius, de forma destacada els de Medi Ambient i
de la Comissió Territorial d’Urbanisme, es transmetran a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva,
la qual pot estar condicionada a la introducció de modificacions.
Tot seguit Albert Cortina, membre de l’equip redactor, va fer l’explicació introductòria i seguidament l’arquitecte municipal Ramon Gumà va anar comentant el document d’aprovació inicial,
aprovat el 2009, confrontant-ho amb les propostes de l’aprovació
provisional.
Ara, en el moment de redacció del document final, es responen
les al·legacions. Les estimades s’han incorporat al document
d’aprovació provisional, i també els informes sectorials i els informes emesos per les administracions públiques, donant especial
importància a l’informe de la Comissió d’Urbanisme emès el juliol
de 2012, del qual s’han revisat les indicacions. La gran majoria
han estat introduïdes, altres s’han desestimat justificadament,
però es podran modificar depenent de l’informe final d’Urbanisme. De l’informe emès per Medi Ambient, s’han repassat les prescripcions i s’han incorporat totes a l’aprovació provisional que es
lliurarà a la Generalitat de Catalunya, que és qui tindrà l’última
paraula en el document aprovat provisionalment.

CARRER NOU DE CAN CARTRÓ:
No ha variat i no hi ha pràcticament creixement.
CAN BATISTA:
A l’aprovació inicial hi havia un únic sector amb les corresponents
zona verda, equipaments i sector de creixement residencial. A
la provisional el creixement és el mateix, però s’ha dividit en dos
sectors perquè puguin créixer independentment. La Comissió
d’Urbanisme recomana treure un sector, però en comptes de
treure’l s’ha passat a sòl urbanitzable no delimitat.
També s’ha projectat la creació d’un carrer de circumval·lació
que permetrà un sector de creixement i una zona d’equipaments
prop de les escoles.
CANTALLOPS:
No ha variat, les zones de creixement són les mateixes.
EL PAGO:
A l’aprovació inicial es preveien dos sectors de creixement, però
se n’ha variat el traçat a petició dels veïns, incorporant una zona
central no edificable i aconseguint així un nucli menys dens.
CAN ROSSELL (NUCLI):
El creixement és semblant al de l’aprovació inicial. A l’aprovació inicial hi havia dos carrers, un davant i un altre darrere, però
sortiria molt car de finançar, per tant, finalment es farà un carrer
per davant. La zona verda i els equipaments es concentraran a
la banda dreta i la zona de creixement privat al darrere de les
cases.

RESUM DEL CONTINGUT
Sòl no urbanitzable o rústic: hi ha poques modificacions en la
inicial respecte a la provisional.
Sòl urbà: hi ha 3 tipus de sectors de creixement:
- Polígons d’actuació urbanística i plans de millora urbana que
s’emplacen en sòl urbà, i que s’han de desenvolupar unitàriament.
- Sòl urbanitzable delimitat, que a través de la redacció d’un pla
parcial passa a sòl urbà.
- Urbanitzable no delimitat, sectors per a reserves de creixement.
Fent un repàs breu de cada sector podem dir:

ELS CASOTS:
Hi ha dos sectors de creixement, un sobre la carretera, que es
manté, i un altre sector en el qual es va estudiar un nou traçat
de carrers per concretar més com es defineix i modificar la zona
verda.
El sector del mirador, com que era sòl no urbà, presentava problemes d’ubicació de noves activitats i en estar enganxat al poble, per resoldre-ho s’ha incorporat com a sòl urbà limitant el creixement i amb la contrapartida de cessió d’uns terrenys que es
destinaran a zona verda.

CAN CARTRÓ:
La zona central està consolidada, excepte on hi ha l’església.
Aquest sector conserva la mateixa idea respecte a la inicial, però,
a petició de la Comissió Urbanisme, s’hi han fet petits canvis afegint carrer i canviant de lloc de zona verda.
Hi ha dos sectors de creixement:
- 1r. Es pot desenvolupar sòl delimitat (a la part de baix dreta del
sector), a través de pla parcial i projecte de reparcel·lació.
- 2n. Sòl no delimitat (a la part de dalt esquerra del sector): es
desenvoluparia una vegada consolidats els altres secors.

EL REBATO:
No varia pràcticament. Hi ha dos sectors, un darrere les cases
que permet ampliar la carretera a canvi d’urbanitzar un carrer,
i un altre sector que complementa el carrer de darrere de les
construccions existents. Es passa a sòl urbà a canvi de cessions
per a zona verda.
TORRE-RAMONA:
Queda igual, pràcticament no té creixement i no s’han presentat
al·legacions.
Se’n destaca que és una zona de protecció qualificada i les eventuals llicències es troben sotmeses a autorització per part de Patrimoni.

CA L’AVI:
Un sector a la part nord situat a l’entrada del poble, de nova incorporació, que és un sector amb una zona gran de cessions per
a equipaments i zones verdes.
El sector de la zona central s’ha mantingut però s’ha fet més petit
a petició de la Comissió d’Urbanisme i passa a sòl urbanitzable
no delimitat.
Al sud hi ha un petit sector de creixement que la Comissió d’Urbanisme no recomanava, i que s’ha mantingut.
CAL PAU XIC:
Respecte a l’aprovació inicial, no ha variat.

URBANITZACIÓ CASABLANCA NORD:
A l’aprovació inicial es contemplava un desviament de la carretera. La Diputació de Barcelona ha aprovat un projecte de la rotonda que comporta afectació de parcel·les, que es compensaran
amb un lleuger creixement en aquesta zona. Inicialment es van
fer dos sectors perquè els veïns afectats no fossin els únics en
qui repercutís tot el traçat de la carretera, però les modificacions
introduïdes contemplen la participació de la Diputació de Barcelona.

CORRAL DEL MESTRE:
Respecte a l’aprovació inicial, no ha variat. La zona de creixement ja estava prevista al planejament vigent.

URBANITZACIÓ CAN ROSSELL:
S’hi contempla com a excepció un petit sector de creixement
d’onze parcel·les per aconseguir un menor cost en l’adquisició
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es fa un vial que permet parcialment edificar a dos costats, més
viable, tot i que el creixement és lleugerament superior per al seu
desenvolupament.
La Comissió d’Urbanisme recomana unir aquest carrer amb un
vial més ample amb l’Av. Mas Granada, però la topografia ho fa
inviable.
A la zona oest, amb el mateix creixement que a l’aprovació inicial,
s’ha variat el traçat del sector que va des del c/ Penedès fins a
baix a Can Parellada, adaptant-lo a la topografia.
Aquesta zona oest, a la part baixa, tindrà entrada per dalt del
c/ Penedès. Hi ha primer un sector de creixement, que és sòl
urbanitzable delimitat, on s’augmentaran zones verdes i el traçat
dels carrers, però es marcaran amb la redacció del pla parcial. Hi
ha un carrer que serà la continuació de la plaça Dolors Vendrell.
Prop de Can Parellada, el que es va preveure a l’aprovació inicial
era bàsicament el que hi havia al planejament vigent. La Comissió d’Urbanisme va opinar que aquest creixement era excessiu i
s’ha optat per fer com a sòl urbanitzable no delimitat el sector del
centre, perquè a Can Parellada ja hi ha una plaça a la zona de
Can Rial i col·lector i permet que sigui més fàcil la urbanització.
A la zona sud es manté el creixement residencial en cases aïllades per tal de complir el conveni signat amb la família Aixelà
per a la cessió dels terrenys per a la construcció de les escoles i
d’equipaments d’Ordal.
La zona d’aparcament del costat de Cal Min està lligada, amb
un acord, al desenvolupament del sector de Can Parellada i, en
aprovar-se el planejament, l’Ajuntament n’obtindrà la cessió anticipada de la propietat.
A continuació es resumeix tota la tramitació realitzada i els informes demanats i emesos pels diferents departaments de la
Generalitat que són preceptius per tirar endavant l’aprovació
provisional i es transcriu també la resolució de les al·legacions
presentades (171) que han estat contestades per l’equip redactor i que després de la seva aprovació pel Ple seran trameses als
interessats.

de la zona verda de la urbanització, resolent un llarg contenciós
que ha impedit fins ara la finalització de l’expedient de reparcel·
lació. Tot això s’aprova supeditat a la signatura prèvia d’un conveni entre la Junta de compensació de la urbanització i el propietari
de la finca on és ubicada la zona verda.
URBANITZACIÓ MUNTANYA RODONA:
Es manté igual que al Pla vigent, que és el mateix que a l’aprovació inicial.
Tot i que la Comissió d’Urbanisme va suggerir que les zones verdes es qualifiquessin com a zona de protecció de la urbanització,
es mantenen amb el nom de zones verdes.
LAVERN:
Hi ha hagut canvis importants respecte a la inicial. El sector dels
cellers al sud-oest com zona industrial ha desaparegut fruit de
diverses al·legacions i perquè no es va considerar viable. S’amplia l’àmbit de la zona per crear una nova sortida més racional i
segura a la carretera, amb allargament del carrer del Serral, que
finalitza amb una rotonda situada més a prop de les cases.
Es manté el mateix creixement a la zona esportiva i a la zona de
les escoles.
Es manté fora de l’àmbit en sòl no urbanitzable el celler situat
darrere el carrer de Ca l’Almirall i les edificacions adjacents.
El sector sud de Lavern es manté com a sòl urbanitzable, ja que
entenem que caldria desenvolupar-lo, tot i que la Comissió d’Urbanisme va recomanar deixar-lo com a no delimitat.
Igualment es manté el sector lligat a la consecució de cessions
per a la plaça de l’Ateneu.
Cal destacar que, a efectes generals, a tots el sectors és obligatori un mínim de cessions, un 10% de zona verda i un 5% per a
zona d’equipaments.
En canvi el sector est, que constituiria l’allargament natural de
l’avinguda dels Països Catalans, s’ha allargat fins al talús adjacent al camí asfaltat de vianants que enllaça el carrer del Bosc
amb el carrer Pere Grau, i a proposta de la Comissió d’Urbanisme
s’ha deixat com a sòl urbanitzable no delimitat.

CONCLUSIONS DE L’INFORME:
Al document de criteris i objectius aprovat el dia 2 de maig de
2006 es proposava un increment de població total al municipi
d’un 87%, la qual cosa representava un sostre màxim de 5.800
habitants l’any 2026.
Una vegada redactat el POUM per a la seva aprovació provisional, i tenint en compte els ajustos i modificacions realitzats des
de l’aprovació del document de criteris i l’aprovació inicial, resulta
un increment de la població del 79,52%, amb un màxim de 5.610
habitants, repartits als nuclis de població segons el següent quadre:

SANT PAU D’ORDAL:
Sant Pau nord: sobre la carretera el sector de la Guàrdia manté
el mateix creixement que es preveia a l’aprovació inicial. La Comissió d’Urbanisme desaconsellava el creixement de tot el sector
del c/ de la Font i s’ha optat per dividir-lo en dos sectors, un de
sòl urbanitzable delimitat, on les zones verdes estarien a la part
nord o superior i la zona de creixement estaria a la zona de l’hípica amb habitatges entre mitgeres, i l’altre sector passaria a sòl
urbanitzable no delimitat.
Al sector de la Masia del Pujol, on hi ha cessió d’equipaments
al costat de la zona esportiva, bàsicament es modifica l’àmbit
(perímetre), desplaçant el carrer, per resoldre de forma racional
al·legacions dels propietaris que volen conservar parcel·les i tipologia d’edificis sense massa modificacions.
Al sector situat sota la carretera, d’edificacions mixtes que permeten activitat de petita indústria i habitatge al mateix edifici, com
per exemple, taller de ferrer, magatzem, a l’aprovació inicial el
carrer anava arran de carretera, però la Comissió d’Urbanisme va
recomanar una franja de protecció de deu metres de la carretera.
A la zona est fins a la fàbrica de Decordal s’aprova una zona de
creixement residencial eliminant la rotonda per inviable, mantenint l’actual accés de la carretera vella.
Sant Pau sud: sota l’església es fa un sector de zona verda a través de cessions, i un altre petit sector edificable sobre una zona
d’antics magatzems agrícoles.

Població (habitants)

ORDAL:
A l’aprovació inicial, el c/ Passadaines preveia un cert creixement, un sector format per parcel·les qualificades com a sòl no
urbanitzable però adjacents al cas urbà. Es preveia un nou carrer
a l’extrem que permetia posar un dipòsit nou a la part més alta i
el creixement amb cases aïllades. Ara, a l’aprovació provisional
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Any
2009

Prev.
PGOM
1986

Prev.
doc.
criteris

Prev.
POUM
2012

Ordal

   681

1.875

1.450

1.206

Lavern

   440

   573

  883

  990

Sant Pau

   569

1.075

1.375

1.233

Ca l’Avi

   89

  111

  162

  123

Disseminats St. Joan

   22

   92

Can Batista

   77

   79

  174

  169

Can Cartró

   186

  236

  281

  391

Can Bas

   56

   57

Cantallops

   83

  119

  151

  126

Can Rossell

   64

   74

  190

   206

Els Casots

  107

  139

  157

   256

El Pago

   73

   73

   97

   111

   22

   78
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Torre-Ramona

   50

   50

   50

   50

El Molí d’en Bosc

   15

   35

   35

   35

El Corral del Mestre

   15

Cal Pau Xic

   15

El Rebato

   20

   20

   20

   25

Urb. Can Rossell

   116

Urb. Casablanca

   386

  107

   82

  162

  749

   365

  767

Urb. la Muntanya
Rodona

   91

   190

   100

   142

Total Subirats

3.125

5.684

5.572

6.013

% increment població
actual (2009)

0,00

81,89

76,11

92,42

liol de 2012. Informe urbanístic i territorial sobre la proposta del
POUM de Subirats que es preveu sotmetre a aprovació provisional.
Els documents presentats per a l’aprovació provisional del Pla
incorporen la major part de les prescripcions de l’informe. Altres
han estat incorporades parcialment i respecte a altres l’equip redactor ha considerat que no era pertinent fer-ho; no les incorporem per la seva extensió, però es poden consultar a l’acta sencera del Ple.
A va proposar l’aprovació de l’informe emès per l’equip redactor
del POUM conforme es troba redactat, resoldre les al·legacions
presentades conforme al sentit indicat a l’informe aprovat, i amb
la justificació que en ell es conté, amb les matisacions i condicions establertes a l’informe de l’arquitecte municipal.
Introduir, en conseqüència, les modificacions a la documentació
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats aprovat inicialment el dia 29 de juliol de 2009 que causen les propostes de
l’equip redactor en relació a les al·legacions presentades durant
el tràmit d’exposició pública d’aquell, així com les prescripcions
assenyalades per l’arquitecte municipal.

Al quadre podem observar que el PGOM de l’any 1986 ja preveia
una població total de 5.684 habitants i el POUM actual preveu
un total de 6.013 habitants, la qual cosa representa un increment
del 5,79%.
En aquest cas es pot considerar que el POUM manté les mateixes expectatives que el PGOM.
Els documents presentats per a l’aprovació provisional del Pla
incorporen la major part de les prescripcions dels informes rebuts
dels diferents organismes i de l’informe dels tècnics municipals
derivat de l’aprovació inicial, en especial de la Resolució de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 12 de ju-

I trametre finalment l’acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme,
perquè aprovi definitivament aquest Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Subirats i procedeixi a la seva publicació.
S’aprova amb els vots favorables de CiU i PSC, els vots en contra
del PP i APS-CUP i l’abstenció d’ERC.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2012
1. PERMUTA DE PARCEL·LES PROPIETAT DE FRANCISCO TORMO CUENCA I D’UNA PARCEL·LA PROPIETAT DE
L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS (URBANITZACIÓ CASABLANCA)
Per a la construcció de la rotonda a la cruïlla d’entrada a la urbanització Casablanca i eliminar la corba següent per millorar
la seguretat del trànsit d’aquell indret, s’ha arribat a l’entesa per
a la permuta dues parcel·les afectades, propietat de Francisco
Tormo, per una finca propietat de l’Ajuntament situada al carrer
Gelida, del sector sud de l’esmentada urbanització.
D’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal, el valor
dels béns a permutar es poden considerar d’igual quantia entre
els aportats i els rebuts per ambdues parts, i en virtut d’aquest
informe es va acordar el contracte de permuta i facultar l’alcalde
per signar en representació de l’Ajuntament tots els documents
públics i privats que calgui en l’execució del present acord.
S’aprova per unanimitat.

de trenta dies, durant els quals es podran examinar i formular-hi
les al·legacions pertinents.
S’aprova amb les abstencions dels grups d’APS-CUP i ERC.
3. SOL·LICITAR, SI S’ESCAU, DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ
PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RÀDIO
Ja fa quasi un any, el grup promotor de la radio Ona Subirats va
iniciar les gestions per legalitzar l’emissora, demanant a l’Ajuntament el seu suport. Ara, amb la memòria justificativa de les activitats i el projecte de programació presentats per procedir a l’establiment del servei, l’Ajuntament de Subirats segueix donant-hi
aquest suport i ho vol posar en marxa properament. Amb l’informe favorable de la intervenció municipal, es va acordar sol·licitar
al Govern de la Generalitat de Catalunya l’atorgament d’una concessió de llicència en favor de l’Ajuntament de Subirats, per a la
gestió del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques
amb modulació de freqüència.

2. APROVACIÓ INICIAL DE L’ALTERACIÓ DELS TRAÇATS
DELS CAMINS PÚBLICS DE SAVALL A CAN ROSSELL I DE
SAVALL A LA BARDERA
Joan Mata Castellví va sol·licitar de l’Ajuntament de Subirats la
modificació dels traçats dels camins públics de Savall a Can Rossell i de Savall a la Bardera i amb aquesta finalitat va presentar
alhora un projecte tècnic.
L’informe emès per l’arquitecte municipal va valorar la conveniència i oportunitat del canvi de traçat, d’acord amb el que prescriu
la normativa vigent.
Es va proposar al Ple d’aprovar inicialment l’alteració del tram del
camí de Can Savall a Can Rossell, de 331 m de longitud, d’amplada compresa entre 2,50 i 3,00 i 933 m2 de superfície, i el tram
del camí de Savall a la Bardera, de 86 m de longitud, d’amplada
compresa entre 2,50 i 2,75 m i 236 m2 de superfície.
Alhora es proposava també d’aprovar inicialment el projecte redactat per l’equip tècnic Hèlix Arquitectes SLP, amb un pressupost d’execució per contracte de 24.476,11 euros, i exposar-ne
al públic l’expedient iniciat així com el projecte tècnic pel termini

S’aprova amb l’abstenció del grup d’APS-CUP.
4. CALENDARI DE FESTES LABORALS PER A L’ANY 2013
Es va aprovar el calendari de festes locals que per llei no poden
escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficials.
Les festes locals per a l’any 2013 al municipi de Subirats seran el
dijous 28 de març i les especificades tot seguit per a cada nucli:
- Can Cartró: 3 de maig
- Can Rossell: 5 d’abril
- Can Batista: 5 de juliol
- Sant Pau d’Ordal: 28 de gener
- Ordal: 5 d’agost
- Lavern: 28 de juny
- Ca l’Avi: 25 d’octubre
- Els Casots: 19 d’abril
- Sant Joan: 12 de juliol
S’aprova amb l’abstenció del grup d’APS-CUP.
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5. DONAR COMPTE DE SENTÈNCIA JUDICIAL
Es va notificar a aquest Ajuntament la sentència recaiguda en
el recurs contenciós administratiu núm. 561/2007 interposat per
la Sra. Maria Dolores Caballé Pérez contra l’acord d’aprovació
definitiva del projecte de reparcel·lació de la Urbanització Casablanca Sud i que va ser desestimat.

Abans de procedir a la votació els membres del grup d’APS-CUP
manifesten la seva voluntat d’absentar-se del saló de sessions i
no ser-hi presents mentre es produeix.
S’aprova amb el vot a favor de la regidora Sra. Dolors Morera i
dels Srs. Ferran Planas i Pere Pons, i amb l’abstenció de la resta
de regidors.

El Ple en queda assabentat.

10. MOCIONS

6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL FITXER ANNEX AL PADRÓ
DE L’IAE

10.1. Moció presentada pels grups de CiU, PSC, ERC i APSCUP en defensa del nostre model d’organització territorial,
del mapa municipal i de l’autonomia local
El Govern de l’Estat ha anunciat la decisió de reformar l’administració local suprimint ens territorials locals, eliminant electes,
recursos públics, empreses municipals, personal al servei dels
municipis i fiscalitzant de forma impròpia mitjançant l’adscripció
obligatòria de determinats funcionaris habilitats, establint la seva
dependència funcional de l’administració general de l’Estat.
Aquesta voluntat es fonamenta en suposats criteris econòmics
que no han estat demostrats, posa en risc el funcionament de les
nostres corporacions i amaga la voluntat real de refermar un neocentralisme, sense que prèviament s’hagi realitzat la reforma de
l’Administració de l’Estat aprimant una administració hipertròfica i
ineficient que és la responsable del 81% del deute públic i on és
el focus real del problema del sector públic.
Les administracions locals són les administracions més eficaces
i eficients en la gestió i representen només el 3’4% del deute públic, sense tenir en compte que aquí s’inclou el deute de l’Ajuntament de Madrid, que és major que la suma del deute de tots
els ajuntaments catalans en el seu conjunt; i aquestes reformes
legals van contra l’autogovern, en matèria d’organització territorial, que li correspon a la Generalitat i al Parlament, i contra l’autonomia local establerta a la Constitució, l’Estatut i altres textos
internacionals com la Carta Europea d’Autonomia Local.
Per tot això, es va acordar rebutjar el contingut de l’avantprojecte
de llei per a la racionalització i sostenibilitat de l’administració
local pel que fa la modificació de la Llei de bases reguladora del
règim local (LBRL) i de la Llei de les hisendes locals (LHL) per
haver-se realitzat sense consens, amb deslleialtat institucional i
vulnerant l’autonomia local.
La moció fa també una defensa raonada de les competències de
l’organització territorial que es determinen com a exclusives en
l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que per tant
és potestat del Govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya
proposar, deliberar i acordar models territorials que responguin a
la realitat del país, així com la necessària defensa i respecte dels
principis d’autonomia local i de suficiència financera que s’estan
vulnerant amb la imposició d’aquestes mesures, que amaguen el
desig de substituir el model actual per un de centralista que vol
impedir la prestació eficient de serveis públics, que requereixen
la proximitat com a factor indispensable.
Des de la necessitat de fer més eficient i millorar l’eficàcia de les
administracions que actuen a Catalunya, es demana que s’acceleri el desenvolupament de la nova Llei de governs locals de
Catalunya, bo i defensant el paper dels electes locals com a representants dels ciutadans i com a garants de la pluralitat democràtica i que realment és prioritari garantir la suficiència financera
de totes les competències i serveis que presten els ajuntaments,
denunciant la vulneració del principi de subsidiarietat reconegut
a la Carta Europea d’Autonomia Local (CEAL).
S’aprova amb el vot en contra del grup del PP.

A petició del Servei d’Intervenció i en compliment de l’establert a
la normativa reguladora de les hisendes locals, s’ha confeccionat
un llistat dels carrers del municipi establint la classificació del sòl
dels llocs que l’Institut Nacional d’Estadística té codificats del municipi de Subirats, als efectes d’establir i determinar la categoria
fiscal de les vies públiques que es fixaran com a 1ª categoria les
de sòl urbà i de 2ª categoria les de sòl no urbà.
Era necessari procedir a l’aprovació d’aquest llistat per poder-ho
aplicar en les properes ordenances fiscals.
S’aprova per unanimitat.
7. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/2012 DEL
PATRONAT DE TURISME
Donada la necessitat i urgència d’atendre despeses de caire
inajornable, l’expedient núm.1 de Suplements de Crèdit i Habilitacions de Crèdit del Pressupost del Patronat de Turisme de
Subirats d’enguany, mitjançant majors ingressos i aplicació de
part del romanent de tresoreria de l’any 2011 per un import total
de 37.000 €.
S’aprova per unanimitat.
8. EXPEDIENT D’APLICACIÓ DE REDUCCIONS SOBRE LES
RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS CÀRRECS ELECTES I GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
L’alcalde, Pere Pons Vendrell, ha pres la decisió de renunciar de
manera temporal a la paga extra de Nadal, en consonància amb
les darreres mesures adoptades pel govern central i en solidaritat
amb els treballadors municipals.
La proposta del Govern municipal també inclou la rebaixa proporcional del 7% anual de les retribucions dels regidors municipals
que cobren per assistència als plens municipals, i una rebaixa,
també del 7% de les aportacions que fa l’Ajuntament als grups
polítics municipals.
S’aprova per unanimitat.
9. APROVAR LA NO DISPONIBILITAT DELS CRÈDITS DE LES
APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES CORRESPONENTS ALS
IMPORTS DE LES PAGUES EXTRA DE NADAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS I DEL PATRONAT DE
TURISME DE SUBIRATS
El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària, preveu, entre altres mesures, la
supressió de la paga extraordinària a percebre el mes de desembre de 2012 per a tot el personal del sector públic definit en
l’article 22.1 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos
Generals de l’Estat.
Posteriorment el Ministeri d’Hisenda va determinar l’obligatorietat
per part de les entitats locals de declarar la no disponibilitat de
crèdit de les aplicacions pressupostàries corresponents a la part
de les pagues extraordinàries del mes de desembre de 2012.

10.2. Moció presentada pels grups de CiU, ERC i PSC de suport a les reivindicacions populars de la Diada Nacional de
Catalunya 2012
L’11 de setembre passat, amb motiu de la Diada Nacional de
Catalunya, un milió i mig de persones van sortir al carrer amb el
lema “Catalunya, nou estat d’Europa”.
Aquest Ajuntament no pot restar impassible davant els clams que
la ciutadania va expressar-hi: la voluntat d’esdevenir un poble lliure i la denúncia pel maltractament polític, econòmic i social que

A raó de tot això tot i dissentint la major part dels presents de
les mesures dictades per aquesta llei del govern de l’Estat, pel
que suposa de càrrega injusta sobre els treballadors de la funció pública d’una part important de l’ajust pressupostari, es va
proposar per obligació legal la no disponibilitat de crèdits de les
aplicacions pressupostàries corresponents als imports de les pagues extraordinàries del mes de desembre de 2012 relatives als
pressupostos de l’Entitat i del Patronat de Turisme de Subirats.
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10.3. Moció presentada pels grups del PSC, CiU, ERC i APSCUP contra la pujada del preu de l’aigua per part de la Societat Aigües Ter Llobregat.

pateix Catalunya de l’Estat i que dinamita el nostre potencial com
a país i les oportunitats de la nostra gent.
Es va proposar al Ple de la corporació de:
Primer.- Manifestar que Catalunya té dret a decidir sobre el seu
futur de manera lliure i democràtica.
Segon.- Reconèixer la necessitat d’una hisenda pròpia catalana,
basada en la Resolució aprovada pel Parlament de Catalunya
el 25 de juliol de 2012, que posi punt i final a l’espoli que pateix
Catalunya i que obliga les administracions públiques catalanes,
inclosos els ajuntaments, a executar importants ajustos pressupostaris.
Tercer.- Comprometre’ns a treballar conjuntament amb la ciutadania i les entitats del nostre municipi per fer cada vegada més
àmplia la majoria social i econòmica necessària per esdevenir un
estat propi de la Unió europea.
Quart.- Demanar al Parlament de Catalunya que estudiï totes les
mesures que s’hauran d’emprendre, si així ho decideix el poble
català, per a la seva consecució.
S’aprova amb el vot en contra del grup del PP.

El 25 de juliol de 2012 el consell d’administració de la societat pública Aigües Ter Llobregat (ATLL) anunciava oficialment una nova
pujada del 70% de la tarifa del subministrament d’aigua en alta.
A Catalunya, des del primer moment, el conjunt del món local va
mostrar la seva oposició a aquest increment que pot significar
increments de fins a un 30% per als consumidors.
El Ple va aprovar instar el govern de la Generalitat a ampliar el termini per poder debatre i dialogar sobre aquest notable increment
de la tarifa del subministrament de l’aigua en alta, per l’elevat
cost econòmic que suposarà tant per als ajuntaments com per al
conjunt de la ciutadania, i a buscar el consens de totes les parts
implicades i que aquestes puguin expressar els seus diferents
punts de vista i valoracions per buscar possibles solucions alternatives a aquest nou augment tarifari, tenint en compte l’actual
situació econòmica crítica i excepcional que vivim.
S’aprova per unanimitat.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2012
Article 7. Determinació de la quota, els tipus impositius i el
recàrrec
2. El tipus de gravamen serà el 0,852% quan es tracti de béns
urbans i el 0,862% quan es tracti de béns rústics.
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà l’1,3%.

Aquest Ple quasi monogràfic va ser dedicat principalment a
l’aprovació de les Ordenances Fiscals del 2013. La seva extensió
en fa impossible una transcripció completa. Ens limitarem a fer un
resum dels punts més rellevants i a comentar algun dels articles o
aspectes més remarcables.
El text íntegre de les Ordenances en la seva forma definitiva, un
cop transcorregut el termini d’exposició pública i valorades les
possibles al·legacions, serà vigent un cop sigui aprovat definitivament i publicat al BOP.

Ordenança fiscal núm. 3
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 9. Coeficient de situació

Cal, doncs, tenir clar que el resum és parcial i que quan s’ha
fet no està encara aprovat definitivament, i que quan ho sigui
es podrà consultar a la pàgina web de l’Ajuntament.

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
Coeficient aplicable

1. Modificació DE les ordenances fiscals per a
l’exercici 2013

2ª
2’7

La relació de carrers amb la seva categoria és la corresponent a
l’aprovada pel Ple en sessió del 24-9-12 i que s’adjunta a l’expedient com a annex.

La gran majoria de taxes i d’impostos s’han apujat segons l’IPC
de l’Estat, xifrat en un 2,9%, a excepció feta de la referida a l’aigua, la brossa i les llars d’infants, en què la puja és molt considerable i que esmentarem de forma especial perquè ve determinada per circumstàncies alienes a l’administració municipal.

Ordenança fiscal núm. 4
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia
variable
a) S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost als
vehicles històrics a què es refereix l’article 1 del Reglament de
vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol.
b) S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost
per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys.
c) Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost
corresponent durant els 4 primers anys a partir de l’entrada en
vigor de la present modificació:
1. Els vehicles que utilitzin gas com a combustible
2. 
Els vehicles híbrids amb motor elèctric-gasolina, elèctricgasoil o elèctric-gas.
d) Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost
corresponent els 8 primers anys a partir de l’entrada en vigor
de la present modificació els vehicles de motor exclusivament
elèctric d’emissions nul·les.
Article 6. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes fixat a l’article 95.1 del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’incrementaran
per l’aplicació del coeficient de l’1,83 per a tots els vehicles,

Algunes altres contenen detalls modificats que causen alguna diferència, algun canvi de criteri. I altres són noves i van en la línia
de posar ordre a alguns serveis que pot prestar l’Ajuntament a
petició del veïnat.
Ordenança fiscal núm. 2
IMPOST SOBRE BÉNS DE NATURALESA URBANA I
RÚSTICA
Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa o de
quantia variable
3. Es bonificarà la quota íntegra de l’impost relatiu a l’immoble
que constitueixi l’habitatge habitual de les famílies subjectes
passius que tinguin la condició de família nombrosa, d’acord
amb els percentatges següents:
Fins a 3 fills  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fins a 4 fills  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fins a 5 fills  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 fills o més  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ª
3

15% de la quota
20% de la quota
25% de la quota
30% de la quota

Als efectes d’aquest article les famílies monoparentals amb
infants al seu càrrec gaudiran de la condició de família nombrosa.
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excepte per als turismes de més de 20 cavalls fiscals i motocicletes de més de 1.000 cc, que serà de 2.
El quadre de tarifes vigents en aquest municipi serà el següent:
A) TURISMES
De menys de 8 cavalls fiscals  . . . . . . . . . . . . . . . 23,09 €
De 8 fins a 11’99 cavalls fiscals . . . . . . . . . . . . . . 62,37 €
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals . . . . . . . . . . . . . 131,65 €
De 16 fins a 19’99 cavalls fiscals . . . . . . . . . . . . . 163,99 €
De 20 cavalls fiscals en endavant . . . . . . . . . . . .
224 €
B) AUTOBUSOS
De menys de 21 places . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,44 €
De 21 a 50 places  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217,11 €
De més de 50 places . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271,39 €
C) CAMIONS
De menys de 1.000 kg de càrrega útil . . . . . . . . . 77,37 €
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil . . . . . . . . . . . 152,44 €
De més de 2.999 kg a 9.999 kg de càrrega útil . . 217,11 €
De més de 9.999 kg de càrrega útil . . . . . . . . . . . 271,39 €
D) TRACTORS
De menys de 16 cavalls fiscals  . . . . . . . . . . . . . . 32,34 €
De 16 a 25 cavalls fiscals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,82 €
De més de 25 cavalls fiscals . . . . . . . . . . . . . . . . 152,44 €
E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de
càrrega útil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,34 €
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil . . . . . . . . . . . 50,82 €
De més de 2.999 kg de càrrega útil . . . . . . . . . . . 152,44 €
F) ALTRES VEHICLES
Ciclomotors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,09 €
Motocicletes fins a 125 cc . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,09 €
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc . . . . . . 13,85 €
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc . . . . . . 27,72 €
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc . . . . 55,43 €
Motocicletes de més de 1.000 cc  . . . . . . . . . . . . 121,16 €

3. Quan es tracti d’obres destinades a la reparació, reforma o pintura de façanes es concedirà una bonificació del 95% d’aquest
impost.

Ordenança fiscal núm. 5
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA
Article 2. Subjectes passius
3. 
En les transmissions realitzades pels deutors compresos a
l’àmbit d’aplicació de l’article 2 del RDL 6/2012, de 9 de març,
de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense
recursos amb ocasió de la dació en pagament del seu habitatge prevista a l’apartat 3 de l’annex de dita norma, tindrà la
consideració de subjecte passiu del contribuent l’entitat que
adquireix l’immoble, sense que el substitut pugui exigir del
contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes.

B. Per obres i instal·lacions no incloses en el càlcul anterior, s’aplicaran els barems definits en un llistat annexat.

4. Es concedirà una bonificació del 95% per construccions, instal·
lacions o obres que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic
o elèctric de l’energia solar sempre que no siguin obligatòries
per Llei. La bonificació s’aplicarà sobre l’import dels elements
constructius o instal·lacions específicament relacionats amb
els sistemes d’aprofitament solar, que són part de l’obra.
Article 8. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen serà el 3,10% per a tots els actes subjectes
a l’impost.
- La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. S’aplicarà la quota mínima de 17,40 €
per a obres de manteniment ordinari o de baix pressupost.
Annex a l’ordenança fiscal núm. 6
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES
Càlcul de la base imposable de la liquidació provisional o a
compte:
A. Per obres d’edificació, urbanització i obra civil, s’aplicarà la
fórmula de càlcul
Base = P x T x U x m2 , on m2 són la superfície afectada per
l’actuació, i essent:
P, el valor de construcció calculat a partir del valor del mòdul
bàsic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya
per al càlcul del pressupost de referència, adaptat al municipi
de Subirats (coef. geogràfic 0,95), que s’actualitzarà automàticament en el moment que l’esmentat Col·legi Oficial publiqui
anualment el valor del paràmetre;
T, coeficient corrector segons tipologia detallada en un llistat;
U, coeficient corrector segons ús també en un llistat definit.

C. Les obres no relacionades a l’apartat B es valoraran per similitud amb aquelles o bé mitjançant els preus de referència publicats periòdicament per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (Itec).
D. Per a la nova implantació, ampliació o modificació de tota
mena d’instal·lacions tècniques dels serveis públics, la base
imposable serà el pressupost visat pel col·legi oficial corresponent presentat per l’interessat.
E. En obres o instal·lacions realitzades mitjançant projecte tècnic, que consigna un pressupost visat pel col·legi oficial, la
base imposable serà el major valor entre el pressupost visat i el
que resulti de l’aplicació de l’establert en els mòduls i barems
d’aquest annex.

Ordenança fiscal núm. 6
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES
Article 6. Beneficis fiscals de concessió potestatives
1. Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’impost
a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de
foment de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració
correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·
licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
2. Es concedirà una bonificació del 90% de la quota de l’impost
a favor de construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin
les condicions d’accés i habitabilitat de persones discapacitades, d’acord amb l’article 103.2 del text refós de l’LRHL. La
bonificació solament s’aplicarà a la part específica del pressupost del projecte relatiu a la construcció, obra o instal·lació de
les obres relatives a afavorir les condicions d’accés i habitabilitat de persones discapacitades.

Ordenança fiscal núm. 7
TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es despendrà d’aplicar els següents tipus
de gravamen a la base imposable:
a) L’1,51%, en el supòsit 1a) i 1b) de l’article anterior.
b) L’1,00%, en el supòsit 1c) de l’article anterior. Les quotes
mínimes en les parcel·lacions urbanes serà de 53,92 € per
parcel·la resultant i en les rústiques de 43,00 € per parcel·la
resultant, comptant també la finca matriu.
c) 35’58 € per m2 de cartell, en el supòsit 1d) de l’article anterior.
d) La quota tributària mínima en concepte de taxa per llicència
urbanística es fixa en 20,00 €.
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Ordenança fiscal núm. 9
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ
INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES
ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

e) Per legalització d’obres s’aplicarà el 3,60% en els supòsits
1a), 1b), 1c) i 1d) de l’article anterior. En tot cas, el mínim
aplicable en el supòsit de legalització s’estableix en la quantitat de 360,00 €.

Article 6. Quota tributària
12. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació per l’obertura d’establiments no subjectes a cap règim
d’intervenció específic i llurs ampliacions substancials o modificacions o canvis d’activitat: 250 € + 0’50 €/m2.
13. Tramitació del procediment de declaració responsable per
l’obertura d’establiments no subjectes a cap règim d’intervenció específic i llurs modificacions: 200 €.
19. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental
municipal i de comunicació prèvia d’activitats amb incidència
ambiental: 50% taxes 4, 5, 10, 11.
33. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació
d’obertura o posada en funcionament d’establiments o activitats regulades per normativa sectorial distinta de l’esmentada
en els apartats anteriors: 400 € + 1 € /m2.

f) Per placa d’obres, 7,00 €.
Ordenança fiscal núm. 8
TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS
En aquesta taxa s’han corregit alguns preus a la baixa, ja que
alguns eren desproporcionats, afegint-hi una bonificacions quan
s’expedeixen per necessitats assistencials.
Article 5. Beneficis fiscals
1. L’expedició de certificats relacionats amb temes sanitaris, educatius o assistencials tindran una bonificació del 50%.
2. 
L’expedició de llicències de gossos que provinguin d’una
adopció a través de la gossera de la Mancomunitat gaudiran
d’una bonificació del 50%.

Ordenança fiscal núm. 10
TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL

Article 6. Quota tributària
Les tarifes seran les següents:
CONCEPTE
Certificats de secretaria

10,00 €

Certificats d’empadronament

2,00 €

Compulsa de documents per primera unitat

2,20 €

Convalidació de poders

17,00 €

Certificats de cèdules urbanístiques

29,00 €

Certificats urbanístics

23,70 €

Certificats d’aprofitaments urbanístics

70,00 €

Informes urbanístics sense desplaçament
del tècnic

70,00 €

Informes urbanístics amb desplaçament del
tècnic
Censar animals domèstics
Renovació de llicència de gossos perillosos

25,00 €

Drets d’examen

11,00 €

Fotocòpies de fitxes cadastrals
Fotocòpies de totes les ordenances
Fotocòpies d’una ordenança

Ordenança fiscal núm. 12
TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ
DE RESIDUS MUNICIPALS (RECOLLIDA, TRACTAMENT
I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS
URBANS)

0,20 €
0,60 €/minut
3,20 €
21,00 €

Article 5. Beneficis fiscals
1. Exempció subjectiva:
Contribuents amb ingressos familiars que no superin l’import
del salari mínim interprofessional.
Persones en situació d’atur sense prestació i persones beneficiàries d’una renda mínima d’inserció, sempre i quan els seus
ingressos familiars no superin l’import del salari mínim interprofessional.
Bonificació del 50% de la taxa a les unitats familiars que tinguin
ingressos anuals compresos entre 6.000 i 12.000 €.
L’exempció de la quota corresponent a aquesta taxa s’ha de
sol·licitar abans del 31 de març, complimentant el formulari
corresponent que se’ls facilitarà.
3. Bonificació del 10% de la tarifa per un ús regular i continuat
durant tot l’any de la deixalleria municipal. Mínim de 15 vegades a l’any.
4. Bonificació del 20% per la utilització del compostador, previ
informe del tècnic de medi ambient.

3,60 €

Llicències de primera utilització d’habitatges
unifamiliars i habitatges aparellats

113,00 €

Llicències de primera utilització d’habitatges
en filera i plurifamiliars, per cada unitat que
els compongui

79,00 €

Enquadernacions amb espirals de 6 mm ∅

1,00 €

Enquadernacions amb espirals de 8 mm ∅

1,20 €

Enquadernacions amb espirals de 10 mm ∅

1.40 €

Enquadernacions amb espirals de 12 mm ∅

1,60 €

Per la tramitació d’expedients administratius
iniciats a petició dels particulars, que
incloguin la publicació d’anuncis i edictes a
diaris oficials o premsa

Article 6.1. Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència
o autorització de presa a la xarxa de clavegueres s’exigirà una
sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 160 €.
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració es determinarà en funció de
la quantitat d’aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada a
la finca.
A aquest efecte, s’aplicarà la següent tarifa:
Habitatges i locals, per cada m3, de 0,188 €/m3.

6,60 €
50,00 €

Fax

Ordenança fiscal núm. 11
TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

116,00 €

Llicència de gossos perillosos

Fotocòpies

Article 6. Quota tributària
Epígraf primer: Concessió de sepultures, nínxols i columbaris
Nínxol amb ossera, a 50 anys . . . . . . . . . . . . . . . .  1.109,00 €
Nínxol temporal, per cada any  . . . . . . . . . . . . . . .  113,00 €
Epígraf segon: Concessió de transmissions
Per cada autorització de trasllat . . . . . . . . . . . . . . 
34,00 €
Epígraf tercer: Manteniment
Per la conservació i neteja dels nínxols a l’any . . . 
17,00 €

2012

Cost de la
publicació
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5. El termini màxim per sol·licitar les bonificacions recollides als
apartats 3 i 4 és el 31 de gener de l’any natural següent.
8. Les bonificacions no són acumulatives.
Article 6. Quota tributària
2.1. Habitatges
Per cada habitatge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 €
NOTA: S’entén per habitatge el que es destina a domicili
particular de caràcter familiar.
2.2. Locals comercials inactius i locals per a usos privats
Per cada local comercial inactiu . . . . . . . . . . . . . 165 €
Per cada local d’ús privat
(magatzem, aparcament, traster)  . . . . . . . . . . . .
75 €
Per cada local industrial inactiu . . . . . . . . . . . . . . 165 €
Per cada solar sense edificar en sòl urbà . . . . . .
50 €
ESTABLIMENTS COMERCIALS I INDUSTRIALS
Bars, cafeteries i restaurants:
600,00 €
1. Fins a 50 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. De 51 a 100 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
900,00 €
3. De 101 fins a 200 m2  . . . . . . . . . . . . . . . .  1.500,00 €
4. De 201 fins a 400 m2  . . . . . . . . . . . . . . . .  3.000,00 €
5. Més de 400 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.000,00 €
Hotels, fondes, pensions i masies turisme rural
1. Fins a 20 llits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
450,00 €
2. De 20 a 50 llits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
900,00 €
3. Més de 50 llits  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.350,00 €
Locals industrials (excepte obradors)
1. Fins a 100 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
250,00 €
2. De 101 a 250 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
375,00 €
3. De 251 fins a 500 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . 
650,00 €
4. De 501 a 1.000 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000,00 €
5. De 1.001 a 4.000 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.700,00 €
6. Més de 4.000 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.400,00 €
Perruqueries i centres d’estètica  . . . . . . . . . 
200,00 €
Entitats bancàries, oficines i despatxos
165,00 €
1. Fins a 50 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. De més de 50 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
200,00 €
Locals comercials no alimentació
(no especificats en altres epígrafs)
1. Fins a 100 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
200,00 €
2. De 101 a 200 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
300,00 €
3. De més de 200 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
400,00 €
Establiments i comerços alimentació
(amb o sense obrador)
1. Fins a 100 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
250,00 €
2. De 101 a 200 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
375,00 €
3. De més de 200 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
500,00 €

Per cada llicència per construir o reparar voreres que han deteriorat els particulars o per l’obertura de cales o rases per a la
reparació d’avaries, noves preses, etc., fins a un metre d’ampla: 20,00 €/ml.
2. S’haurà de dipositar una fiança a les oficines municipals a raó
de 70,00 €/ml.
Ordenança fiscal núm. 16
ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I
LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT,
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL MENA
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent:
1. Entrada de vehicles senyalitzada (gual): 100 €/any, més el preu
de la placa numerada que faciliti l’Ajuntament , així com el cost
de pintar de color groc la vorera.
2. Per l’entrada o pas de vehicles sense senyalitzat a través de la
vorera: 25 €/any.
Ordenança fiscal núm. 17
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
AMB PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA,
ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DEL CARRER
I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
Article 5. Beneficis fiscals
2. S’estableix una bonificació del 95% en la taxa de la llicència
per a l’ocupació de terrenys destinats a parades dels mercats
locals de productes de proximitat. S’entén per producte de
proximitat el produït pel paradista mateix i al terme municipal
de Subirats.
Article 6. Quota tributària
Tarifa 1. Llicència per l’ocupació de terrenys destinats a parades,
barraques, casetes de venda, espectacles i qualsevol
atracció: 2,10 €/m2/dia.
Tarifa 2. Llicència per l’ocupació de terrenys amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. Aquesta
tarifa es divideix en els següents epígrafs:
EPÍGRAF

Ordenança fiscal núm. 14
GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Euros

1. Ocupació amb materials de
construcció, runes, tanques,
bastides o grues

Article 6. Determinació dels costos i garanties
a) L’import de la fiança per garantir la correcta gestió de les terres
i runes es fixa en 11,3 €/tona amb un mínim de 154 €, per a tot
tipus de residu (tant residus de construcció o enderroc com
d’excavació).
Si no es pot preveure el volum de residus, la fiança es calcularà en base als percentatges següents, a aplicar sobre el
pressupost total de l’obra:
- Obres d’enderrocament: 0,17%
- Obres de nova construcció: 0,17%
- Obres d’excavació: 0,11%

Dipòsit de materials, runa i vagons
per a la seva recollida, tanques i
tancaments d’obres, bastides, grues
o altres instal·lacions auxiliars de la
construcció anàlogues, per dia i m2

D’1 a 10 m2:
2,50 €/dia
Cada m2 d’escreix
a partir de 10 m2:
1,65 €

2. Ocupació de la via pública
consistent únicament en tall de
carrer, per dia o fracció
Ocupació de la via pública
consistent únicament en tall de
carrer, per hora o fracció

Ordenança fiscal núm. 15
OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D’ÚS
PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA A LA VIA PÚBLICA DEL
PAVIMENT O LES VORERES
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es calcularà d’acord amb els conceptes
i els imports que es determinen a continuació:

1a hora o fracció:
34,50 €/h
Per cada hora o
fracció posterior:
23,50 €

Tarifa 3. Llicència per a l’ocupació de terrenys amb taules, cadires, taulats i altres elements anàlegs. Aquesta tarifa es
divideix en els següents epígrafs:
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EPÍGRAF

Anual

Ocupació mitjançant
taules i cadires, per
cada m2 de superfície
ocupada, amb les
cadires recollides

23,07 €

Ocupació per taules i
cadires instal·lades sota
veles o marquesines
fixades a la via pública.
Per cada m2 o fracció de
la superfície ocupada per
la vela o marquesina

30 €

55 desembre 2012

Temporada
(1 de març
al 30 de
setembre)

Festa
Major

17,54 €

2,77 €

22,80 €

2. ÚS COMERCIAL/HOTEL
Comptador < = 13 mm (*)

3,60 €

Comptador de 13 mm

15,67 €/ab./mes

Comptador de 15 mm

23,06 €/ab./mes

Comptador de 20 mm

30,39 €/ab./mes

Comptador de 25 mm

37,76 €/ab./mes

Comptador de 30 mm

45,14 €/ab./mes

Comptador de 40 mm

52,49 €/ab./mes

Comptador de 50 mm

59,86 €/ab./mes

1r bloc (fins a 9 m /mes)

1,4480 €/m3

2n bloc (de 10 a 18 m3/mes)

1,9130 €/m3

3r bloc (excés de 18 m3)

2,8330 €/m3

3

Cal consultar les normes d’aplicació.
Ordenança fiscal núm. 18

(*) Persones físiques amb activitats professionals i petits comerços amb comptador de 13 mm (o inferior) i amb consum reduït.

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
La taxa de subministrament d’aigua sofreix un increment del 25%,
causat bàsicament per l’augment imposat per l’Agència Catalana
de l’Aigua d’un 70% de la quota fixa de connexió a la xarxa de
l’ATLL que, malgrat que no es consumeix gens, ja que és només
una mesura de seguretat davant una possible sequera, ens ha
passat de 6.000 € anuals a 30.000.

3. ÚS INDUSTRIAL

Malgrat això és possible que augmenti encara més en un futur
per la privatització que la Generalitat ha fet recentment d’aquest
servei.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents:
1. ÚS DOMÈSTIC

Comptador de <= 15 mm

33,32 €/ab./mes

Comptador de 20 mm

54,65 €/ab./mes

Comptador de 25 mm

76,33 €/ab./mes

Comptador de 30 mm

108,67 €/ab./mes

Comptador de 40 mm

216,38 €/ab./mes

Comptador de 50 mm

324,40 €/ab./mes

1r bloc (fins a 9 m /mes)

1,4480 €/m3

2n bloc (de 10 a 18 m3/mes)

1,9130 €/m3

3r bloc (excés de 18 m3)

2,8330 €/m3

3

Comptador de 13/15 mm

9,10 €/ab./mes

Comptador de 20 mm

25,58 €/ab./mes

Comptador de 25 mm

32,57 €/ab./mes

Comptador de 30 mm

41,72 €/mes/abonat

9,10 €/ab./mes

4. ÚS OBRES

1r bloc (fins a 9 m /mes)

0,8232 €/m

Comptador de <= 13 mm

15,67 €/ab./mes

2n bloc (de 10 a 18 m /mes)

1,3579 €/m

Comptador de 15 mm

23,06 €/ab./mes

3r bloc (excés de 18 m3)

2,5603 €/m3

Comptador de 20 mm

30,39 €/ab./mes

Comptador de 25 mm

37,76 €/ab./mes

Comptador de 30 mm

45,14 €/ab./mes

Comptador de 40 mm

52,49 €/ab./mes

Comptador de 50 mm

59,86 €/ab./mes

3

3

3

3

(*) Per als usos domèstics, en el cas que el nombre de persones per habitatge sigui superior a tres, el volum corresponent al
primer tram es determina a partir de la dotació bàsica (100 litres/persona/dia), incrementat en tres metres cúbics per persona
addicional. Així mateix, el consum del segon i el tercer tram va
d’acord amb la taula següent:
Base imposable
mensual (m3)
Núm. de
persones per
habitatge

Metres cúbics mensuals
1r tram

2n tram

3r tram

0a3

Fins a 9

De 10 a 18

Més de 18

4

Fins a 12

De 13 a 24

Més de 24

5

Fins a 15

De 16 a 30

Més de 30

6

Fins a 18

De 19 a 36

Més de 36

7

Fins a 21

De 22 a 42

Més de 42

n

<=3n + 1

>3n+1 <= 6n >6n

1r bloc (fins a 9 m3/mes)

1,5235 €/m3

2n bloc (de 10 a 18 m3/mes)

2,0141 €/m3

3r bloc (excés de 18 m3)

2,9844 €/m3

5. BOQUES CONTRA INCENDI
Quota servei, 1 1/4 polzades

50,14 €/ab./mes

Quota servei, 2 polzades

57,17 €/ab./mes

Quota servei, 2 1/2 polzades

64,20 €/ab./mes

Consum aigua
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2,0978 €/m3
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6. AFORAMENTS

Tarifa
1

Tarifa
2

Tarifa
3

Diada completa alumnes d’1 a 3
anys, quota mensual

140

150

155

Diada completa nadons de 4
mesos a 1 any, quota mensual

160

170

180

Servei d’acolliment, quota
mensual

17

17

17

20

20

20

100

100

100

7

7

7

100

100

100

Assistència al centre

Aforaments 300 l/dia

33,72 €/ab./mes

Aforaments 400 l/dia

44,04 €/ab./mes

Aforaments 500 l/dia

61,33 €/ab./mes

Aforaments 600 l/dia

72,99 €/ab./mes

Aforaments 900 l/dia

110,26 €/ab./mes

Aforaments 1.000 l/dia

122,17 €/ab./mes

Aforaments 1.200 l/dia

144,20 €/ab./mes

Aforaments 1.500 l/dia

185,24 €/ab./mes

Assistència esporàdica dia llar,
prèvia matrícula i capacitat del
centre

Aforaments 3.000 l/dia

366,47 €/ab./mes

Servei menjador, quota mensual

655,55 €/ab./mes

Assistència esporàdica (dia)
menjador

Aforaments 5.000 l/dia

L’ordenança detalla també totes les quotes de connexió, reformes, etc. que no transcrivim.

Material, quota anual
2. Bonificacions:

Ordenança fiscal núm. 19

2a) Per cada dos infants matriculats pertanyents a la mateixa unitat familiar es bonificarà en un 50% el preu mensual
d’assistència al centre d’un dels alumnes.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEI a LA PISCINA
MUNICIPAL
Article 6. Quota tributària

2b) E
 n el cas de famílies monoparentals, que puguin justificar-ho documentalment, es bonificarà en un 50% el preu
mensual d’assistència de l’alumne/a.

 a quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes se1. L
güents:

2c) En el cas de famílies que disposin del títol oficial de família
nombrosa, es bonificarà en un 50% el preu mensual d’assistència de l’alumne/a.

- Entrada individual vàlida per al dia d’expedició . .  3,20 €
- Abonament individual per a tota la temporada . . .  42,40 €
2. L
 ’abonament serà vàlid per a les dues piscines municipals,
independentment de la piscina on s’hagi expedit l’abonament
i el període d’obertura de la instal·lació.

Ordenança fiscal núm. 21
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS
MUNICIPALS

3. P
 odran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma
gratuïta:
a) Els nens fins a 5 anys i els majors de 65 anys.

Article 6. Quota tributària

b) E
 ls disminuïts físics o psíquics, amb una discapacitat igual o
superior al 33%, quan així ho acreditin.

1. L
 a quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de
serveis d’ensenyaments que s’hagin sol·licitat o que s’utilitzin.
A aquest efecte s’aplicaran les tarifes següents:

4. S
 ’estableix un preu reduït per a grups organitzats (mínim 10
persones). Preu per a grups d’esplai, escoles i altres entitats
sense ànim de lucre: 0,50 € persona/dia. Preu per a grups
d’entitats privades: 1 €/persona/dia. En aquests supòsits caldrà sol·licitar i abonar l’import a les oficines municipals.

CURSETS DE NATACIÓ PER PERSONA I CURS

Ordenança fiscal núm. 20
TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
Aquesta ordenança sofreix també una puja considerable a causa
de la retallada de la subvenció de la Generalitat, que ha passat
de 1.800 € per nen i any a tan sols 800 € en aquest curs. Tot i que
l’Ajuntament fa l’esforç de seguir assumint una part molt notable
de cost, es veu obligat a pujar les quotes per damunt de l’IPC,
establint un esglaonat de preus segons el nivell d’ingressos.

Alumnes menors de 14 anys, empadronats al
municipi

40,40 €

Alumnes menors de 14 anys, no empadronats al
municipi

57,75 €

Alumnes majors de 14 anys, empadronats al
municipi

59,30 €

Alumnes majors de 14 anys, no empadronats al
municipi

80,84 €

CURS COMPLET D’AIGUAGIM

Article 6. Quota tributària
1. Les quotes per la prestació del servei seran:

Alumnes empadronats al municipi

13,40 €

Alumnes no empadronats al municipi

18,50 €

Quan hi hagi més d’un membre de la mateixa família inscrit,
s’aplicarà una reducció de la Taxa del 10% a cadascú.

a) Per matrícula, per cada alumne el primer any 70 € (un cop
realitzada la reserva de plaça). Els 70 € no es retornaran en
cas de baixa.

La quota tributària satisfeta per l’usuari només serà retornada
en determinades condicions que detalla l’ordenança.

b) Per assistència. La quota es determina en base a la renda
per càpita basada en els rendiments íntegres anuals de la
unitat familiar:

Ordenança fiscal núm. 23
ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS,
ESTABLIMENT I FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS

- Tarifa 1: Rendiments íntegres unitat familiar fins a 24.000 €.

Article 14è
L’import dels preus públics per la prestació dels serveis o la realització d’activitats ha de satisfer, com mínim, el cost del servei
prestat o de l’activitat realitzada, sens perjudici del que preveu
l’article 15 d’aquesta Ordenança.

-T
 arifa 2: Rendiments íntegres unitat familiar entre 24.001 €
i 30.000 €.
-T
 arifa 3: Rendiments íntegres unitat familiar superiors a
30.000 €.
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S’estableixen els següents preus públics:

Obres, calculat de conformitat amb l’article 7 de l’ordenança fiscal número 6, i amb els següents mínims:

LLOGUERS D’EDIFICIS MUNICIPALS
1. Lloguer de sala de plens, 125 €.
2. L
 loguer d’instal·lacions esportives (segons disponibilitat horària i prèvia sol·licitud amb 48 hores d’antelació).
• Lloguer camp de futbol
Camp de futbol 7: Residents, 15 €/h. No residents, 25 €/h
Camp de futbol 11: Residents: 20 €/h. No residents: 40 €/h
• Pista poliesportiva d’Ordal
Residents: 10 €/h. No residents: 20 €/h

Grups d’habitatges en pisos o apartaments en
blocs, per cadascun (no inclou garatge)

77,00 €

Edificis destinats a un sol habitatge (inclou el
garatge si es troba al mateix edifici)

110,00 €

Usos diferents als d’habitatge i garatge:
restaurants, comerços, oficines, magatzems,
tallers, cellers, usos industrials i similars

150,00 €

Tot tipus de garatges:

LLUM: en cas de necessitar-ne, el preu de la llum serà de 3 €/h
3. U
 tilització d’instal·lacions en un horari no habitual, dissabtes,
diumenges o festius entre setmana.
Els preus s’incrementaran en un 50% del preu/hora de personal
necessari, si és el cas.

a) Fins a quatre vehicles o places, en edifici
independent dels habitatges

77,00 €

b) Amb capacitat superior a quatre vehicles o
places, per cada plaça

25,00 €

Article 7. Obligacions de les empreses subministradores
d’energia elèctrica, aigua i gas

4. E
 xempcions. Les entitats locals sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia i degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats són exemptes del pagament d’aquesta taxa,
tot i que hauran de sol·licitar l’ús de la instal·lació i abonar-ne
la neteja suplementària si és el cas, derivada de la pròpia activitat.

Les empreses subministradores dels serveis d’aigua, electricitat i
gas no podran formalitzar cap contracte definitiu del subministrament sense que per part del sol·licitant s’acrediti haver obtingut
la llicència de primera ocupació o utilització.

5. Neteges

Ordenança fiscal núm. 29

Neteges de les sales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 €
Neteja del poliesportiu, pista i serveis . . . . . . . . . . . .  70 €

TAXA D’UTILITZACIÓ DE MATERIALS I ESTRIS MUNICIPALS
a) Materials

Ordenança fiscal núm. 26

• Empostissat alt complet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150,00 €

TAXA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE LES DEPURADORES
Article 4. Quota tributària
Industrial Can Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . 

126 €/tri + 4’2 €/m3

Industrial Can Bosc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.420 €/any

Ordenança fiscal núm. 27

80 €

• Cadires (per unitat, servei mínim 50 cadires) . . . . 

0,25 €

• Taules amb cavallet (per unitat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,00 €

• Taules de plàstic plegables  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,50 €

• Fiança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 €

Responsabilitats econòmiques:

TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O
ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA
VIA PÚBLICA

Per
retirada €

Per
custòdia €€

1. Motocicletes, ciclomotors,
vehicles de tres rodes i
altres vehicles d’1

100

25

2. Automòbils de turisme,
camions i similars fins a
3.500 kg PMA

350

50

3. Tota mena de vehicles amb
PMA superior a 3.500 kg PMA

550

100

• Cadires perdudes i/o deteriorades  . . . . . . . . . . . . . . . 

15 €

• Taules perdudes i/o deteriorades . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60 €

b) Serveis de transport i muntatge d’empostissat

Segon: Aprovar la creació i l’establiment per a l’exercici 2013
i següents de les Ordenances: Ordenança Fiscal N-27 relativa
a la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública; Ordenança Fiscal
N-28 relativa a l’obtenció de la llicència de primera ocupació dels
edificis; Ordenança Fiscal N-29 relativa a liofilització de materials
i estris municipals, quedant redactades de la següent manera:
Per retirada i transport de cada
vehicle

• Empostissat alt mig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Hora de personal de brigada municipal  . . . . . . . . . 

16 €

• Hora de vehicle dins el terme municipal
incloent xofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 €

c) Utilització de l’equip de so:
• Entitats de Subirats sense afany de lucre . . . . . . .  Gratuïta
• Fiança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 €

Article 5. Meritació del tribut
3. En el cas de les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats, seran exemptes del pagament de la
taxa, i si bé no se’ls exigirà tampoc fiança prèvia, en cas d’incórrer en dany o pèrdua del material prestat se’ls descomptarà el valor de les ajudes anuals que puguin rebre per part de
l’Ajuntament.
4. Quan, per causes no imputables a l’obligat al pagament del
preu públic, el servei no es presti, es procedirà a la devolució
de l’import corresponent.
5. L’atorgament del material propi de l’Ajuntament sense haver
de llogar-lo a proveïdors externs es farà per rigorós ordre de
petició. Si per manca de material propi s’hagués de recórrer
a serveis externs i amb el vistiplau del sol·licitant, la despesa
s’imputaria en la seva totalitat a l’entitat que ho sol·licita.

Ordenança fiscal núm. 28
TAXA PER L’OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PRIMERA
UTILITZACIÓ O OCUPACIÓ DELS EDIFICIS
Article 5. Quota tributària

6. La petició de materials, cadires, taules i escenaris, equips de
so, llum, s’ha de fer per registre d’entrada, com a mínim amb
20 dies d’antelació a les dates de l’activitat.

S’aplicarà el 0,1% del pressupost que resulti per a la liquidació provisional de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
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3. Corresponsabilitat de govern. L’aspiració de qualsevol partit polític és governar, posar en pràctica el programa amb el qual s’ha presentat a la societat. Quan els
resultats de les eleccions deixen un escenari en què hi ha
un clar guanyador sense majoria (CiU) i una segona força
ben definida (ERC), el deure amb el poble obliga a cercar
una agenda comuna per fer front a la conjuntura actual i
poder desplegar la major part del programa comú.

Mai l’actualitat havia quedat tan ràpidament desfasada.
Quan vostès estiguin llegint aquest article, segurament
molt del que aquí s’ha intuït, descrit i opinat ja no serà actualitat. És la velocitat vertiginosa en què se succeeixen
els fets darrerament.
Intentarem, doncs, enumerar uns quants punts intemporals, que poc puguin ser reinterpretats o modificats en els
proper dies i que puguin oferir un relat al més fidedigne
d’on som.

4. Paciència, paciència i paciència. En política, com a la
vida, la finalitat no és, no hauria de ser, derrotar l’altre. La
finalitat és resoldre els problemes de l’àmbit públic. Ens
trobem fent funambulisme en una corda molt prima, sotmesa a “l’estira i afluixa” constants de totes les forces polítiques. Hi ha una prioritat que ha de ser font de consens
i d’esforços comuns: la recuperació econòmica. Molta
d’aquesta recuperació passarà per trobar l’encaix de Catalunya davant d’un model, l’autonòmic, que totes les parts
han coincidit a definir com a fracassat i caduc.

1. CiU creix en nombre de vots a Subirats, vora 150
concretament. L’èxit no només recau en el projecte i el
programa nacional del partit. Des del primer moment, el
nostre grup municipal ha treballat incansablement per fer
arribar el missatge clar del projecte nacional de la federació a cada racó del municipi. Hem organitzat xerrades,
col·loquis, debats i hem portat a Subirats figures clau de la
política catalana actual.

En la mesura que siguem capaços de trobar l’encaix de
la nostra Catalunya i, alhora, ens atrevim a governar, no
des de l’exercici comptable, sinó des de la persona com
a centre i eix de la societat, estarem cada vegada més a
prop de la sortida del túnel en què ens trobem.

De la mateixa manera, hem estat allà on ha calgut per fer
escoltar la veu del nostre poble, el projecte del nostre municipi. Hem volgut que Subirats fos present a tots els debats en què pogués tenir incidència.
2. Sovint, la línia més curta entre dos punts no és la línia
recta. La configuració del Parlament de Catalunya pot donar peu a múltiples lectures, sobiranistes, no sobiranistes,
a favor del referèndum i en contra del referèndum, govern
de coalició, govern de consens... L’única veritat, si és que
hi ha una veritat absoluta, és que necessitem un govern. I
un govern fort, capaç de liderar el Parlament davant dels
reptes econòmics, socials i polítics que se’ns presenten.

S’han comès errors en el govern. Segur. Però també s’han
forjat encerts. Siguin quins siguin, sempre amb un comú
denominador: la veritat i la valentia per davant.
Us encoratgem a tots i totes a seguir lluitant dia a dia com
ho aneu fent incansablement des de fa temps. Ens sentim
a prop vostre, perquè som part de vosaltres.
I pel nostre país, que es diu Subirats, no en tingueu el mínim dubte que seguim treballant amb valentia i amb la veritat per davant amb un únic objectiu: que tot el que fem
tingui la persona, et tingui a tu i el bé comú, com a protagonista.

Mai les eleccions s’havien platejat com a finalistes, sinó
com a punt de partida del futur. Quan el president Mas
ens deia “Res serà fàcil, però tot és possible”, es referia
precisament a aquests moments en què res està sent fàcil,
però quan tot segueix sent possible.

Moltes gràcies!
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El camí cap a l’estat propi
Els resultats de les darreres eleccions assenyalen clarament que la majoria de ciutadans de Catalunya volen/volem fer camí cap a l’estat propi a través del dret a decidir,
i nosaltres creiem que el paper dels municipis en aquest
procés és imprescindible.

dels nostres pous, és per això que des de Esquerra vetllarem perquè es respecti el projecte inicial de l’obra.
També cal recordar que les obres de construcció del camp
van causar molèsties i esquerdes a edificis propers. Som
conscients que a hores d’ara no s’ha donat resposta a les
queixes dels veïns. Quant hauran d’esperar aquests veïns
en rebre una resposta?

Esquerra Republicana de Catalunya sempre ha estat pionera i ha tingut els objectius ben definits cap a la independència. Som conscients que ens trobem en un moment
històric per al nostre país i ara més que mai estarem al
costat d’aquells que ens vulguin acompanyar cap a l’estat
propi, cap a la república catalana.

Preguntes que fem a l’equip de govern...
La gent d’Esquerra vam deixar programades una sèrie
d’actuacions a diferents nuclis del municipi amb la corresponent subvenció de les administracions públiques i
voldríem algunes respostes de l’equip de govern:

La gent d’Esquerra creiem que és moment de pensar TOTS
en el país, de llegir correctament els resultats i d’aplicar
les polítiques adients, que al nostre entendre passen per
mantenir amb pas ferm el full de ruta cap el dret a decidir
i fer un gir progressista en polítiques socials, que permetin
redistribuir d’una manera més justa la crisi econòmica.

• Què se n’ha fet, de la pista de Ca l’Avi? Estava programada per al 2012 amb un cost de 90.000 € (aprox.) i una
subvenció de 80.000 € (aprox.). Hem acabat l’any i veiem
que el més calent és a l’aigüera.

Agraïm la participació del veïnat de Subirats i el suport
que ens heu donat el dia 25 de novembre.

• I Cantallops? Encara és hora que s’hi vegi cap moviment.
• La Guàrdia... és l’únic nucli urbà de Subirats que no s’ha
urbanitzat. Costa entendre que el 2012 encara hi hagi
carrers sense asfaltar, sense voreres, sense embornals,
etc. Els veïns tenen dret a tenir uns carrers dignes. Què
pensa fer l’equip de govern? La subvenció de la Generalitat ja està adjudicada i en principi l’obra estava prevista
per al gener de 2013.

Camp de futbol de Sant Pau d’Ordal
S’han acabat les obres del camp de futbol de Sant Pau i
cal felicitar-nos per disposar d’aquesta nova instal·lació.
Cal matisar, però, alguns aspectes importants:
Aquesta obra representa bona part del pressupost
d’aquest any i també del del 2013. Segurament això frenarà un bon nombre d’inversions municipals. No cal dir que
s’haurà d’intentar treure el màxim profit d’aquestes instal·
lacions durant els propers anys.

• I el Consell de Subirats? A l’anterior legislatura, els que
llavors éreu a l’oposició vau insistir molt a activar aquest
consell de participació ciutadana. Porteu un any i set
mesos al govern i encara és hora que es convoqui per
activar-lo.

Un altre aspecte important és el relacionat amb l’ús de
les aigües de reg. El projecte contemplava l’aprofitament
d’aquestes aigües (aigua que s’extreu del pou del Bosquet) i que havia de funcionar un drenatge per recuperar-les i reciclar-les. Subirats és un municipi que no està
sobrat d’aigües i no ens podem permetre malbaratar la

Ens cal dir-vos, finalment, que les dues regidores d’Esquerra, la Carme i la Montse, estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o proposta que vulgueu fer.
Tel. 650 237 288.
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El govern de Subirats augmenta TOTS els impostos i taxes
municipals per a l’any 2013
la resta d’impostos i taxes. Evidentment la nostra proposta
aniria lligada a un descens de les despeses que no considerem necessàries en moments de penúria econòmica,
com podria ser la reducció de la transferència al Patronat
de Turisme de Subirats (actualment és de 40.000 €), paralitzar totes les inversions per al 2013 o reduir partides
com la d’estudis, projectes i valoracions (79.000 €). En
moments excepcionals s’han de prendre mesures excepcionals.

El 29 d’octubre es va celebrar el Ple en què es modificaven les Ordenances Fiscals de Subirats per a l’any 2013.
El resultat de la votació fou que el govern de Subirats (CiU
i PSC) van votar a favor d’apujar tots els impostos i totes
les taxes de cara a l’any vinent; PP i ERC es van abstenir
mentre que APS-CUP vam votar-hi en contra.
El criteri general que ha utilitzat el govern sociovergent
per realitzar els augments ha estat l’augment de l’IPC (al
voltant del 3%), però resulta que també es produiran augments molt superiors, com en la taxa de l’aigua (20%),la
taxa d’escombraries per a les famílies (25%), la matrícula a les escoles bressol (46%) o la taxa de clavegueram
(100%), que és inclosa dins el rebut de l’aigua. Tampoc
podem obviar que, a més a més, s’han creat noves taxes
municipals.

Des d’APS-CUP pensem que el govern municipal de CiUPSC en ocasions tendeix a conduir l’Ajuntament com una
empresa privada. En aquest cas de les ordenances fiscals, han posat l’eix de l’acció a sufragar els dèficits de
les taxes sense tenir suficientment en compte la situació
de les famílies, sobretot les que tenen més dificultats per
arribar a final de mes. Utilitzar avui en dia un criteri com
l’augment de l’IPC (3%) per pujar impostos, en un context
de baixada de sous, està totalment esbiaixat de la realitat
que patim.

La justificació de l’equip de govern ha estat que l’Ajuntament arrossega dèficits importants en cada una d’aquestes taxes, i que els tributs han de pujar si volem mantenir el
mateix nivell de despesa i serveis. El nostre criteri per justificar el vot negatiu ha estat que un moment com l’actual,
de profunda crisi econòmica, de retallades socials, d’augments d’impostos estatals, d’augment d’atur i de congelació o baixada de sous, no és el context més idoni per
pressionar encara més la butxaca del veïnat de Subirats.

També volem reclamar que hem trobat a faltar de l’equip
de govern que no hagi realitzat cap procés de participació i consulta al poble per tractar el tema de la modificació d’impostos, i que en comptes d’explicar-nos al ple el
treball analític realitzat per presentar aquestes variacions,
l’alcalde es dediqués de forma reiterada a parlar del que
fan les CUP en altres municipis del país. I després ens
diuen demagogs a nosaltres.

Durant els anys anteriors a l’actual crisis, l’Ajuntament rebia més subvencions i recaptava una quantitat d’ingressos
considerable, fruit dels impostos lligats a la construcció i
al creixement econòmic. Aquesta situació va permetre que
es pogués augmentar i mantenir un cert nivell de despesa
i serveis locals. Ara, amb la crisi, tot això ha canviat. APSCUP pensem que no podem mantenir el mateix nivell de
despesa que teníem fins ara. En canvi, el nostre govern
municipal ha pujat tots els tributs directes a la població per
compensar la caiguda de la recaptació que hi ha hagut a
causa de la situació econòmica.

Nosaltres teníem la nostra proposta, tenim les nostres idees, però el govern ens va presentar la seva documentació
de 63 pàgines tres dies abans del ple. És obvi que no
necessitaven el nostre vot, és obvi que no necessitaven
acostar posicions.
Des d’APS-CUP volem situar l’economia al servei de les
persones i no les persones al servei de l’economia, i sens
dubte lluitarem i farem el possible perquè això sigui així.
Cometrem errors i tindrem encerts, però ningú no ens podrà acusar mai que no ens hi hem trencat les banyes per
aconseguir-ho.

La nostra proposta de modificació incloïa un descens de
l’IBI, augmentar l’IAE (que paguen les grans empreses),
introduir més mesures de fiscalitat progressiva i congelar
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Una reflexió post electoral
Avui quan escrivim aquest article és 26 de novembre, la
veritable jornada de reflexió per a tots els partits polítics.
Tothom intenta explicitar triomfalismes, interpretacions,
justificacions, extrapolacions, etc. segons li hagi anat la
pel·lícula.

S’ha posat de manifest en poques paraules que el país vol
replantejar la relació amb Espanya, certament, però també
que vol una societat més justa socialment. En això rau l’èxit
i la pujada de formacions d’esquerra que han fet sense
ambigüitats tots dos plantejaments.

A nosaltres, el PSC, no ens ha anat gaire bé, sincerament.
Paguem els plats trencats d’un país que s’ha bipolaritzat
entre l’independentisme amb tots els seus matisos i eufemismes, i l’espanyolisme que va des del més ranci al
reaccionari. Un espanyolisme que ha sabut tocar la fibra
més intuïtiva i sensible de la por de ser exclòs, en una hipotètica Catalunya independent, i que han sembrat en un
discurs, a voltes barroer i trinxeraire, formacions polítiques
com Ciutadans o el PP. Mentre nosaltres, el socialistes,
defensàvem una posició envers les relacions CatalunyaEspanya que intentava ser sensata. I que, finalment, ha
estat difícil d’entendre en un debat de campanya que uns
han radicalitzat i altres han crispat de forma interessada.

En clau d’actualitat local és temps de pressupostos per a
l’any 2013. Un pressupost que creiem que ha de ser curós
amb les necessitats reals del dia a dia de moltes famílies.
Del jubilat, que no entén que li retallin la seva minvada
pensió fent-li pagar d’una o altra forma una part de les seves necessitats sanitàries. Del treballador, que l’obliguen a
treballar amb un sou de quasi explotació, o d’aquell aturat
que ja no té res, o del jove que no troba feina, o del qui havent esmerçat esforç personal i econòmic per preparar-se,
li ofereixen un sou de mileurista o una beca incerta que no
li permet cap esperança de futur.
En aquest sentit, els recursos de l’Ajuntament en aquesta
època són reduïts. I hem de demanar als ciutadans que
siguin conscients d’això. Que fem un exercici de responsabilitat i intentem, entre tots, valorar, per damunt de les
necessitats personals, les col·lectives i prioritàries. Que
pensem, en definitiva, en això tan clàssic que es defineix
com a bé comú entès com a col·lectiu, per damunt del que
ens afecta només a nosaltres i de més a prop. Si voleu
legítim, també, però hi ha necessitats de col·lectius més
desfavorits que han de passar per davant.

També hauríem de ressaltar l’ampli suport a les forces que
lluitem per una consulta sobre el dret a decidir. Però sense
donar un xec en blanc a CiU i la seva política de retallades
per aconseguir aquest objectiu. En el fons, la ciutadania
ha refusat donar plens poders a una formació que ha tirat
endavant una política social de dretes que carrega sobre
els més febles el desgavell econòmic que ha causat la
desencertada política econòmica d’aquests darrers anys.
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No podem perdre més temps:
Catalunya necessita sortir de la crisi
Els resultats dels comicis catalans han de portar el líder de
CiU, Artur Mas, a fer una seriosa i profunda reflexió davant
aquest gran fracàs electoral. Mas va plantejar un plebiscit
sobre el seu lideratge i n’ha sortit molt debilitat, perquè els
catalans el que volen és un projecte per sortir de la crisi, i
no aventures rupturistes que no saben on ens porten, i així
li han fet saber.

Des del Partit Popular seguirem treballant per impulsar
l’economia i garantir l’estat del benestar. Si Artur Mas insisteix en el seu projecte separatista, Catalunya serà ingovernable, estarà en mans d’ERC i tornarem a l’esperit del
tripartit. Passarem d’un mal govern al desgovern, i això és
molt preocupant per a l’estabilitat i per recuperar l’economia catalana.

Mas, amb aquestes eleccions anticipades que ningú demanava, i que només han servit per amagar la seva mala
gestió, ha estat deslleial amb els catalans, als qui fa dos
anys va prometre treballar per sortir de la crisi i ara els
ha intentat portar a la ruptura amb Espanya i a la sortida
d’Europa. I també ha estat deslleial amb qui li estava donant suport, perquè el que és més greu és que Mas ha
convocat aquestes eleccions sense cap raó, ja que tenia
el suport tant del govern d’Espanya com del Partit Popular
a Catalunya en termes polítics. L’avançament electoral a
Catalunya ha perjudicat l’economia catalana i la imatge de
Catalunya i de tot Espanya a l’estranger.

Ara el govern català ha de recuperar el seny i tornar a
les prioritats dels catalans, que són la recuperació econòmica i la creació d’ocupació; els catalans volen menys
separatisme i més feina. Els catalans no es mereixen una
legislatura independentista sinó que els problemes reals
siguin l’objectiu prioritari de la legislatura. Al Partit Popular
la nostra prioritat en aquesta legislatura serà la mateixa,
afrontar la crisi per sortir-ne quant abans millor, recuperar
llocs de feina i crear-ne de nous.
Volem donar les gràcies a tots els que han confiat en el
Partit Popular en aquestes eleccions i que comparteixen
amb nosaltres que la prioritat és sortir de la crisi, i que per
aconseguir-ho hem d’estar junts, per sumar esforços. I a
tots ells volem dir-los que confiïn que ens en sortirem i que
hem de mirar al futur, un futur en el qual des del govern
de l’estat continuaran ajudant Catalunya, col·laborant amb
el govern català perquè puguem superar la greu situació
econòmica que ens afecta a tots, perquè no es pot entendre una Catalunya sense Espanya ni Espanya sense
Catalunya.

D’altra banda tenim la caiguda del PSC en aquests comicis, la qual, sens dubte, ha estat influïda per la manca de
claredat en el seus plantejaments, la seva ambigüitat i la
manca de rigor davant la deriva independentista de CiU,
amb la seva proposta federalista que ha fracassat i s’ha
quedat en via morta. La prova en són els pitjors resultats
de la seva història.
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ORDAL

15 DE DESEMBRE

• A les 19 h, a l’Ateneu Ordalenc, concert de Nadal a
càrrec de la Coral de Sant Sadurní.

ORDAL
• De 10 a 13 h, a la Residència Casa Família El
Cenacle, 2n Pessebre Vivent representat pels
residents.

1 DE GENER

ORDAL

• A les 17.30 h, a l’Ateneu Ordalenc, Festa de Nadal
de l’Esplai Sol Naixent.

• A les 18.30 h, a l’Ateneu Ordalenc, recollida de
cartes pel Patge Reial i espectacle Que comenci la
festa, amb Jaume Ibars.

23 DE DESEMBRE

ORDAL

5 DE GENER

• A les 18.30 h, a l’Ateneu Ordalenc, Entrar per la
porta gran, espectacle de contes a càrrec de Mònica
Pinyol i Ester Parera.

CAN BATISTA, CAN CARTRÓ I CA L’AVI
• A les 19 h, SSMM els Reis Mags de l’Orient
comencen la seva cavalcada a Can Batista,
seguidament, a les 20 h, recorreran els carrers
de Can Cartró i a les 21 h, arribaran a Ca l’Avi,
on després de donar els regals als nens i nenes
repartiran coca i cava a tothom.

26 DE DESEMBRE

CA L’AVI
• A les 18 h i a les 19.30 h, 6è Pessebre Vivent parlat.

CAN ROSSELL

CAN ROSSELL, EL PAGO, CANTALLOPS I
SANT PAU D’ORDAL

• A les 19 h, al Centre Recreatiu, representació de
l’obra de teatre Hotel Muntanyà a càrrec de La
Companyia És Grata.

• A les 17.25 h, arribada de SSMM els Reis Mags
d’Orient a Can Rossell i entrega de regals al Centre.
• A les 19 h, SSMM els Reis Mags d’Orient passaran
pel Pago i, seguidament, per Cantallops. A les 19.30
h, està previst que arribin a Can Rovira.

LAVERN
• A les 19 h, a l’Ateneu, arribada dels Patges Reials
per recollir les cartes dels nens i nenes. Els qui
vulguin acompanyar la carrossa pels carrers de
Lavern poden anar a trobar-la al carrer Antoni
Casanovas.

• A les 20 h, SSMM els Reis Mags d’Orient arribaran a
Sant Pau d’Ordal. Entraran per l’Església i recorreran
els carrers del poble fins al balcó de l’Ajuntament,
on es llegirà el discurs. Després hi haurà galetes, vi i
refrescos per a tothom. Tot seguit, els Reis aniran al
Centre Agrícola per repartir els regals als més petits.

ORDAL

ELS CASOTS I LAVERN

• A les 18.30 h, a l’Ateneu Ordalenc, cagatió popular
amb berenar per a tots els nens.

• A les 18 h, arribada de SSMM els Reis Mags
d’Orient als Casots. En arribar a la Sala del Patronat
Familiar ses Majestats ens donaran la benvinguda
i tot seguit repartiran joguines i regals a tota la
mainada.

SANT PAU D’ORDAL
• A les 12 h, a la plaça Subirats, arribada del Patge
Reial per recollir les cartes dels nens i nenes.

• A les 19 h, arribada de SSMM els Reis Mags
d’Orient a Lavern. En arribar a la Sala de l’Ateneu,
Ses Majestats ens donaran la benvinguda i tot seguit
aniran a portar les joguines casa per casa.

• A les 19 h, al Centre Agrícola, concert de Sant
Esteve a càrrec de la Coral Llebeig.

28 DE DESEMBRE

ORDAL

ORDAL

• A les 17 h, pels carrers del poble, cavalcada de Reis
i tradicional pregó a càrrec de SSMM els Reis Mags
de l’Orient a l’Ateneu.

• A les 16.00 h, a l’Ateneu Ordalenc, gimcana del Dia
dels Innocents, amb la col·laboració de l’Esplai, i
xocolatada.

25, 26, 27 I 28 DE GENER

30 DE DESEMBRE

SANT PAU D’ORDAL

CA L’AVI

• Festa Major amb pregó, cercavila, balls, concerts,
espectacles, cursa de cars, etc.

• A les 18 h i a les 19.30 h, 6è Pessebre Vivent parlat.
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L’entrevista
Mn. Josep
Raventós i Escofet
Els seus inicis com a sacerdot
El meu primer destí com a vicari va ser la parròquia de Sant
Andreu de Llavaneres; més endavant em traslladaren a la de
Santa Agnès de Barcelona, al barri de Sant Gervasi, on les
principals activitats van ser ocupar-me del confessionari i la
fundació de l’escoltisme al barri. Roda el món i torna al born.
Quatre anys després, l’11 d’agost de 1963 vaig prendre possessió com a rector de la parròquia de Sant Esteve d’Ordal,
que en aquell moment depenia encara de la parròquia de
Sant Pere de Subirats; poc després, va ser erigida nova parròquia del Bisbat de Barcelona.
Quins moments recorda especialment rellevants de la
seva vida pastoral a Ordal?
Des dels primers dies de contacte amb el poble, vaig adonar-me de les dues realitats d’aquest poble que minaven les
seves entranyes: la pobresa i la tristesa. La pedregada de
l’any 1962 va afectar molt negativament la vida de nombroses
famílies. Onze emigraren a Barcelona i moltes noies marxaven a fer de minyones a cases benestants de la ciutat comtal.
Vaig sentir que havia de difondre esperança. Vam començar
fundant una associació de veïns, ja que la unió fa la força.
Després es muntà un taller de confecció a la rectoria perquè
les noies no haguessin de marxar. Això era prioritari. I a continuació ens posàrem en el camí del goig i de l’alegria. Sorgiren
els dos gegants, en Jordi i la Montserrat, dotze capgrossos,
i després els ballets. L’Ateneu s’omplia de gom a gom contemplant pel·lícules divertides i educatives. El grup de teatre
Terra Baixa ens delectava amb exquisides representacions.
També les cinc carrosses que muntàrem i passejàrem per les
Festes de la Mercè de Barcelona, mereixedores d’un premi
ben justificat. Una nova primavera va néixer a Ordal, amb
perspectives de prosperitat i d’alegria.
Comptant sempre que en la vida hi ha llums i ombres, penes
i alegries, esdevingué la mort de l’escolanet Martí; sortint de
missa, en travessar la carretera, va ser tacada de sang innocent. Amb posterioritat tot el poble, amb molt d’esforç i coratge, construí un pont elevat al poble, el pont d’en Martinet.
Estem ja a l’any 1971, quan el bisbe auxiliar de Barcelona,
mossèn Josep Capmany, em digué: ets rector de Sant Pere
de Subirats amb la condició que en facis la restauració. I això
donà un tomb a la meva vida.
Els orígens de les residències El Cenacle i La Font Santa.
El projecte de la residència de La Font Santa començà el 1974
quan l’amic Lluís Martí Bosch, president nacional d’Auxilia,
em comunicà que calia construir una casa de colònies per a
disminuïts físics i mentals sense barreres arquitectòniques a
cada regió (en aquell moment només n’hi havia una a Galícia)
i que a Catalunya voldrien fer-la a Subirats.
Finalment, després de superar nombrosos obstacles, el dia 2
de setembre del 2002 el cardenal de Barcelona va beneir la
residència.
La història d’El Cenacle és ben diferent. Nasqué per evitar
que alguns avis continuessin vivint sols. La primera casa familiar dels avis, la vam construir a la rectoria, amb paletes

Vaig néixer a Ca l’Eudald, a Sant Pere Molanta (Olèrdola), el dia 13 de març de 1930. Fill de l’Eudald i de
la Carme. Érem quatre germans. El dia de la meva
Primera Comunió vaig rebre una forta inspiració
d’entrar al seminari. L’any 43 vaig entrar a la Conreria i quatre anys més tard vaig prosseguir estudis
al Seminari de Barcelona per ser ordenat el 17 de
desembre del 1954. Entre el grup de 27 seminaristes
ordenats hi havia mossèn Joan Déu, que va ser rector de la parròquia de Sant Pau d’Ordal.

d’Ordal i voluntaris. Es van condicionar els baixos de l’edifici
i 12 habitacions a la part posterior. Al juny del 1981 mossèn
Jaume Armengol va poder beneir solemnement El Cenacle i
aquella mateixa tarda hi entraven els tres primers avis.
Quina és la feina que creu que han de fer les parròquies
cristianes en el món d’avui? Com veu el futur de l’Església
davant la crisi, la general i la de vocacions?
Ens cal recuperar “La bellesa de la fe i el goig del seu anunci”, tal com diu la carta pastoral del bisbe. Bellesa i goig són
dues carències greus del nostre món que afecten el treball,
l’economia, la cultura, la convivència quotidiana, les relacions
institucionals... La nostra Església no està exempta d’aquestes carències.
Com ha de ser avui un capellà de poble?
Un capellà és una persona que Jesús ha escollit per procurar
fer el mateix que va fer ell i el que faria avui. Jo mateix tinc el
compromís de treballar tant com puc amb entusiasme i il·lusió
a la nostra parròquia, la vinya del Senyor. Amb deu anys ja
llaurava la vinya, ara ho faig d’una altra manera: adobo la terra
amb la Paraula de Déu. Penseu que Jesús és un excel·lent
“tastavins”.
A banda de la feina pastoral, la realitat de Subirats, ric en
patrimoni cultural, m’ha portat a editar diverses publicacions
que han fet que el Diccionari d’història de Catalunya em reconegui com a historiador (volum III, pàgina 213).
Què li demana vostè a Déu?
La meva pregària essencial és la Santa Missa, que celebro
cada dia amb goig i fervor. Durant els 68 anys de sacerdoci
com a mínim he celebrat 21.170 misses.
I Déu li demana alguna cosa a vostè?
Des de la meva ordenació sacerdotal m’he compromès a fer
sempre la voluntat del Pare. L’amor és entrega, donació, com
més i millor, perquè l’altre sigui ben feliç.
Des de la cova de Betlem us desitjo que sigueu molt feliços i
que visqueu en pau.

Si voleu llegir l’entrevista ampliada, la podeu consultar a la pàgina: www.subirats.cat

