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GENT GRAN I
BENESTAR SOCIAL

TURISME

Estimular la ment amb
jocs d’avui i de sempre

Webcam a l’estació de
Lavern

Finalitzen les obres de la pista poliesportiva
de Ca l’Avi

Dades d’interès
TELÈFONS D’INTERÈS

HORARIS D’ATENCIÓ
AL PÚBLIC

MUNICIPI
Emergències_________________________112
Ajuntament___________________________938 993 011
Avaries Aigües_______________________900 878 583
Cementiri i Parròquia d’Ordal___________938 179 233
Cementiri i Parròquia de Lavern________938 993 077
Consultori Mèdic d’Ordal______________938 179 086
Consultori Mèdic de Sant Pau__________938 993 361
Consultori Mèdic de Lavern____________938 994 267
Farmàcia d’Ordal_____________________938 179 107
Farmàcia de Sant Pau_________________938 993 003
Patronat de Turisme de Subirats________938 993 499
Residència Castell de Subirats_________937 431 040
Residència El Cenacle (Ordal)__________938 179 028
Associacions
Ateneu Agrícola de Lavern_____________938 994 170
Ateneu Ordalenc______________________938 179 076
Centre Agrícola de Sant Pau___________938 993 394
Fundació Pro Penedès________________938 170 588
Escoles
Llar d’infants de Lavern________________938 994 211
Llar d’infants d’Ordal__________________938 179 777
Llar d’infants de Sant Pau______________938 993 393
Escola Subirats (Lavern)_______________938 993 302
Escola Montcau (Ordal)________________938 179 132
Escola Sant Jordi (Sant Pau)___________938 994 723
Escola Intermunicipal de Sant Sadurní___938 912 061
Taxis
Xavier Anglada_______________________619 144 943
Autocars Vendrell_____________________938 922 544
669 776 868

AJUNTAMENT
Dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dissabte, de 9 a 13 h (visites concertades i registre)
SERVEIS SOCIALS
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dilluns, de 10 a 13 h: treballadora social
Dimarts i dijous, 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
DEIXALLERIA
Dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h
Dissabte, de 9 a 14 h
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

COMARCA

ENGINYER MUNICIPAL
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dimecres, de 17.30 a 19 h
Dissabte, de 10.30 a 14 h

Consell Comarcal de l’Alt Penedès______938 900 000
Bombers de Vilafranca________________938 922 080
CAP Alt Penedès_____________________938 915 400
Creu Roja de Vilafranca________________938 915 300
Delegació d’Hisenda de Vilafranca______938 923 112
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès_____938 180 440
ITV de vehicles agrícoles______________977 393 715
ITV de Vilafranca______________________938 923 311
Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní____936 570 050
Mossos d’Esquadra de Vilafranca_______936 570 010
Registre Civil de Vilafranca_____________938 199 222
Registre de la Propietat de Vilafranca___938 172 845

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
ferranplanasvilanova@gmail.com
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
Altres dies (visites concertades)
2

Índex / Editorial

TELS. D’INTERÈS / HORARIS
2
D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
ÍNDEX / EDITORIAL

3

GOVERNACIÓ

4

TERRITORI
Urbanisme

4

Medi ambient

7

POBLE
Esports

9

Sanitat i Igualtat

11

Gent Gran i Benestar Social 13
Ensenyament

16

Racó de les escoles

17

Especial horaris transports 20
Cultura

22

Patronat de Turisme

23

Joventut

24

Participació d’Entitats

25

RESUM DE PLENS

29

GRUPS MUNICIPALS
CiU

42

ERC

43

APS-CUP

44

Lluís Ràfols, regidor
socialista no adscrit

45

PP

46

AGENDA CULTURAL

47

L’ENTREVISTA

48

Edita:
AJUNTAMENT DE SUBIRATS
Maquetació i disseny:
Gràfiques del Foix SL - Vilafranca

Editorial

Índex

59 desembre 2013

Benvolguts veïns i veïnes:
En aquestes dates 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 del nostre municipi millori per avançar
tots junts i aconseguir recuperar la il·lusió i les quotes de benestar
d’anys passats.
Com cada any l’Ajuntament, d’ençà que es va establir la llei d’“equilibri pressupostari”, al Ple de desembre aprova el pressupost per a
l’exercici de l’any següent. Un pressupost ajustat a les necessitats
del municipi i que compleix amb aquesta llei d’“equilibri pressupostari”, regla bàsica que tot Ajuntament ha de complir si no vol ser
intervingut per l’Administració de l’Estat espanyol.
El pressupost ha d’anar d’acord amb els ingressos municipals. Al
Ple del novembre es van aprovar les ordenances municipals i cal
dir que la majoria d’impostos i taxes no s’han tocat ni se’ls ha aplicat l’IPC, en taxes sobre la brossa, les llars d’infants, etc. En el cas
de l’IBI (Impost de Béns Immobles) hi ha hagut un petit ajust, però
que estaria per sota el 2%, i l’única taxa que ha pujat ha estat la de
l’aigua, ja que els paràmetres per connectar la xarxa amb Aigües
Ter Llobregat han pujat, així com la tarifa elèctrica, necessària per
al bombament del pou de l’aigua.
El pressupost ha de tenir un equilibri entre els ingressos i les despeses, és important complir amb la regla de l’estabilitat per poder
gaudir d’independència municipal i poder administrar els nostres
recursos ordinaris tal i com s’ha vingut fent al llarg de la democràcia, per tal de no córrer el risc de ser intervinguts i poder així gaudir
d’aquesta autonomia que ens permet nodrir un seguit d’entitats o
participar en la subvenció de serveis deficitaris, o no obligatoris,
que serien exclosos si no es complís l’equilibri pressupostari.
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 gran part.
Per altra banda, és bo saber que el nostre Parlament de Catalunya
aquest any ha aprovat uns pressupostos per al 2014 i no ha prorrogat els pressupostos com l’any anterior; d’entrada és una bona
notícia per als ajuntaments i municipis, però molts sabem que són
uns pressupostos als quals els calen més de 2.000 milions d’euros
per ser equilibrats, i que aquest equilibri s’aconsegueix venent patrimoni o bé cedint la concessió de serveis. Esperem que la situació
de la Generalitat millori, que no sigui imprescindible la venda o les
concessions de serveis a mans del sector privat, ja que en la gestió
privada s’afavoreixen altres interessos que no són el bé comú. Però
és també cert que la Generalitat actual està donant sortida a una
situació a la qual alguns no van posar la solució quan tocava i es va
gastar allò que no es podia, i que ara cal que tots, fins i tot els ajuntaments, deixem de rebre part d’antigues ajudes o subvencions.
És bo reconèixer el paper que està fent la Diputació de Barcelona, que si bé no pot suplir la Generalitat de Catalunya, en aquest
mandat, cosa que no feia en mandats anteriors, esta finançant i col·
laborant amb ajudes al tercer sector, ajudes a les llars d’infants que
la Generalitat no pot afrontar, i aporta diners del Programa Xarxa
per afrontar serveis municipals; sense aquest suport hauria estat
molt difícil afrontar dèficits, com els de les llars d’infants, nosaltres
sols.
Per acabar, espero i desitjo que quan rebeu la revista el nostre Parlament ja hagi estat capaç de posar data a la pregunta tan esperada, i que la pregunta s’hagi fet amb el
màxim consens. És molt important com
es fan les coses, i de moment ho estem
fent de la millor forma, demanant que sigui la democràcia el fil conductor. Ara cal
que com a catalans no ens perdi el que
volem.
I ara sí, i per últim, agrair l’esforç que feu
com a veïns de Subirats en el dia a dia,
desitjar-vos prosperitat i molt bones festes.
Pere Pons i Vendrell
L’alcalde
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Ordenances fiscals 2014
En el cas de la primera s’ha incrementat en 1,5%. Aquest
increment bé justificat per la pèrdua de dues partides importants del pressupost d’ingressos per al 2014: 102.000
euros de Fecsa i 90.000 euros d’una subvenció que es
rebia a través de la Diputació. Malauradament s’ha d’incrementar l’IBI per poder complir amb la Llei d’estabilitat
pressupostària i evitar així la possible intervenció de l’Estat.

Al Ple celebrat en data 28 de octubre d’enguany, es van
aprovar les ordenances fiscals per a l’exercici 2014.
Quan un equip de govern estudia els possibles impostos i
taxes que s’hauran d’aplicar a l’any següent, està forçosament obligat a pensar en l’elaboració del pressupost. En
més d’una ocasió, se sent a parlar que les ordenances fiscals i el pressupost s’haurien de portar al plenari el mateix
dia, cosa totalment inviable per raons de calendari.

Quant a la taxa de l’aigua, s’ha agut d’incrementar en un
9,5% de mitjana en el sector domèstic, fet justificat pel
dèficit existent des de fa molts anys amb l’empresa concessionària Cassa. Amb aquest augment s’intenta reduir
l’esmentat dèficit.

El que queda clar és que quan es confecciona el pressupost, tècnicament parlant, han de quedar molt clares les
ordenances que s’han d’aplicar.
Enguany tot l’equip de govern tenia molt clar de no incrementar els impostos i les taxes. Els motius són obvis: en
l’exercici passat ja es van incrementar per ajustar i disminuir el dèficit fiscal, l’augment considerable dels impostos
estatals, en particular l’IRPF, i la crisi sistèmica que ha afeblit econòmicament moltes famílies.

Tal com dèiem, les altres taxes es mantindran igual, i en
alguns casos es reduiran.
La voluntat política de l’equip de govern és la reducció
sistemàtica tant d’impostos com de taxes, sense, per això,
perdre la visió general d’un pressupost per al 2014 que,
per auster que sigui, ha de complir amb la Llei d’estabilitat
pressupostària i els serveis han de quedar degudament
coberts.

La majoria s’han congelat, fins i tot alguna s’ha reduït, exceptuant-ne dues: l’IBI i la taxa de l’aigua.

Regidoria
d’Urbanisme

Arranjament del camí de Can Rossell a la
urbanització Can Rossell

S’han acabat els treballs de condicionament del camí entre el poble de
Can Rossell i la urbanització del mateix nom amb un resultat molt satisfactori, ja que el canvi que ha suposat entre l’abans i el després ha estat
molt notable.

pedrís que te la funció de passarel·la
quan l’aigua de pluja empleni la llera.
En resum, ha quedat un camí que
segur que comptarà amb molts admi-

A més de l’amplada i dels materials
amb què s’ha tractat tot el recorregut
–material de pedrera compactat i formigó pintat amb sulfur de ferro per integrar-se a l’entorn–, les perspectives
paisatgístiques que s’han aconseguit
són realment molt agradables i a més
es poden gaudir des de petites àrees
de repòs que fan de mirador on s’han
disposat uns bancs de pedra natural.
És destacable que a l’inici del camí,
per la part de la urbanització, s’ha recuperat una antiga bassa excavada
a la pedra que recull aigua de pluja,
que fa anys es feia servir com a safareig, i que a l’altre extrem, per la part
de Can Rossell poble, per tal de poder travessar la riera s’ha disposat un
4

radors i que passa a integrar-se a la
nostra xarxa rural. El cost final de les
obres d’arranjament ha estat el previst de 22.919,82 euros, IVA inclòs.
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Reparació de la xarxa de
clavegueram a Lavern
Va ser detectada una important fuita d’aigües de claveguera a sota
de les escales de la Fontclara i s’hi ha fet una intervenció amb caràcter d’urgència. Es tracta d’una claveguera que recull una part
important dels desguassos del nucli de Lavern i que, per assentament del terreny o bé per enfonsament de les escales, es va trencar.
La intervenció ha suposat reposar el tram malmès de la claveguera
i alhora s’ha desmuntat un important talús de muret de pedra seca
que es reposarà així que hagi estat consolidat l’assentament del
nou tram substituït.

Nova zona de jocs infantils a la urbanització Casablanca
Ha estat finalitzada la instal·lació del recinte destinat a jocs
infantils ubicat a la zona verda de Casablanca Nord, al costat
del local social.
Es tracta d’un recinte tancat sobre la nova explanada que es
va obrir entre el pou i el local social, de forma que tota la zona
verda sigui una única peça amb possibilitat de fer-hi diverses
activitats; a més, s’ha eliminat la caseta de fusta i la tanca que
hi havia al costat del pou i s’han reordenat els arbres.
Els jocs instal·lats al nou recinte són en part recuperats de la
placeta dels costat de la carretera i en part nous, i compten
amb un gronxador doble –amb cadireta per a nadons–, un tobogan, un balancí i dos cavallets, tot això envoltat per una tanca de fusta amb dues portes; la proximitat al local social i el fet
de trobar-se en una zona lliure de vehicles afavoreix un esbarjo
segur i tranquil, tant per a la mainada com per a pares i mares.
En properes etapes s’aniran completant els espais amb papereres, bancs i tanques de fusta per delimitar les diverses
plataformes del conjunt, fins aconseguir-ne la total integració.

Explanació de la futura plaça dels Casots
A rel de l’elaboració del planejament general es va detectar al poble dels Casots la necessitat d’un espai de
reunió social adequat per a l’ús del veïnat.
Amb la gestió del POUM s’han aconseguit per al poble
uns terrenys amb bona situació i amb pendent suau
que són aptes per urbanitzar-hi una plaça.
L’octubre d’enguany s’ha realitzat la primera fase de
l’obra, consistent en l’explanació de la major part
d’aquests terrenys.
En fases posteriors es podrà pavimentar parcialment i
s’hi instal·larà mobiliari urbà i de joc infantil, per tal de
millorar progressivament l’espai per desenvolupar-hi
els actes populars veïnals.
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Condicionament del pont de la carretera BV-2428
a Sant Pau d’Ordal
Han estat motivades per la necessitat d’adaptació a les
normes de seguretat viàries vigents per al trànsit sobre
ponts i viaductes, on cal disposar d’una protecció adequada per evitar la sortida de la via dels vehicles quan
travessen aquestes infraestructures i a la vegada evitar els
danys als vianants que hi puguin passar.
S’han disposat tubs galvanitzats sobre ancoratges metàl·
lics fixats sobre unes jàsseres de formigó armat que s’han
executat a la llosa mateixa el pont, de forma que aquesta
ha resultat considerablement reforçada com a suport dels
tubs que fan de contenció dels possibles impactes dels
vehicles i de protecció dels vianants.
A més, ha estat substituït el paviment asfàltic de rodadora
per un altre de baix nivell sonor i s’ha repinta tota la travessia i els trams previs al pont per tal d’aconseguir reduir la
velocitat dels vehicles en un tram que requereix una velocitat moderada.

Per part de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona s’han portat
a terme unes obres d’adequació del pont de la carretera
BV-2428 a Sant Pau d’Ordal.

Agraïm a l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació
l’esforç i el resultat de la intervenció.

Nova pista poliesportiva a Ca l’Avi
Ja es troba en funcionament la
nova pista poliesportiva que s’ha
construït a Ca l’Avi i que ha executat l’empresa Voracys S.L.
Es tracta d’una pista de 44x22 metres formada per un paviment de
formigó que es troba il·luminada
amb quatre projectors situats en

dues columnes, envoltada per una
tanca de ferro galvanitzat i amb
una xarxa darrere de cada porteria.
Es podrà utilitzar per practicar-hi el
bàsquet, el futbol sala i el patinatge.
Per accedir a la pista s’ha fet un
camí amb formigó pintat de color
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terra que compta amb fanals d’enllumenat públic i que comença al
costat de la plaça de Sant Joan i
arriba fins la pista, on en una plataforma lateral s’ha disposat una font
i on és previst que es pugui també
posar un mòdul portàtil per fer-lo
servir de magatzem.
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Funcionament de les depuradores
Una estació depuradora és
una instal·lació industrial dissenyada i construïda per tractar les aigües residuals procedents del municipi i retornar
l’aigua tractada al seu medi
natural (rius, rieres o mar) en
unes condicions que permetin
garantir el correcte desenvolupament dels éssers vius.

Regidoria
de Medi
Ambient

Les estacions depuradores situades al municipi de Subirats són instal·lacions de petites dimensions que presenten les següents etapes:
• Pretractament: Aquesta unitat de procés té la finalitat de
triar i retirar aquells sòlids que són transportats per les
aigües residuals, com ara sorres i residus de desbast
(tovalloletes, palets de les orelles, petits plàstics...). La
manera de destriar aquests residus de l’aigua residual és
mitjançant processos físics (reixes).

tes tòxics, com ara gasoil, olis, residus vínics, dissolucions
alcohòliques... Per aquesta raó, és de vital importància,
evitar abocar a la xarxa del clavegueram totes aquestes
substàncies.
Un abocament d’aquesta naturalesa genera greus problemes a les depuradores i crea que la depuradora funcioni
en males condicions, posant en perill la qualitat de l’aigua
tractada.

• Tractament biològic: Aquesta unitat de procés consisteix
en l’eliminació de les restes dissoltes en l’aigua un cop
s’ha fet el pretractament. El procediment es basa en la
utilització dels microorganismes presents a l’aigua residual mateixos. Els microorganismes es “mengen” aquestes restes i, per tant, “netegen” les aigües residuals.
Posteriorment, mitjançant uns dipòsits anomenats decantadors, els microorganismes són separats de l’aigua
tractada i retornats al tractament biològic.
Finalitzada aquesta etapa, l’aigua ja pot ser retornada al
sistema en condicions que permetin la vida dels éssers
vius presents al medi natural.

Tot i que, en general, la població de Subirats no presenta
problemes d’abocaments de forma reiterada, sí que darrerament han sorgit problemes al nucli d’Ordal i al polígon
de Can Bas per la presència de gasoil, en el primer cas, i
de residus vínics, en el segon cas.
És per aquesta raó que es demana la màxima col·laboració
per part de la població a l’hora d’evitar abocar a la xarxa
de clavegueram certs productes anteriorment comentats.

Com es pot apreciar a l’explicació anterior, el sistema de
tractament de les depuradores del municipi de Subirats
són únicament tractaments biològics (s’utilitzen microorganismes per realitzar la depuració de l’aigua). El fet que
l’eina principal del procés siguin éssers vius genera que
el sistema sigui molt sensible a abocaments de produc-

En cas de necessitar desprendre’s de residus d’aquesta
naturalesa, es demana als particulars que els entreguin a
la deixalleria en recipients correctament senyalitzats. En el
cas de les empreses, caldria gestionar-ho mitjançant un
gestor autoritzat.

VARIACIÓ DELS HORARIS DEL PORTA
A PORTA PER A DIES FESTIUS
Els següents dies festius NO hi haurà recollida:
✺ Dimecres 25 i dijous 26 de desembre
✺ Dimecres 1 de gener
✺ Dilluns 6 de gener
A canvi, la recollida de REBUIG + ORGÀNICA a tot el
municipi es realitzarà:
✺ Dimarts 24 i divendres 27 de desembre
✺ Dijous 2 de gener
✺ Dimarts 7 de gener
7
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CONSIDERACIONS SOBRE EL NOU SISTEMA DE
RECOLLIDA PORTA A PORTA DE LA FRACCIÓ VEGETAL
A partir del mes de novembre de 2013, els nuclis de població de Subirats tenen una
recollida de la poda i restes vegetals llenyoses amb sistema porta a porta.
FUNCIONAMENT: Els veïns interessats en aquest servei hauran de recollir prèviament un
sac especial a l’Ajuntament. En el cas de restes vegetals de mida petita, caldrà dipositar-les als sacs, i en el cas de branques caldrà fer-ne feixos i lligar-los. Cada divendres hi
haurà recollida de la poda, previ avís a l’Ajuntament (com a màxim el dimecres anterior),
dia que hauran de deixar davant de l’habitatge el sac amb les restes vegetals i/o feixos
de branques perquè se’ls puguin passar a recollir. El funcionament serà similar a la recollida d’andròmines.
Després d’unes setmanes de funcionament, es creu convenient fer les següents consideracions en relació a l’ús del servei:
- NO OMPLIR MOLT ELS SACS: Han de ser manipulables (entre dos operaris els han de
poder aixecar i buidar). És millor deixar dos sacs mig plens, que no pas un de sol però
molt ple.
- NO ARROSSEGAR ELS SACS PLENS: Són sacs resistents, però no cal arrossegar-los
ja que llavors es poden trencar, i la idea és que puguin ser reutilitzats diverses vegades.
- NO ABUSAR DEL SERVEI: Grans quantitats de branques i restes vegetals, cal dur-les
directament a la deixalleria.

Comencem a preparar la Festa del Medi Ambient 2014...
Des del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Subirats ja estem
començant a planificar la següent edició de
la Festa del Medi Ambient per a la primavera
vinent.

S
E
T
L
MO

Ajuntament
de
Subirats

Per aquest motiu demanem la vostra collaboració. Podeu enviar suggeriments, comentaris, propostes... a: mediambient.subirats@diba.cat.

S

IE
C
À
R
G

Així mateix, si algú està interessat a tenir-hi un estand (amb algun tipus de vincle amb el medi
ambient: productes artesans i ecològics, una associació o entitat amb inquietuds mediambientals,
tallers o espectacles, etc.), també pot contactar amb nosaltres i ho estudiarem.
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Bon paper de l’escaladora subiratenca
Marieta Cartró al Campionat de Catalunya
d’Escalada

Marieta Cartró, veïna dels Casots
i experta escaladora, ha quedat
sotscampiona al Campionat de Catalunya d’Escalada en Bloc, celebrat a Igualada. També ha estat sotscampiona al Campionat
de Catalunya d’Escalada de Dificultat, celebrat a Sant Cugat
del Vallès, i segona classificada a la Copa Catalana d’Escalada en Bloc (diverses proves).
A la classificació al Campionat d’Espanya ha acabat en sisena posició d’escalada en bloc i setena a la Copa d’Espanya
d’Escalada de Dificultat.
Marieta fa molts anys que es va iniciar en el món de l’escalada i que competeix. Podeu seguir la seva carrera esportiva al
seu blog personal: http://tufa-tufa.blogspot.com.es.

Gran ambient a la Cursa de les Caves de Lavern Subirats
Més de 310 corredors es van inscriure a la tercera edició de la Cursa de les Caves de Lavern Subirats, xifres
d’inscripció que es mantenen per segon any consecutiu.
Cal destacar que aquesta edició no va aparèixer la pluja
que ens va acompanyar en anys anterior, tot al contrari, la
cursa va transcórrer amb molta calor i el públic va poder
gaudir del paisatge subiratenc.
Els guanyadors en la cursa de 10 km van ser, en categoria masculina, Manuel Torres i, en categoria femenina,
Ana Belén García. Els primers municipals van ser Esteve
Casas i Núria Baqués, i els locals Eduard Suñén i Yolanda
Munné.
A la cursa de 5 km, en categoria masculina el guanyador va ser Sergio Garcia, i en categoria femenina Alícia
Bergadà. El primers classificats municipals van ser Enric
Prats i Laida Queral, i els locals Adrià Salvà i Judit Casanovas. Es pot consultar tota la classificació i veure les fotografies de la cursa al blog http://cursacaves.wordpress.
com.
Podeu llegir la crònica de la cursa del convidat especial,
el periodista d’esports de TV3 Xavier Bonastre, a: http://
www.lavern.cat/la-cursa.
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 d’ampolles de cava, vi, coques del forn
de Lavern, copes, samarretes, vals de descomptes, etc.
Un any més cal destacar la col·laboració de tots els
voluntaris, tots els veïns i les veïnes de Lavern, l’ADF
Subirats i Protecció Civil, i felicitar l’organització per un
esdeveniment que es va consolidant dins del calendari
esportiu municipal.
9
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VI Pedalada els Rocallons a Sant Pau d’Ordal
El proper 2 de febrer de 2014, a les 9,30 h del matí, el club ciclista Rocallons, amb la col·laboració de la
Regidoria d’Esports, celebra la sisena edició de la PEDALADA ROCALLONS, amb sortida i arribada a Sant
Pau d’Ordal.
Es tracta d’una pedalada de muntanya amb una dificultat mitjana-alta, un recorregut aproximat de 30 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.000 m, que transcorrerà pels camins i les trialeres de la serra d’Ordal i
l’entorn de Sant Pau.
Com cada any, en finalitzar la pedalada es procedirà a l’entrega de trofeus als guanyadors de les diferents
categories i obsequis per a tots els participants, a més del sorteig de diferents lots de productes de Subirats.
Més informació a www.manjisoft.com.

Millores a les instal·lacions esportives del municipi
A banda de les petites reparacions i la posada en marxa
de les instal·lacions esportives
a l’inici de temporada, aquest
any 2013, gràcies a una subvenció atorgada per part de la
Diputació de Barcelona per a
condicionar les instal·lacions i
elements esportius a la normativa actual, s’han instal·lat unes
planxes de protecció en un dels
córner del camp de futbol de
Sant Pau d’Ordal i s’han instal·
lat unes porteries d’F7 al camp
de futbol de Can Cartró.

Cursa Solidària País del Cava 2013
Més de 1.700 persones van participat el passat 27
d’octubre a la setena edició de la Cursa Solidària País
del Cava, que un any més ha recorregut els poc més
de 13 quilòmetres que separen Vilafranca del Penedès

i Sant Sadurní d’Anoia, la major part dels quals passen
pel terme municipal de Subirats. Gràcies a les aportacions econòmiques dels corredors per participar a la
cursa s’ha batut el rècord de recaptació amb 15.166
euros, gairebé 3.000 euros més que a l’edició anterior.
Com ja és habitual, els beneficis de la cursa es destinaran a la Marató de TV3 que aquest any estarà dedicada
a la investigació de les malalties neurodegeneratives.
Com ja es va fer a l’edició anterior, la Cursa Solidària
País del Cava d’enguany ha tingut una doble vessant
solidària. A més de recollir fons per a la Marató de TV3,
també s’han recaptat queviures per a la Fundació Banc
dels Aliments, amb un total de 550 quilos.
Des de l’Ajuntament de Subirats agraïm la solidaritat i
la col·laboració de tots els veïns del municipi, tant els
que van participar activament a la cursa, com els que
van fer la seva aportació en aliments.
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Francesc Munné,
campió de Catalunya de ral·lis de muntanya
El subiratenc veí de Lavern Francesc Munné s’ha proclamat campió d’automobilisme del Campionat de Catalunya en la modalitat
de monoplaces. Aquesta era la segona temporada que participava
en aquesta modalitat, en la qual ha guanyat cinc de les set proves
del campionat.
Pilot amb molta experiència en el món dels ral·lis de muntanya, venia de guanyar sis vegades el campionat de turismes amb un cotxe
molt inferior a la resta de participants de la seva categoria, fet que
va ser determinant perquè la marca “Demon Car” es fixés en ell la
temporada passada i el fitxés per desenvolupar el seu monoplaça,
que ja el primer any va estar a punt de proclamar-se campió.
Aquesta temporada, amb el monoplaça en constant evolució per
estar a l’alçada de les altres marques referents de la categoria, ha
aconseguit el seu primer campionat, demostrant ser un pilot excepcional i evidenciant tota la confiança que van dipositar en ell,
revaloritzant la marca que el va fitxar i fent un monoplaça competitiu i guanyador.
Francesc treballa i desenvolupa el monoplaça amb corredors de
molta experiència i molt coneguts com són en Dani Solà i en Nani
Roma.
Cal destacar la gran estima i el reconeixement que el nostre pilot
subiratenc rep dins del món dels ral·lis al nostre país i també fora
de Catalunya, per exemple a llocs com Albacete, Múrcia o les Illes
Balears, on és convidat sempre per participar, sent un reclam molt
important per al públic assistent.
Alhora volem agrair-li la deferència de promocionar el municipi de
Subirats, ja que al seu vehicle porta els adhesius “Subirats, capital
de la vinya” i “Patronat de Turisme de Subirats” de forma totalment
desinteressada.
Moltes felicitats, Francesc!

Regidoria
de
Sanitat i
Igualtat

25 de novembre: Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència envers les Dones

L’ a n y
1 9 9 9 ,
l’Assemb l e a
General
de
les
Nacions
Unides va designar el 25 de novembre com el Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència envers les
Dones.
La violència contra les dones i les nenes constitueix un problema de proporcions pandèmiques. Almenys una
de cada tres dones al món ha patit
maltractaments, ha estat forçada a
mantenir relacions sexuals o ha sofert
algun tipus d’abús al llarg de la seva
vida.

Per això totes les institucions públiques de Catalunya, el govern de la
Generalitat, les diputacions i les entitats municipalistes hem consensuat,
com cada any, un manifest per tal de
poder incidir en la necessària implicació individual de totes les persones
de la nostra societat en l’eradicació
de la violència masclista i, conjuntament, construir ponts perquè les properes generacions vagin perdent els
referents d’una cultura violenta enfront d’una altra que promogui noves
formes de relació entre les dones i els
homes, basades, fonamentalment,
en el respecte a la vida i als drets humans.
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Aclariment sobre el sistema de copagament dels
medicaments
tadania ha d’abonar per adquirir un medicament de la
farmàcia amb recepta.

Sovint s’adrecen ciutadans als consultoris municipals,
generalment persones grans, per demanar informació
sobre el sistema de copagament dels medicaments,
que ja fa un any que està en funcionament. És per
aquest motiu que hem pensat fer un aclariment per
intentar resoldre els dubtes que es puguin generar al
respecte.

Si fins aleshores els jubilats i pensionistes tenien, en
general, gratuïtat en l’adquisició de medicaments amb
recepta mèdica del CatSalut, amb l’entrada en vigor
de la nova llei, el pagament o no dels medicaments es
determina segons el nivell de renda dels ciutadans i els
seus beneficiaris; establint uns topalls màxims mensuals:

El Reial decret llei 16/2012 de mesures urgents per
garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut,
estableix canvis en l’aportació econòmica que la ciu-

Persones que estan treballant

Pensionistes

Rendes inferiors a 18.000 €/any

40% del preu del medicament

10% del preu del medicament
(límit màxim 8,14 €/mes)

Rendes entre 18.000 €/any i
100.000 €/any

50% del preu del medicament

10% del preu del medicament
(límit màxim 18,32 €/mes)

Rendes superiors a 100.000 €/any

60% del preu del medicament

60% del preu del medicament
(límit màxim 61,08 €/mes)

Queden exempts del pagament d’aquesta aportació
les persones i els seus beneficiaris que estiguin en alguna de les situacions següents:

cepta mèdica del CatSalut. Per tant, la medicació dispensada en un hospital no és objecte de copagament.
Un ciutadà es pot negar a pagar?

• Persones afectades de síndrome tòxica.

No s’hi pot negar. L’aportació econòmica que li correspon és condició obligatòria per accedir a la prestació
farmacèutica.

• Persones amb discapacitat en els supòsits que preveu la seva normativa específica. Persones perceptores de rendes d’integració social.

Si una persona forma part d’un col·lectiu exempt o bé
ha arribat al límit màxim mensual que té assignat com a
pensionista, com ho sap el farmacèutic?

• Persones perceptores de pensions no contributives.
• Persones en atur que han perdut el dret a percebre el
subsidi d’atur, mentre continuï aquesta situació.

El farmacèutic, gràcies a la targeta sanitària individual
i als sistemes d’informació, té tota la informació sobre
del percentatge d’aportació sobre el preu del medicament que li correspon, l’aportació acumulada satisfeta
durant el mes, així com el seu límit màxim a pagar en el
cas dels pensionistes. També sap si pertany a un dels
col·lectius exempts.

• Persones que reben tractaments derivats d’accidents
de treball i malaltia professional.
Els mutualistes i classes passives de MUFACE, MUGEJU i ISFAS abonaran el 30% del preu del medicament.
Preguntes freqüents:

Si un ciutadà no està d’acord amb el percentatge d’aportació econòmica que té assignat, on es pot adreçar?

El copagament farmacèutic s’aplica a tot tipus de medicaments?
Sí, sempre que s’hagin prescrit amb una recepta oficial del CatSalut i el producte prescrit estigui finançat
públicament.

Haurà d’anar al seu consultori on l’informaran del seu
nivell d’aportació i comprovaran que les seves dades
d’assegurament siguin les correctes. Si, tot i així, continua estan en desacord amb l’aportació assignada, li
facilitaran un imprès per tal que formalitzi el motiu del
desacord. Des del mateix consultori es tramitarà l’imprès a la regió sanitària del CatSalut corresponent.

En el cas dels medicaments que es dispensen a l’hospital de manera ambulatòria, també s’ha d’abonar el
copagament?
El copagament farmacèutic només s’aplica als medicaments dispensats en una farmàcia mitjançant una re-

On puc rebre més informació de tot el procediment?
Trucant al 061, CatSalut Respon.
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Novembre de xerrades per a gent gran

Al novembre la Regidoria de
la
Gent
Gran de
Subirats
va
organitzar
dues xerrades amb el suport de la
Diputació de Barcelona.
El dijous 14 de novembre, a les antigues escoles de Sant Pau d’Ordal,
es va parlar sobre els subministraments a la llar (aigua, llum i gas).
Durant la sessió es van detallar i explicar els continguts de cadascuna
de les factures que paguem relacionades amb aquests subministraments i es va donar informació sobre què cal fer en cas d’avaria o de
qualsevol altra incidència. A més a

més, es van comentar algunes de
les estafes més freqüents per mirar d’evitar l’engany a les persones
grans i es van donar consells molt
útils per a l’estalvi.
El dijous 28 de novembre una doctora va desplaçar-se a Can Cartró

per explicar què hem de tenir en
compte a l’hora de comprar, subministrar o emmagatzemar medicaments, en una xerrada sota el títol
Ús i abús dels medicaments. Durant la sessió també es va fer un repàs de diversos medicaments que
havien estat molt populars i que actualment no es comercialitzen.
Tot i anar destinades especialment
a gent gran, les dues xerrades eren
obertes a tothom i se’n va fer ressò
a les cartelleres del municipi. Els
temes que es van tractar van despertar força interès entre els assistents i per això el contingut de les
xerrades s’ha continuat treballant
amb alguns dels assistents a les
sessions d’estimulació cognitiva
del programa de dinamització de
gent gran.

Cicle de xerrades per a la gent gran de l’Alt Penedès
va projectar la pel·lícula L’exòtic Hotel Marigold, i a continuació va tenir lloc una sessió de cinefòrum dirigida pel
psicòleg Dani Borrell per parlar de L’alegria de viure.

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb la col·laboració
dels ajuntaments de Vilafranca i Sant Sadurní d’Anoia, ha
organitzat una cicle de xerrades a nivell comarcal adreçat
a la gent gran.

El cicle comarcal va finalitzar el dimecres 27 de novembre amb la xerrada Cuidem-nos bé, a càrrec de la doctora
Montserrat Folch, metgessa i nutricionista de l’Institut VilaRovira de la Clínica Teknon i col·laborada del programa Els
divendres de TV3, que es va fer a les Bodegues Torres, al
municipi de Pacs del Penedès.

La primera xerrada es va celebrar el dimarts 5 de novembre, al matí, al Vinseum de Vilafranca. Va començar amb
la presentació del protocol contra els maltractaments a la
gent gran. A continuació, un grup de persones grans de
la comarca van llegir en veu alta els relats del llibre Tracta’m bé, editat pel Consell Comarcal del Solsonès, acompanyats per un professor de l’Escola Municipal de Música
Maria Dolors Calvet, de Vilafranca. Després va començar
una xerrada sobre Les eines jurídiques, institucionals i socials que existeixen en relació amb els maltractaments a la
gent gran, a càrrec de Jordi Muñoz, advocat i membre de
l’Associació per a la Investigació dels Maltractaments cap
a la Gent Gran (EIMA).

Des del Consell Comarcal s’ha convidat tots els casals i
les associacions de gent gran de l’Alt Penedès a participar
en aquest cicle. Un petit grup de representats del nostre
municipi van poder gaudir d’aquesta activitat.
Cal recordar que per poder participar en aquestes activitats el contacte directe és la dinamitzadora de la gent
gran, qui us informarà de totes les propostes per a gent
gran que s’organitzen al municipi. Podeu posar-vos en
contacte amb ella trucant a l’Ajuntament, al 93 899 30 11.

El divendres 15 de novembre, al matí, Sant Sadurní va
acollir la segona de les xerrades al Casal d’Entitats. Es
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“Apropa’t a la diversitat”: properes activitats
Des del projecte “Apropa’t a la diversitat” que es desenvolupa des de l’Àrea de Benestar Social, amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona, s’està treballant per dur a terme un seguit d’activitats durant el
primer trimestre del proper any 2014.

desconegut, a càrrec de l’entitat Equalmón. També hi
ha prevista la presentació del conte Les flors del Sàhara. Contes per la pau al Sàhara, amb la col·laboració
de l’Associació Acaps Wilaia Alt Penedès.

Del 13 al 17 de gener està previst commemorar la Setmana de la Solidaritat, amb un seguit d’activitats en
col·laboració amb les escoles locals, entre les quals es
podrà gaudir de l’exposició fotogràfica El Marroc, el veí

Durant el mes de febrer el realitzarà una xerrada sobre Usos i consums àrabs-islàmics, i al mes d’abril es
planteja fer un taller de manualitats associat a la diada
de Sant Jordi.

Grup de Suport i Ajuda Mútua (GSAM) de Subirats
El mes d’octubre passat es va inaugurar a Subirats el programa de Grups de Suport Emocional i d’Ajuda Mútua
(GSAM), adreçat a les persones cuidadores no professionals.

suport psicològic i d’intercanvi d’experiències i ajuda mútua entre persones cuidadores.

Aquest programa, que ofereix l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, s’ha implementat conjuntament amb l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament
de Subirats, amb l’objectiu de donar suport i acompanyar
els cuidadors/es de persones amb dependència.

La cura de persones en situació de dependència pot generar necessitats d’informació, d’acompanyament, de suport psicològic o de relació amb altres que es troben en la
mateixa situació. Per això, l’objectiu dels grups és evitar la
sobrecàrrega de la cura i aprendre a cuidar-se a si mateix,
fer front a la soledat i l’aïllament i disminuir l’estrès.

El Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) ofereix, amb el suport d’un psicòleg, un espai de relació, de

El programa té una durada de 10 sessions d’una hora i
mitja i està hi participen entre 9 i 14 persones.

Subirats participa en la trobada de dinamització per a
gent gran a Santa Fe del Penedès
El divendres 11 d’octubre passat, un grup de veïns i
veïnes de diferents nuclis de Subirats, junt amb la dinamitzadora de la gent gran del municipi, van participar a
la Jornada “Compartim tot coneixent-nos”, celebrada a
Santa Fe del Penedès i organitzada des del programa
de dinamització de gent gran de la Diputació de Barcelona. La delegació de Subirats, que era encapçalada pel vicepresident del Subigran, el senyor Amadeu
Esteve, i per la regidora de Gent Gran Isabel Esteve,
va compartir la Jornada amb representants de 23 municipis del Penedès, l’Anoia i el Baix Llobregat que participen en el programa de dinamització de gent gran.
La Jornada va servir per clarificar les tasques i els reglaments de funcionament dels casals i les associacions de gent gran, i per posar en valor el programa de
dinamització instaurat al municipi des de fa uns anys.
A més, es van poder compartir experiències i punts
de vista sobre la manera de fer de cada municipi en
aquests aspectes. Finalment, es van presentar una
sèrie de recursos materials per estimular diversos aspectes mentals i motors en la gent gran, que durant el

mes de novembre van voltar pels diferents nuclis de
Subirats.
El prop d’un centenar de persones que hi van participar en total, representants d’associacions de gent
gran, regidors, alcaldes, treballadors socials i dinamitzadors dels municipis que participen al programa van
valorar la sessió molt positivament.
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Estimular la ment amb jocs d’avui i de sempre
Aquesta tardor el programa de dinamització de gent gran ha comptat
amb la cessió de tres baguls de jocs
propietat de la Diputació de Barcelona. Aquest recurs s’ha utilitzat per treballar l’estimulació cognitiva amb la
gent gran que assisteix habitualment
als tallers quinzenals, que s’organitzen a vuit nuclis del municipi des de
la Regidoria de la Gent Gran. Aquestes activitats responen a les categories de jocs per moure el cos, per
moure el cap i jocs tecnològics. A la

primera categoria, s’hi inclouen jocs
de punteria, precisió, agilitat i equilibri com ara la granota, el diàbolo, la
balança... Per moure el cap es van
usar jocs com ara les dames xineses,
el Memori, l’Othello, l’Uno o el Rummikup. I finalment, l’apartat tecnològic incloïa diverses consoles com ara
la Wii i tauletes. En general, l’activitat
ha estat molt ben rebuda pels participants perquè han pogut descobrir
jocs nous i retrobar-se amb jocs de la

15

infància, alhora que han passat una
estona molt divertida.
Com ja és sabut, els jocs són molt
útils per fer treballar no només el cos,
sinó també la ment (agilitat, memòria, estratègia...) i també les habilitats
socials com ara la companyonia i la
negociació. La bona acollida de l’activitat fa que es valori la possibilitat de
repetir-la més endavant amb la complicitat de les escoles del municipi i
els joves.

Poble
Què sabem de l’aula d’estudi de la ZER
Subirats?
Regidoria
d’Ensenyament

• És per a tots

Tots hi teniu cabuda sempre i quan respecteu les
normes de convivència i
respecte entre persones.

• S’hi poden fer moltes coses
És un espai agradable on podeu
- Passar una estona remenant llibres i revistes.

anys. Guixar, pintar, retallar, doblegar… és fer
malbé els materials.

- Llegir un llibre.

Hi ha alguns serveis, però, que s’han de pagar, com les impressions, que tenen un preu
de 0,20 €.

- Consultar unes dades a l’enciclopèdia.
- Navegar per internet.
- Utilitzar els ordinadors per fer treballs.

• Dóna un carnet

- Demanar ajuda al personal de l’aula d’estudi
per trobar informació sobre algun tema en
particular.

Per poder accedir a l’aula d’estudi només cal
tenir el carnet.

- Imprimir un treball.
• Té personal al vostre servei

• És de tots

El personal de l’aula us donarà un cop de mà
quan no trobeu el que vulgueu o quan no tingueu molt clar per on començar a buscar el
que us interessi, demaneu-los ajuda.

L’aula d’estudi és un servei públic pagat amb
els impostos dels ciutadans. Tots en som propietaris i també responsables; si tots la cuidem, la tindrem amb més bones condicions.
• No s’ha de pagar

• Permet navegar per internet

Es pot gaudir de tot el que hi ha sense gastar
diners.

Als espais reservats hi ha ordinadors per fer
consultes a internet. Per tenir-hi accés cal ensenyar el carnet i tenir l’autorització dels pares.

Els materials que trobeu a la sala són molt
cars; no els maltracteu per tal que altres infants també en puguin fer ús durant molts

HORARI I LLOCS
Escola Montcau: Dimarts de 17 a 19 hores i dijous de 14 a 15 hores
Escola Subirats: Dimecres de 14 a 15 hores i divendres de 17 a 19 hores
Escola Sant Jordi: Dimarts de 14 a 15 hores i dijous de 17 a 19 hores
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RACÓ DE LES ESCOLES
Escola Subirats de Lavern
Let’s do Arts and Crafts… a l’Escola Subirats!
El títol d’aquest article defineix perfectament el concepte principal del projecte del qual us volem parlar a continuació. De
fet, és el mateix títol que li vam donar al projecte. “Anem a fer
plàstica!”, però en anglès. I d’això es tracta! L’objectiu principal del projecte de llengües estrangeres de l’Escola Subirats és
que els alumnes adquireixin una bona competència en llengua
anglesa. I és que, amb aquest projecte, hem volgut dinamitzar l’ensenyament-aprenentatge d’aquesta llengua, tot donant-li
una funcionalitat de comunicació no lingüística.
Des de sempre, la nostra escola ha estat molt conscient de la
necessitat d’ampliar les hores de contacte dels alumnes amb
la llengua anglesa, perquè considerem que una educació plurilingüe afavorirà el seu desenvolupament cognitiu, personal i
social; i tenim molt clar que el coneixement i l’ús d’una llengua
estrangera parteix sempre d’un coneixement i un ús oral previ
d’aquesta llengua. És per això que volem que els alumnes de
l’escola l’aprenguin mitjançant un procés natural d’immersió.
Això els facilita l’aprenentatge i, el que encara és més important,
els ajuda a entendre aquesta llengua com una eina de comunicació necessària dins de l’aula. Deixen de veure-la com quelcom “estrany” que només utilitza la mestra per dirigir-se a ells, i
a poc a poc comencen a veure com a “normal” el fet d’utilitzar-la
ells a classe. A partir d’aquest moment, és quan van perdent la
vergonya i la por a equivocar-se.
L’any 2009 vam iniciar el projecte “Let’s Do Arts & Crafts!” a
cicle superior, un projecte ambiciós i valent que volia donar un
pes específic a la llengua anglesa, com a llengua de comunicació en una àrea no lingüística. Des d’aleshores fins al dia d’avui,
hem anat ampliant i millorant el projecte, fent que hi participessin els alumnes de tercer i quart. A més, des de l’inici del projecte teníem clar que volíem sol·licitar i possibilitar la participació
de persones de parla anglesa en la vida activa de l’escola, i
d’aquesta manera acostar als nostres alumnes, d’una manera
més directa i real, l’ús de la llengua anglesa.
Durant el primer any vam rebre la visita dels pares d’alguns
alumnes d’origen anglès i americà, que van explicar-nos contes
en anglès. També va venir a fer-nos una sessió d’escultura la
Leslie, una escultora anglesa que viu aquí a Lavern. El segon
any vam dur a terme una experiència única i que va resultar
molt profitosa per als alumnes. Vam tenir la sort de comptar amb
una “auxiliar de conversa” a l’escola durant tot el curs, la Camille, provinent d’Anglaterra. L’objectiu de la seva estada entre
nosaltres era que actués com un reforç dins de l’aula per als
alumnes, i que parlés amb ells únicament en anglès. La Camille participava activament a les classes d’arts i també a les
d’anglès, ajudant els alumnes en les activitats, incitant-los a
mantenir converses amb ella, organitzant algunes sessions ella
mateixa, preparant-nos activitats relacionades amb els costums
del seu país... i en qualsevol activitat que s’organitzés a l’escola.
La seva integració va ser tan positiva, que fins i tot va venir amb
nosaltres de colònies. Va resultar un aprenentatge molt enriquidor per a tots els alumnes de l’escola, ja que tots, en un moment
o altre, van compartir experiències amb ella. I, a banda, també
va ser una experiència molt enriquidora per als mestres i per a
17
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la mateixa Camille. És quelcom que ens agradaria poder tornar
a repetir un altre any.
Aquest curs passat, també vam comptar amb la presència
d’una persona provinent, aquest cop, dels Estats Units, el Drew,
cosí d’uns exalumnes de l’escola. En aquest cas, la seva estada
va ser més breu, uns dos mesos. Però va participar activament
a les classes, de la mateixa manera que feia la Camille. Parlava
amb els alumnes, organitzava activitats i jocs per a ells, compartia les activitats de l’escola amb ells. És per això que aquest
curs la repetirem. Estem pendents de l’arribada d’un noi, un altre cosí dels mateixos exalumnes de l’escola, que també farà
una estada aproximada d’un mes amb nosaltres, per compartir
el màxim de temps amb els nostres alumnes, i ajudar-los en la
sempre difícil tasca de deixar-se anar... i parlar en anglès.
Actualment, estem recollint els fruits d’un aposta arriscada i observem com els alumnes de l’escola han millorat moltíssim en
aquesta àrea i com, a poc a poc, la llengua anglesa va formant
part del seus registres habituals.
Així doncs, “Let’s do Arts!”, no?

RACÓ DE LES ESCOLES
Escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal
L’Escola Sant Jordi va participar el 6 de novembre del
2013 al Fòrum d’Escoles Verdes de Vilanova i la Geltrú.
Tres representants de cicle superior de l’escola van
anar a presentar el projecte de la caseta del pati de
l’escola, que hem fet tot l’alumnat des de P3 fins a sisè,
el professorat, les famílies i l’Ajuntament.
Aquest és el resum de la seva ponència:
El projecte de la caseta es va començar a pensar l’any
2012 i s’ha realitzat durant el curs passat i aquest.
Un dia uns nens i unes nenes van fer una cabana a
l’hora del pati, amb troncs, ceps, caixes i fang. Els
mestres els van dir que ho desmuntessin perquè al pati
no es podia fer fang, però ells se sentien molt malament. Llavors els mestres van pensar que podríem fer
una caseta de tovots com les dels ibers, amb el sostre
de canyes i de fang.

Les canyes, les vam anar a buscar a sota el pont del
poble, les vam tallar amb tisores de podar i ens les vam
emportar amb un remolc enganxat a un tractor.
Els de cicle superior vam fer una entrevista a l’arquitecte de l’Ajuntament, que ens va ensenyar com prendre les mides al lloc on l’havíem de construir. Els fonaments, els vam fer tots els nens i totes les nenes des
de P3 fins a 6è.

Primer de tot, per grups, vam imaginar el plànol de la
caseta. El vam dibuixar i un cop fet vam fer les maquetes en paper i la que vam triar la vam fer amb volum, de
suro pintat amb pintura feta de terra.

El dia de la festa de Sant Jordi vam fer una cerimònia
per posar la primera pedra i quan vam acabar la cançó
Obre els ulls, vam llegir uns desitjos per a la caseta.

Per fer la caseta necessitàvem exactament 336 tovots i
canyes per al sostre i vam organitzar uns tallers, primer
de nens i després amb les famílies.

A vegades els caps de setmana vénen els pares paletes a posar els tovots i ara JA FALTA MOLT POC PER
ACABAR-LA!

Els tovots els vam fer amb aigua, terra i palla. Primer
barrejàvem l’aigua, la terra i la palla fent que quedés
com una massa, llavors omplíem una galleda i ho posàvem en un motlle que tenia forma de totxo i ho deixàvem assecar.

Agraïm a tots els participants que ens han ajudat a fer
realitat el somni de la construcció de la caseta.
Vinca Albert, Mireia Espín i Guillem Mallofré
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RACÓ DE LES ESCOLES
Escola El Montcau d’Ordal
A l’Escola El Montcau vam celebrar
la castanyada.
A infantil va venir l’àvia Castanyera,
molt divertida i amb ganes que els
nens i les nenes aprenguessin moltes coses.

Si tot va bé aquesta serà l’última vegada que us escriurem des de
l’antiga Escola El Montcau, per tant hem pensat que seria bonic fer
un petit collage de l’escola vella, tot esperant que al proper número
de la revista ja us puguem mostrar imatges del nou equipament.

A cicle inicial van preparar una exposició sobre la tardor.

A la tarda tots els nens i les nenes
vam anar a celebrar la castanyada
a la plaça de la Creu.
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TRANSPORTS PÚ
AUTOBUSOS
LÍNIA VILAFRANCA - SANT SADURNÍ 1090 / AUTOCARS VENDRELL
LÍNIA 1090 A
Sant Sadurní

A1 8:15

A5 11:35
FEINERS

DISSABTE

La Caixa

8:15

11:35

8:45

Can Bas

8:20

11:40

Vilafranca

8:33

11:53

FEINERS

8:45

A3 09:35

A4 11:15
FEINERS

FEINERS-Escolars

DISSABTE

Banc Sabadell + Hospital

Vilafranca

9:35

11:15

Hospital

13:15

8:50

Can Bas

9:48

11:28

14:43

13:28

9:00

Sant Sadurní

9:53

11:33

14:48

13:33

FEINERS-Escolars

A7 14:30
14:30

12:15

LÍNIA VILAFRANCA - ORDAL 1091 / AUTOCARS VENDRELL
LÍNIA 1091 B

B2 8:45

B8 15:50
FEINERS

DISSABTE

B6 12:20

B9 18:30

B10 20:00
FEINERS

DISSABTE

DISSABTE

Cantallops

8:45

15:50

7:45

Vilafranca
Estació Bus

12:20

18:30

20:00

11:00

12:30

Ordal

8:51

15:56

7:51

Sant Cugat

12:30

18:40

20:10

11:10

12:40

El Pago

8:56

16:01

7:56

Sant Sebastià

12:35

18:45

20:15

11:15

12:45

Sant Pau

9:00

16:05

8:00

Lavern

12:40

18:50

20:20

11:20

12:50

Lavern

9:03

16:08

8:03

Sant Pau

12:44

18:54

20:24

11:24

12:54

Sant Sebastià

9:08

16:13

8:08

El Pago

12:50

19:00

20:30

11:30

13:00

Sant Cugat
Vilafranca

9:12

16:17

8:12

Ordal

12:55

19:05

20:35

11:35

13:05

9:26

16:31

8:26

Cantallops

13:01

19:11

20:41

11:41

13:11

Hospital + Sports Bar

FEINERS

7:45

FEINERS

FEINERS

11:00

12:30

BUS INTERURBÀ SUBIRATS (de dilluns a divendres, excepte l’agost) / AUTOCARS VENDRELL
LÍNIA 1092
Sant Sadurní Pau Casals
Sant Sadurní Parada Inter
Can Batista
Ca l’Avi
El Pla del Penedès
Puigdàlber (cruïlla)
Can Cartró
Polígon de Can Bas
Estació de Lavern
Lavern - Cal Pubill
Sant Pau - Parada bus
Cantallops - Cal Massana
La Muntanya Rodona
El Pago
Ordal
La Serra
El Pago
Can Rossell
Urbanització Can Rossell
Els Casots
Castell Subirats
RENFE Sant Sadurní
Sant Sadurní Pau Casals

s3 8:30
8:30
8:32
8:37
8:45
—
—
8:51
8:57
8:59
9:00
9:03
9:10
—
9:14
9:18
9:19
9:21
9:26
9:30
9:34
9:40
9:46
9:48

s5 15:05
15:05
15:07
15:12
15:19
15:25
15:30
15:34
15:40
15:42
15:43
15:46
—
15:53
15:57
16:01
16:02
16:03
16:08
16:12
16:16
—
16:26
16:28

LÍNIA 1092
Sant Sadurní Pont Romà
RENFE Sant Sadurní
Castell Subirats
Els Casots
Urbanització Can Rossell
Can Rossell
El Pago
Ordal
La Serra
El Pago
Cantallops - Cal Massana
La Muntanya Rodona
Sant Pau - Parada bus
Lavern - Cal Pubill
Estació de Lavern
Polígon de Can Bas
Can Cartró
Puigdàlber (cruïlla)
El Pla del Penedès
Ca l’Avi
Can Batista
Sant Sadurní Parada Inter
Sant Sadurní Pau Casals

s1 6:32
—
—
—
—
—
—
—
6:32
6:33
6:36
—
—
6:39
6:40
6:41
6:43
—
—
—
6:46
6:54
6:59
7:01

s2 7:08
7:03
7:05
—
7:12
7:16
7:22
7:26
7:31
7:32
7:35
7:38
7:41
7:46
7:49
7:51
7:54
7:59
8:02
8:06
8:12
8:19
8:24
8:26

s4 13:32 s6 20:38
13:32
20:38
13:34
20:40
13:41
20:47
13:47
20:53
13:51
20:57
13:57
21:03
14:01
21:07
14:04
21:12
14:05
21:13
14:08
21:16
14:11
21:19
14:14
21:22
14:19
21:27
14:22
21:30
14:24
21:32
14:27
21:35
14:32
21:40
—
—
—
—
—
21:45
14:41
21:53
14:46
21:58
14:48
22:00

LÍNIA CAN CARTRÓ - VILAFRANCA / HISPANO IGUALADINA
Can Cartró - Vilafranca
Can Cartró - Vilafranca

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS TOT L’ANY
7:10
Vilafranca - Can Cartró
DISSABTES FEINERS TOT L’ANY
7:25 i 8:30
Vilafranca - Can Cartró

12:25 i 20:00
12:30 i 19:30

ÚBLICS SUBIRATS
LÍNIA CA L’AVI - BARCELONA / AUTOCARS HILLSA
DIMARTS FEINERS EXCEPTE SETMANA SANTA, NADAL I DE L’1 DE JULIOL AL 14 DE SETEMBRE
Ca l’Avi - Barcelona

7:32

Barcelona - Ca l’Avi

19:00

LÍNIA CASABLANCA - GELIDA / AUTOCARS HILLSA
Casablanca - Renfe Gelida
Casablanca - Gelida
Casablanca - Renfe Gelida
Casablanca - Gelida

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS TOT L’ANY
6:39, 16:20, 18:20 i 20:38 Renfe Gelida - Casablanca 9:00, 16:05, 18:05 i 21:05
6:39, 9:15, 12:09, 16:20,
9:05, 9:25, 12:20, 16:10,
Gelida - Casablanca
18:20 i 20:38
18:10 i 21:10
DISSABTES FEINERS TOT L’ANY
—
Renfe Gelida - Casablanca
10:10, 14:55 i 22:10
9:22
Gelida - Casablanca
10:13, 12:56, 14:58 i 22:13

LÍNIA CASABLANCA - SANT SADURNÍ / AUTOCARS HILLSA
Casablanca - Sant Sadurní
Casablanca - Sant Sadurní

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS TOT L’ANY
9:36, 12:31 i 21:17
Sant Sadurní - Casablanca
DISSABTES FEINERS TOT L’ANY
10:21 i 13:04 i 15:06
Sant Sadurní - Casablanca

6:30, 12:00 i 20:24
9:10

LÍNIA SANT PAU D’ORDAL I ORDAL - BARCELONA / SOLER I SAURET
L57 SUBIRATS - BARCELONA (Francesc Macià) LABORABLES
Parada 1: N340 - km 1.221
Parada 2: Pl. Subirats - Camí del Bosquet
Parada 3: El Pago - Ctra. Barcelona
8:35 i 21:20
Parada 4: N340 - km 1.225,2
Parada 5: Av. Barcelona, 1
L50 SUBIRATS - BARCELONA (Collblanc) DISSABTES
Parada 1: N340 - km 1.221
Parada 2: Pl. Subirats - Camí del Bosquet
Parada 3: El Pago - Ctra. Barcelona
10:50 i 20:50
Parada 4: N340 - km 1.225,2
Parada 5: Av. Barcelona, 1
L50 SUBIRATS - BARCELONA (Collblanc) DIUMENGES I FESTIUS
Parada 1: N340 - km 1.221
Parada 2: Pl. Subirats - Camí del Bosquet
Parada 3: El Pago - Ctra. Barcelona
11:20 i 20:50
Parada 4: N340 - km 1.225,2
Parada 5: Av. Barcelona, 1

L57 BARCELONA (Francesc Macià) - SUBIRATS LABORABLES
Parada 1: Av. Barcelona, 4
Parada 2: N340 - km 1.225,2
Parada 3: El Pago - Ctra. Barcelona
19:45
Parada 4: Sant Pau
Parada 5: N340 - km 1.221,1
L50 BARCELONA (Collblanc) - SUBIRATS DISSABTES
Parada 1: Av. Barcelona, 4
Parada 2: N340 - km 1.225,2
Parada 3: El Pago - Ctra. Barcelona
09:15 i 19:15
Parada 4: Sant Pau
Parada 5: N340 - km 1.221,1
L50 BARCELONA (Collblanc) - SUBIRATS DIUMENGES I FESTIUS
Parada 1: Av. Barcelona, 4
Parada 2: N340 - km 1.225,2
Parada 3: El Pago - Ctra. Barcelona
9:30 i 19:15
Parada 4: Sant Pau
Parada 5: N340 - km 1.221,1

Rodalies
LAVERN – BARCELONA
LABORABLES
05:56, 06:11, 06:26, 06:41,
06:56, 07:11, 07:41, 07:56,
08:56, 09:56, 10:56, 11:56,
12:56, 13:56, 14:56, 15:56,
16:56, 17:56, 18:58, 19:28,
20:04, 21:04, 22:04

IMPORTANT:

DISSABTES I FESTIUS
06:52, 07:52, 08:22, 08:52,
09:14, 09:52, 10:14, 10:52,
11:14, 11:52, 12:14, 12:52,
13:14, 13:52, 14:14, 14:52,
15:14, 15:52, 16:15, 16:52,
17:14, 17:52, 18:17, 18:52,
19:14, 19:52, 20:14, 20:52,
21:23, 21:52

BARCELONA - LAVERN
LABORABLES
05:28, 06:48, 07:18, 07:49,
08:18, 09:20, 10:18, 11:18,
12:18, 12:48, 13:18, 14:18,
15:18, 15:47, 16:19, 17:18,
18:18, 18:48, 19:18, 19:48,
20:03, 20:18, 20:48, 21:03,
21:18, 21:48, 22:34, 23:18

DISSABTES I FESTIUS
06:40, 07:25, 07:43, 08:25,
08:43, 09:25, 09:43, 10:25,
10:43, 11:25, 11:43, 12:25,
12:43, 13:25, 13:40, 14:25,
14:43, 15:25, 15:43, 16:25,
16:43, 17:25, 17:43, 18:25,
18:43, 19:24, 19:43, 20:25,
20:55, 22:13, 23:18

Aquests horaris han estat comprovats en data 15-11-2013.
Recomanem consultar els horaris contactant directament amb les companyies o accedint al web municipal
www.subirats.cat/transports-publics
Autocars Vendrell: 938 922 544
Hispano Igualadina: 902 292 900
Autocars Hillsa: 938 912 561
Soler i Sauret: 936 325 133
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Regidoria
de
Cultura

Fa
molt
poc que
hem tancat
la
novena
edició del
Subirats
Ta s t a ’ l .
Per primer cop i a demanda dels
restauradors presents l’any passat, ho hem allargat a dos dies. El
temps ha estat fred, en especial el
dissabte, en què un cel mig emboirat va mantenir la fredor persistent,
que tot i millorar cap al migdia amb
alguna ullada de sol, segurament
va frenar la presència de visitants.
El diumenge millorà considerablement el temps i la plaça es va omplir en un dia assolellat i un ambient
de ple complet que va durar fins
ben passades les 3 de la tarda.
El balanç, l’hem de reconèixer positiu, la presència de més cavistes
que l’edició passada va ser notable i només hi van faltar tres caves
dels que són al nostre territori. Hem
d’agrair també la presència dels
restauradors que hi van venir, tot i

Subirats Tasta’l 2013
afany de lucre i de finalitat social,
completant un viu mosaic retrat del
nostre municipi .
En un cantó, un taller infantil de
globoflèxia i xapes entretenia els
menuts i Ona Penedès-Subirats
emetia puntual informació de les
jornades.
En el contrapunt festiu la Batucada
de Sitges va portar ritme al dissabte, i al migdia assolellat del diumenge l’alegria jovenívola del grup
Sense Sal va oferir un esplèndid
concert del seu estil personal.

que si n’hi hagués hagut algun més
hauria estat millor i potser en algun
cas ens hauria agradat una oferta
de plats més assortida.
Encomiable la presència d’artesans, melmelades, forns de pa,
olis, embotits ecològics, mel i artesanies diverses, Patronat de Turisme, l’ANC, l’ADF i entitats sense

Cal revisar i millorar, cal parlar
amb tots els implicats i mirar de
repartir les despeses promocionals d’aquesta fira. L’Ajuntament i,
darrere d’ell, el poble de Subirats
hi posem tot l’esforç econòmic i de
personal; cal, però, i és de justícia
demanar més implicació dels participants directes en una proporció
justa i assumible que hem de trobar
de forma consensuada. Aquest és
el nostre repte de futur i de sostenibilitat.

Subirats/Sant Sadurní, 250 anys de camins separats
llarg del proper any trobades que abastin tots els estrats
de la població civil.

L’any que ve es compleixen 250 anys de la segregació
de Sant Sadurní d’Anoia del municipi de Subirats. La parròquia de Sant Sadurní de Subirats es va separar el 1764
de las altres tres parròquies, Sant Pere de Subirats, Sant
Pere de Lavern i Sant Pau d’Ordal, amb les quals formava
el territori de l’antiga Universitat de Subirats.

Amb la col·laboració del CESS (Centre d’Estudis Sadurninencs) i del CESUB (Centre d’Estudis de Subirats) que
realitzaran la recerca, l’exposició de la part històrica i l’edició d’un opuscle sobre el fets, i les regidories de Cultura
d’ambdós ajuntaments, es programaran al llarg de l’any tot
d’actes que han de comptar amb la participació d’entitats
de tots dos municipis.

Un rerefons de plets, dissensions i discussions econòmiques que venia d’anys van finalitzar amb una “Real Cédula
de Separación” i l’Acta de justícia efectiva, que van donar
independència de govern a Sant Sadurní, que aleshores
va canviar la terminació del seu nom pel d’Anoia actual.

Una exposició itinerant que explicarà els fets de fa 250
anys també passejarà per Subirats i Sant Sadurní.
Grups excursionistes, corals, grups de teatre, clubs esportius, grups de danses populars, bastoners, geganters,
bestiari festiu, grups de foc, etc., i darrere d’ells ateneus i
centres culturals participaran en actes diversos a tots dos
municipis.

Avui, dos segles i mig després, en una societat ben diferent de la del 1764, la relació de convivència entre els
dos municipis és estreta, amb llaços familiars, econòmics,
comercials i de serveis, i una xarxa de carreteres moderna connecta els dos municipis i queda lluny el traumàtic
trencament.

A mig gener es presentarà el programa d’activitats i es
donarà el tret de sortida. Des de l’Ajuntament de Subirats
aquesta Regidoria de Cultura convida a els subiratencs i
subiratenques a participar en tots aquests esdeveniments.

Volem des dels ajuntaments dels dos municipis commemorar l’efemèride i, des de l’amistat i la col·laboració, fer al
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Webcam Estació Lavern

Patronat
de
Turisme

El Patronat de Turisme de
Subirats ha situat una càmera
web panoràmica a l’Estació
Vitivinícola de Lavern, seu de
l’Oficina de Turisme de Subirats.

Ara visitant la pàgina web
www.turismesubirats.cat es
poden observar en viu els canvis en el paisatge vitivinícola a les diverses èpoques de l’any. S’apreciarà el clima,
fenòmens meteorològics impactants, la sortida del sol, els
colorits capvespres, el moviment dels núvols, entre altres
aspectes, a la Capital de la Vinya. La imatge està enfocada cap a les vinyes de la plana del Penedès, però també
permet veure el pas dels trens de rodalies en primer terme.

reforçar l’objectiu de promocionar l’enoturisme a Subirats
i el Penedès.

Es pot observar la seu del Patronat de Turisme, a l’edifici de l’estació de tren de rodalies de Lavern-Subirats, i el
TGV o AVE al fons, una singularitat que permet visualitzar
el compliment d’horaris del ferrocarril.

La iniciativa s’emmarca dins l’estratègia de difusió dels
atractius turístics a les xarxes socials com Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, YouTube o Foursquare, entre la quinzena de perfils actualitzats, i el blog incorporat a la pàgina
web www.turismesubirats.cat, que supera les 3.500 visites
mensuals.

La imatge també és a la pàgina web de webcams turístiques de tot el món Webcams.travel i l’aplicació per a
smartphones o telèfons mòbils intel·ligents WorldView per

Subirats a la ràdio i la televisió
Les activitats relacionades amb els nostres fruits de la
terra –préssec i raïm– tenen cada cop un ressò més
ampli gràcies a la difusió dels mitjans de comunicació.
Mercat del Préssec d’Ordal
Un cop entrada la tardor i amb el Mercat del Préssec
d’Ordal ja finalitzat, es pot fer balanç de l’aparició als
mitjans de comunicació. Es constata la presència que
ha tingut a la premsa, com per exemple el reportatge
sobre l’enoturisme a La Vanguardia, i la cobertura de la
televisió amb TV3 i Penedès TV, o promocionant el cicloturisme amb I love Penedès, però sobretot destaca
la difusió a la ràdio.
Les emissores de ràdio on que van fer ressò del Mercat
del Préssec són Onda Cero, amb el programa La ciutat;
la Xarxa, amb l’espai Deixa’m tastar i Ràdio Vilafranca.

aquesta època tan especial per gaudir de l’enoturisme
al Penedès, tot relacionant el paisatge i el territori amb
l’activitat humana. Subirats, Capital de la Vinya, és el
municipi amb més superfície dedicada al conreu del
raïm per a la producció de vi i cava, per tant és el millor
espai per viure l’experiència de la verema.

Dia de verema en directe
El divendres 27 de setembre el programa Espai terra
de TV3 va estar dedicat a la verema i les vinyes de
Subirats van ser protagonistes amb la connexió i entrevista en directe al president de la DO Penedès Josep
Maria Albet i Noya des de Sant Pau d’Ordal. També
es van emetre una sèrie de reportatges per difondre

Al web www.turismesubirats.cat, hi trobareu recollides
totes les aparicions, a ràdio i televisió, d’aquests esdeveniments del nostre municipi.
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Dia Europeu de l’Enoturisme
#3InstameetPenedès amb motiu
del Most Penedès Festival Internacional de Cinema del Vi i del Cava.
Aquest esdeveniment deslocalitzat
i escampat pel territori penedesenc
s’ha celebrat amb èxit del 7 al 10
de novembre i va ser l’acte principal del Dia Europeu de l’Enoturisme 2013 al Penedès.

El cap de setmana del 9 i 10 de
novembre es va celebrar el Dia Europeu de l’Enoturisme per cinquè
any consecutiu. Durant aquests
dos dies es van promoure activitats
i experiències lligades al món del vi
i l’enoturisme.
A part de les activitats que es van
organitzar al Patronat de Turisme
de Subirats, com la visita guiada
al Museu d’Esperanto de Subirats
(MES), també cal destacar la gran
quantitat d’esdeveniments, relacionats amb l’enoturisme, que es van
celebrar al Penedès. En són prova
el MOST Penedès, Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava,
visites a cellers, activitats gastronò-

miques, experiències a l’aire lliure,
etc.
Dissabte, per exemple, es va gaudir del 3r Most&Blogs o el 12è
Vins&Blogs de la Penedesfera i

L’oferta amb motiu del Dia Europeu
de l’Enoturisme es va centrar en les
caves, però també en el patrimoni i
el paisatge vitivinícola, desconegut
per molta gent. Gràcies a aquest
tipus d’activitats es promocionen la
gran quantitat d’al·licients que ofereix aquesta terra nostra.

El Servei Jove obre un procés participatiu

Regidoria
de
Joventut

Aquesta forma de participació juvenil ajuda al desenvolupament de les polítiques locals de joventut i a l’èxit d’assolir els objectius establerts, alhora que facilita l’optimització
dels recursos tècnics i econòmics.

Des del Servei Jove Municipal es vol portar a terme un
procés participatiu sobre el
pressupost municipal que es
destina a activitats de joventut, perquè els joves puguin
decidir com es gestionen els
recursos econòmics que hi
destina l’Ajuntament.

Aquest procés es vol portar a terme a principis d’any,
aprofitant l’aprovació del nou pressupost municipal. Es
convocarà els joves a una reunió informativa on es parlarà
de la metodologia del procés.

Taller de maquillatge
El divendres 15 de novembre passat es va realitzar un
taller de maquillatge facial al Subijove d’Ordal, on van
participar un total de 15 persones.
El taller, que ha estat una demanda a iniciativa d’un
grup de joves, tenia per objectiu ensenyar a les participants les tècniques de maquillatge més senzilles per
portar-les a terme al dia a dia. Es va fer una demostració de maquillatge facial, de llavis i d’ulls. Les assistents també van poder portar els seus propis productes per tal de conèixer-ne la correcta utilització.

“Femení singular”
El 29 de novembre, amb l’objectiu
de commemorar el Dia Internacional
contra la Violència de Gènere, una
lacra social que cada cop està més
estesa entre la població adolescent,
va tenir lloc l’espectacle de narració
oral Femení singular, que es desen-

volupa mitjançant una selecció de
contes que parlen d’històries de dones i mostra amb simpatia i bon humor l’univers femení. Els relats estan
inspirats en autores com Isabel Clara
Simó i les germanes Quintana, entre
altres. L’objectiu principal d’aques24

ta activitat, que també va estar consensuada amb el jovent, i en la qual
hi va col·laborar l’Esplai Sol Naixent
d’Ordal, és apropar a les noies més
joves la realitat de les dones d’avui
dia, i per posar en valor la condició
femenina.
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Valoració de la Fira de la Garlanda d’Ordal
Des de l’organització de la 1a
Fira de la Garlanda d’Ordal
creiem que la jornada va ser
un èxit. Amb 44 parades, un
entorn agradable, unes activitats amb molta participació
i una bona assistència de públic –que calculem al voltant
de 1.300 persones– que va poder passejar, badar i comprar mentre gaudia d’un dia que va acompanyar.

Participació
d’entitats

Ens satisfà veure com, malgrat ser la primera i comptar
amb uns mitjans molt ajustats, es van assolir els objectius
que ens havíem proposat: convertir la Fira en una jornada
familiar i festiva.
Volem donar les gràcies a les persones i les entitats que
han col·laborat a convertir aquest projecte en una realitat.
Som conscients que sempre es pot millorar i, de fet, ja hem
començat a recollir opinions i reflexions per tal de corregir
i mirar de superar-nos en properes edicions.
Val a dir que l’agraïment, les felicitacions i els somriures
de la gent, tan participants com visitants, ens encoratgen
a seguir endavant.

Bàsquet veteranes Subirats
Teniu ganes de fer una mica d’esport? Un grup
de dones del municipi de Subirats ens trobem
cada dimecres a les 9 de la nit a la pista de
Sant Pau d’Ordal per córrer una mica, passar-nos la pilota, tirar a cistella (entri o no) i,
sobretot, suar i riure una estoneta.
Animeu-vos i veniu a provar-ho sense compromís, i, si us agrada..., quantes més serem, més
bé ens ho passarem!
Ah!, i no cal saber jugar a bàsquet!
Tel. contacte: 626 335 587, Judith
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50 anys de mossèn Josep a Ordal
L’11 d’agost de 2013 va fer 50 anys que arribava a
Ordal un jove de 33 anys per ser-ne el rector. Durant
aquests 50 anys ha fet moltes coses pel poble, i el poble, en agraïment, li va voler fet una petita festa que es
va celebrar el 22 de setembre.
Quan va arribar, Ordal estava molt tocat per la pedregada del 62 i era un poble trist. Va reunir unes quantes persones i van començar els canvis, va crear els
capgrossos, després els gegants, les carrosses que
desfilaven a Barcelona, va reviure les caramelles, els
nens i les nenes van poder anar de campaments, va
tornar a recuperar la festa de l’arbre que encara avui
celebrem. L’any 2007 inauguràrem la biblioteca i el museu parroquial amb objectes que ell va anar acumulant
durant anys.

En acabar, i ja amb la presència de mossèn Jaume
Berdoy, es va passar un audiovisual on s’explica la
trajectòria d’aquests 50 anys, li vam fer entrega d’una
placa commemorativa i un àlbum de fotografies i després el centenar de persones que hi érem vam dinar
tots plegats.

Però no tot són alegries, l’any 1967 un nen de 9 anys
anomenat Martí, veí d’Ordal, travessant la N-340 fou
atropellat mortalment. Mossèn Josep, per tal que mai
més es repetís un accident tan greu, va promoure la
construcció d’un pont enlairat que travessa la carretera. Per poder fer front a les despeses, durant uns anys
per la Festa Major s’organitzaren tómboles. També va
aconseguir l’ajut de la Diputació de Barcelona, amb qui
tenia molt bona relació.

La Núria li va fer un escrit molt emotiu, que entre altres
coses diu: ”No tots els pobles, totes les parròquies ni
tots els mossens poden celebrar que fa 50 anys que
comparteixen la vida. Una vida que hagués pogut ser
diferent, però que la voluntat de Déu ha volgut que durant tots aquests anys estigues lligada al poble d’Ordal.”

Les seves grans obres han estat la Casa Familiar El
Cenacle, la Fundació Pro Minusvàlids Castell de Subirats i la restauració encara no acabada del castell de
Subirats, on mossèn Josep es va fer professional de la
paleta.

A les 11 de la nit sonava el telèfon de casa, era el
mossèn que em digué: “Estic molt cansat, però molt
content, que Déu et beneeixi”. Va ser la millor manera
d’acabar el dia.

La festa del dia 22 va ser molt emotiva, es va celebrar
l’Eucaristia, l’altar feia molt de goig ja que hi havia dues
generacions d’escolans.

Mireu els ulls del mossèn...

Festa de la Collita 2013 de Sant Pau d’Ordal
Celebrar la Festa de la Collita a Sant Pau d’Ordal any
rere any és un dels actes que més ens representa
com a poble, ja que el món vitivinícola és un dels trets
que més ens identifica. És per això que posar punt i
final a la verema amb aquesta celebració és un dels
actes més agraïts i que més hem de conservar. Des
de la Junta del Centre Agrícola de Sant Pau valorem
molt positivament la festa d’enguany, així com la participació i la col·laboració de tothom. La Festa de la
Collita 2013 va combinar actes ja tradicionals, com
un tast de vins o una bicicletada, amb novetats com
una exhibició d’avionetes, un campionat d’scalextric
i un sopar popular.
El 2014 és l’any del centenari del Centre Agrícola de
Sant Pau. Durant els propers mesos, anirem anunciant tots els actes que es faran per tal de celebrar
aquests 100 anys de l’entitat.
26

Poble

59 desembre 2013

Cabres en la prevenció dels incendis forestals
segures per als mitjans d’extinció i reduir la vegetació dels
vorals dels camins i punts d’ancoratge estratègic.
Les cabres són autèntiques desbrossadores que treballen
tot el dia i tots els dies de l’any, i en llocs inaccessibles. Si
aquesta feina s’hagués de fer amb mitjans mecànics no hi
hauria diners i la petjada de carboni seria considerablement major.
Aquestes pastures del bosc comporten al mateix temps
aconseguir una carn ecològica més sana i saludable per
al nostre aliment.
La part més curiosa del projecte és que el seu finançament
s’està realitzant mitjançant l’apadrinament dels animals.
Qualsevol persona pot apadrinar una cabra o una part. El
valor dipositat en aquest apadrinament li serà retornat en
forma de carn fresca de cabrit a punt de cuinar servida a
domicili al cap d’un temps, que oscil·larà entre 8 i 24 mesos –depenen de les cries que s’obtinguin de les cabres.

Després d’alguns anys de proves pilot i estudis científics
sobre l’efecte de les pastures del sotabosc amb animals
herbívors, la Federació ADF Penedès-Garraf s’ha plantejat
començar a treballar activament per reduir el combustible
vegetal del sotabosc en zones estratègiques per combatre els incendis forestals.
Aquests treballs de prevenció activa es faran al massís
forestal de les muntanyes de Torrelles de Foix i el Montmell, amb una ramat d’unes 200 cabres. Aquest projecte
no té per finalitat obtenir beneficis econòmics d’una exploració ramadera convencional, sinó que es tracta d’una
altra filosofia totalment diferent. Posar els animals al servei
del bosc no és rendible en termes econòmics, però sí que
n’és en termes mediambientals i estalvia molts recursos en
treballs de prevenció d’incendis. Engreixar els animals per
produir carn convencional i maximitzar els beneficis econòmics no s’aconsegueix pasturant el sotabosc sinó en
llocs de pastura amb menjar més abundant i saborós per
als animals. Però la nostra intenció és reduir la vegetació
del matollar dels boscos de pi blanc mediterrani per disminuir el risc d’incendi, crear zones de baixa combustibilitat

Apadrina una cabra
El preu d’apadrinar una cabra sencera és de 90 euros,
però també hi ha la possibilitat d’apadrinar un valor inferior amb un mínim de 50 euros. Tots els padrins rebran
un document que acreditarà aquest gest i on constarà el
compromís de la Federació de compensar amb carn de
cabrit de primera qualitat i ecològica pel valor dipositat en
l’apadrinament.
Totes aquelles persones o institucions interessades a col·
laborar en la preservació dels nostres boscos dels incendis mitjançant aquest sistema d’apadrinaments poden
trucar al telèfon 938 172 818 o comunicar-se per mail a
federacio@adfpg.org.

Últimes activitats dels gegants d’Ordal
El mes de setembre passat, la colla dels gegants d’Ordal va engegar un projecte de restauració dels seus
capgrossos, inaugurats l’any 1965. A causa del seu
mal estat, una de les components de la colla va coordinar aquesta activitat amb els nens i les nenes del
grup que van primer, tapar amb pasta de paper tots

els desperfectes, per després procedir a les tasques
de pintat i envernissat. S’han restaurat sis capgrossos
i els resultats han estat espectaculars, gràcies a la dedicació i a la professionalitat dels promotors d’aquesta
activitat. Al mes de gener es faran dues sessions més
per acabar d’arreglar els que resten.
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III Sopar del Préssec d’Ordal
El dissabte 16 de novembre passat
l’Associació de Productors del Préssec d’Ordal va celebrar el III Sopar
del Préssec d’Ordal. Va servir per donar per finalitzada la temporada del
préssec d’ordal amb l’estiu i iniciar
el nou període d’aquesta fruita dolça
conreada a Subirats. Convocats pel
president de l’Associació de Productors del Préssec d’Ordal, Josep Maria
Olivella, van assistir a la celebració
l’alcalde de Subirats, Pere Pons, i Daniel García Peris.

bé any rere any rebre més visitants,
fet del qual ell n’està molt content i
orgullós, ja que tot això ha repercutit
també en el municipi.
L’alcalde, Pere Pons, va voler agrair
a Daniel García la seva tasca i suport
durant aquests anys, fent del préssec d’Ordal un projecte tan mediàtic,
contribuint al fet que el municipi de
Subirats sigui cada dia més conegut i
visitat per gent de tot arreu.

La trobada dels productors va reunir
gairebé una trentena d’assistents al
restaurant Cal Xim de Sant Pau d’Ordal i va servir per fer balanç de la
darrera edició del Mercat del Préssec
d’Ordal i anunciar noves iniciatives
de cara a l’any vinent.

Com a representant de tota l’Associació de Productors, Josep M. Olivella,
va lliurar a Daniel Garcia Peris una rèplica del tòtem del préssec d’Ordal,
situat a la plaça Subirats i dissenyat
per l’escultor Josep Massana.

Durant l’acte el president de l’associació va fer un homenatge a Daniel
García Peris, per la seva tasca de
promoció durant aquests darrers
anys des del Patronat de Turisme de
Subirats.

Daniel García Peris va agrair amb
unes paraules molt emotives el regal
rebut, i també va voler fer constar en
el seu discurs que l’esforç d’aquests
anys ha fet que cada vegada es conegui més el préssec d’Ordal i el seu
mercat. A més, s’ha aconseguit tam-

Seguidament el productor Josep Esteve, en representació de l’Associació, va fer entrega d’una altra rèplica del tòtem del préssec d’Ordal al
Restaurant Cal Xim, per la seva dedicació i la promoció que ha fet del
préssec, elaborant plats i postres a
la seva carta i promocionant-lo en el
marc del Mercat del Préssec, durant
els mesos de juny, juliol i agost.
Així doncs, va ser un acte molt emotiu
que es va tancar amb la intenció de
seguir treballant amb il·lusió i esforç
per a la propera temporada 2014.

Festa Major de Ca l’Avi
El dies 25, 26 i 27 d’octubre es va celebrar la Festa
Major de Ca l’Avi 2013.

Un any més els assistents a l’acte van gaudir de l’actuació especial del Ball de la cuca interpretat pel grup
d’amics de Ca l’Avi.

Dels nombrosos actes que es van dur a terme, cal destacar la celebració de la santa missa a la petita capella
de Sant Sebastià. En acabar la missa, es va dur a terme la petita processó amb el patró Sant Sebastià que
va arribar fins a la nova pista esportiva acompanyat de
les colles de gegants convidades.

Finalitzat l’acte, es va servir un aperitiu per tothom.
Josep Anton, text - Sandra, fotos

En arribar a la pista esportiva, la processó va ser beneïda pel mossèn Albert i a continuació es van realitzar els balls de les colles de gegants d’Ordal, Lavern,
Can Batista i Ca l’Avi, juntament amb els capgrossos
de Lavern, Ca l’Avi i Ordal amb l’acompanyament dels
grallers de Lavern, Ordal i Ca l’Avi.
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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 16 DE SETEMBRE DE 2013
1. Reversió i desafectació del Pou Sr. Cols

Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:

S’ajorna, per unanimitat dels regidors presents, el tractament
d’aquest punt de l’ordre del dia, ja que per l’aparició de nous documents d’aquests darrers dies s’ha de fer un nou replantejament
de la forma de tramitar l’expedient administratiu que a hores d’ara
s’impulsa.

PRIMER: Aprovar definitivament la imposició i ordenació de les
quotes urbanístiques derivades del projecte de reparcel·lació del
polígon d’actuació “Casablanca Sud”.
SEGON: Resoldre les al·legacions presentades conforme a la proposta indicada a l’informe de l’arquitecte municipal, el text substancial de les quals ja s’ha reproduït a la part expositiva d’aquest
acord.

2. Aprovar inicialment, si s’escau, la modificació
del traçat d’un tram del camí de Sant Pau d’Ordal
a Cal Mata del Racó

TERCER: Establir que la recaptació de les quotes es realitzarà en
tres terminis, coincidint amb els dies finals dels mesos de novembre i desembre de 2013 i gener de 2014.

El senyor Miquel Cols i Arnan presenta un projecte d’alteració del
traçat d’un tram del camí públic de Sant Pau d’Ordal a Cal Mata
del Racó i demana que s’autoritzi el nou traçat.

QUART: Procedir a la devolució dels següents imports als subjectes passius.

S’aprova inicialment l’alteració dels trams de camí afectats i, en
conseqüència, la desafectació del bé demanial que tot seguit es
descriu, així com el canvi de titularitat dels trams de camí afectats
amb les dades següents:

CINQUÈ: Publicar aquest acord d’aprovació definitiva al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

- Tram de camí antic a desafectar com a bé demanial

SISÈ: Traslladar el present acord als interessats que han presentat
al·legacions, als propietaris als quals s’ha de fer la devolució de
la diferència entre la liquidació definitiva i l’import que van pagar
a compte, a l’Organisme de Gestió Tributària, als efectes de procedir al cobrament de les corresponents quotes i a la intervenció
municipal.

Porció de terreny de forma lineal de 277,80 m2 de superfície aproximada, amb una longitud de 103,90 m i amplada variable. Limita
pels quatre costats amb parcel·la de terreny de la qual se segrega
propietat dels hereus de Josep Cols Puig.
Aquest tram passa de titularitat pública a titularitat dels hereus de
Josep Cols Puig.

El Ple ho va aprovar per unanimitat.

- Tram de camí nou a afectar com a públic
Porció de terreny de forma lineal de 277,80 m2 de superfície aproximada, amb una longitud de 86,57 m i amplada variable. Limita
pels quatre costats amb terrenys propietat dels hereus de Josep
Cols Puig.

4. Aprovació inicial, si S’escau, del Pla Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable PE-snu-15 “Agregats rurals de Can Bas”
Aprovar inicialment el Pla especial en sòl no urbanitzable PE-snu
15 “Agregats rurals de Can Bas” amb les condicions següents:

El Ple ho va aprovar per unanimitat.

- Caldrà qualificar l’espai ocupat actualment pel carrer dels Horts
dins la xarxa viària, atès que és actualment l’únic carrer d’accés
a unes determinades finques i edificacions i que conté serveis
municipals (aigua i enllumenat). El traçat d’aquest carrer abastarà en llargària tot el front de les edificacions.

3. Aprovació definitiva de la imposició de quotes urbanístiques derivades del projecte de reparcel·
lació del polígon d’ACTUACIÓ “Casablanca Sud”
En data 18 de desembre de 2006, el Ple de la corporació va acordar aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació de la unitat
d’actuació “Casablanca Sud” del terme municipal de Subirats.

- A les previsions del Pla, l’edificació situada al final del carrer
dels Horts (assenyalada amb el núm. 19 al plànol 8) perd la seva
edificabilitat i passa a integrar-se a la subzona d’espais oberts.
El pla haurà de justificar aquest canvi i preveure les mesures
compensatòries que, en el seu cas, consideri que poden ser
aplicables.

Prèviament a aquest acord, en data 29 de maig de 2003, la Comissió de Govern havia acordat sol·licitar als propietaris l’ingrés
de 100 € per fer front a les despeses del Registre de la Propietat.
En data 8 de setembre de 2010, es va procedir a la inscripció del
Projecte de reparcel·lació per part del registrador de la Propietat
de Vilafranca del Penedès.

- El pla especial haurà d’incloure com a condició que la zona
d’espais d’integració paisatgística situada al nord del sector, al
costat de la subzona d’espais de mobilitat d’accés a la zona de
cellers, haurà d’incorporar les mesures necessàries per minimitzar les repercussions visuals i acústiques sobre les edificacions
properes.

En data 2 de juliol de 2012, el Ple de la corporació va acordar
aprovar inicialment la imposició de quotes urbanístiques derivades del projecte de reparcel·lació “Casablanca Sud”, concedint
als subjectes passius corresponents i als interessats un termini de
60 dies per presentar al·legacions.

El Ple, amb l’abstenció dels dos representants d’APS-CUP i la unanimitat de la resta de regidors presents, acorda aprovar la proposta
presentada.

Igualment, en data 2 de juliol de 2012, el Ple de la corporació va
acordar la delegació a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona del concepte “Quotes d’urbanització”.
El dia 24 de juliol de 2012 es va publicar l’acord del Ple referent
a l’aprovació inicial de la imposició de quotes urbanístiques derivades del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació “Casablanca Sud” al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i va
estar exposat al públic durant el termini de 60 dies.

5. Aprovar, si S’escau, obrir l’expedient en relació
a la petició del Bisbat de SANT Feliu referent al
terreny annex a l’església de Sant Pau d’Ordal
En data 25 de juliol de 2013 i amb RE 1.878/2013, el senyor Xavier
Armengol i Siscares, delegat diocesà del Patrimoni del Bisbat de
Sant Feliu de Llobregat, demana que l’Ajuntament de Subirats renunciï a la titularitat cadastral del solar urbà de l’antic cementiri i antiga casa del campaner (ref. Cadastral 9419702CF9891N0001TB)
a favor de la parròquia de Sant Pau d’Ordal del Bisbat de Sant
Feliu de Llobregat. Presenta documents acreditatius de la titularitat parroquial d’aquests terrenys.

El dia 21 de gener de 2013 el Ple de la corporació va prendre
l’acord d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les
quotes urbanístiques, alhora que resolia les al·legacions presentades fins al moment per part dels interessats.
Aquest acord del dia 21 de gener de 2013 es va deixar sense
efecte el dia 6 de maig de 2013 en sessió plenària, ja que el servei
que tramita l’expedient administratiu va comprovar que mancava
notificar l’acord del dia 2 de juliol de 2012 a alguns interessats,
restant per tant inacabat el tràmit anterior corresponent a la seva
aprovació definitiva.

Els terrenys esmentats serien els ocupats per l’antiga casa del
campaner (avui inexistent) i per l’antic cementiri.
El Ple ho va aprovar per unanimitat.
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6. Aprovar, si s’escau, la bonificació de l’Impost per
a la llicència d’obres corresponent a l’expedient
68/2013

clubs una compensació econòmica que els permet també cobrir
les despeses que els ocasiona.
“En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació
entre les entitats esportives i moltes de les persones que hi presten els seus serveis es veu com una relació de voluntariat, donat
que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió
i el compromís que no pas per l’obtenció d’un benefici econòmic
personal. Sense aquestes persones, moltes entitats serien inviables.

En data 10 de juliol de 2013, amb Decret 43/2013 es va atorgar
llicència per a unes obres a l’Ateneu d’Ordal consistents en la reforma de la cuina, llicència a la qual es va imposar un impost sobre construccions de 66,99 € i una taxa de 32,63 € segons el que
disposa la vigent ordenança fiscal núm. 6.
En data 16 de juliol de 2013 i RE 1.775/2013, ha estat presentada
sol·licitud per part de l’Ateneu d’Ordal demanant la bonificació sobre l’impost i la taxa imposats per raó del caràcter d’entitat sense
ànim de lucre.

“De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
estan derivant actes de liquidació i d’infraccions per uns imports
que per la majoria d’aquestes entitats esportives són del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a desaparèixer, causant un dany de dimensions extraordinàries en el nostre sistema
esportiu i, concretament, en l’esport de base i en els nostres joves.

A l’article 6 de la vigent ordenança fiscal núm. 6.1, es recull la concessió potestativa per part del Ple de la corporació d’una bonificació del 95% sobre l’impost de construccions, per la concurrència
de circumstàncies socials o culturals.

“Per això, es proposa l’adopció del següent acord:
“Primer: Instar el Govern espanyol i el Congrés de Diputats a ampliar la moratòria en les actuacions inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional,
fins que es clarifiqui la normativa i s’estableixi un règim especial
per a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de
l’esport no professional.

L’Ateneu d’Ordal es troba dins el supòsit esmentat, i per tant es
proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
PRIMER: Concedir la bonificació del 95% de l’import corresponent
a l’impost sobre construccions sobre la llicència 68/2013 atorgada
en data 10 de juliol de 2013 per Decret d’Alcaldia 43/2013 a l’Ateneu d’Ordal, per tractar-se d’una entitat de tipus social i cultural
d’especial interès.

“Segon: Instar el Govern espanyol i el Congrés de Diputats a establir un règim especial de la Seguretat Social, exempt de cotització, per als clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre,
que incorpori aquelles persones que hi col·laborin i obtinguin una
retribució que es pugui considerar marginal i no constitutiva de
mitjà fonamental de vida, sempre que els ingressos no arribin al
salari mínim interprofessional.

SEGON: Notificar l’acord als interessats i a la intervenció municipal per tal de practicar la corresponent liquidació.
El Ple ho va aprovar per unanimitat.
7. Mocions

“Tercer: Instar la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació àmplia de la legislació vigent en matèria de
seguretat social i voluntariat en les activitats esportives efectuades per clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.

7.1. Moció presentada per l’equip de govern per donar suport
als clubs i entitats esportives catalanes davant de l’acció de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social
La regidora Isabel Esteve explica el contingut de la moció que es
presenta a debat i votació.

“Quart: Instar el Govern espanyol i el Congrés de Diputats a Reconèixer clarament la figura del voluntari, sense relació laboral, en
el cas d’activitats esportives realitzades per clubs i entitats sense
finalitat de lucre.

“Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social de l’Estat a les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a l’esport professional sinó
que s’estenen a l’esport de base i amateur, posant en risc la seva
continuïtat, volem manifestar el següent:

“Cinquè: Instar la Inspecció de Treball a atorgar caràcter informatiu i no sancionador a qualsevol acta oberta a entitats esportives
sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional, quan
hi hagi disconformitat entre les actuacions del club i la Inspecció
de Treball i la Seguretat Social per motius de poca claredat en la
normativa aplicable.

“El sistema esportiu català se sustenta en gran part en l’esport
de base, infants i joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a la seva formació
personal i cívica, a l’educació en valors, a l’adquisició d’hàbits
saludables, a la integració i a la cohesió social. Resulta, doncs,
imprescindible conservar-lo i impulsar-lo.

“Sisè: Notificar la present moció a la Secretaria General de l’Esport
de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Ocupació i Seguretat
Social, al Consejo Superior de Deportes, als grups parlamentaris
al Congrés dels Diputats, així com a les entitats esportives del
municipi.”

“El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals
és transcendental per a la supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part altruista
i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més
enllà del que són estrictament les hores d’entrenament, reben dels

El Ple, per unanimitat dels regidors presents, acorda aprovar la
proposta presentada, essent assumida, per tant, també la seva
iniciativa per tots els grups municipals representats al consistori.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2013
1. Modificar, si S’escau, les ordenances fiscals per
a l’exercici 2014

La publicació dels textos legals actualitzats de les ordenances
fiscals municipals resulta necessària a fi de donar compliment al
que estableix l’article 85 de la nova Llei General Tributària, ja que
aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix als
seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació
de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat 3, de la nova
Llei General Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta
que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una ordenança general, redactada
a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals
hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius
acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix
que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així
com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
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Article 42, l’apartat 3 actual passa al 4.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència
local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article
24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Article 42, l’apartat 4 actual passa al 5.
Article 46, es modifica l’apartat 5, que queda redactat de la
següent manera:
5. En particular, pel que respecta a la recaptació de multes de
trànsit, quan s’hagi delegat la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, s’adoptarà el corresponent acord
quan:
a) L’import del deute sigui igual o inferior a 100 € i hagi estat infructuós l’embarg de fons.
b) L’import del deute sigui superior a 100 € i inferior a 500 € i hagin
estat infructuosos els intents d’embarg de fons i de salaris.
c) Essent l’import del deute igual o superior a 500 €, no han tingut resultat positiu les actuacions d’embarg de vehicles o béns
immobles.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer: Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:

Ordenança núm. 1
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS
DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS
Es modifiquen els articles de l’ordenança que tot seguit s’exposen, d’acord amb el text aprovat per la Diputació de Barcelona
en data 26 de setembre de 2013 i publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 30 de setembre de 2013.

Si no ha estat delegada la competència per aprovar la declaració
de crèdits incobrables en els expedients de recaptació de multes
de trànsit, l’ORGT elevarà proposta a l’Ajuntament, formulada sota
els criteris anteriors. Si en el termini de tres mesos, comptats des
de l’entrada de la proposta al Registre Municipal, l’Ajuntament no
formulés cap objecció, l’ORGT, atesa la provada impossibilitat de
continuar el procediment de recaptació, es datarà dels expedients, remetent a l’Ajuntament el conjunt d’actuacions efectuades.
El suport de dites actuacions serà paper, o electrònic, segons procedeixi en cada cas.

Article 14, s’introdueix el paràgraf que es redacta a continuació com a apartat 5:
5. Es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els domicilis de la resta
dels obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius de la proporció, sempre i quan l’import de la quota sigui
superior a 10 euros.
Article 14, l’apartat 5 actual passa al 6.

Article 47, es modifiquen els apartats 1 i 4, que queden redactats de la següent manera:

Article 17, s’introdueix el paràgraf que es redacta a continuació com a apartat 5:

1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de
proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans utilitzats per
al seu cobrament, quan calgui procedir a l’execució forçosa dels
béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 500 €, per l’òrgan
responsable de la recaptació només s’ordenaran les actuacions
d’embarg següents:

5. Per raons de cost i eficàcia, no es practicaran liquidacions quan
resultin quotes inferiors a 10 euros, excepte en el cas de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica, taxes i preus públics.
Article 27, es modifica l’apartat 1, que queda redactat de la
següent manera:

a) Deutes de quantia igual o inferior a 100 €:
- Embarg de diner efectiu o en comptes oberts en entitats de
crèdit.
b) Deutes de quantia superior a 100 € i inferior a 500 €:
- Embarg de diner efectiu o en comptes oberts en entitats de
crèdit.
- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini.
- Sous, salaris i pensions.

1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment
serà de la següent quantia:
a) Si el deute es troba en període voluntari de pagament, a suma
del principal (quota inicialment liquidada), els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que procedirien en
cas d’execució de la garantia.
b) Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma
del deute total existent en el moment de sol·licitar la suspensió i
els interessos de demora que generi la suspensió.

4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui igual o
superior a 500 €, es podrà ordenar l’embarg dels béns i drets
previstos a l’article 169 de la Llei General Tributària, preservant
l’ordre establert a l’esmentat precepte.

Article 41, es modifica l’apartat 2, que queda redactat de la
següent manera:
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats
amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als
socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins als límits següents:
Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la
a) 
quantia íntegra dels deutes pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la
quota de liquidació que els correspongui i les altres percepcions patrimonials rebudes pels mateixos en els dos anys anteriors a la data de la dissolució que minorin el patrimoni social que
hagués hagut de respondre d’aquestes obligacions.

Ordenança núm. 2
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 1, es modifica l’apartat 10, que queda redactat de la
següent manera:
10. No estan subjectes a l’impost:
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns
del domini públic marítimo-terrestre i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït per als usuaris.

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de
la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.

b) Els següents béns immobles propietat d’aquest Ajuntament:
- Els de domini públic afectes a ús públic.
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l’Ajuntament i els béns patrimonials, excepte
quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.

Article 42, s’introdueix el paràgraf que es redacta a continuació com a apartat 3:
3. No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els deutes
tributaris:
- Que es realitzin mitjançant efectes timbrats.
- En el cas de concurs de l’obligat tributari, no es podran ajornar
o fraccionar els deutes que, d’acord amb la legislació concursal,
tinguin la consideració de crèdits contra la massa.

Article 2, es modifiquen els apartats 3 i 4, que queden redactats de la següent manera:
3. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a
nom del titular del dret constitutiu del fet imposable.
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Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció
General del Cadastre, es conegués més d’un titular, se’n faran
constar un màxim de dos, sense que aquesta circumstància impliqui la divisió de la quota.

6. El procediment per exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries pendents a què es refereix el punt 4, precisa acte
administratiu de declaració de l’afecció i requeriment de pagament a l’actual propietari.

No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a
dos o més titulars, es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els domicilis
de la resta dels obligats al pagament, així com els documents
públics acreditatius de la proporció en què cadascú participa en
el domini o dret sobre l’immoble.

Article 4, es modifica l’apartat 1.i), que queda redactat de la
següent manera:

No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió, resultin quotes líquides d’import inferior als
mínims establerts als apartats 1.a) i 1.b) de l’article 5.

Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a
explotacions econòmiques, tret que els resulti d’aplicació algun
dels supòsits d’exempció previstos a la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i
dels incentius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l’impost
a títol de contribuent recaigui sobre l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals, o sobre organismes autònoms de
l’Estat o entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les Comunitats autònomes i de les entitats locals.

i) Els declarats expressament i particularment monument o jardí
històric d’interès cultural, conforme a la normativa vigent en el
moment de l’acreditament de l’impost.

Si alguna de les quotes resulta impagada, s’exigirà el pagament
del deute a qualsevol dels responsables solidaris, de conformitat
amb les disposicions de l’article 3 d’aquesta ordenança, referent
als supòsits de concurrència d’obligats tributaris.
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en
els supòsits del règim econòmic matrimonial de societat legal de
guanys.

Article 5, es modifica l’apartat 1, que queda redactat de la següent manera:

Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió,
les dades s’incorporaran al padró de l’exercici en què s’acordi la
divisió, sempre i quan la liquidació no hagi adquirit fermesa; en
cas contrari, s’incorporaran al padró de l’impost de l’exercici immediatament posterior i es mantindran en els successius mentre
no se’n sol·liciti la modificació.

1. Gaudiran d’exempció els següents immobles:
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 euros.
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota
líquida corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts al
municipi sigui inferior a 10 euros.

4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o
divorci, amb atribució de l’ús de l’habitatge a un dels cotitulars, es
pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius per fer
constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús.

Article 7, es modifica l’apartat 2, que queda redactat de la següent manera:
2. El tipus de gravamen serà el 0,84 per cent quan es tracti de
béns urbans i el 0,85 per cent quan es tracti de béns rústics.

Article 3, es modifica íntegrament el contingut de l’article que
queda redactat de la següent manera:

Article 11, es modifica l’apartat 4, que queda redactat de la
següent manera:

Article 3. Responsables i successors

4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions
tributàries en els supòsits que, portant-se a terme un procediment
de valoració col·lectiva, s’hagin practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques
determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència
de l’interessat, es dicti acte administratiu en els termes previstos a
la Llei General Tributària.

Tampoc serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels tributs de cobrament periòdic,
mitjançant la corresponent ordenança fiscal.

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors
de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat,
en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança
General.

Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les
citades notificacions sense que s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i fermes les bases imposable i
liquidable notificades, sense que puguin ser objecte de nova impugnació quan es procedeixi a l’exacció anual de l’impost.

4. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat
dels drets que constitueixen el fet imposable de l’impost, els béns
immobles objecte d’aquests drets quedaran afectes al pagament
de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos en l’article 64 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL).

Ordenança núm. 3
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. S’entendrà que no han prescrit per al nou titular,
com a successor de l’anterior subjecte passiu, els deutes de l’IBI
que tampoc hagin prescrit per a aquest últim.

Article 3, es modifica íntegrament el contingut de l’article, que
queda redactat de la següent manera:
Article 3. Responsables i successors

5. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran
informació i advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns Immobles associats a l’immoble
que es transmet, així com de la responsabilitat per manca de presentació de declaracions.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques
determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència
de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos
a la Llei General Tributària.

L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars i a aquells col·laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb l’Ajuntament i actuïn amb el
consentiment del deutor, sempre que el consultant disposi de
certificat digital que garanteixi la seva identitat i el contingut de
la transacció.

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors
de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat,
en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança
General.
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Ordenança núm. 4
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de crèdit a favor d’una societat per a la
gestió d’actius, sempre i quan els esmentats immobles hagin
estat adquirits per l’entitat de crèdit en pagament de deutes
relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les
construccions i promocions immobiliàries, a l’empara de la Llei
8/2012, de 30 d’octubre, de sanejament i venda dels actius
immobiliaris del sector financer.

Article 3, es modifica íntegrament el contingut de l’article, que
queda redactat de la següent manera:
Article 3. Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques
determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

9. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades
a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració
i resolució d’entitats de crèdit.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència
de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos
a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors
de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat,
en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança
General.

10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades
a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats participades directament
o indirecta per l’esmentada Societat en almenys el 50% del
capital, fons propis, resultats o drets de vot de l’entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o
com a conseqüència d’ella.

Article 5, es modifica l’apartat b), que queda redactat de la següent manera:
b) S’estableix una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25
anys i inferior a 40 anys. Per als vehicles amb una antiguitat
superior als 40 anys la bonificació serà del 100 per cent.

11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats constituïdes
per aquesta per complir amb el seu objecte social, al fons
d’actius bancaris (FAB), a què es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.

L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva
fabricació; si aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la
de la seva matriculació, o si de cas hi manca, la data en què el
corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats fons d’actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l’exposició del Fons de
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst
en l’apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei
9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució
d’entitats de crèdit.

Article 6, es modifica íntegrament el contingut de l’article, que
queda redactat de la següent manera:
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, excepte
per als turismes de més de 20 cavalls fiscals i motocicletes de
més de 1.000 cc que serà del 2,00, i camions, remolcs i semiremolcs que serà de l’1,80.

13. No estan sotmesos a tributació per aquest impost els supòsits
de dació en pagament de deutes amb garantia hipotecària
i les adjudicacions com a conseqüència de procediments
d’execució hipotecària, ja siguin de caràcter judicial o privat,
que realitzin les persones físiques que estiguin en situació de
risc social respecte del seu habitatge habitual. L’avaluació de
la situació de risc social haurà d’ésser informada pels serveis
socials de l’Ajuntament, a través d’un informe.

Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit que l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat.
2C) CAMIONS

Article 10, s’introdueix el següent paràgraf com a apartat 10:

De menys de 1.000 kg de càrrega útil . . . . . . .  76,10 €
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil . . . . . . . . .  149,94 €
De més de 2.999 kg a 9.999 kg de càrrega útil 213,55 €
De més de 9.999 kg de càrrega útil . . . . . . . . .  266,94 €

10. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que contingui acte o contracte determinant
de les obligacions tributàries per aquest impost, sense que s’acrediti prèviament haver presentat l’autoliquidació o, en el seu cas, la
declaració de l’impost o la comunicació a què es refereix la lletra
b) de l’apartat anterior.

2E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de
càrrega útil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31,81 €
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil . . . . . . . . .  49,99 €
De més de 2.999 kg de càrrega útil . . . . . . . . .  149,94 €

Ordenança núm. 6
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES
Article 4, es modifica íntegrament el contingut de l’article, que
queda redactat de la següent manera:

Article 9, se suprimeix l’apartat 3.

Article 4. Responsables i successors

Ordenança núm. 5
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques
determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

Article 1, s’introdueixen els següents paràgrafs com a subapartats 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 dins l’apartat 9:

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència
de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos
a la Llei General Tributària.

7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades
d’operacions de transmissions del negoci o d’actius o passius
realitzades per entitats de crèdit en compliment dels plans de
reestructuració o plans de resolució d’entitats de crèdit a favor
d’una altra entitat de crèdit, a l’empara de la normativa de reestructuració bancària.

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors
de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat,
en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança
General.
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Ordenança núm. 8
TAXA PER A L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS

4. Certificat ambiental emès per tècnics municipals previ a la presentació de la comunicació
ambiental

Article 6, es modifica la taula de conceptes i imports, que queda redactada de la següent manera:

5. Informe preventiu en matèria d’incendis, emès
per tècnics municipals

+0,60 €/m2

6. Acte de comprovació, en matèria d’incendis,
efectuat per tècnics municipals

+0,20 €/m2

CONCEPTE

2014

Certificats de secretaria

10,00 €

Certificats d’empadronament

2,00 €

Compulsa de documents per primera unitat

2,20 €

Compulsa de documents addicionals per unitat

0,10 €

Convalidació de poders

17,00 €

Certificats d’emplaçament i dades cadastrals d’una
finca

10,00 €

Certificats de qualificació urbanística d’una finca

23,70 €

Certificats d’antiguitat i legalitat urbanística d’una
finca

70,00 €

Informes urbanístics sense desplaçament del tècnic

23,70 €

Informes urbanístics amb desplaçament del tècnic
Cens d’animals domèstics
Renovació de la llicència de gossos perillosos

25,00 €

Fotocòpies b/n

0,20 €

Fotocòpies color

0,30 €

Servei de fax per un full

1,85 €

Servei de fax per fulls addicionals per unitat

0,30 €

10. Tramitació del procediment de llicència
d’obertura d’establiments o de la seva modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes
tancats amb una superfície de més de 500 m2

3,20 €
3,60 €

Enquadernacions amb espirals de 6 mm diàmetre

1,00 €

Enquadernacions amb espirals de 8 mm diàmetre

1,20 €

Enquadernacions amb espirals de 10 mm diàmetre

1,40 €

Enquadernacions amb espirals de 12 mm diàmetre

1,60 €

60,00€

600,00 €
+2,00 €/m2

800,00 €
+1,50 €/m2

600,00 €
+2,00 €/m2

900,00 €
+1,50 €/m2

11.1. Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats recreatives:
Locals o recintes de fins a 500 m2
Locals o recintes de més de 500 m2

Cost de
la publicació

Ordenança núm. 9
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT
DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL
SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ
PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS
CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS
Article 6, es modifica íntegrament el contingut de l’article, que queda redactat de la següent manera:
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:
1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte
o l’activitat projectada amb el planejament urbanístic
2. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de fins a 500
m2, o de la seva modificació substancial
3. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de més de 500
m2, o de la seva modificació substancial

120,00 €

11. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions previstes al Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i a l’Ordenança Municipal:

21,00 €

Fotocòpies d’una ordenança

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

9. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de la seva modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes tancats amb
una superfície de fins a 500 m2

6,60 €
50,00 €

Fotocòpies de totes les ordenances

8. Tramitació del procediment de comprovació de
comunicació prèvia d’activitats amb incidència
ambiental, exercides en locals tancats o recintes
amb una superfície de més de 500 m2, o de la
seva modificació substancial

116,00 €

Llicència de gossos perillosos

Fotocòpies de fitxes cadastrals

7. Tramitació del procediment de comprovació de
comunicació prèvia d’activitats amb incidència
ambiental, exercides en locals tancats o recintes
amb una superfície de fins a 500 m2, o de la seva
modificació substancial

225,00 €

325,00 €
+1,00 €/m2
450,00 €
+0,75 €/m2

11.2. Modificació no substancial dels establiments

60,00 €

11.3. Modificació de les activitats recreatives i espectacles que es duen a terme en establiments
dedicats a activitats a espectacles i activitats recreatives que no estan sotmesos a requeriments
addicionals als exigits per a l’atorgament de la
llicència, autorització o per a la presentació de la
comunicació prèvia (art. 128.1 Reglament)

240,00 €

11.4. Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a l’annex I del Reglament

150,00 €

11.5. Procediment de comprovació de la comunicació d’espectacles públics o d’activitats recreatives de caràcter extraordinari.

275,00 €

11.6. Procediment de comprovació de la comunicació d’establiments no permanents desmuntables

125,00 €

12. Tramitació del procediment de comprovació
de les activitats mòbils de caràcter temporal
13. Tramitació del procediment de comprovació
de la comunicació per l’obertura d’establiments
no subjectes a cap règim d’intervenció específic
quan la comprovació d’incendis la fa una entitat de control ambiental, i les seves ampliacions
substancials o modificacions

62,00 €
2.000,00 €
+0,60 €/m2

14. Tramitació del procediment de comprovació
de la comunicació per l’obertura d’establiments
no subjectes a cap règim d’intervenció específic
quan la comprovació d’incendis la realitzen els
serveis tècnics municipals.

3.000,00 €
+0,65 €/m2

34

250,00 €
+0,50 €/m2

125,00 €
+0,50 €/m2

Resum de plens
15. Tramitació del procediment de declaració responsable per l’obertura d’establiments no subjectes a cap règim d’intervenció específic i llurs
modificacions

59 desembre 2013

200,00 €

50%
16. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal
epígrafs 2, 3
17. Tramitació del procediment de revisió de llicència d’obertura d’establiments per dur a terme
espectacles públics i activitats recreatives
18. Tramitació del procediment de control inicial
d’establiments sotmesos a llicència municipal per
dur a terme espectacles públics o activitats recreatives, quan el control el duen a terme tècnics
municipals
19. Tramitació del procediment de control inicial
de les activitats sotmeses a llicència ambiental
municipal quan el control el duen a terme tècnics
municipals
20. Tramitació del procediment de control inicial
d’establiments no permanents desmuntables i espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
21. Tramitació del procediment de control periòdic
de les activitats sotmeses a llicència per la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives,
quan el control el duen a terme tècnics municipals
22. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència ambiental
municipal quan el control el duen a terme tècnics
municipals
23. Tramitació del procediment de control periòdic
de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia per la normativa d’espectacles públics
i activitats recreatives quan el control el duen a
terme tècnics municipals (art. 136 del Reglament)
24. Tramitació del procediment de comprovació
de la comunicació de canvis no substancials
amb incidència ambiental de les activitats i instal·
lacions subjectes a llicència ambiental
25. Tramitació del procediment de comprovació
de modificacions d’activitats sotmeses al règim
de comunicació ambiental

epígraf 10

32. Tramitació del procediment de la comunicació
de la clausura d’activitats amb incidència ambiental

50%
epígraf 33

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

600,00 €
+0,15 €/m2

Article 5, es modifica íntegrament el contingut de l’article, que
queda redactat de la següent manera:

150,00 €

Article 5. Beneficis fiscals
300,00 €

1. Exempcions:

+0,15 €/m2

- Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que els ingressos familiars no superen l’import del salari
mínim interprofessional.

300,00 €

- Gaudiran d’exempció subjectiva les 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.

+0,15 €/m2

175,00 €
+0,10 €/m2

- Per gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud
al departament de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les
condicions familiars.

200,00 €

- Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha sol·licitat.

+0,15 €/m

2

- Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de
forma que resulti improcedent l’exempció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, als efectes que es pugui
liquidar la taxa.

325,00 €
+1,00 €/m2

150,00 €

31. Tramitació del procediment de comprovació
de comunicació de l’obertura o posada en funcionament establiments o activitats regulades per
normativa sectorial distinta de l’esmentada en els
apartats anteriors

300 €

(1) Només per a municipis de més de 50.000 habitants o que tinguin delegada
dita competència de la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’article 39
de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

450,00 €

27. Tramitació del procediment de llicència d’establiments no permanents desmuntables

30. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats específiques regulades per
normativa sectorial distinta de l’esmentada en els
apartats anteriors

34. Tramitació d’expedients de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, subjectes al règim d’intervenció administrativa per part de la Generalitat

+0,20 €/m2

30,00 €

29. Tramitació del procediment de llicència d’establiments de règim especial de la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives1

600 €

35. Intervenció municipal en la tramitació de procediment de revisió d’autoritzacions ambiental
d’activitats

50%

26. Tramitació del procediment de comprovació
del canvi de titularitat de la llicència o dels efectes
de la comunicació

28. Tramitació del procediment de llicència per als
espectacles públics i les activitats recreatives de
caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009,
de 6 de juliol)

33. Intervenció municipal en la tramitació de procediment d’autorització ambiental d’activitats o de
la seva modificació substancial

-
Per poder gaudir de l’exempció de la quota corresponent a
aquesta taxa, tots els interessats ho hauran de sol·licitar per escrit a presentar davant de l’Ajuntament –abans del 31 de març–
complimentant el formulari corresponent que se’ls facilitarà.
2. Bonificacions:

500,00 €

- Gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa les unitats familiars
que tinguin ingressos anuals compresos entre 6.000 i 12.000 €.
Només es concedirà una reducció per unitat familiar i habitatge.

+0,25 €/m2

- Gaudiran d’una bonificació del 20% de la taxa les unitats familiars que acreditin la utilització del compostador, previ informe del
tècnic de medi ambient que informi del seu bon ús en condicions que no causin molèsties als veïns ni problemes higiènics de
cap mena. Només es concedirà una reducció per unitat familiar
i habitatge.

1.000,00 €
+0,50 €/m

2

650,00 €
+1,00 €/m2

- Gaudiran d’una bonificació del 10% de la taxa les unitats familiars que acreditin un ús regular i continuat durant tot l’any de
la deixalleria municipal. Per tenir dret a aquesta reducció serà
necessari haver utilitzat el servei un mínim de 15 vegades a l’any.
Només es concedirà una reducció per unitat familiar i habitatge.

400,00 €
+1,00 €/m2

- El termini màxim per sol·licitar les bonificacions es fixa en el 31
de gener de l’any natural següent.

120,00 €

- Les bonificacions no són acumulatives.
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Article 6, es modifica íntegrament el contingut de l’article, que
queda redactat de la següent manera:

En ambdós casos, aquest acreditament s’haurà d’efectuar en el
termini d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta
ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici
de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb
posterioritat a dita entrada en vigor.

Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat
de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí
dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via
pública on estiguin situats.

Per a exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar a partir del mes de desembre i abans de l’1 de febrer de cada
any.

2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat
generadora d’aquests residus comercials i domèstics s’acull al
sistema de recollida, transport i tractament que té establert la corporació i, per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de
la taxa aquí regulada.

2.1. Habitatges:
Per cada habitatge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,00 €
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:

4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels
residus, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes
sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Per cada local comercial inactiu  . . . . . . . . . . . . 165,00 €
Per cada local destinat a usos privats (magatzem,
aparcament, traster) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 €
Per cada local industrial inactiu . . . . . . . . . . . . . 165,00 €
Per cada solar sense edificar en sòl urbà . . . . . 25,00 €

Article 12, es modifica íntegrament el contingut de l’article,
que queda redactat de la següent manera:

NOTA:

Article 12. Quota tributària

- S’entén per local comercial inactiu aquell en què només es
realitzen activitats domèstiques, i a tal efecte se n’equipara
la taxa (prèvia acreditació de la seva inactivitat d’acord a
l’establert a l’article 10).

1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus comercials consistirà en
una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu.

- S’entén per local destinat a usos privats, aquell en on no es
dugui a terme cap activitat econòmica, d’ús particular i no
vinculat directament a l’habitatge.

2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
ESTABLIMENTS COMERCIALS I INDUSTRIALS

- S’entén per local industrial inactiu aquell situat en polígons
industrials on no es dugui a terme cap activitat econòmica
(prèvia acreditació de la seva inactivitat d’acord a l’establert
a l’article 10).

Taxa

Bars, cafeteries i restaurants:

- La motivació de la taxa corresponent als solars sense edificar
en sòl urbà és deguda a l’obligació que tenen els propietaris
de mantenir les parcel·les en bones condicions (generació
de restes vegetals i altra possible brossa resultant del seu
manteniment periòdic).

1. Fins a 50 m2

600,00 €

2. De 51 m2 a 100 m2

900,00 €

3. De 101 m2 fins a 200 m2

2.3. Material necessari per a la recollida de la fracció orgànica

1.500,00 €

4. De 201 m2 fins a 300 m2

2.250,00€

5. De 301 m2 fins a 400 m2

3.000,00 €

6. De més de 400 m2

4.000,00 €

Hotels, fondes, pensions i masies de turisme rural

L’ús de les bosses compostables és obligatori, així com la utilització dels cubells numerats per a la recollida del porta a
porta.
S’estableixen els preus de venda següents:
1. Paquet de 20 bosses compostables per a
particulars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 €/paquet
2. Paquet de 20 bosses compostables per a
establiments comercials i entitats que hagin
subscrit el conveni amb l’Ajuntament . . . . . 1,4 €/paquet
3. Cubells de 10 l per a la fracció orgànica . . . .
3 €/u

1. Fins a 20 llits

450,00 €

2. De 20 a 50 llits

900,00 €
1.350,00 €

3. De més de 50 llits
Locals industrials (excepte obradors)

250,00 €

1. Fins a 100 m2

375,00 €

2. De 101 m2 a 250 m2
3. De 251 m fins a 500 m
2

Article 10, es modifica íntegrament el contingut de l’article,
que queda redactat de la següent manera:
Article 10. Subjectes passius

2

1.000,00 €

5. De 1.001 m2 a 4.000 m2

1.700,00 €

6. De més de 4.000 m

2.400,00 €

2

Perruqueries i centres d’estètica

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable
de la qual es defineix a l’article 8 d’aquesta ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4
de la Llei General Tributària que:
a) Sol·licitin la prestació del servei.
b) Resultin beneficiades o afectades per la prestació del servei.

650,00 €

4. De 501 m2 a 1.000 m2

200,00 €

Entitats bancàries, oficines i despatxos
165,00 €

1. Fins a 50 m2
2. De més de 50 m

2

200,00 €

Locals comercials no alimentació (no especificats en altres
epígrafs)

2. A aquests efectes, es distingeixen 2 casos:
2.1. Els titulars d’activitats industrials que generin residus comercials o domèstics que desitgin utilitzar un sistema de gestió dels
residus diferent de l’establert per l’Ajuntament, estan obligats a
acreditar que tenen contractat amb un gestor autoritzat la gestió
dels residus que produeixi l’activitat corresponent.

1. Fins a 100 m2

200,00 €

2. De 101 m2 a 200 m2

300,00 €

3. De més de 200 m2

400,00 €

Establiments i comerços alimentació (amb o sense obrador)

2.2. Els locals comercials o industrials inactius hauran d’acreditar
que en aquell establiment no s’hi realitza cap activitat, mitjançant
una sol·licitud d’instància a l’Ajuntament i una visita de comprovació per part d’un tècnic municipal.
36

1. Fins 100 m2

250,00 €

2. De 101 m2 a 200 m2

375,00 €

3. De més de 200 m2

500,00 €
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Ordenança núm. 16
TAXA PER LES 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 I PER A LA
COL·LOCACIÓ DE SENYALITZACIÓ VERTICAL PER
ESTABLIMENTS COMERCIALS

Base
imposable
mensual (m3)

Canviar el títol de l’ordenança incorporant al final “i per a la
col·locació de senyalització vertical per establiments comercials”
Article 1, es modifica íntegrament el contingut de l’article, que
queda redactat de la següent manera:
Article 1. Fonament i naturalesa

Núm.. de
persones per
habitatge

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

2. ÚS COMERCIAL / HOTEL

A l’empara del previst als articles 57 i 20.3 h) del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per les entrades de vehicles a través de
les voreres i reserves de via pública per a aparcaments exclusius,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, i per a
la col·locació de senyalització vertical per A establiments comercials, que es regirà per la present ordenança fiscal.
Article 2, es modifica íntegrament el contingut de l’article, que
queda redactat de la següent manera:

Comptador < = 13 mm*

10,47 €/ab./mes

Comptador de 13 mm

18,02 €/ab./mes

Comptador de 15 mm

26,52 €/ab./mes

Comptador de 20 mm

34,95 €/ab./mes

Comptador de 25 mm

43,42 €/ab./mes

Comptador de 30 mm

51,91 €/ab./mes

Comptador de 40 mm

60,36 €/ab./mes

Comptador de 50 mm

68,84 €/ab./mes

1r bloc (fins a 9 m /mes)

1,4958 €/m3

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

1,9761 €/m3

3r bloc (excés de 18 m )

2,9265 €/m3

3

Article 2. Fet imposable

3

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que
té lloc per a l’entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, i per a la col·locació de
senyalització vertical per establiments comercials, especificat a
les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta Ordenança.

3

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

Article 6, s’introdueix el paràgraf que es redacta a continuació
com a apartat 3:
3. Per a la col·locació de senyalització vertical que indiqui la
ubicació d’establiments per tal d’afavorir la seva localització. En
qualsevol cas l’autorització de la senyalització pel tipus d’activitat
a anunciar serà potestatiu de l’Ajuntament i suposarà un estudi
específic per a cada petició amb una quota de 30,00 €/any més
el cost dels senyals i elements auxiliars necessaris segons el cas,
i la seva col·locació.

Comptador de <= 15 mm

38,32 €/ab./mes

Comptador de 20 mm

62,85 €/ab./mes

Comptador de 25 mm

87,78 €/ab./mes

Comptador de 30 mm

124,97 €/ab./mes

Comptador de 40 mm

248,84 €/ab./mes

Comptador de 50 mm

373,06 €/ab./mes

1r bloc (fins a 9 m3/mes)

1,4958 €/m3

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

1,9761 €/m3

3r bloc (excés de 18 m )

2,9265 €/m3

3

Ordenança núm. 18
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

3

Article 6, es modifica íntegrament el contingut de l’article, que
queda redactat de la següent manera:

4. ÚS OBRES

Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
1. ÚS DOMÈSTIC
Comptador de 13/15 mm
Comptador de 20 mm
Comptador de 25 mm
Comptador de 30 mm
1r bloc (fins a 9 m3/mes)
2n bloc (de 10 a 18 m3/mes)
3r bloc (excés de 18 m3)

Metres cúbics mensuals

10,47 €/ab./mes
29,42 €/ab./mes
37,46 €/ab./mes
47,98 €/ab./mes
0,8504 €/m3
1,4027 €/m3
2,6448 €/m3

Comptador de <= 13 mm

18,02 €/ab./mes

Comptador de 15 mm

26,52 €/ab./mes

Comptador de 20 mm

34,95 €/ab./mes

Comptador de 25 mm

43,42 €/ab./mes

Comptador de 30 mm

51,91 €/ab./mes

Comptador de 40 mm

60,36 €/ab./mes

Comptador de 50 mm

68,84 €/ab./mes

1r bloc (fins a 9 m /mes)

1,7520 €/m3

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

2,3162 €/m3

3r bloc (excés de 18 m )

3,4321 €/m3

3

3

3

5. BOQUES CONTRA INCENDI

(*) 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 tercer tram
d’acord amb la taula següent:

Quota servei, 1 1/4 polzades

57,66 €/ab./mes

Quota servei, 2 polzades

65,75 €/ab./mes

Quota servei, 2 1/2 polzades

73,83 €/ab./mes

Consum aigua
37

2,1670 €/m3
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6. AFORAMENTS
Aforaments 300 l/dia
Aforaments 400 l/dia
Aforaments 500 l/dia
Aforaments 600 l/dia
Aforaments 900 l/dia
Aforaments 1.000 l/dia
Aforaments 1.200 l/dia
Aforaments 1.500 l/dia
Aforaments 3.000 l/dia
Aforaments 5.000 l/dia

38,78 €/ab./mes
50,65 €/ab./mes
70,53 €/ab./mes
83,94 €/ab./mes
126,80€/ab./mes
140,50 €/ab./mes
165,83 €/ab./mes
213,03 €/ab./mes
421,44 €/ab./mes
753,88 €/ab./mes

Col.
Connecompxió a la
tador
xarxa
1. Col·locació de comptadors amb connexió a xarxa municipal (individual)
15 mm
226,97
136,17
20 mm
317,76
181,58
25 mm
363,19
226,97
30 mm
453,95
272,37
40 mm
544,76
636,16
50 mm
635,52
453,95
2. Col·locació de comptadors en bateria
13 mm
136,17
15 mm
136,17
20 mm
181,58
25 mm
226,97
30 mm
272,37
40 mm
363,16
50 mm
453,95
A. Alta de nous subministraments

B. Altres serveis complementaris
3. Canvi de subministrament per aforament a comptador
Pagament únic
Amb modificació portella
Amb trampilló fins a portella
Amb tram des de xarxa de distribució fins a portella
Pagament fraccionat (4 trimestres)
Amb modificació portella
Amb trampilló fins a portella
Tram des de xarxa de distribució fins a portella
4. Ús incendi (diàmetre en polzades)
1-1/4”
2”
2-1/2”
5. Connexió a bateries (nombre de sortides)
2
4
8
10
18
20
6. Hidrants a la via pública
Hidrant en columna 80 mm
Hidrant en columna 100 mm
Hidrant enterrat 80 mm
Hidrant enterrat 100 mm

Connexió a la
xarxa

Col.
comptador

Cànon
municipal

Subtotal

IVA
21%

Fiança

Total IVA
inclòs

181,58
181,58
181,58
181,58
181,58
181,58

544,73
680,92
771,75
907,90
1.089,50
1.271,06

114,39
142,99
162,07
190,66
220,8
266,92

12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02

671,14
835,93
945,84
1.110,58
1.330,32
1.550,00

136,17
136,17
181,58
226,97
272,37
363,16
453,95

28,60
28,60
38,13
47,66
57,20
76,26
95,33

12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02
12,02

176,79
176,79
231,73
286,65
341,59
451,44
561,30

Fiança

Total IVA
inclòs

Cànon
municipal

Subtotal

IVA
21%

138,62
289,28
397,76

138,62
289,28
397,76

29,11
60,75
83,53

167,73
350,03
481,29

34,66
72,32
99,44

34,66
72,32
99,44

7,28
15,19
20,88

41,94
87,51
120,32

817,09
1.815,78
2.814,49

181,58
181,58
181,58

998,67
1.997,36
2.996,07

209,72
419,45
629,18

226,97
317,76
408,57
499,34
590,12
680,92

181,58
181,58
181,58
181,58
181,58
181,58

408,56
499,34
590,15
680,92
771,71
862,51

85,80
104,86
123,93
142,99
162,06
181,13

494,36
604,20
714,08
823,91
933,77
1.043,64

2.360,53
2.496,72
1.271,06
1.407,37

495,71
524,31
266,92
295,55

2.856,24
3.021,03
1.537,98
1.702,92

2.360,53
2.496,72
1.271,06
1.407,37
38

12,02
12,02
12,02

1.220,41
2.428,83
3.637,27
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7. Material divers
Arqueta per a comptador de 20
216,51
186,65
186,65
29,86
Arqueta per a comptador de 25
269,18
232,05
232,05
37,13
Arqueta per a comptador de 30
284,77
245,49
245,49
39,28
Arqueta per a comptador de 40
412,36
355,48
355,48
56,88
Portella pvc de 25 x 35 cm
37,27
32,13
32,13
5,14
Portella pvc de 30 x 45 cm
47,63
41,06
41,06
6,57
Portella metàl·lica de 35 x 67 cm
94,52
81,48
81,48
13,04
Portella metàl·lica de 50 x 60 cm
111,2
95,86
95,86
15,34
Pany portella
33,73
29,08
29,08
4,65
Clau de pany portella
2,66
2,29
2,29
0,37
Placa senyalització hidrant
55,72
48,03
48,03
7,69
Trapilllo de fundició
24,72
21,31
21,31
3,41
Arqueta fundició per a comptador (fins a 30 mm)
290,17
250,15
250,15
40,02
8. Reforma instal·lacions i connexions existents (tots els usos)
A pressupost en funció del treball a realitzar més, en el cas d’ampliació del tipus de subministrament, la diferència del nou tipus sol·licitat
en relació al tipus existent.
9. Instal·lació de xarxa de distribució per metre lineal de façana
A pressupost en funció del treball a realitzar i tipus de xarxa i instal·lar
10. Canvi de nom i/o d’ús del subministrament
Canvi en el contracte sense trasllat del comptador o
54,91
45.38
45,38
9,53
aforament
11. Restabliment del servei per suspensió temporal
Reobertura del servei
55,75
48,06
48,06
7,69

Ordenança núm. 19
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS A LA PISCINA
MUNICIPAL

Els abonaments són unipersonals i intransferibles i seran vàlids per a les dues piscines municipals, independentment de
la piscina on s’hagi expedit i el període d’obertura de les instal·
lacions.

Article 6, es modifica íntegrament el contingut de l’article, que
queda redactat de la següent manera:

b) Cursos a les piscines municipals:
CURSETS DE NATACIÓ INFANTIL:
Tot el curset (4 setmanes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45,00 €
3 setmanes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38,00 €
2 setmanes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30,00 €
1 setmana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18,00 €
El preu a cobrar s’estipularà al moment de fer la inscripció i les
ampliacions a posteriori no es bonificaran. L’edat considerada
com a preu infantil és fins als 15 anys.

Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
a) Accés a les piscines municipals:
ENTRADA D’UN DIA:
Menors de 5 anys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De 5 a 15 anys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De 16 a 64 anys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A partir de 65 anys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Discapacitat igual o superior al 33% . . . . . . . . . . . 
* Per gaudir de l’entrada gratuïta és imprescindible
condició.

Gratuït
3,20 €
4,20 €
Gratuït
Gratuït*
acreditar la

CURSETS DE NATACIÓ PER A ADULTS:
Tot el curset (4 setmanes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57,50 €
3 setmanes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45,00 €
2 setmanes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35,00 €
1 setmana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,00 €
El preu a cobrar s’estipularà al moment de fer la inscripció i les
ampliacions a posteriori no es bonificaran. L’edat considerada
com a preu d’adult s’inicia als 16 anys.

ENTRADA D’UN DIA PER A GRUPS:
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: 1,00 € persona/dia. En aquests supòsits caldrà sol·
licitar i abonar l’import a les oficines municipals.

CURSETS D’AIGUA-GIM:
Tot el curset (4 setmanes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,00 €
3 setmanes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,00 €
2 setmanes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,00 €
1 setmana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6,00 €
El preu a cobrar s’estipularà al moment de fer la inscripció i les
ampliacions a posteriori no es bonificaran.

VALS DE 10 ENTRADES:
10 entrades infantils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,00 €
10 entrades adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32,00 €
El títol és multipersonal (sempre i quan tots els usuaris siguin
de la mateixa categoria: infantil o adult) i caduca al final de la
temporada d’estiu per a la qual s’adquireix.

En els tres tipus de cursets, quan hi hagi més d’un membre de
la mateixa família inscrit s’aplicarà una reducció de la taxa del
10% a cadascú.
La quota tributària satisfeta per l’usuari no li serà retornada per
inassistència de l’alumne al curset per causes que li siguin imputables. En tot cas, la quota satisfeta es podrà retornar quan
es donin conjuntament les següents circumstàncies:

ABONAMENTS:
Abonament infantil per a tota la temporada  . . . . .  40,00 €
Abonament adult per a tota la temporada . . . . . . . 44,00 €
En comprar 4 abonaments dins la mateixa família, un dels abonaments (el de més baix cost) serà gratuït.
39
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a) Que l’alumne no hi pugui assistir durant tot el període que
duri el curset.
b) Que la inassistència de l’alumne es produeixi per causes de
força major degudament justificades.
c) Que la comunicació de la inassistència es realitzi a l’inici del
curs, en cap cas en el transcurs del període de l’activitat o
curs.

licitar l’ús de la instal·lació i abonar-ne la neteja suplementària si
és el cas, derivada de la pròpia activitat.
4. NETEGES
Neteges de les sales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neteja del poliesportiu, pista i serveis  . . . . . . . . . . .

40,00 €
70,00 €

Se substitueix el títol “VII. Vigència” per “Disposició final”
L’annex II – Lloguer d’edificis municipals se suprimeix

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

Ordenança núm. 26
TAXA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE DEPURADORES

Article 6, es modifica íntegrament el contingut de l’article, que
queda redactat de la següent manera:

Article 4, es modifica el quadre de tarifes que queda establert
de la següent manera:

Article 6.- Quota tributària

Concepte
Industrial Can Bas
Industrial Can Bosch

1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de
serveis d’ensenyament que s’hagin sol·licitat o que s’utilitzin.
A aquest efecte s’aplicaran les tarifes següents:
TALLER PARES I MARES:
Pares i mares en general  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 €
Mestres de les escoles i llars de Subirats . . . . . . . . .
50,00 €
Si es dóna el cas que assisteixen al taller els dos progenitors,
s’aplicarà una reducció en la taxa del 25% en un dels casos.

Quota
128,52 €/trimestre + 4,28 €/m3
26.948,40 €/any

2. Aprovar, si s’escau, l’expedient número 3/2013 de
modificació de crèdits del pressupost de l’ajuntament de Subirats
Atès que s’han de realitzar despeses que no es poden demorar
a l’exercici següent i que no tenen consignació pressupostària,
i existint la possibilitat de finançar-lo amb l’aplicació de majors
ingressos, incorporació de romanent de tresoreria i minoració de
partides de despeses, supòsit que està previst per al finançament
de crèdits extraordinaris,

Article 7, es modifica l’apartat 1, que queda redactat de la següent manera:
1. La taxa per ensenyaments especials s’acredita al moment de
formalitzar la matrícula a cada curs escolar, independentment de
la rebuda efectiva d’ensenyament si és que la seva manca fos per
causes imputables al sol·licitant.

Vist l’informe preceptiu d’Intervenció,
Vist l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

Ordenança núm. 23
GENERAL DE PREUS PÚBLICS

Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:

Article 14, es modifica íntegrament el contingut de l’article,
que queda redactat de la següent manera:

1. Aprovar l’expedient núm. 3 de modificació de crèdits (modalitat
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) del pressupost de
l’Ajuntament de Subirats corresponent a l’exercici de 2013, mitjançant l’aplicació de majors ingressos i minoració de partides
de despeses, de conformitat amb el que disposa l’article 177 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, segons el
detall següent:

Article 14
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.
S’estableixen els següents preus públics:

SUPLEMENTS DE CRÈDIT
13100 340 Socorristes
21000 155 Viabilitat i via pública
21001 171 Parcs i jardins
21200 340 Manteniment zones esportives
21400 155 Manteniment vehicles
22103 155 Combustibles i carburants
22200 920 Comunicacions telefòniques
22702 151 Estudis, projectes i valoracions
22708 920 Servei de recaptació
22709 920 Notaries
22613 338 Activitats culturals
46301 163 Mancomunitat Alt penedès
Escolars AMPA/Aula
48200 321 Activitats
d’estudi
48300 338 Subvencions entitats
48301 338 Subvencions festes nuclis
48303 340 Subvencions entitats esportives
48900 338 Subvencions altres entitats
61000 151 Urbanització sector est de Lavern
78000 338 Obres entitats culturals

1. LLOGUERS D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
Lloguer de la Sala de Plens  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125,00 €
Lloguer d’instal·lacions esportives (segons disponibilitat horària i
prèvia sol·licitud amb 48 hores d’antelació):
a) Camp de futbol 7 de Sant Pau d’Ordal:
Residents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,00 €/hora
No residents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25,00 €/hora
b) Camp de futbol 11 de Sant Pau d’Ordal:
Residents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,00 €/hora
No residents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40,00 €/hora
c) Pista poliesportiva d’Ordal
Residents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,00 €/hora
No residents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,00 €/hora
Nota: en cas que es necessiti llum, al preu/hora caldrà sumar-hi
3,00 €.
2. SERVEI WI-FI
Connexió Proxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,50 € + IVA/mes
Connexió estàndard  . . . . . . . . . a partir de 15,00 € + IVA/mes
3. EXEMPCIONS
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·
40

2.075,00
3.500,00
3.200,00
872,38
1.000,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
5.000,00
1.500,00
3.650,00
6.230,00
4.500,00
1.350,00
3.000,00
1.300,00
500,00
19.431,17
2.000,00

Resum de plens
HABILITACIONS DE CRÈDIT
22614 338 Subirats Tasta’l
Execució i direcció obra Pla d’in22710 170
cendis forestals
Devolució subvenció memòria
75000 338
històrica
Patronat - Subvenció mural
41002 432
d’Ordal
Patronat - Subvenció Música a les
41003 432
Vinyes
Projecte d’impulsió Sant Pau 61017 170
Can Rossell
Construcció monòlit batalla
61018 338
d’Ordal
63500 338 Mobiliari cultura

FINANÇAMENT
MAJORS INGRESSOS
IAE
13000
Diversos
39900
Tiquets Subirats Tasta’l
39901
Diputació - Subv. pla d’incendis
46110
forestals
Diputació - Subv. Subirats Tasta’l
46111
Aportació monòlit ajuntaments
76200
Vallirana i Cervelló
MINORACIÓ DE PARTIDES DE DESPESES
12004 155 Retribucions bàsiques
22100 155 Energia elèctrica
13100 920 Laboral temporal
20030 920 Lloguer casa Rafecas
22604 920 Jurídics i contenciosos
22613 920 Fons contingència
34900 011 Interessos despeses financeres
46300 920 Mancomunitat Penedès-Garraf
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SUPLEMENTS DE CRÈDIT
13100 430 Personal laboral eventual
21500 430 Mobiliari
22600 430 Despeses diverses
22700 430 Treballs realitzats
35900 430 Altres despeses financeres

15.000,00
10.379,48
23.800,00
1.000,00
4.300,00

FINANÇAMENT
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA
13000 430 Personal laboral fix
16000 430 Seguretat Social
MAJORS/MENORS INGRESSOS
Diputació
46100
Entitats privades
47000
Altres ingressos
39900

48.698,81
8.216,00
3.900,00
189.402,84

2.018,77
759,71
1.874,91
1.781,25
370,00
6.804,64

2.433,53
140,70
5.000,00
403,01
-1.172,60
6.804,64

2. Exposar al públic l’expedient per un termini de 15 dies, mitjançant la inserció del corresponent anunci al BOP a efecte de reclamacions, el qual s’entendrà aprovat definitivament si no n’hi ha.

99.045,98
872,38
4.000,00

El Ple ho va aprovar per unanimitat.

9.169,48
4. Donar compte al ple de la corporació de l’informe sobre el grau de morositat del segon trimestre de 2013

5.000,00
7.000,00

L’alcalde dóna compte al Ple de la corporació de l’informe de l’interventor i del tresorer en relació al grau de compliment de la Llei
15/2010 de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat:

2.075,00
14.730,00
5.000,00
12.000,00
5.000,00
14.000,00
5.510,00
6.000,00
189.402,84

La Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre i en relació als Terminis de Pagament, al seu article tercer,
apartat tres determina que el període de pagament (al 2012) de
les obligacions reconegudes serà de quaranta dies.
5. Aprovar, si S’escau, el calendari oficial de les
festes laborals a Subirats per a l’any 2014
Es va aprovar el calendari de festes locals que per llei no poden
excloure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficials.

2. Exposar al públic l’expedient per un termini de 15 dies, mitjançant la inserció del corresponent anunci al BOP a efecte de reclamacions, el qual s’entendrà aprovat definitivament si no n’hi ha.

Proposar el 17 d’abril (Dijous Sant) com a festa local per a tot
el municipi de Subirats i les especificades tot seguit per a cada
entitat:

El Ple ho va aprovar per unanimitat.

- Cantallops: 27 de gener
- El Pago: 27 de gener
- Sant Pau d’Ordal: 27 de gener
- Can Cartró: 28 d’abril
- Can Rossell: 28 d’abril
- El Rebato i Torre-ramona: 28 d’abril
- Els Casots: 2 de maig
- Can Bas: 30 de juny
- Lavern: 30 de juny
- Can Batista: 7 de juliol
- Urbanització Casablanca: 11 de juliol
- Urbanització Can Rossell: 28 de juliol
- Ordal: 4 d’agost
- Urbanització Muntanya Rodona: 11 d’agost
- Ca l’Avi: 27 d’octubre

3. Aprovar, si S’escau, l’expedient número 2/2013 de
modificació de crèdits del pressupost del Patronat de Turisme de Subirats
Atès que al Patronat de Turisme de Subirats s’han de realitzar
despeses que no es poden demorar a l’exercici següent i que
no tenen consignació pressupostària, i existint la possibilitat de
finançar-lo amb l’aplicació de majors ingressos, incorporació de
romanent de tresoreria i minoració de partides de despeses, supòsit que està previst per al finançament de crèdits extraordinaris,
Vist l’informe preceptiu d’Intervenció,
Vist l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

El Ple ho va aprovar per unanimitat.

Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:

6. Aprovar definitivament, si S’escau, l’establiment
del servei de l’emissora de ràdio Ona Subirats i el
seu reglament intern

1. Aprovar l’expedient núm. 2 de modificació de crèdits (modalitat
suplements de crèdit) del pressupost de l’Ajuntament de Subirats
corresponent a l’exercici de 2013, mitjançant l’aplicació de baixes
per transferència i majors/menors ingressos, de conformitat amb
el que disposa l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals, segons el detall següent:

L’Ajuntament acorda, per unanimitat dels regidors presents, atès
que no s’ha rebut fins a aquesta tarda l’informe que ha d’emetre
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, ajornar el debat i votació
d’aquest punt de l’ordre del dia fins a disposar d’aquest document
preceptiu.
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equip de govern, i és totalment normal, s’il·lusiona per poder complir el seu programa electoral, i que com a mínim
una majoria dels conciutadans se sentin satisfets per la
feina feta.

Aquest novembre, quatre dels sis regidors de govern,
complim sis anys i mig de política municipalista. Quatre
anys a l’oposició i dos anys i mig governant. Malauradament dos mesos després que entréssim, al maig del 2007,
concretament a meitat del mes de juliol, es va produir el
crac financer internacional més important de la història
econòmica, només comparable al crac de l’any 1929, desencadenant el que els economistes anomenen crisi sistèmica.

I així s’intenta. No hi ha dubte. Però la crisi sistèmica, la
pressió del govern central, la incapacitat econòmica de
la Generalitat demostrada en les retallades de la partida
més important que és el Fons de Cooperació Local i el
retard en el seu pagament, així com a l’hora de fer efectives les partides del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis),
provoquen que els ajuntaments hagin de fer front a fortes
tensions de tresoreria.

És evident que aquest fet ha condicionat de forma substancial les decisions que s’han pres al llarg d’aquets dos
anys i mig a la política municipal de Subirats. Decisions
que sabem prou bé que no agraden a tothom i que en moltes ocasions veïns i veïnes del municipi es poden haver
sentit poc atesos. En som conscients.

Malgrat tot, estem obligats a complir estrictament les imposicions de Madrid per una raó molt senzilla: evitar ser
intervinguts.

El govern de Madrid, del qual pengen tots el municipis de
l’Estat espanyol, porta a terme polítiques fiscalitzadores
adverses als ajuntaments: reducció brusca de l’endeutament; reducció de sous dels treballadors, tant dels funcionaris com dels laborals; compliment estricte de la llei de
morositat, actualment fixada en 50 dies i que properament
es rebaixarà a 30; equilibri pressupostari i un llarg etcètera, que si bé en alguns casos és recomanable complir-les
(ens referim concretament a la llei de morositat), altres són
totalment inviables i fins i tot podrien esdevenir inconstitucionals, com la supressió de pagues extres.

Des de fa unes quantes setmanes s’està treballant en el
pressupost del 2014, pressupost que tornarà a ser auster.
Es prioritzaran aquelles partides destinades a serveis bàsics, es reduirà l’endeutament i s’elaborarà un pressupost
que doni peu a seguir complint amb els compromisos adquirits vers els nostres proveïdors, malgrat el retard dels
ingressos per part d’altres administracions, tot complint
amb la majoria de les propostes formulades en el seu dia
al programa electoral. I, el més important, continuant sent
prudents. A l’Ajuntament de Subirats no li sobren diners
però podem afirmar, sense cap dubte, que a dia d’avui
està sanejat.

Això provoca que a l’hora de confeccionar els pressupostos, aquests esdevinguin complicats i poc populars. Tot

Grup municipal de CiU
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Som conscients del temps que ens toca viure?
És lamentable, també, que l’equip de govern es deixi influir a l’hora d’apujar o no una taxa. Ens hem trobat que una
empresa del municipi va “amenaçar” l’equip de govern
que si apujaven l’impost de vehicles marxarien del municipi i l’equip de govern ha “escoltat” aquesta amenaça i
ha procurat mantenir l’impost amb una pujada de l’1,5%.
Creiem que el govern municipal ha de vetllar perquè els
impostos, especialment en temps de crisi com ara, s’incrementin al mínim possible, però no pot permetre amenaces
de ningú. Aquesta empresa ni ha marxat ens anys anteriors ni marxarà ara.

Les famílies estem patint pujades continuades dels serveis bàsics, essent gairebé impossible fer un pla d’estalvi
a casa. El rebut de la llum,per exemple, aquest any s’ha
apujat un 6%.
A l’últim Ple municipal es van aprovar les ordenances fiscals per al 2014 amb 6 vots a favor (CiU-PSC), 4 abstencions (ERC- APS) i un vot contrari del PP.
Alguna novetat? Doncs sí. Tot i que s’han intentat mantenir
les taxes, el cert és que un servei tan bàsic com l’aigua ha
pujat un 11,9% de mitjana.

Potser la resta de veïns d’aquest municipi haurem de fer
el mateix que aquesta empresa a fi que no ens escanyin
tant?

Segons el tècnic municipal, hi ha uns quants factors que
contribueixen a aquest increment:
D’una banda, com que durant el govern d’ERC es va fer
una renovació de tota la canonada d’aigua del municipi
–un municipi de 57 km– ara hi ha un deute amb l’empresa
que gestiona el servei d’aigües, Cassa.

Fent un repàs d’aquests dos anys de govern CiU-PSC, ens
trobem amb alguns increments d’impostos molt significatius:

També, diuen, ens trobem que l’energia elèctrica que es
fa servir per al funcionament dels pous s’ha apujat un 2%.

• Quota de les llars d’infants: increment del 40-45% (en
dos anys).
• Taxa d’escombraries: increment del 48% (en dos anys).
• Rebut de l’aigua: increment de l’11,9% de mitjana.
• Etc.

Tenim, afegeixen, la compra d’aigua d’ATLL (Aigües TerLlobregat) que ja estem consumint. Va començar al sector
de Lavern a l’estiu i es farà extensiu a la resta del municipi
un cop s’hagin acabat les obres de canalització fins a Can
Rossell.

La proposta d’Esquerra Republicana de Catalunya és,
pensant en el nou pressupost que ja s’està treballant, intentar ajustar alguna regidoria i, molt especialment, controlar al màxim les inversions que fem en temps de crisi.

Enfront de tot això ens trobem que la població de Subirats
ha fet un estalvi del consum d’aigua molt considerable,
concretament del 5,5% durant aquest any.

Ens acusen del dèficit que hem creat renovant les canonades del municipi, aproximadament de 500.000€ (renovacions absolutament imprescindibles, com tothom sap) i
ens pregunten com fer front a aquesta despesa. Molt fàcil,
alcalde: amb els diners del camp de gespa no hagués fet
falta apujar tant l’aigua ni la resta d’impostos!

Com sabeu, el rebut de l’aigua té una part del cost fix i
una altra variable. Si la part variable baixa, no surten els
números.
Què a fet l’equip de govern davant aquest fet?
Incrementar el cost de la part fixa en un 7,2% i la part variable en un 4,3%. És a dir que si algú omple la piscina no
notarà gaire l’increment en el rebut –explicació donada pel
tècnic– perquè la part important de la pujada s’aplica a la
part fixa. Increïble!

En temps de crisi tothom ha de contenir-se a l’hora de gastar els diners aliens.
Montserrat Garcia i Carme Riba
Regidores d’ERC
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Un any després
Més val tard que mai. L’octubre del 2012 el govern de
Subirats apujava tots els impostos i les taxes municipals
per a aquest any 2013 (OOFF 2013), al·legant amb to marcadament alarmista que no els quedava cap més remei.
Alhora, el nostre grup hi votava en contra defensant que
en aquest context de sagnant crisi econòmica i social no
era el moment d’augmentar la càrrega impositiva a les
classes mitjanes i populars de Subirats. Nosaltres centràvem la solució en la reducció de la despesa.

amb Cassa (concessionària del servei d’aigua) de més de
500.000 € que ha fet necessari augmentar aquesta taxa.
Sens dubte, el tema de l’aigua a Subirats mereix un capítol
a part.
Així doncs, per compensar la reducció prevista d’ingressos fixos municipals i rebaixar part de la càrrega impositiva augmentada a les famílies els últims anys, per una
banda proposem, com ja hem dit, reducció de la despesa
pública. No podem mantenir nivells de despesa anteriors
a la crisi, i ens hem d’ajustar. Per altra banda, som partidaris d’augmentar els impostos a les grans empreses de
Subirats, no a través de la brossa, però sí tocant dues figures impositives que només afectarien a les grans corporacions de l’àmbit local: apujar l’IAE i desglossar l’IBI industrial col·locant un tipus impositiu superior a l’estàndard.
Considerem que aquestes modificacions impositives per a
les grans empreses no els representarien una variació de
cost exageradament elevat com perquè justifiquessin una
deslocalització.

Un any després, el govern de Subirats ha decidit pràcticament congelar els impostos i les taxes municipals per
a l’any 2014, argumentant que no es pot augmentar més
els impostos a les famílies. Modestament, volem dir que
potser APS-CUP fa un any no anàvem tan desencaminats
(vegeu el nostre article al Tot Subirats del desembre del
2012).
Si bé, en general, estem d’acord amb aquest canvi d’actitud, continuem defensant que el que no és bo aquest any
tampoc ho era l’any passat, ja que el context econòmic i
social era pràcticament idèntic a l’actual. Tot i que se’ns
digui que la contenció d’aquest any és gràcies a l’augment
passat, pensem que potser hi havia altres camins que exposem en aquest article.

Cal dir que la nostra abstenció a les OOFF 2014 també ha
estat motivada per un triple compromís de l’equip de govern: en primer terme, fer una comissió amb els grups polítics de l’oposició per treballar conjuntament pressupostos
i següents ordenances municipals; en segon lloc, no s’han
tancat davant les nostres propostes d’augments de l’IAE i
l’IBI industrial; i en tercer terme, tampoc han vist malament
estudiar la reducció de la càrrega impositiva a les famílies
per a l’any que ve, rebaixant, per exemple, la taxa d’escombraries. Molt important aquest últim punt, però ens fa
una certa coïssor política el fet que la probable rebaixa
cauria en any electoral. Vella tàctica.

El nostre vot a les OOFF 2014 ha estat d’abstenció. Per
votar-hi a favor i ser conseqüents, en part necessitàvem
una reducció de càrrega impositiva a les famílies que minorés l’augment acumulat que critiquem d’anys anteriors
(com la pujada del 10% de l’IBI obligada per decret Rajoy
a partir de l’any 2012, que per cert ha estat incorporada
aquest any).
Som conscients que els comptes de l’Ajuntament hauran
de pair les reduccions d’ingressos que es produiran el
2014, sobretot a causa de la finalització del conveni amb
Fecsa Endesa que ens assegurava uns 100.000 € anuals
i per les reduccions dels ajuts extraordinaris de la Diputació.

A nosaltres, com ja hem dit altres vegades, ens agradaria que la ciutadania de Subirats estigués més informada
sobre aquests temes i pogués participar d’alguna manera en l’elaboració dels pressupostos. És per això que tenim pensat proposar una jornada sobre pressupostos per
debatre obertament el nostre posicionament davant una
possible negociació amb el govern. Esperem les vostres
aportacions.

És destacable també l’augment dels costos associats a
l’aigua en aquest últim any, tenint en compte, a més, que
a Subirats suportem un dèficit acumulat d’aquest servei

Assemblea APS-CUP

Us recordem que ens podeu trobar cada dissabte a l’Ajuntament
des de les 11:00 a les 13:00 hores.
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LLUÍS RÀFOLS
Regidor
socialista
no adscrit

Ja n’hi ha prou
No fa gaire dies la delegada del Govern d’Espanya a Catalunya ens va enviar un comunicat on ens demanava que
li expliquéssim per què “subvencionàvem”, segons ella,
una entitat que es deia Associació de Municipis per la Independència, que no responia, en la seva opinió, a necessitats estrictament municipals. Des del nostre punt de vista
aquesta associació municipalista dóna suport i informació
diversa als ajuntaments associats, i ens hi vam adherir de
forma correcta a través de la seva aprovació en un Ple, on
van votar a favor 10 dels 11 regidors d’aquest Ajuntament.

nyaments privats d’elit que practiquen encara la separació
de sexes en escoles adscrites a l’Opus Dei o als Legionarios de Cristo, i que caldrà veure si donen suport també a
la proposta de rebaixar escandalosament fins al 10% els
impostos al joc dels casinos de Barcelona World, mentre
els ciutadans paguen un IVA del 21% a la cultura i a tants
béns de consum necessaris per a moltes famílies.
Del PP, no cal ni parlar-ne, prou bé que patim un dia sí i l’altre també la seva política recentralitzadora, incrementant
alhora les desigualtats socials amb les seves polítiques
econòmiques.

El fet és anecdòtic potser, però ens ve a dir que a l’Ajuntament no ens em de preocupar de res més que d’administrar el nostre migrat pressupost i no de cap altra preocupació dels ciutadans de Subirats.

Tímidament sentim la veu d’ICV que clama contra tot això,
alhora que neda i guarda la roba en la qüestió nacional, tot
i que defensa el dret a decidir. Per la demagògia de Ciutadans, el menyspreu més absolut, ja que pesca en el riu tèrbol atiant l’anticatalanisme més arrauxat de tal forma que
semblen, salvant la distància, hereus de l’inefable Lerroux.

Podeu estar ben segurs que aquest regidor –en aquest
moment més que mai satisfet de ser no adscrit–, a banda
de vetllar per les seves tasques al consistori, vol sumar
la seva veu a les preocupacions lògiques dels ciutadans
de Subirats, que no són sens dubte diferents de la dels
indignats pels atacs que sofreix la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra economia per part del govern del
PP, com ho estan també pel mar d’injustícia, hipocresia i
corrupció que amara la nostra societat, en què l’afany de
lucre preval per damunt de qualsevol consideració moral.

I del PSC, què us haig de dir?, lamento molt la deriva del
meu antic partit i m’alegro d’haver-ne marxat, avui em cauria la cara de vergonya del que s’ha vist i escoltat els darrers dies.
Ja poca cosa queda d’aquell PSC, del qual Joan Raventós va dir a les Jornades constituents de la Federació de
Partits Socialistes pels volts del 77: “El nostre objectiu és
el replantejament del caràcter i la forma de l’Estat. No es
tracta de privilegiar zones o d’augmentar les diferències
entre zones riques i pobres. Reclamem el dret de cada nacionalitat a fixar el marc institucional que millor convingui a
la seva identitat nacional. Reclamem el dret de cada regió
a buscar la fórmula d’administració política que millor asseguri la seva pròpia identitat.”

Les sandàlies del pescador
Segurament per la seva joventut no deu recordar el diputat
de la CUP aquella novel·la de Morris West que va encarnar al cinema el gran Anthony Quinn, però va ser oportú i
simbòlic que li ensenyés la seva sandàlia a un personatge
com l’exministre Rato. Alguns polítics, hipòcritament, l’han
criticat per les formes, que alguns qualifiquen d’incorrectes, com si tingués més importància això que els lladronicis perpetrats massivament per directius i responsables
de bancs i caixes. Avui, més que mai, cal ser políticament
incorrecte i donar suport a qui té la valentia de dir les coses pel seu nom, i penso que en David Fernández té, amb
tota seguretat, al seu costat la majoria de ciutadans honrats que són el gruix del nostre país.

Davant del que està passant, es constata que hi ha personal que no té, com es diu vulgarment, ni “modos” ni vergonya. I el senyor Navarro ens ve a parlar d’honradesa
política.
Avui ja no queda altra resposta honrada que fer nostres
les paraules d’Stèphane Hessel i la seva diagnosi de l’Indigneu-vos i la seva ineludible continuació que ha d’ésser
Revolteu-vos! Malgrat la incertesa del futur, el que no podem ja és acceptar que la situació actual vagi empitjorant
per a tots sense fer-hi res. Avui, malgrat aquesta incertesa,
cal buscar noves fórmules de representació, sobretot amb
una exigència de honradesa i transparència que obligui
els representants públics a donar compte dels seus actes
als ciutadans que representen.

Els partits tradicionals que ja no ens serveixen
La veritat és que tots fan el paper de la trista figura. Acoten
el cap i, per mantenir el seu estatus de poder, justifiquen
la dictadura dels mercats, i sense valor d’enfrontar-se als
veritables culpables del que esta passant, miren de mantenir els seus privilegis amb dirigents esquitxats en massa
casos per denigrants espectacles de corrupció. Ni CiU,
que aplica la doctrina de la dreta liberal que ja li va bé,
ni ERC, que tapa amb independentisme el suport a les
polítiques del Govern i accepta amb la seva abstenció assumptes tan vergonyants com seguir subvencionant ense-

Lluís Ràfols
Regidor socialista NO ADSCRIT
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donar els seus fruits. El govern espanyol està compromès
amb Espanya i amb Catalunya.

Em veig obligada a respondre l’article publicat pel regidor
socialista no adscrit, Lluís Ràfols, a el darrera publicació
de la revista Tot Subirats, on es dedica a atacar la meva
persona d’una manera gens constructiva i del tot ofensiva.

En 22 mesos, el govern espanyol ha injectat 24.000 milions
d’euros del Fons de Liquiditat de diferents mecanismes
extraordinaris de finançament i ho ha hagut de fer perquè
la Generalitat està en fallida. També ha injectat 16.000 milions d’euros per salvar els bancs com Catalunya Caixa o
Caixa Penedès.

M’agradaria dir-li al senyor Ràfols que aquesta no és la
millor manera de fer política. Que l’atac desmesurat basat
en insults i faltes de respecte diu molt de la seva manera
de fer. A continuació li explicaré algunes de les coses que
afirma al seu article.

El Ministeri de Foment ha pressupostat en els últims 22
mesos per a Catalunya 4.000 milions d’euros. I en als PGE
per al 2014 preveu una inversió de 1.403 M€, un 15% més
respecte als PGE 2013, convertint-se així en la primera comunitat autònoma en pressupost d’Espanya.

El senyor Ràfols parla de l’acte de commemoració del bicentenari de la batalla d’Ordal, on evidentment vaig assistir i on també va assistir el subdelegat del Govern a Catalunya. I on, per suposat, jo també vaig pagar de la meva
butxaca el dinar.

En aquesta partida els pressupostos preveuen la inversió
de més de 30 milions d’euros per a les obres de la variant
N-340 a Vallirana. Una obra, per cert, iniciada amb un govern del Partit Popular i que el govern socialista va aturar
després.

El senyor Ràfols també parla de la meva absència als actes de la Diada, una absència que vaig justificar de sobres
en el meu darrer article ja que els actes de celebració de
l’11 de Setembre a Subirats van ser actes per a uns quants
catalans, sota la bandera estelada i no sota la senyera, la
bandera que ens representa a tots.

Són suficients motius per dir que el govern espanyol treballa per Catalunya i per la resta d’Espanya per a la recuperació econòmica, la nostra prioritat.

A més, el senyor Ràfols dedica una part del seu article
a criticar la gestió del govern espanyol. Miri, senyor Ràfols, el Partit Popular de Subirats treballa, com fa el govern
d’Espanya, per sortir de la situació de crisi que vivim actualment, posant en marxa reformes que ja han començat a

Dolors Morera Solà
Regidora PP Català
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14 DE DESEMBRE
SUBIRATS - RESIDÈNCIA FONT SANTA

29 DE DESEMBRE
CA L’AVI

• A les 11.00 h, Festa de les Famílies.

• A les 18 h, 19 h i 20 h, 7è Pessebre Vivent parlat.

LAVERN

LAVERN

• A les 17.00 h, a l’Ateneu Agrícola de Lavern, taller de
fanalets de Nadal.

• A les 18.00 h, a l’Ateneu Agrícola, cinema de 35 mm
amb Blancaneu i els set nanets.

ORDAL

15 DE DESEMBRE
LAVERN

• A les 19.00 h, a l’Ateneu Ordalenc, concert de Nadal a
càrrec de la Coral de Sant Sadurní.

• A partir de les 10.30 h, Fira del Tió i Santa Llúcia,
amb parades d’artesania, tallers per a la mainada i el
conte del tió.
• A les 13.30 h, anirem a buscar tions (els nens i nenes
han d’anar acompanyats dels seus pares).
• A les 19.00 h, a la Sala de l’Ateneu, gran concert a
càrrec de la coral infantil de Lavern El Serral.

1 DE GENER
ORDAL
• A les 18.00 h, a l’Ateneu Ordalenc, recollida de cartes
pel Patge Reial i espectacle infantil De tots colors,
amb la companyia El Pot Petit.

5 DE GENER
CAN BATISTA, CAN CARTRÓ I CA L’AVI

17 DE DESEMBRE
ORDAL

• A les 19.00 h, SSMM els Reis Mags d’Orient
comencen la seva cavalcada a Can Batista,
seguidament, a les 20.00 h, recorreran els carrers
de Can Cartró i a les 21.00 h, arribaran a Ca l’Avi,
on després de donar els regals als nens i les nenes
repartiran coca i cava a tothom.

• A les 17.00 h, a la Casa Residència El Cenacle,
concert coral a càrrec de la Coral del Penedès.

24 DE DESEMBRE
ORDAL

• A la 01.00 h, després de la Missa del Gall, a l’Ateneu
Ordalenc, cantada de nadales amb torrons i cava.

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

26 DE DESEMBRE
CA L’AVI

• A les 19.00 h, cavalcada de SSMM les Patges Reials
per recollir les cartes de tota la mainada a la sala de
l’Ateneu Agrícola.

• 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.
• 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 h, 19 h i a 20 h, 7è Pessebre Vivent parlat.

CAN ROSSELL

• A les 19.00 h, al Centre Recreatiu, representació de
l’obra de teatre Crim S.A., a càrrec de la Companyia
Es Grata.

LAVERN

• A les 18.30 h, a l’Ateneu Ordalenc, lectura del conte
de Nadal a càrrec de Susana Soler, en acabar
cagatió popular amb berenar per als infants.

• A les 18.00 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.
• A les 19.00 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.

SANT PAU D’ORDAL

• A les 12.00 h, a la plaça Subirats, arribada del Patge
Reial per recollir les cartes dels nens i nenes.
• A les 18.30 h, al Centre Agrícola, concert de Sant
Esteve a càrrec de la Coral Llebeig.

ORDAL
• A les 17.00 h, pels carrers del poble, cavalcada de
Reis i tradicional pregó a càrrec de SSMM els Reis
Mags d’Orient a l’Ateneu.

A PARTIR DEL 18 DE GENER
SANT PAU D’ORDAL
• Pre-,Festa Major, es realitzaran diversos actes per
commemorar el Centenari Centre Agrícola.

24, 25, 26 i 27 DE GENER
SANT PAU D’ORDAL

28 DE DESEMBRE
LAVERN

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

• A partir de les 15.00, a la sala de l’Ateneu Agrícola,
tarda de ping-pong.
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L’entrevista
Rafel Hernández
En Rafael Hernández és casat, pare d’una noia i avi de tres
nétes. Regenta la farmàcia que va establir el seu pare a Sant
Pau d’Ordal cap a inicis dels anys quaranta, tot i que just
acabada la carrera va treballar a Barcelona en una farmàcia
del barri vell, després va regentar una altra farmàcia al Pla
del Penedès, fins que a la jubilació del seu pare va agafar les
regnes de la de Sant Pau.
Hi ha diferència entre un farmacèutic de poble i d’una gran
ciutat?
La veritat és que no, les farmàcies acostumen a tenir, fins i tot
en una ciutat com Barcelona, una clientela fixa que és la gent
del barri i acabes coneixent-los a quasi tots, potser al poble
aquest coneixement és més concret i els pots situar dins el
context local i familiar, però en síntesis és molt semblant.
Als anuncis de medicaments de la televisió sempre es diu
allò de pregunti al seu farmacèutic; la gent pregunta al seu
farmacèutic sobre el que el metge li ha receptat?
La gent pregunta sobretot quan hi ha algun medicament nou, o
quan hi ha un metge diferent de l’habitual que pogués generar
un dubte si li ha donat alguna cosa nova, però no és el cas
quan és el seu metge habitual amb qui ja tenen una relació de
confiança.
A banda de dispensar medicaments, què més fa un farmacèutic de poble?
Doncs poca cosa més, bàsicament és la meva feina, la resta
és el que en diem parafarmàcia, també herbolari, ja que és
innegable que hi ha gent que prefereix això davant del medicament tradicional. També fem homeopatia, no gaire, i essencialment sota demanda, ja que a la major part de farmacèutics
se’ns fa difícil d’aconsellar una cosa en la qual ens costa de
creure.
Feu encara preparats farmacèutics amb recepta mèdica, allò
que se’n diu fórmules magistrals?
Doncs sí que en fem, encara, bàsicament pomades d’ús dermatològic. Cal dir, però, que des de fa uns set o vuit anys se’ns
n’ha complicat la preparació. Cal anotar-ho en unes fitxes on
es detalla el procediment seguit i cal tenir ben registrats, seguint un protocol establert, tots els components que hi entren.
Cal poder fer-ne el que se’n diu la traçabilitat, exigència que
no és exclusiva de la farmàcia, ja que és habitual també de la
producció alimentaria. És clar que en el cas nostre segueix un
protocol de treball molt específic i perfectament pautat.
Això s’ha perdut molt, ja que la majoria de farmàcies no tenen
ni un laboratori preparat per fer-ho.
I en el camp de l’herbolari, hi ha una demanda creixent de
productes derivats?
Va tenir un bon creixement durant anys com un complement
del medicament i la gent tenia la sensació que es cuidava; ara,
però, amb la crisi el consum ha caigut molt. Tot això a banda
dels preparats que tenen una constant en la seva composició,
almenys en el contingut dels principis actius més coneguts
que porten les herbes remeieres; les que es venen a granel
tenen un cert problema de traçabilitat i de composició, ja que
els principis actius d’una mateixa herba, que se suposa que
l’herbolari coneix bé, poden variar molt segons la seva procedència, l’època de collita o de conservació i assecat. Tot i això,
cal dir que l’efectivitat de les herbes és ben coneguda.
Vas estar a l’Ajuntament als inicis de la democràcia, com veus
els ajuntament d’ara comparats amb els d’aquella època?
Haig de dir que ho recordo com una bona època, però no en
tinc massa records de coses concretes. Penso, però, ara en la
distància, que vam fer el que calia, però també crec que moltes coses s’haguessin fet més o menys de la mateixa manera
hi hagués entrat qui hi hagués entrat. Recordo, per exemple,
alguna acció notòria com quan ens vam implicar a mantenir
les escoles a cada poble, fent campanya perquè la gent hi deixés els fills. En certa manera era anar a contracorrent de la

En Rafel Hernández
Massana, el nostre
farmacèutic, va néixer a Sant Pau d’Ordal el 26 d’agost de
1951 i es fill d’en Lluís Hernández Izal, qui
va ser també farmacèutic, jutge de pau,
esperantista pioner
i fundador, com tots
coneixeu, de la Biblioteca Museu de l’Esperanto, que ha donat
a conèixer el poble de
Sant Pau i Subirats
arreu del món.
tendència que es portava. Finalment al cap d’uns anys això va
canviar en sentit contrari i a favor del que havia estat la nostra
lluita. Altres coses van ser també importants, com el pou dels
Casots i la xarxa d’aigua al municipi.
Si alguna cosa veig de diferent entre aquells moments i els actuals és l’excessiva, al meu entendre, professionalització o, millor dit, dedicació exclusiva d’alguns càrrecs polítics, que crec
innecessària no sols en municipis de la dimensió del nostre,
sinó fins i tot en municipis més grans.
I el Museu de l’Esperanto, com el veus en un futur, si tenim en
compte la voluntat de l’Ajuntament de buscar-li un allotjament
digne? Tots sabem que el tema biblioteca va per llarg en les
actuals circumstàncies i, per tant, fer-ne un annex ara com ara
ho veiem difícil. L’altra possibilitat més real és ubicar-lo en una
part de l’edifici de Brotaico un cop adequat, que malgrat que
encara no és de propietat de l’Ajuntament, sí que ja en tenim
el domini i és d’esperar que s’acabin feliçment els tràmits per
ser-ne propietaris del tot.
La meva voluntat i la de la família és clara en aquest sentit,
volem que vagi a mans d’una institució oficial, acompanyada
de garanties d’una conservació adequada i una correcta accessibilitat als estudiosos. Per fer-nos una idea, l’Ajuntament
de València té un important fons esperantista i el guarda en un
dipòsit en condicions de temperatura i humitat adients.
El principal problema, però, abans de fer el trasllat, és que
cal fer, no diria tant una catalogació, però sí una tria que jo
ja vaig fent a poc a poc, ja que hi ha col·leccions de revistes
amb exemplars repetits i fins i tot restes d’edicions de les quals
cal només guardar-ne potser un parell d’exemplars i llençar la
resta.
Aquest penso que és el pas previ. D’igual manera cal procedir amb tot de caixes de correspondència que cal examinar
i ordenar. També fulletons turístics, cartells i altres materials
que cal classificar de forma adequada. Després, la utilització
de modernes prestatgeries compactes per als textos i alguns
sistemes de guarda més especialitzats per a altres elements
com cartells, postals, correspondència, etc. pot facilitar, i molt,
la seva col·locació i accessibilitat. Això sí, tenint en compte
la resistència del terra de la sala on es col·loquin, ja que els
llibres i els textos pesen molt.
La distribució bàsica cal, doncs, pensar-la en tres espais, el
dels compactes d’emmagatzematge, un espai de lectura i estudi al costat i un espai per a exposicions temàtiques temporals.
No ens queda ja, després d’una bona estona de conversa,
sinó agrair al Rafel Hernández aquesta bona voluntat i el desig que aquest projecte de futur es converteixi en una realitat
de la qual el poble de Sant Pau i tot Subirats ens en puguem
sentir orgullosos.

