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Ajuntament
De dilluns a divendres de 9 a 14h
Dissabte de 9 a 13h (visites concertades i registre)
SERVEIS SOCIALS
(cal concertar visita prèvia trucant al 93 899 30 11)
Treballadores socials – dilluns, dimecres i dijous de 10 a 13 h
Educador social – dijous de 10 a 13 h
Integradora social – dijous de 9 a 13 h
Servei de joventut
(Tel. 628 26 44 81)
Ordal - dilluns i divendres de 16 a 20 h
Sant Pau d’Ordal - dimecres de 16 a 20 h
SERVEIS TÈCNICS
(cal concertar visita prèvia trucant al 93 899 30 11)
Arquitecte (sòl urbà) – dijous de 10 a 13 h
Arquitecte (sòl no urbà) – dilluns de 10 a 13 h
Aparellador – dilluns i dimarts de 10 a 13 h
Enginyer – dimecres de 10 a 13 h
Tècnica de medi ambient – dijous i divendres de 10 a 13 h
Oficina de Turisme
ESTACIÓ VITIVINÍCOLA DE LAVERN-SUBIRATS
(Tel. 93 899 34 99)
Horari d’hivern (d’octubre a març): de dimarts a dissabte de 10 a
15 h. Diumenge i festius de 10 a 14 h. Dilluns tancat.
Horari d’estiu (d’abril a setembre): de dimarts a dissabte de 9 a 14
h i de 16 a 18 h. Diumenge i festius de 10 a 14 h. Dilluns tancat.
Consultoris mèdics
Sant Pau d’Ordal – dilluns i divendres de 9 a 12.30 h
Ordal – dimarts i dijous de 9 a 12.30 h
Lavern – dimarts i dijous de 9 a 12.30 h
Quan no hi hagi servei administratiu al consultori mèdic, per
urgències cal trucar al telèfon 93 887 92 54 (de 8 a 15 h) i, per
demanar hora, al 93 326 89 01 o bé per Internet.

Servei de Taxi
Xavier Anglada________________________________ 619 144 943
Autocars Vendrell_____________________________ 938 922 544

COMARCA
Consell Comarcal de l’Alt Penedès_____________
Bombers de Vilafranca________________________
CAP Alt Penedès_______________________________
Creu Roja de Vilafranca_______________________
Delegació d’Hisenda de Vilafranca____________
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès____________
ITV de vehicles agrícoles______________________
ITV de Vilafranca______________________________
Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní__________
Mossos d’Esquadra de Vilafranca_____________
Registre Civil de Vilafranca____________________
Registre de la Propietat_______________________

Deixalleria
(tel. 659 09 91 70)
Dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h
Dissabte de 9 a 14 h

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

CASSA (oficina a l’Ajuntament de Subirats)
A causa de la pandèmia no s’atendrà presencialment fins a nou
avís. Servei d’atenció telefònica: 93 122 73 33. Oficina virtual
www.cassa.es
Jutjat de Pau
Secretari judicial – divendres de 10 a 12 h
Jutge de pau – divendres de 12 a 13 h
Oficina de correus (Sant Pau d’Ordal)
De dilluns a divendres de 9 a 10 h

VISITA AMB ELS REGIDORS
Pere Pons
Regidor de poble: Ordal i Urb. Muntanya Rodona
Alcaldia / Planificació i obres / Urbanisme
Àngels Pinyol
Regidora de poble: Can Batista i Lavern
Coordinació i suport a l’alcaldia / Organització
i administració electrònica / Comunicació /
Transparència / Participació ciutadana / Cooperació i
solidaritat / Turisme, comerç i mercats

Gabriel Gómez
Regidor de poble: Torre Ramona, El Rebato, Urb. Casablanca i
Pol. Ind. Lavernó i Can Bosch
Serveis i manteniment / Ocupació / Promoció econòmica
Lluïsa Sueiro
Regidora de poble: Sant Pau d’Ordal
Benestar social / Gent gran / Igualtat / Cultura
Marcos Pérez
Regidor de poble: Can Rossell i Urb. Can Rossell, El Pago,
Cantallops i Els Casots
Hisenda / Esports i salut / Ensenyament

Carles Morgades
Regidor de poble: Can Cartró, Ca l’Avi i Pol. Ind. Can Bas
Recursos Humans / Mobilitat / Medi ambient i món
rural / Habitatge
Pots demanar cita a subirats.cat/cita-regidors
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Primer de tot, vull fer-vos arribar una forta
abraçada. Són moments difícils i no podem
abaixar la guàrdia. Vull donar-vos molts
ànims per continuar treballant i buscar la
iŀlusió, per poder mantenir dins aquesta
nova normalitat la quotidianitat ara enyorada. També vull agrair l’esforç que fa tothom: des dels més grans prenent la màxima precaució fins als més petits respectant
aquestes normes difícils de complir, però
imprescindibles.
En aquest moments que us escric estem
vivint el segon rebrot a Catalunya, i en el
nostre cas sembla que amb una afectació
força important, tot i que s’ha arribat al pic
i podrem tenir unes festes de Nadal més
plàcides si prenem les mesures escaients.
Esperem tenir bones notícies aviat. Si bé és
cert que encara no és clar quan arribarà la
vacuna, tot apunta al segon trimestre de
l’any vinent, així com la possible erradicació al llarg de l’any. Esperem que la transmissió s’aturi i es minimitzin com més aviat
millor els casos.
En aquest número de la revista seria el moment de desitjar-vos a tots un bon Nadal i
pròsper any nou. Ho he fet cada any, com
és habitual, en representació de tot el consistori, però aquest any, més que mai, ho
fem amb el cor. Tots necessitem recuperar
el dia a dia habitual: des de poder sortir
a comprar el pa, anar a l’escola, passejar,
passar pel cafè, aturar-nos i parlar amb els
veïns i veïnes amb tota normalitat, poder
treballar i viure les festes de Nadal amb
la família... Tornar al de sempre. Veure el
món des de la finestra i darrere una mascareta, sense poder tocar-nos ni fer un
petó o una abraçada als més pròxims i
amics, es farà difícil enmig de festes, però
cal que siguem prudents.
Aquest 2020 passarà a ser per a molts el
pitjor any dels viscuts. Segurament els més
grans poden recordar algun anys així de
dolents. Els més joves, no. Vam començar
patint les inclemències del Gloria, un parell
d’episodis més de pluges torrencials, la
Covid-19 (que encara tenim present entre
nosaltres) i l’afectació del míldiu a les vinyes de la comarca. Això, sumat a una crisi
que ha provocat molts ERTOs i acomiadaments en empreses de la comarca. Difícilment tornarem a tenir un any tan dolent
com aquest. Esperem que el 2021 tanqui
les portes del 2020 i ens porti la solució a
la malaltia i ens reverteixi la situació econòmica a tot el món i, en especial, a casa
nostra i als més desvalguts.
Mirem el 2021 amb iŀlusió. Segur que vindran els bons moments, i confiem que l’esforç de tanta gent treballant en la sanitat i
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la investigació portarà la solució definitiva,
que ha de ser per a tots i universal.
L’Ajuntament, durant tot l’any ha estat al
costat dels veïns i veïnes i, malgrat les dificultats, els serveis municipals i socials
estan treballant al costat de les persones.
També s’han impulsat iniciatives per als
sectors més afectats. No dubteu a recórrer
a l’Ajuntament si hi ha alguna necessitat o
problema difícil de resoldre.
Tot el consistori ha treballat i ha mantingut la unitat davant la pandèmia malgrat
alguna diferència en l’aprovació de les ordenances 2021, sobretot en la taxa de la
brossa, que és la única que ha pujat. Cal recordar que tenim un municipi complex i és
una taxa que avui per avui està per sota del
seu cost. En els propers anys anirà creixent
per directrius europees, sobretot els costos d’abocador i tractament en la línia de
reduir, recuperar i reciclar. No és voluntat
de cap ajuntament apujar impostos i taxes,
però és bo i necessari mantenir l’equilibri
econòmic i garantir altres serveis en un any
com aquest. Ajudar en l’activació de l’economia, la cultura i els serveis a les persones
que més que mai necessiten de l’escalf del
diner públic.
Disculpeu les molèsties a tots aquells que
hi discrepeu. Personalment, en algun moment tampoc he entès algunes recomanacions o obligacions a què ens han sotmès
el Govern de l’Estat i recentment el Govern
de la Generalitat i el Procicat. Entenc, però,
que som davant un escenari desconegut i
que cal prendre totes les mesures tenint
en compte que som un municipi on la població és força envellida i on no volem córrer cap risc innecessari.
Aquesta pandèmia ha fet anuŀlar molts
actes. N’hi ha un de molt important, el
Subirats Tasta’l, i intentarem fer una bona
campanya de comunicació al llarg de l’any
perquè Subirats mantingui el seu lloc com
a destí turístic i producte de qualitat en tots
els seus vessants.
Per finalitzar, esperem que l’estel d’orient
un any més passi per totes les cases i les
ompli d’iŀlusió. Amb o sense cavalcades, la
nit serà màgica, a l’igual que ho són totes
les festes de Nadal, que no tenen cap altra
finalitat que recuperar les forces per afrontar un nou cicle vegetatiu, que esperem
que sigui més pròsper i acordat entre l’acció humana i la natura.
Moltes forces i salut.
Us desitjo unes bones
festes de Nadal i un
pròsper any nou.
Pere Pons i Vendrell
Alcalde

Notícies
Mesures Covid-19: distància, mascareta i rentat freqüent de mans
La situació epidemiològica de Catalunya ha obligat, les darreres setmanes, a adoptar mesures especials de contenció
de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per
aturar la transmissió del virus de la Covid-19 i protegir la
salut de la població del territori.
Des de l’Ajuntament de Subirats hem anat informant, a través dels canals de comunicació propis, de les diferents mesures que ha anat aprovant el Govern.
No oblidem que les mesures de prevenció i d’higiene són
fonamentals per frenar la transmissió de qualsevol virus,
però molt especialment de la Covid-19, i que hem de tenir-les sempre presents:
distància
La distància de seguretat ha de ser d’un mínim d’1,5 metres,
tant en espais tancats com a l’aire lliure, amb aquelles persones que no formen part del nucli habitual de convivència,
encara que siguin familiars o amics. Cal evitar espais concorreguts on sigui difícil mantenir la distància interpersonal
i es puguin produir aglomeracions.
mascareta
Les mascaretes són d’ús obligatori per a totes les persones
de 6 anys en endavant, en la via pública, en espais a l’aire
lliure, als mitjans de transport i en qualsevol espai tancat
d’ús públic, independentment del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

sabó o bé solucions hidroalcohòliques. Cal mantenir la higiene de les mans durant tota la jornada, però des de Canal
Salut recomanen que es rentin abans i després de posar o
treure la mascareta, abans de tocar-nos la boca, el nas i els
ulls, després de mocar-nos, tossir o esternudar, en entrar
i sortir de qualsevol establiment públic, en arribar a casa
després de sortir al carrer, i després de tocar superfícies o
manipular objectes que altres persones poden tocar o manipular, com ara manetes de portes i expositors, baranes
d’escales públiques, barreres del transport públic, pantalles, teclats per al pagament, botons dels ascensors o diners.

Rentat freqüent de mans
El rentat freqüent de mans és encara una de les principals
eines per prevenir contagis. El rentat cal fer-lo amb aigua

Recordeu que a la pàgina web de l’Ajuntament trobareu
sempre informació actualitzada provinent de fons oficials:
www.subirats.cat

A continuació publiquem l’escrit que ens ha fet arribar una veïna de Subirats
i que ens hauria de fer reflexionar:
“Soc una persona resident a Subirats i també soc sanitària. Estic indignada per la falta de respecte per
les mesures de protecció OBLIGATÒRIES que s'observen a la plaça
de Sant Pau d'Ordal després de
l'escola.

El que no és just és que no hi hagi
cap control en un tema que és ben
sabut per tothom i que afecta tota
la població, i que les famílies que
sí que respectem les mesures haguem de marxar i siguin els nostres
infants els que queden ‘castigats’
sense jugar a la plaça.
Si volem preservar la salut, l'educació i l'economia de les persones del
municipi és important que es faci

NOTÍCIES

Avui mateix, el 80 per cent dels
infants anaven sense mascareta
(aproximadament 13-14 de 18-19
infants) i, evidentment, jugaven
sense distàncies (recordem que
són infants i la seva manera de relacionar-se és molt propera). De la
mateixa manera, les famílies esta-

ven assegudes en taules de més de
6 persones, també sense mascareta ni distància.
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un esforç col·lectiu. I si de manera
majoritària no es fa, potser hauria
de passar personal de l'ajuntament
per recordar-ho. No demano que
s'apliquin sancions, només algun
mecanisme de control que faci que
les persones prenguin una mica de
consciència.
De què serveix que a l'escola s'apliquin mesures estrictes si els mateixos infants i famílies es reuneixen
a la plaça a la sortida sense cap
mena de mesura de seguretat?
Moltes gràcies.”

87 desembre 2020

Descoberta de la placa a la plaça 1 d’Octubre
El passat mes d’octubre es va fer un petit acte davant de
l’Ajuntament en record dels fets ocorreguts l’1 d’octubre de
2017 i es va procedir a la descoberta de la nova placa a la
plaça anomenada anteriorment plaça de l’Ajuntament i que
ara, després d’un procés de participació, s’anomena plaça
de l’1 d’Octubre.
L’acte va començar amb l’actuació del grup de Grallers Inxanetes, i seguidament es van fer els parlaments institucionals
i es va dur a terme la descoberta de la placa amb el nou nom.
L’acte va comptar amb totes les mesures de seguretat establertes en aquell moment.

Visita del secretari general de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya
El passat divendres 2 d’octubre vam rebre a l’Ajuntament
el secretari general de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, el Sr. Ferran Falcó, acompanyat del director general
d’Infraestructures de Mobilitat, el Sr. Xavier Flores.
El motiu de la visita era, principalment, la recent posada en
funcionament de la rotonda de Lavern, una obra assumida
íntegrament pel Departament de Territori amb un cost de
415.000€. De la reunió se’n desprèn l’acord d’incorporar al
projecte un tercer carril que doni accés a l’estació, que serà
executat aviat.
Un cop tractada aquesta obra, es van soŀlicitar, de nou, mesures de pacificació del trànsit a la carretera BV-2429 al seu
pas per les cases de Ca l’Almirall. Es van acompanyar presencialment els dos membres del Departament a la zona

per comprovar que és un tram amb un creuament amb
poca visibilitat i que caldria posar-hi algun element que obligui a reduir considerablement la velocitat dels vehicles.

Reunió amb el subdelegat del Govern de l’Estat a Barcelona
per reclamar la construcció d’una rotonda a l’N-340
al seu pas per Sant Pau d’Ordal
El passat mes d’octubre, l’alcalde Pere Pons, la regidora
Àngels Pinyol i el regidor Marcos Pérez van mantenir una
reunió telemàtica amb el senyor Carlos Prieto, subdelegat
del Govern de l’Estat a Barcelona, per reclamar una vegada
més (des de fa molts anys) una obra considerada imprescindible, com és la construcció d’una rotonda a l’enllaç de
la carretera N-340 amb les carreteres BV-2428 i BV-242, per
l’alta sinistralitat que hi ha en aquests enllaços.

• Accés a la passareŀla d’Ordal. La passareŀla que creua
la carretera N-340 a Ordal té uns accessos no adaptats
a persones amb mobilitat reduïda. La proposta contempla la construcció d’un ascensor per facilitar la mobilitat a
aquestes persones.

poble d’Ordal des de l’oest, on els vehicles, a causa de la
llargària del tram recte, tendeixen a córrer. També regularia els accessos a les agrupacions d’edificis de Can Rabella
i del barri de la Capella.

• Rotonda de Can Rabella a Ordal. Rotonda que permetria
regular la velocitat de circulació a l’entrada i sortida del

• Consolidació estructural i rehabilitació del Centre Cultural
i Social de Can Cartró, propietat de l’Estat.
5
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Igualment, en la mateixa reunió es van tractar els següents
temes, que també són competència de l’Estat:

Àrea de Promoció Econòmica i Serveis
TURISME, COMERÇ I MERCATS
Subirats, present a l’OpenTourisme Lab
de Narbona, a França
La destinació de Subirats va estar present
en una taula rodona sobre “Enoturisme sostenible”, dins la jornada que va organitzar
Open Tourisme Lab a Château l’Hospitalet
de Narbona. La intervenció va estar dirigida per Enric Santisteban, convidat català a
participar en la taula rodona. Durant la seva
intervenció va defensar com a model d’enoturisme sostenible al Penedès el model turístic de Subirats, centrat en la sostenibilitat que
genera valor al territori. Els 150 professionals
del sector vitivinícola i turístic de diferents
regions de França que omplien l’aforament
van quedar impressionats pel model exposat. Gràcies, Enric, per triar el nostre projecte
i donar-lo a conèixer al país veí.

Finalitza el rodatge
del vídeo del cicloturisme
a Subirats

Se suspèn la celebració
del Subirats Tasta’l

TURISME, COMERÇ I MERCATS

L’Ajuntament de Subirats ha gravat el vídeo del cicloturisme a Subirats i la campanya de publicitat Bici Tren EnobicingPenedès amb el realitzador FerPlanEdit i la dissenyadora Imma Olivella Graphic Desing.
Durant tot un cap de setmana s’ha dut a terme l’enregistrament de les diferents imatges i fotografies amb veïns i
veïnes del municipi i la col·laboració d’agents turístics de
Subirats. El vídeo i la campanya de publicitat estan en fase
de muntatge, i d’aquí a poc temps es podran emetre per
diferents canals de comunicació, xarxes socials, premsa escrita, canals de comunicació de Rodalies Renfe i les webs
de l’Ajuntament Subirats. Moltes gràcies a tots i totes per
fer-ho possible!

La situació excepcional i sense precedents que estem vivint
aquest any a causa de la crisi sanitària provocada per la
Covid-19 va fer que l’Ajuntament de Subirats es plantegés,
durant el mes de setembre, si tirar endavant o no la celebració del 16è Subirats Tasta’l.
En un primer moment es va decidir celebrar la mostra amb
un nou format per tal d’adaptar-se a l’escenari en el qual
ens trobàvem a finals de setembre, però poc després, arran
de les mesures especials de contenció de l’activitat laboral
i social aprovades pel Govern el 16 d’octubre, es va decidir
suspendre’l.
La prudència i responsabilitat va fer prendre la decisió
d’ajornar, fins l’any vinent, la celebració del 16è Subirats
Tasta’l, que s’havia previst per al 29 de novembre.
6
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Nou guió i projecte de senyalització
de la ruta de l’Esperanto
Turisme Subirats treballa amb la família Hernández i altres
veïns i veïnes del municipi en el guió de la ruta de l’esperanto, amb nous continguts que recullen informació de l’antic
Museu d’Esperanto de Subirats i les vivències i anècdotes
del seu fundador. Així mateix, l’Ajuntament encarrega a
l’empresa Cat Patrimoni la redacció del projecte de senyalització turística singular de la ruta, que inclourà un punt de
benvinguda en esperanto a l'estació de tren de Lavern, la
implementació de la senyalització de la ruta a peu per Sant
Pau d'Ordal i l’espai Esperanto.

Premis Vinari

Nou vídeo del Mercat del
Préssec d’Ordal

Un any més, els cellers de Subirats han tingut una presència
destacada en la darrera edició dels Premis Vinari. La gala de
lliurament de premis als millors vins i escumosos catalans va
tenir lloc a l’octubre a l’Auditori de Vilafranca del Penedès i va
ser conduïda per Màrius Serra. Aquest any una seixantena
de professionals han format el jurat, que va tastar les 850
mostres dels 250 cellers. En diferents categories, els cellers
de Subirats Albet i Noya, Caves Bertha, Cellers Sumarroca,
Can Bas Domini Vinícola, Llopart, Casa Ravella i Fèlix Massana Ràfols han sigut guardonats en la vuitena edició dels
premis dels vins catalans. A tots, felicitats per la bona feina.

Jornades Europees del Patrimoni
Subirats va celebrar a l’octubre les Jornades Europees de
Patrimoni, una iniciativa del Consell d’Europa i la Comissió
Europea que es du a terme ininterrompudament a Catalunya des del 1991 i que és considerada l’activitat participativa més important d’Europa amb relació al patrimoni

cultural. Les JEP són un esdeveniment obert a tothom i
una gran oportunitat per donar a conèixer el nostre patrimoni cultural. En aquesta jornada de portes obertes es
van organitzar visites guiades pel patrimoni del nucli de
Torre-ramona.
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TURISME, COMERÇ I MERCATS

Compartim amb els nostres lectors el nou vídeo del Mercat
del Préssec d’Ordal al canal de YouTube de Turisme Subirats. El material de promoció és un recull d’imatges relacionades amb el préssec d’Ordal que servirà per a la promoció
del mercat en futures edicions. Esperem que us agradi.

Àrea de Promoció Econòmica i Serveis
App de les rutes de Subirats
L’App de les rutes de Subirats per a tauletes i mòbils surt a
finals d’any amb tota la informació necessària per fer alguna de les tres rutes locals. La primera versió de l’aplicació
dona accés al mapa dels recorreguts, presenta l’oferta de
cellers, restaurants i allotjaments del municipi i recull els
punts d’interès paisatgístics del territori. L’app de les rutes
de Subirats, que està creada per facilitar la navegació en
ruta al visitant i millorar l’experiència turística, es pot descarregar a través de Google Play i Apple Store.

Nova web de Turisme Subirats
Sortirà a la llum la nova web de Turisme Subirats, amb nous
continguts i un disseny més atractiu. La web està creada
per millorar l’experiència de l’usuari quan consulta l’oferta
turística del municipi i per donar més visiualització a les empreses turístiques de Subirats.

TURISME, COMERÇ I MERCATS

La web incorpora els nous projectes i vídeos de turisme i
dona a conèixer en detall les diferents opcions de turisme
que ofereix la destinació de Subirats. Pròximament estarà
disponible en els idiomes castellà, anglès, francès, i una picada d’ullet en esperanto.

Els cellers de Subirats
s’adhereixen al segell
Pedala i Tasta

Acord de col·laboració amb
Rodalies Renfe pel producte
Bici Tren

La creació del nou producte turístic Bici Tren combina
el cicloturisme i l’oferta turística existent al territori amb
l’arribada amb tren a Subirats, el lloguer de la bicicleta a
Enobicing Penedès, l’app per recórrer les rutes de Subirats
i la visita a un celler amb tast i aperitiu inclòs. A la primera convocatòria del segell Pedala i Tasta s’hi han adherit
un total d’onze cellers del municipi. Els cellers participants
són Albet i Noya; Casa Ravella; Cava Bertha; Cava Guilera;
Caves Olivé Batllori; Caves Ventura Soler; Cellers Carol Vallès; El Mas Ferrer; Eudald Massana Noya; Fèlix Massana
Ràfols i Llopart. Una vegada la situació actual ho permeti
es donarà a conèixer el nou servei turístic a través d’una
campanya de publicitat.

S’ha aprovat un acord de col·laboració entre l’Ajuntament
de Subirats i Renfe pel qual es fixen les condicions de collaboració en la promoció del tren com a mitjà de transport
públic i la difusió d’activitats de cicloturisme i activitats
d’enoturisme als cellers del municipi. Mitjançant l’acord
de col·laboració, Renfe es compromet a difondre i fer promoció del nou producte Bici Tren Enobicing Penedès a les
màquines autovenda de la xarxa de Renfe-Rodalies de Catalunya, amb presència destacada a la web de Rodalies de
Catalunya, a les pantalles de l’interior dels trens de la xarxa
de Renfe-Rodalies de Catalunya i a l’app de Renfe Rodalies
Barcelona.

EDICTE

EdICTE

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada en data 29 de juliol de 2020,
Es fa públic que han esdevinguts aprovats definitivament els següents projectes d’obres municipals:
ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment el projecte d’obres d’“Abastament d’aigua a TorreProjecte
Abastament
d’aigua
a Torre-Ramona,
des
dipòsit
d’ElsCasots.
Ramona
des del
dipòsit dels Casots”,
redactat
per CASSA i signat
perdel
Francesc
Roca
Pujol,
enginyer tècnic d’obres públiques, amb un pressupost d’execució per contracte de 461.481,32
Subirats, 29 d’octubre de 2020
euros, IVA inclòs, i aprovar, alhora, en unitat d’acte i de manera inicial, la relació detallada de
Pere Pons i Vendrell
béns i drets que s’expropien i s’ocupen per a l’execució del projecte esmentat, relació que
Alcalde-President
figura als presents acords i que conté les dades a què fa referència l’article 31 del ROAS, una
de les quals consisteix en la valoració individualitzada dels béns i drets objecte d’expropiació
i ocupació
8
La part dispositiva de l’acord diu:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres d’“Abastament d’aigua a Torre-Ramona des
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PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
Assegurances: com i quan donar-se de baixa?
És habitual que les persones intentin canviar de companyia asseguradora quan se’ls carrega el rebut de la
prima en curs i pensen que poden trobar una opció
més econòmica. Però, és correcte fer-ho en aquest moment?
Cal saber que, independentment de la forma de pagament pactada (mensual, trimestral, semestral o anual), el
contracte d’assegurances té la durada que s’indiqui en les
condicions particulars de la pòlissa, normalment un any,
i conté una clàusula de renovació automàtica; és a dir, si
cap de les dues parts manifesta el contrari, el contracte es
renova un any més a la data de venciment, i el prenedor o
usuari estarà obligat al pagament de tota la nova anualitat
sencera.

seguradora en el termini indicat. Si no es fa així, ens podem
trobar amb l’obligació d’haver de pagar les dues pòlisses:
l’antiga i la nova.

Si la companyia, per qualsevol motiu, decideix no renovar
aquest contracte, ha de comunicar aquest fet al seu client
amb un termini mínim de dos mesos abans de la data de
venciment. Però si és l’usuari qui no vol renovar la pòlissa, ha de comunicar-ho a la companyia amb un mes
d’antelació, com a mínim, perquè no es renovi la pòlissa de forma automàtica. Aquesta comunicació s’ha de
fer per qualsevol mitjà que permeti deixar constància
de la seva recepció, a efectes de prova (correu electrònic, carta certificada o burofax, amb acusament de recepció
en qualsevol cas). Si es fa així, la companyia no podrà girar
el rebut de la següent anualitat, ja que el contracte haurà
finalitzat.

Per a més informació, contacteu amb l’Oficina Comarcal de
Consum.
Informació facilitada pel
Servei de consum del CCAP

OFICINA COMARCAL DE CONSUM
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
C/ d’Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 938900000 (ext. 114)
consum@ccapenedes.cat

Per tant, quan es negocia amb una altra companyia asseguradora el canvi de la pòlissa, cal tenir en compte aquest
termini de comunicació, ja que si es contracta una nova assegurança amb una altra companyia, aquest fet no implica
la baixa automàtica de l’antiga pòlissa, ja que és necessari
que el client soŀliciti la baixa expressament a l’anterior as-

- Cita prèvia -

Ajuts econòmics al comerç, restauració i altres establiments
L’Ajuntament de Subirats va publicar el passat mes d’octubre les bases i convocatòria d’uns ajuts econòmics adreçats al comerç, la restauració i altres establiments oberts
al públic per tal d’afavorir l’activitat econòmica municipal i
pal·liar l’impacte derivat de la crisi sanitària ocasionada per
la Covid-19.
Com a conseqüència de les mesures excepcionals adoptades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel Covid-19, moltes activitats econòmiques s’han vist obligades a suspendre la seva activitat o
a reduir-la dràsticament.
La manca d’ingressos o la seva minoració durant el període que duri aquesta situació excepcional pot donar lloc a
la incapacitat financera d’autònoms i pimes per afrontar el
pagament de tributs i la resta de despeses pròpies inherents a la seva activitat.

Amb la voluntat d’ajudar els sectors del comerç i la restauració, l’Ajuntament destinarà fins a 10.000€ amb la concessió d’aquests ajuts.
9
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Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14h
Dijous de 17 a 19h

Àrea de Promoció Econòmica i Serveis
SERVEIS I MANTENIMENT
303 llums nous de tecnologia led als carrers de Subirats
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha començat a executar el projecte FEDER 2014-2021 Eix 4 “Penedès, municipis
compromesos amb la sostenibilitat”, que suposarà la installació de 4.554 lluminàries noves als carrers de l’Alt Penedès. Concretament, a 16 municipis, entre els quals Subirats.
Amb aquest projecte d’àmbit comarcal, al qual es va adherir l’Ajuntament de Subirats, es va obtenir una subvenció
FEDER per afrontar els costs de l’actuació (50%).

en funció de l’alçada i la distància entre fanals, sistemes
de regulació horària i telegestió i reducció de les potències
contractades. En aquest sentit, l’Ajuntament de Subirats a
l’adherir-se al projecte va facilitar el llistat i característiques
dels llums que preveia substituir, així com la potència de la
respectiva làmpada, i va indicar els nivells lluminosos que
es requerien.
El canvi de lluminàries del projecte FEDER del Consell
Comarcal finalitzarà el 2021. El cost de licitació va ser de
2.579.500 € i el Consell Comarcal s’ha adherit al servei de
compra agregada de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques per fer les contractacions. La subvenció de la
Unió Europea finança el 50% d’aquest import (abans de
l’IVA). La resta anirà a càrrec dels ajuntaments i la Diputació
de Barcelona. En el cas de Subirats, el cost de la licitació era
de 184.055 euros, i es beneficia de les subvencions esmentades.

El projecte que porta a terme el Consell Comarcal consisteix
a desmuntar les lluminàries antigues i subministrar i collocar lluminàries noves amb tecnologia led i gestionar els
residus de les lluminàries antigues.
Des de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal s’han fet els projectes executius de les actuacions que
cal dur a terme: estudi del nombre de lluminàries necessàries a cada municipi, model de bombeta més adequada
segons els fanals ja existents, potència de les bombetes

Adquisició de dues furgonetes elèctriques
L’Ajuntament de Subirats està tramitant l’adquisició de
dues furgonetes elèctriques per donar servei a la brigada
municipal.
Aquests vehicles s’adquireixen en la modalitat de rènting
a través de l’acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment, amb destinació als ens locals de Catalunya de l’ACM
conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local.

va instal·lar enguany a la coberta de l’edifici consistorial per
abastir les necessitats energètiques de l’ajuntament. Atès
que l’activitat de l’ajuntament és desenvolupa majoritàriament en horari de matí, la recàrrega es podrà fer íntegramentamb energia provinent d’aquesta instal·lació.

SERVEIS I MANTENIMENT

Aquests vehicles, 100% elèctrics, tenen una autonomia de
més de 300 km, i pel servei per al qual han estat pensats
únicament s’hauran de recarregar a les instal·lacions municipals quan s’hagi acabat la jornada laboral normal de la
brigada.

Aquesta és una de les accions previstes per l’ajuntament
de Subirats per treballar en la reducció de les emissions
d’efecte hivernacle.

Els vehicles adquirits no tindran cap despesa en subministrament elèctric gràcies a la instal·lació fotovoltaica que es

Renovació de la concessió del servei municipal d’aigua
Havent-se acabat el termini de 20 anys de la concessió a
la Companyia d’Aigües de Sabadell, SA del servei municipal d’aigua potable, s’està realitzant el tràmit per renovar
aquesta concessió mitjançant concurs obert, tal com prescriu la legislació vigent de contractació de les administracions públiques.

blica, s’iniciï el termini per a la presentació de pliques per
part de les companyies interessades.
Finalment, es preveu que en els propers mesos de març o
abril de 2021 ja es formalitzi la nova concessió.
Els usuaris del servei no estaran, en cap cas, afectats per
aquesta tramitació, ja que es garanteix en tot moment la
prestació del servei en les condicions actuals.

S’està acabant la redacció dels Plecs de Clàusules pel concurs, i es preveu que el proper mes de desembre s’aprovin
aquests Plecs pel Ple municipal i, passada la informació pú10
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Dades de la prestació del servei municipal d’aigua

Solucions digitals

Amb motiu de la renovació de la concessió del servei municipal d’aigua, prevista per al primer trimestre de l’any vinent, es donen algunes dades del servei:

• A Subirats, CASSA té implantat el SIGEA, que permet la
publicació en temps real de qualsevol incidència a la xarxa
i l’avís al client mitjançant un SMS: https://www.cassa.es/
municipi/subirats
• 230 clients/es ja disposen de la factura sense paper (el
16,7% del total)
• 369 clients/es reben un SMS gratuït en cas d’una avaria
que afecti casa seva

L’aigua a Subirats
• La xarxa d’aigües de Subirats té 80,75 km de canonades
• La capacitat total d’emmagatzematge d’aigua en dipòsits
és de 2.700 m3 (9 dipòsits)
• El rendiment de la xarxa és del 63,23% (aigua registrada /
aigua captada)
• Al 2019 s’han portat a terme 5.668 analítiques i controls
de qualitat de l’aigua que es distribueix
• Durant l’any 2019 s’han produït 135 avaries (1,7 avaries/
km)
• L’any 2019 es van invertir 147.000 euros en millores a la
xarxa

Any

Nombre d’abonats

M3 registrats

2009

1.282

148.416

2010

1.289

134.011

2011

1.301

132.637

2012

1.304

140.486

2013

1.299

124.164

2014

1.328

127.496

El consum d’aigua a Subirats

2015

1.335

143.297

• Facturació any 2019: 168.592 m3
• Facturació d’ús domèstic any 2019: 103.750 m3
• Facturació d’ús no domèstic any 2019: 64.842 m3
•C
 onsum mitjà per habitant i dia: 93 litres (A Barcelona,
104 litres/habitant/dia)

2016

1.348

152.361

2017

1.353

163.230

2018

1.362

156.043

2019

1.384

168.592

Els abonats al servei (2019)
• 1.377 usuaris totals
o 1.191 domèstics
o 186 no domèstics

En 10 anys el nombre d’abonats al servei s’ha incrementat
en 102 (pràcticament +8%), creixent cada any.

L’atenció a les persones de Subirats (dades 2019)

Així mateix el consum d’aigua definit pels metres cúbics registrats en comptadors s’ha incrementat en 10 anys, en uns
20.000 m3/any (+13,6%), amb tendència decreixent fins a
l’any 2013, en què es registra un mínim de 124.164 m3, i
a partir d’aquí creixent fins al màxim de l’any 2019, amb
168.592 m3/any.

• 303 atencions telefòniques
• 498 tràmits online
• 566 atencions presencials
• 24 queixes rebudes
• 6 fraus detectats
Protecció de la vulnerabilitat (dades 2019)

Finalment, es fa constar que el rendiment de la xarxa d’aigua, que era de l’ordre del 50% l’any 2009, s’ha incrementat
fins al 63,2% gràcies a l’esforç inversor permanent d’anar
renovant la xarxa i incrementant la vigilància en el seu funcionament.

• 22 acords de pagament sense interessos
• 7 clients vulnerables acreditats
•9
 0 contractes amb ampliació de trams de l’ACA (família
nombrosa)
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Històric 10 anys, consums d’aigua a Subirats

Àrea de territori
PLANIFICACIÓ, OBRES I URBANISME
Restauració del talús de la plaça dels Casots

S’han dut a terme les obres de restauració del talús de
la plaça dels Casots que va patir diferents esllavissades a
causa de les abundants pluges que es van donar entre les
dates 18 i 22 d’abril de 2020, amb una mitjana acumulada
de 120 l/m2 al terme de Subirats.

çant un mur d’escullera que arribarà a mitja alçada, a partir de la qual es refarà amb terres mantenint la pendent
natural de terreny.
La intervenció projectada suposarà una despesa per a
l’Ajuntament valorada en 39.116,45€.

Aquest talús –quasi vertical en alguns punts–, que salva un
desnivell per sobre dels 5 metres, es consolidarà mitjan-

Millora de la zona verda del carrer de Can Rovira

PLANIFICACIÓ, OBRES I URBANISME

S’ha millorat l’espai situat a l’extrem oest del carrer que
està destinat pel planejament a espai lliure o zona verda.
L’objectiu ha estat millorar i adequar l’espai amb elements
d’enjardinament durables i de baix manteniment, protegir-lo enfront del trànsit del carrer del darrere i dotar-lo de
mobiliari urbà que permetés el descans de la gent gran i
també el joc dels infants.
El disseny de l’espai ha consistit a formar una plataforma
central accessible des del carrer i l’enjardinament a l’entorn d’aquest espai. S’ha fet un banc d’obra revestit de
maons ceràmics, el qual ajuda a la contenció del terreny
situat més amunt. Els xiprers s’han pogut conservar, però
l’arbre que amb el seu creixement anirà agafant protagonisme serà un exemplar de roure, que farà honor al nom
del mateix carrer.

Completa la millora una font pública, instal•lació de reg
per goteig amb programador i demés mobiliari urbà. El
cost de la millora ha estat de 13.000.-€.

Zona dels jocs infantils a la plaça del Cafè de Lavern
Les obres d’urbanització de la primera fase de la plaça
de Lavern –en què va quedar pendent l’espai ovalat de
la zona dels jocs infantils– van finalitzar el 18 d’agost. Finalment, aquesta actuació es durà a terme properament,
ja que s’ha pogut dotar el pressupost municipal amb una
partida econòmica per poder tirar endavant aquestes
obres.
Igualment, es procedirà a la plantada prevista d’arbres, la
qual havia quedat ajornada aquest estiu perquè no era
l’època adequada per fer-ho.
12
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La Diputació de Barcelona està executant les obres d’arranjament del tram de la carretera BV-2428 entre Sant
Pau d’Ordal i Lavern. Aquests treballs consisteixen en la
millora del ferm amb un reasfaltat, la formació d’un voral
de formigó que recull les aigües i evita l’arrossegament de
terres el marge a la carretera i la construcció d’un carril
per al pas de bicicletes i vianants.

carretera i amb la instal·lació d’una tanca baixa de separació per garantir una major seguretat dels usuaris.
Aquesta formació d’un carril entre Sant Pau d’Ordal i Lavern és una de les demandes que temps enrere l’Ajuntament havia fet a la Diputació de Barcelona. Així doncs, finalment s’està executant, i facilitarà la comunicació entre
els dos nuclis sense la necessitat d’haver d’agafar sempre
el cotxe, a més de constituir un recorregut segur per passejar a peu o amb bicicleta.

El carril bici ja s’ha començat a delimitar amb línia discontínua i es continuarà la seva formació amb un pintat de tot
el recorregut que permeti diferenciar-lo de la resta de la

MEDI AMBIENT I MÓN RURAL
Nou tràmit telemàtic per comunicar les cremes vegetals
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha creat un nou tràmit
per a ciutadans i empreses, que des d’ara poden tramitar
autònomament les seves comunicacions de crema individuals de manera telemàtica.
L’objectiu d’aquesta nova gestió és facilitar que la ciutadania no s’hagi de desplaçar per gestionar les seves comunicacions, que fins ara s’havien de fer presencialment a
l’ajuntament.
A partir d’ara aquest tràmit es pot fer per internet, des de
casa, mitjançant el sistema d’identificació idCAT Mòbil.
Accés al tràmit:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776_
Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-ambrisc-dincendi?category=767f53c4-a82c-11e3-a972000c29052e2c
13
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Obres d’arranjament de la carretera
de Lavern a Sant Pau d’Ordal

.936,86€]

Àrea de Territori

INGRESSOS 2020

Taxa brossa
retorn cànon Agència Residus
retorn vidre i paper/cartró

Recollida de residus i cost de la brossa a Subirats
En els darrers anys hi ha hagut un relaxament pel que fa a la
recollida selectiva, de manera que cada vegada s’estan recollint més quilos de rebuig i menys d’orgànica, tendència que
caldria revertir. Segons 260.679,53
les dades del
€ 2019*, Subirats està a
un 47% de recollida selectiva, però encara cal millorar molt
més per poder complir els objectius que marca la Unió Europea (50% de reciclatge al 2020, 55% al 2025). (*Les dades
oficials de recollida selectiva es poden consultar a través de
la web de l’Agència de Residus: http://estadistiques.arc.cat/
ARC/)

418.727,58 €
397.666,42 €
14.266,94 €
6.794,22 €

INGRESSOS BROSSA 2020
[418.727,58€]

6794,22

14266,94

A més, cal tenir present que es paga un import com a penalització de la quantitat de rebuig que va a parar als abocadors (cànon de disposició de residus). Aquest impost l’any
2013 era de 12,4€/tn. Actualment, l’any 2020, és de 47€/tn,
i la previsió és que segueixi incrementant-se fins a 71€ el
2024. Per tant, aquesta fracció de residus cada cop és més
costosa, i cal minimitzar-la.
DESPESES BROSSA 2020
lides recollida ASCAN
260.679,53 €
A continuació es poden observar uns gràfics corresponents
Altres
recollides
22.000,00
a les despeses
i ingressos
relatius a la brossa.
Com es €pot
ransferència
(rebuig)
Adquisició
contenidors
i
7.600,00
comprovar, les despeses són bastant més altes que els€ in92.563,72 €
gressos.
ria M- Planta Transferència
M-Planta Compostatge
18.158,35 €
a envasos
Per a l’any 2021
hi
previst un increment de 28.270,05
les despeses
M-ha
Deixalleria
€
associades a la Mancomunitat
del 15%, i el que
més augM- Educació Ambiental
1.194,80
€
mentarà és el cost de l’abocador de rebuig. Això incremenM- Recollida envasos
13.470,41 €
tarà més el diferencial ja existent (despeses > ingressos), i
és per tots aquest motius que cal incrementar la taxa de
residus l’any vinent per equilibrar una mica el balanç.

397666,42

Taxa brossa
retorn cànon Agència Residus
retorn vidre i paper/cartró

Despeses Brossa 2020 [443.936,86€]
28.270,05 €

1.194,80 €

397666,42

13.470,41 €

18.158,35 €

92.563,72 €

MEDI AMBINET I MÓN RURAL

260.679,53 €

7.600,00 €
22.000,00 €

recollida
Servei
de ASCAN
recollida de brossa (ASCAN)

Altres recollides

Adquisició contenidors i estris brossa

M‐ Planta Transferència (rebuig)

M‐Planta Compostatge (orgànica)

M‐ Deixalleria

M‐ Educació Ambiental

M‐ Recollida envasos

Des de l’Ajuntament de Subirats –amb la coŀlaboració de tota la població– caldrà treballar per aplicar mesures per revertir
la situació actual, reduir els quilos recollits de rebuig (que són els que més penalitzen) i incrementar el percentatge de
recollida selectiva, així com potenciar la minimització dels residus i reduir el turisme de residus. Només així es podrà anar
estabilitzant i reduint la taxa.
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HISENDA
Ordenances municipals
El Ple extraordinari de la corporació municipal de 28 de
d’octubre va aprovar provisionalment les ordenances i les
taxes fiscals que haurien de ser vigents al nostre municipi
durant tot l’any 2021.

d’esforços conjunts per part de tots, i gràcies a la situació
d’estabilitat econòmica en què es troba l’Ajuntament, hem
pogut prendre aquesta decisió sense que això suposi cap
perill per a l’estabilitat pressupostària del consistori ni minvi
la qualitat del servei. Únicament s’ha hagut d’incrementat la
taxa de brossa i el clavegueram per intentar, d’aquesta manera, que s’ajustés el preu al cost del servei i no fer créixer
el dèficit de la seva prestació.

Aquestes ordenances, encara que tècnicament no formen
part del pressupost municipal, sí que s’hi troben estretament relacionades. La seva aprovació influeix directament
en la disponibilitat pressupostària de l’administració local,
ja que ens permet visualitzar quin és l’import de la principal
font d’ingressos amb què es proveeix aquest pressupost.

A més, s’ha aprofitat aquesta nova modificació per realitzar petits canvis de redacció en el text per adaptar-lo a la
normativa legal, modificacions que venen recollides i recomanades per l’ordenança tipus que marca la Diputació de
Barcelona.

Tenint en compte la situació global que estem travessant,
per a l’any vinent es va aprovar una congelació de tots els
tributs i la majoria de taxes. Després d’aquests darrers anys

Pressupost 2021
L’equip de Govern presentarà al Ple municipal del mes de
desembre la proposta del pressupost per a l’any 2021, que
pujarà aproximadament a 4.549.427,00 €. Per al proper
any 2021 s’ha elaborat un pressupost realista a nivell d’ingressos, prudent en la previsió de les despeses, amb l’únic
objectiu de mantenir la línia d’equilibri pressupostari dels
darrers anys i incrementant la dotació per a partides socials i relacionades amb la pandèmia de la Covid-19. Adaptant el pressupost a la nova realitat que ens tocarà viure el
proper any.

romanent com a nova font de finançament per poder invertir en actuacions sostenibles. Les restriccions que, des
de fa anys, ens venen imposades per l’aplicació de la llei
LRSAL (Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local) provoquen una forta limitació dels ajuntaments
a l’hora de preveure el capítol d’inversions, i en el cas de
Subirats ens limita a un total de 118.000 euros inicials per
al proper any 2021.
Afortunadament, a dia d’avui l’Ajuntament gaudeix d’una
bona salut econòmica, la qual cosa evita la intervenció dels
comptes municipals per part de l’Estat.

Un cop es realitzi el tancament de l’exercici 2020, es veurà
quin és el resultat final, així com si podem disposar d’un

INGRESSOS
Impostos
Taxes + preus públics
Transferències corrents

DESPESES
2.061.252 € Despeses de personal
832.270 € Despeses de béns i serveis
1.056.457 € Despeses financeres

Ingressos patrimonials

119.561 € Transferències corrents

Transferències capital

361.887 € Fons de contingència

Préstec

118.000 € Inversions reals
Transferències capital
Passius financers
4.549.427 € TOTAL

1.959.372 €
4.000 €
438.807 €
10.000 €
577.166 €
54.000 €
120.073 €
4.549.427 €

HISENDA

TOTAL

1.386.009 €
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MOBILITAT
Reunió amb el gerent de l’AMTU
El passat dilluns 5 d’octubre va visitar Subirats el Sr.
Joan Prat, gerent de l’AMTU
(Associació de Municipis per
la Mobilitat i el Transport
Urbà), després que l’Ajuntament aprovés al ple extraordinari de 29 de juliol l’adhesió a aquesta associació
sense ànim de lucre que té
com a finalitat promoure i
millorar els transports municipals.

Per últim, es va fer una visita
presencial a l’estació de tren
de Lavern (que s’ha adequat
recentment), a les noves oficines de Turisme i al ‘hub’ de bicicletes per donar-li a conèixer
el projecte Enobicing Penedès.
Es va acordar una propera
reunió amb els tècnics de
l’AMTU, especialistes en temes
de mobilitat i transport urbà,
per poder analitzar tècnicament els temes tractats.

La reunió, a la qual van assistir l’alcalde Pere Pons i els regidors Àngels Pinyol i Carles Morgades, va servir perquè el
gerent de l’AMTU presentés l’associació i la seva manera de
treballar, i va permetre conèixer de primera mà els projectes del nostre municipi.

Entre d’altres, es van tractar les primeres conclusions de
la Taula de Mobilitat de Sant Pau d’Ordal, les freqüències i
rutes dels busos que circulen pel municipi i les connexions
que aquestes tenen amb els trens.

COMUNICACIÓ
L’esperanto és el tema escollit per al calendari 2021
Conjuntament amb aquesta darrera revista de l’any 2020, us fem arribar un exemplar del calendari 2021 elaborat per aquest Ajuntament.

El Museu d’Esperanto de Subirats (MES), el qual existeix gràcies al senyor Lluís Hernández, farmacèutic de Sant Pau, és la biblioteca d’esperanto més vasta de l’Estat espanyol i una de les més importants
del món com a font de coneixement del moviment esperantista. Per
això, des de l’Ajuntament de Subirats es vol reivindicar aquest valuós
patrimoni per fer-ne arribar una part a totes les llars del municipi.

Campanya de comunicació
De cara a l’any que ve, l’Ajuntament
de Subirats treballarà en una campanya de comunicació per donar a conèixer, durant diferents moments de
l’any, la riquesa del nostre municipi
i tots els seus atractius: vins, caves,
visites i activitats enoturístiques, gastronomia, art, paisatge, vinya, patrimoni i productes de la terra.

Maria Rosa Ferré

mobilitat / COMUNICACIÓ

Cada any la temàtica és diferent, i per a l’any 2021 s’ha escollit l’esperanto com a protagonista d’aquest calendari pel paper rellevant que
ha tingut al nostre municipi –més concretament a Sant Pau d’Ordal,
on hi ha el Museu de l’Esperanto (inaugurat l’any 1974), i on també
existeix un carrer en memòria del Doctor L. Zamenhof. De fet, entre
els anys 70 i 80 fins i tot es va oferir un curs d’esperanto a veïns i
veïnes del municipi.
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ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
Índex de Maduresa Digital de les
administracions locals catalanes

9/11/2020

L’AOC (Consorci Administració Oberta de Catalunya) ha presentat l’Índex
de Maduresa Digital de
les administracions locals
catalanes, una nova eina
molt útil per conèixer el
grau de transformació digital dels ajuntaments o
consells comarcals i comparar-lo amb altres ens
locals.

Microsoft Power BI
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nfo
Contractació electrònica
electrònica

Seleccionar Ens








Buscar

Ajuntament d'Abella de la Conca
Ajuntament d'Abrera
Ajuntament d'Àger
Ajuntament d'Agramunt
Ajuntament d'Aguilar de Segarra
Aj t
t d'A ll

Ajuntament de
SUBIRATS
Subirats
3044

habitants

73
Mitjana CAT

51

Màxim CAT

Tràmits via VALID

50

Notificacions-e

Licitació-e oberts

Perfil contractant

Registre contractes

77

90
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Interoperabilitat
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operabilitat i T
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Nº Serveis Via Oberta Padró a Via Oberta

77

e-Tauler

60

0-2
25

Votació electrònica

(En blanco)

Participació ciutadana

Dades obertes pròpies

mació i altres
altres
Finestreta empresarial

Aquest
índex
permet
posar en valor l’excel·lent
feina dels ens locals que
51
lideren la digitalització a
Catalunya, aprendre de
les millores experiències i planificar accions concretes, conGRIS: servei NO
disponible

Comunicació domicili idCAT Certificat/Mòbil

60

51

Carpeta ciutadana

Puntuació sobre 100 de l'activitat en
comparació amb Ens de la mateixa
franja de població

EACAT tràmits

90

Avaluació transparència *

96

Expl

Factures-e

juntament amb la Generalitat, Localret, diputacions
i consells comarcals per
impulsar
conjuntament
un país digital i obert.

Cercador web

Visor d'urbanisme

Instància genèrica

Visor cartogràfic

6-1100

Bústia-e accessibilitat Ordenança Admin-e

Normativa registre-e

Certificació ENS

Normativa Seu-e

Segell accessibilitat

L’avaluació del grau de
maduresa de transformació digital dels ens locals
d’un territori és una iniciativa única i innovadora
tant a nivell estatal com
internacional. Aquesta és
una iniciativa del Gabinet
Tècnic i el Laboratori d’Innovació de l’AOC.

Informació facilitada pel
Consorci Administració Oberta de Catalunya

VERD: Servei
Disponible

Aquest informe ha estat elaborat a partir de la
informació que disposa l'AOC i de l'anàlisi de
web de l'Administració durant el segon
semestre de 2019. La descripció dels indicadors
i la metodologia emprada es pot consultar en
el
Les dades de l'Ajuntament de Barcelona no
estan incloses perquè no són comparables
amb cap altre ajuntament
* L'indicador d'avaluació de transparència s'ha
elaborat a partir de les dades del Síndic de
Greuges i Infoparticipa que corresponen a
l'anàlisi fet durant el 2018 i publicat al 2019.

www.subirats.cat/tramits
MyGov, la carpeta ciutadana
interadministrativa
a la web de l’Ajuntament
www.subirats.cat/tramits

MyGov, la carpeta ciutadana interadministrativa que ofereix l’AOC (Consorci Administració Oberta de Catalunya)
amb el servei de Seu electrònica i Transparència, ja està
disponible.

MyGov dona resposta a aquesta necessitat i representa un
salt qualitatiu important per millorar les relacions de la ciutadania amb l’administració pública, amb visió transversal,
personalitzada i proactiva.
Quins són els objectius de MyGov?
• Que la ciutadania pugui consultar tots els seus tràmits i
actuacions, amb una visió interadministrativa des del web
de qualsevol administració, d’acord a les obligacions legals del Punt d’Accés General Electrònic regulat a la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
• Que la ciutadania pugui consultar les seves dades personals i saber l’ús que en fan les administracions públiques,
d’acord al que regula el Reglament General de Protecció
de Dades.
Informació facilitada pel
Consorci Administració Oberta de Catalunya
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Cada cop més, la ciutadania demana serveis públics àgils,
fàcils i segurs. La gent vol saber quines dades tenen les
administracions, com i per què
lesPower
intercanvien
o en quin 1 de 4
Microsoft
BI


https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTIxMjlmOWEtNjM0My00MzAzLTllZjQtNWQ2Njc0OGY1NmUwIiwidCI6IjM3YThhMGI5LTE4NzQtNGU1ZC1i…
1/2
estat precís es troben les seves
sol·licituds. I ho demanen
en entorns mòbils, usables i senzills.

Benvinguts i benvingudes a Subirats!
L’Ajuntament de Subirats vol donar la benvinguda als 21 infants nascuts al nostre municipi
aquest 2020.
És el nostre desig el de compartir amb tots vosaltres la il·lusió pel naixement d’aquests petits
subiratencs i subiratenques.
La felicitat d’una nova vida ha de traspassar l’entorn familiar i arribar a tots els racons del municipi. Creiem que celebrar la seva naixença i acompanyar en la seva criança és una tasca de tota
la societat.
Des d’aquí felicitem les famílies i us donem la benvinguda, perquè ni les vinyes ni el paisatge
tenen sentit sense vosaltres, el nostre més preuat tresor.

NASCUTS
el
2020

BIEL TOMÁS LAPEÑA
3 de gener - CANTALLOPS

DEREK JOSEP GALIMANY MACIEL
9 de gener - CA L’AVI

ALEJANDRO FERNÁNDEZ JUAN
2 de febrer - URB. CAN ROSSELL

ALGUER CARBONELL PINYOL
19 de març - SANT PAU D’ORDAL

DÍDAC PÉREZ VENDRELL
22 de març - SANT PAU D’ORDAL

RICARDO RIOS RODRIGO
30 de març - URB. CAN ROSSELL

LEYRE GARCIA RAMIREZ
10 d’abril - CAN CARTRÓ
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LOLA PEREZ CANTALEJO
18 d’abril - URB. CASABLANCA
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MARTÍ CHACÓN TORNER
24 d’abril - CA L’AVI

JAN D’ONOFRIO GRIMAU
13 de maig - LAVERN

ETHAN SÁNCHEZ FLORES
2 de juliol - URB. CASABLANCA

OLIVER BLAHÁK PUIG
6 de juliol - SANT PAU D’ORDAL

ÈLIA PRATS BENACH
12 de juliol - ORDAL

PAU CUSCÓ PIÑOL
13 de setembre - LAVERN

MARIA PÉREZ QUEROL
3 d’octubre - SANT PAU D’ORDAL

ARLET CASTRO TRIGUEROS
9 d’octubre - URB. CASABLANCA

JAN CARRERAS GONZÁLEZ
14 d’octubre - URB. CAN ROSSELL

LOLA BERNAT SUÁREZ
21 d’octubre - CAN CARTRÓ

LEIRE GARCÉS TRENCHS
29 d’octubre - LAVERN
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Aquest són els nens i nenes
nascuts fins al dia
6 de novembre de 2020, data
en què s’ha tancat l’edició de
la revista. Els nascuts
després d’aquesta data i fins
al 31 de desembre sortiran
al proper número de la
revista municipal.

Àrea de Ciutadania
RACÓ DE LES ESCOLES I LLARS D’INFANTS DE SUBIRATS
Escola Subirats (Lavern)
Benvolgudes famílies,
Com totes sabeu, fa ja uns quants anys que apostem per
dinamitzar l’esbarjo escolar a través del “Projecte Pati”.
Aquest curs, hem fet realitat una estructura de joc de pati
per als vostres fills i filles que estava pressupostada.
La nostra escola té la sort que totes les famílies formeu part
del teixit de l’Associació de Pares i Mares i gràcies a això
podem fer realitat propostes quasi impossibles per a moltes altres escoles públiques del país.
Continuarem treballant conjuntament per fer de l’escola la
segona casa dels vostres fills i filles.

Els vostres fills i filles us ho agrairan i en gaudiran.

Us animem a ser part de la junta de l’AMPA amb noves propostes i/o presentant-vos com a candidates i candidats al
relleu d’aquesta i a participar tant com pugueu en l’associació.

Moltes gràcies a tothom per fer-ho possible.
Informació facilitada
per l’equip de docents de l’Escola Subirats

Escola el Montcau (Ordal)
Malgrat les limitacions de la Covid, aquest és un any ideal
per treballar a fons, per exemple, el nostre hort escolar. A
Ordal tenim dos espais dedicats a l’hort, on plantem i sembrem hortalisses seguint un programa de la Diputació de
Barcelona sobre com cuidar amb el mètode ecològic de les
parades en crestall. De mica en mica ens hem anat proveint
d’eines per cultivar i d’un motocultor per llaurar.

En TEmPS dE COVId GAudIm dE L’EnTORn
En temps de Covid, a l’escola hem ampliat i potenciat les
activitats fora de l’aula.
L’any passat ens vam animar a fer sortides al bosc a l’hora
del pati. Eren sortides de tota l’escola i gaudíem del bosc.
Enguany, a causa de la Covid li hem donat la volta i ho continuem fent però per cicles (grups bombolla). Són sortides
curtes durant el temps del pati, i els infants ja ho esperen.
També potenciem activitats de caire més festiu aprofitant
el nostre entorn. Així, per exemple, la festa de la Castanyada la vam celebrar fent una gimcana (joc de pistes) que ens
va portar fins a un punt de trobada a la serra d’Ordal on
vam tenir la sort de trobar unes senyores castanyeres. Vam
fer danses i vam menjar castanyes que ens van repartir.
Que amables!

A cicle inicial vam realitzar la collita d’olives. Després de
dies canviant-los l’aigua, una tarda vam sortir al bosc a collir
plantes aromàtiques per donar gust. Vam trobar romaní,
farigola i fonoll. A l’aula cadascú va preparar el seu pot d’olives però encara hem d’esperar una mica més per poder-les
menjar.

ENSENYAMENT

Sens dubte aquest serà un any per aprofitar el nostre entorn privilegiat!
Informació facilitada
per l’Escola El montcau
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Escola Sant Jordi (Sant Pau d’Ordal)
El passat 16 d’octubre de 2020 vam anar a la vinya a collir olives.
Ens vam organitzar per grups. Cada classe va collir tres oliveres.
Primer va collir les olives de les oliveres 5 i 6.
Segon va collir les olives de les oliveres 1, 2 i 4.
L’olivera 3 no la vam poder collir perquè està morta.
En total hem collit 6.399 olives.
Informació facilitada per
l’Escola Sant jordi

Llars d’infants de Subirats
TEmPS d’ACOLLIdA

dascú viu d’una manera diferent. Són moltes les coses que
canvien i a les quals cal adaptar-se: nous espais, noves rutines, nous companys...

Ha començat un nou curs i les llars d’infants de Subirats
s’han tornat a omplir de vida, plors, rialles, corredisses i
moltes, moltes ganes de retrobar-nos.

A les llars d’infants de Subirats sabem la importància que té
aquest temps d’acollida i intentem que sigui al més respectuós possible, acompanyant els infants i les seves famílies
en aquest nou camí que tot just comença i ajudant-los a
resoldre tots aquells dubtes i pors que vagin sorgint durant
el trajecte.

Des de principis de setembre l’equip d’educadores hem
treballat per acompanyar els infants en aquesta nova normalitat educativa que estem vivint.
Tot i que els nous protocols per prevenir la Covid-19 ens
han obligat a replantejar algunes de les rutines i activitats
que fèiem, hem sabut reinventar-nos, reflexionar i donar el
màxim per tal d’adaptar-nos a les circumstàncies del moment pensant sempre en el més important per a nosaltres,
l’INFANT!!!

Per nosaltres l’adaptació no és un procés rígid. Ens adaptem a les necessitats de cada infant i la seva família, ja que
pensem que les qüestions afectives han de ser flexibles,
naturals i fluïdes.
Aquest inici de curs tot ha estat un xic més complicat, però
malgrat les adversitats hem pogut acompanyar els nens i
nenes i les famílies a construir un vincle de seguretat i confiança que cada dia ens ajuda a créixer i aprendre els uns
dels altres.

La incorporació a la llar és un pas molt important. És una
etapa complexa, delicada i emocionalment intensa que ca-

Informació facilitada per les
llars d’infants de Subirats

ENSENYAMENT

Aquest any la majoria dels nens i nenes s’han incorporat a
les llar després de passar gairebé 6 mesos a casa. D’altres
era el primer cop que se separaven de les seves famílies.
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PATRIMONI CULTURAL DE SUBIRATS
En cada edició de la revista ‘Tot Subirats’ trobareu la descripció d’un bé del nostre patrimoni cultural.
Gràcies al treball realitzat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, podem accedir a l’inventari del patrimoni cultural local a través d’un enllaç que trobareu al web municipal.
La realització d’Inventaris de Patrimoni Local té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni
cultural i natural d’un municipi concret i la seva valoració, permetent així l’establiment de mesures per a la seva
protecció i conservació, així com la planificació de la seva rendibilització social.

PATRIMONI CULTURAL

La Creu Trencada

UBICACIÓ
A la carretera de Sant Sadurní a Torre-ramona
Àmbit: patrimoni immoble
Tipologia: element arquitectònic
Ús actual: creu de terme
Titularitat: pública

creu està enclavada en una base troncocònica feta de pedres de mida irregular lligades amb morter; aquest basament està recobert de ciment on, a la banda més propera
a Sant Sadurní, es llegeix la següent inscripció commemorativa: “Restaurada en la celebració de les Constantinianes.
Any 1913”.

CLASSIFICACIÓ
Estil: contemporània
Segle: XX
Estat de conservació: bo
Protecció: inexistent

Sobre aquesta primera base, que es recolza directament a
terra, hi ha una segona base, circular i molt més petita, de
ciment, sobre la qual hi ha enclavada la creu, la columna de
la qual es divideix en dos cossos: l’inferior, de planta octogonal recolzat sobre una cúpula que fa de peu de la creu;
i un cos superior, que és la creu pròpiament dita, amb les
seves puntes lobulades.

DESCRIPCIÓ I HISTÒRIA
Creu de terme de ciment que fa de fita per limitar el terme
municipal de Subirats amb el de Sant Sadurní d’Anoia. La
22
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ESPORTS
Les jugadores del Bàsquet Subirats envien
material esportiu a un poblat de Guinea
Tal i com vam comentar al número anterior, l’equip de bàsquet ha fet una gran feina de foment d’aquest esport al
nostre municipi. Per aquest motiu, i a causa de la gran tasca
duta a terme, ara disposem d’un equip de cadets, un equip
d’alevins i un equip de prebenjamins. Creiem que aquest esport és important, ja que contribueix al treball en equip i al
respecte coŀlectiu.
També hi ha un equip sènior que durant aquesta temporada
només realitzarà entrenaments per tal de posar-se en forma
de cara a la propera competició.

let, que es pot reutilitzar, serà enviat a Guinea Bissau, país
de naixement d’una de les nostres jugadores. Entusiasmades amb el projecte, les cadets escriuran una carta per a les
nenes i nens de Dembanje (poblat de Guinea Bissau) i els
enviaran alguna foto dels nostres equips.

Cal felicitar l’equip d’entrenadores, que estan treballant de
valent i amb molta iŀlusió amb els equips inferiors de bàsquet i aconseguint, de mica en mica, arrelar aquest esport al
municipi. A través de la seva experiència, ja que fa anys que
practiquen aquest esport, transmeten coneixements, alegria
i entusiasme als més petits.

És important la implicació personal de les jugadores cap a la
realitat del continent africà i el fet de poder ajudar els altres
a través de l’esport.

També volem informar-vos que l’equip de cadets va fer neteja dels vestidors de la pista de bàsquet, i el material obso-

BÀSQUET, ENDAVANT!

II Edició Torneig Solidari Futbol Base Unió Esportiva Subirats

La Unió Esportiva Subirats Club us vol informar que per
segon any consecutiu ha estat capaç d’organitzar i portar
a terme un torneig de futbol solidari amb equips de primer
nivell i històrics de Catalunya (Damm, CD Mercantil, UE Llagostera, CE Sabadell, UE Cornellà, Gimnàstic Manresa, CE
Sant Gabriel i UE Sants).

A més, el Torneig va complir a la perfecció l’objectiu bàsic
de recollida d’aliments per als més necessitats, establint un
nou rècord i superant la recollida de l’any anterior, amb 533
quilos d’aliments que van ser entregats al Banc d’Aliments
de Vilafranca.

Gràcies a tots i totes! SEGUIM!

El Torneig es va desenvolupar al Camp Municipal de Sant
Pau d’Ordal amb presència de públic i seguint totes les mesures de prevenció i seguretat. Vam poder gaudir de partits de nivell en què els equips del nostre club van gaudir i
donar la cara als enfrontaments.

informació facilitada
per la uE Subirats
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Volem agrair la coŀlaboració de la Delegació de la Federació Catalana de Futbol Penedès-Garraf i de l’Ajuntament de
Subirats, així com la presència del seu president i de l’alcalde i el regidor d’Esports en diferents moments de l’esdeveniment, com l’entrega de trofeus. Igualment, volem
expressar el nostre agraïment a la representant del nou
patrocinador del futbol sènior femení, les caves Sumarroca,
i al Col·legi Oficial d’Àrbitres.

El Torneig estava planificat inicialment per al passat mes de
juny, però donada la situació d’excepcionalitat va haver de
ser ajornat a causa de les restriccions de la pandèmia de
la Covid-19. Finalment, un club petit com el nostre, en un
context restrictiu, va poder organitzar-se, i amb l’ajuda de
les famílies, jugadors i jugadores, equip tècnic, junta i una
munió de més de 25 voluntaris, va poder fer realitat el Torneig els passats 18 i 19 de setembre.

Àrea de Ciutadania
Nova escola de tecnificació individual
de l’RCD Espanyol de Barcelona a Subirats

L’Ajuntament de Subirats ha signat un conveni per a la cessió del camp de futbol municipal de Can Cartró amb Miguel
Segura Rodríguez, director de l’escola de tecnificació de
l’RCD Espanyol de Barcelona de Subirats.

l’única de la vegueria Penedès. L’objectiu d’aquesta escola
és realitzar entrenaments personalitzats i individuals per
millorar la part tècnica i tàctica de jugadors i jugadores de
futbol de 3 a 23 anys. Tot plegat, de manera complementària als entrenaments que realitzin amb els seus respectius
clubs.

Aquesta escola formarà part de les onze escoles que l’RCD
Espanyol de Barcelona té distribuïdes a tot Catalunya, i serà

ESPORTS / COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Ajuts cooperació i solidaritat 2020
L’Ajuntament participa econòmicament en accions de cooperació al desenvolupament, a través del Fons de Català de
Cooperació al Desenvolupament, organització formada per
ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que
destinen una part del seu pressupost a finançar accions de
cooperació al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

per a l’accés de les mares solteres al mercat laboral o el
manteniment del seu lloc de treball, fins i tot en el marc de
l’economia submergida (informal o il·legal). Aquest fet, que
s’afegeix a la tradicional discriminació social, econòmica i
legislativa que pateix aquest col·lectiu al Marroc, agreuja la
situació de precarietat de moltes mares solteres i els seus
infants i posa en perill el seu accés al serveis bàsics d’alimentació, higiene, allotjament i assistència sanitària.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és, institucionalment, l’agència de cooperació dels municipis de
Catalunya, i per això n’és interlocutor tant a l’àmbit estatal
com en l’àmbit català.

b) Projecte: 3462- Suport en temps de Covid-19 a la protecció dels drets humans per a les persones sol·licitants de
protecció internacional atrapades a l’illa grega de Lesbos.
El projecte té com a objectiu general l’augment de la protecció dels drets humans dels migrants i les persones sollicitants de protecció internacional atrapades a l’illa grega
de Lesbos (la majoria, al camp de refugiats de Mória) en
una situació de constant i sistemàtica vulneració de drets
humans bàsics i les que estan sent deportades “en calent”
pel mar, per part de la policia grega, des de l’entrada en
vigor de les mesures adoptades en el marc de la Covid-19.
Els principis vectors del projecte són els drets humans i la
comunitat, així com la transversalitat en l’enfocament de
gènere per aconseguir la igualtat de gènere.

Els dos projectes als quals l’Ajuntament donarà suport econòmic aquest any 2020 són els següents:
a) Projecte: 3477- Ajuda d’emergència per mantenir les accions de suport a les mares solteres i els seus infants al
Marroc en un context de Covid-19.
Les mesures de confinament de la població que han establert les autoritats del Marroc a causa de la pandèmia,
especialment la prohibició de desplaçaments sense autorització administrativa, suposen una dificultat addicional
24

87 desembre 2020

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Subirats Impulsa el voluntariat
Activar el voluntariat de
proximitat des de la participació ciutadana per
respondre a situacions
d’aïllament social i solitud no desitjada és un
iniciativa que ha engegat
l’Ajuntament aquest passat mes de novembre.
Subirats compta amb una
estructura de diversos nuclis de població i amb una
significativa realitat de
persones que es troben
en situacions de soledat
o amb necessitats de suport per causa de vulnerabilitat, dependència o
risc d’aïllament. Situacions que la pandèmia del Covid-19 i
les restriccions per prevenir-la han agreujat i incrementat.
L’articulació d’un voluntariat de proximitat esdevenen elements cabdals per garantir els drets de les persones més
vulnerables i la cohesió social.

per atendre les persones
vulnerables, amb la finalitat que no decaigui i es
consolidi.
a) Fomentar la participació social i comunitària, així com la promoció de la cultura del
suport mutu i del fet
de compartir.
b) Millorar la qualitat de
vida de les persones
que viuen i volen continuar vivint a la pròpia llar i municipi.
c) Prevenir situacions d’aïllament i vulnerabilitat de les persones grans o amb discapacitat que, per motius de salut,
barreres arquitectòniques, estat d’ànim, manca de xarxa
social, dificultats econòmiques, etc., es troben en una situació de vulnerabilitat i manca d’interacció social.

Els objectius que es pretenen aconseguir amb el desenvolupament d’aquest projecte són potenciar, consolidar i capitalitzar aquesta mobilització ciutadana que s’ha generat

d) Promocionar el protagonisme de les persones grans a la
comunitat.

La nova plaça de Lavern s’anomena plaça del Cafè

El nom escollit és el resultat d’un procés
de participació ciutadana que es va iniciar
el passat mes de juliol amb l’aprovació de
les bases reguladores del procés, que comportava la realització de dues enquestes a la
ciutadania.
En la primera enquesta, realitzada entre els
dies 1 i 23 d’agost, es va donar l’opció a la
ciutadania de proposar tres noms per a la
plaça. Hi van participar 52 persones.
Dels 41 noms diferents proposats, es van
tenir en compte els que tenien cinc o més
coincidències i no constaven a la nomenclatura de Subirats. Aquests van ser plaça de
la Cercavila, de la República, Nova, de la Independència, del
Cafè, de la Festa Major, del Poble i Major.

El 17 de setembre es va fer el recompte, i l’escollit, amb 42
vots a favor, va ser plaça del Cafè.

De l’1 al 15 d’agost es va realitzar la segona enquesta, en
què van participar 154 persones. En aquesta ocasió es podien votar dos noms dels vuit possibles.

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana agraïm a tota
la ciutadania que ha intervingut en aquest procés i ha fet
possible la tria del nom.
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En la sessió del dia 30 de setembre, el ple
de la Corporació va aprovar inicialment i per
unanimitat el nom de la nova plaça de Lavern, que passa a dir-se plaça del Cafè.

Àrea de Serveis a les Persones
BENESTAR SOCIAL
Servei d’acollida estrangeria(SAE)
L’Ajuntament de Subirats ha creat un servei especialitzat
en els tràmits d’estrangeria i ofereix informació i assessorament sobre el tema a qualsevol persona que visqui a Subirats.
Es tracta d’un servei públic i gratuït que gestiona tràmits
com els següents:
• Arrelament social
• Integració social
• Reagrupament familiar
• Renovació NIE (document de residència)
• Nacionalitat espanyola
• Homologació d’estudis

El servei el presta la integradora social de l’ajuntament els
dijous de 9 a 13h.

I també d’altres:
• Acompanyament als serveis de l’Ajuntament quan no hi ha
domini de l’idioma
• Informació sobre cursos de català, coneixement de l’entorn, coneixement laboral, etc.

Per rebre atenció al SAE s’ha de demanar cita prèvia a través del telèfon de l’Ajuntament 938993011 o al correu electrònic sae@subirats.cat.

Ingrés mínim vital
L’ingrés mínim vital és un ajut per garantir un ingrés mínim
a les famílies vulnerables. Es tracta d’una prestació per a
les famílies en situació de vulnerabilitat que és compatible
amb altres ajuts.

Altres requisits de circumstàncies personals i/o de la unitat
de convivència.

Es pot soŀlicitar per a una persona que visqui sola o per a un
membre d’una família. L’ajut no és per cada membre, sinó
per al conjunt de la família.

Aportar la següent documentació per acreditar:

Qui ho pot soŀlicitar?

• La residència a Espanya: autorització de residència o, en el
cas de les persones europees, la inscripció al registre central d’estrangers de la Unió Europea o la targeta familiar de
ciutadà de la Unió.

Què cal fer?

• La identitat: DNI, passaport o llibre de família.

Les persones en situació de vulnerabilitat que visquin soles
o que formin part d’una unitat de convivència i que compleixin els següents requisits:

• El domicili: padró.

Tenir residència legal i efectiva a Espanya de manera continuada durant l’any immediatament anterior.

• La unitat de convivència: llibre de família, certificat del registre civil, etc.

BENESTAR SOCIAL

Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica, acreditant-ho amb el patrimoni i el nivell d’ingressos i rendes.

• En el cas de víctimes de violència de gènere: certificat.

Haver soŀlicitat les pensions i prestacions vigents a què
es pugui tenir dret. En queden exempts els salaris socials,
rendes mínimes d’inserció o ajuts socials de les comunitats
autònomes.

• La situació d’atur: la demanda d’ocupació.
Es recomana fer la sol·licitud telemàticament. La sol·licitud
per internet es pot fer amb o sense certificat digital o contrasenya cl@ve.

Que la unitat de convivència estigui formada des de fa un
any.

Es pot sol·licitar més informació al telèfon gratuït 900 20 22
22 de 8.30 a 20.30 hores de dilluns a divendres.

Estar inscrits com a demandants d’ocupació en el cas de
persones majors d’edat o menors emancipats, que no estiguin treballant.
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JOVENTUT
Aules d’estudi online per a joves
Des del passat octubre, el Servei de Joventut del municipi
va engegar el recurs de suport d’aules d’estudi per a joves
d’entre 6è de primària i 4t d’ESO de manera virtual. Actualment, encara tenim places disponibles per a totes aquelles
persones interessades.

els joves que tenen l’objectiu de fer grup i desenvolupar
les seves capacitats de participació i arrelament al territori. També són un espai de cooperació i ajuda mútua on es
creen llaços de col·laboració. El que es pretén és utilitzar els
recursos que té el mateix municipi per tal d’apropar serveis
als joves.

Les aules d’estudi són espais on els joves compten amb el
suport d’una monitora que contribueix a dinamitzar l’estudi, però també són punts de trobada i coneixença entre

Les inscripcions es poden formalitzar via instància genèrica
a la pàgina web de l’ajuntament.

Xerrada online per a famílies:
canvis en l’adolescència
El passat 28 d’octubre al vespre es va dur a terme una xerrada online per a famílies a càrrec de Marta Tordera, psicòloga de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i de la Parella.

seus fills adolescents en aquesta nova etapa, a afrontar l’angoixa que produeixen els canvis i a obtenir estratègies per
poder parlar de sexualitat d’una manera oberta i propera.

L’objectiu de la xerrada era donar instruments a les famílies
perquè tinguin les eines necessàries per tal d’entendre els

GENT GRAN
Inici i nova aturada de les classes de gimnàstica
El passat mes de setembre es van reprendre les classes
de gimnàstica per a la gent gran.

Sant Pau d’Ordal
Ca l’Avi
		
Ordal
Can Rossell

Aquesta activitat es programa cada any coincidint amb el
curs escolar, i per a aquest 2020-2021 s’havia previst als
següents nuclis:
Urb. Casablanca
Lavern

Dimarts de 10 a 11 h
Dimarts d’11.30 a 12.30 h
Dijous d’11 a 12 h
Divendres de 17 a 18 h

Les mesures i restriccions aplicades pel Govern el passat
mes d’octubre per frenar els contagis de la Covid-19 van
fer que l’activitat s’aturés de nou. Esperem poder-la tornar a programar ben aviat.

Dilluns d’11 a 12 h
Dilluns de 18.15 a 19.15 h

JOVENTUT / GENT GRAN

La senyora Rosa Rafecas,
veïna de Subirats, celebra
100 anys
El passat 7 de novembre, la subiratenca Rosa Rafecas Massana va celebrar el seu 100è aniversari
acompanyada de la seva família.
L’Ajuntament de Subirats ha felicitat la veïna centenària i li ha fet arribar un ram de flors juntament
amb la medalla commemorativa per haver complert 100 anys que lliura la Generalitat de Catalunya.
Actualment, la Rosa és la persona més gran empadronada a Subirats.
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Racó de les entitats
Meteosantpau
Sempre m’ha agradat observar el cel i el temps. Un bon dia,
un amic informàtic i electrònic aficionat a la meteorologia
em va animar a anar més lluny i a posar aquestes dades
a l’abast de tothom. Així va néixer METEOSANTPAU. Més
concretament, amb una estació meteorològica professional: una Davis Vantage Vue.
L’1 de gener del 2013, després de moltes proves i testejos,
ja teníem l’estació en plena forma i connectada a tot el món.
Ara participem en les principals plataformes meteorològiques, com són Meteoclimatic.net (ES), Wunderground.com
(EUA), Weatherlink.com (EUA), Ccma.cat (CAT), Clima Meteo
Info (CAT-ES.), TV3.
L’objectiu principal és la distribució d’informació dels diferents paràmetres com poden ser la temperatura, la direcció i força del vent, la humitat relativa, la quantitat i el tipus
de precipitació, etc.
Aquestes dades s’utilitzen tant per elaborar la predicció
com per veure l’estat actual del temps.
L’estació meteorològica té uns sensors per mesurar diverses variables meteorològiques. A més, disposa d’un sistema d’adquisició i processament i emmagatzematge de
dades que permet la descàrrega i visualització de les dades
a l’ordinador i la xarxa.
Annex a tot el sistema també hem fet diverses millores:

- Una app per al municipi i una web corporativa perquè tothom consulti el temps arreu (www.meteosantpau.eu).

- Captura i observació del satèŀlit NOAA. Imatges en temps
real sobre Sant Pau d’Ordal en forma de mapa que passen a una alçada de 1.000 km.

- Pròximament, creació d’un Node LORA per a transmissions meteorològiques via ràdio, una alternativa a internet.
Informació facilitada per kiko &tocuvi

Nadal a Lavern

RACÓ DE LES ENTITATS

Enguany, la Comissió de Nadal a Lavern hem treballat de
valent per adaptar les festes nadalenques a la nova realitat
del poble. Hi ha quatre actes que considerem que cal preservar, que són la Fira del Tió, el Quinto, la Cavalcada de les
Patges Reials i la Cavalcada de SSMM els Reis Mags d’Orient.
Aquesta última també al poble dels Casots.

El que sí que podrem celebrar és la Cavalcada de SSMM les
Patges Reials el dia 27 a les 19h per a recollir les cartes dels
nens i nenes. La cavalcada intentarà passar per tots els carrers del poble, ja que no estarà permès seguir la comitiva ni
es tiraran caramels per evitar aglomeracions. La recollida de
cartes la faran personalment SSMM els Patges Reials porta
a porta. Novament caldrà inscripció prèvia. Demanem a tothom que es quedi davant de casa seva i que no segueixi la
cavalcada.

Malauradament haurem de renunciar a alguns dels actes
més entranyables, com les paradetes de la fira i els concerts
de les corals El Serral i La Soleia, o la recepció a la Sala de
l’Ateneu de les Patges i els Reis Mags. La resta d’actes es
podran realitzar amb noves normes i sempre que la situació
epidemiològica ho permeti.

El 5 gener, com no pot ser d’altra manera, hi haurà la CAVALCADA de SSMM els Reis Mags, NO es tiraran caramels NI es
permetrà seguir les tres carrosses. Es passarà per tots els
carrers i s’entregaran les joguines a les portes de les cases.
Demanem a tothom que es quedi davant de casa seva per
veure les carrosses i que no se segueixi la cavalcada.

L’acte que obre el Nadal a Lavern és la Fira del Tió, una de les
primeres del Principat, que enguany celebrarem virtualment
a través de la pàgina www.lavern.cat el dia 8 de desembre.
Per sort podrem fer la Cerca de Tions al matí, que serà per
torns, en unitats familiars i sempre prèvia reserva i registre.
Tenim prevista una actuació infantil que en el moment de
la redacció d’aquest article encara no hem pogut tancar i
que depèn de l’evolució de la pandèmia. També queda pendent concretar, a hores d’ara, com podrem jugar al Quinto
de Nadal en favor de La Marató de TV3. Com sempre, informarem amb temps la gent del poble pels canals habituals.

Des de la comissió volem vetllar per la màxima seguretat en
tots els actes i poder salvar aquestes festes tan entranyables. En mig de tanta foscor us animem que, per acompanyar l’estel de Nadal del Serral, ompliu d’estrelles les vostres
decoracions en façanes i jardins. Omplim d’estrelles el poble
de Lavern! Bones i segures festes a tothom!
Informació facilitada per Lluís Capellades
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A continuació relacionem els punts dels acords presos i el resultat de la votació de les darreres sessions
del Ple Municipal.
Podeu consultar les actes completes de les sessions del Ple al web municipal: www.subirats.cat.

SESSIÓ ORdInÀRIA CELEBRAdA L’1 dE juLIOL
dE 2020

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

1.- APROVAR L’ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 6 DE
MAIG DE 2020, DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 3
DE JUNY DE 2020 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL DIA 3 DE JUNY DE 2020.
Les actes són aprovades PER UNANIMITAT DE TOTS ELS
GRUPS.

3.- APROVAR EL COMPTE GENERAL 2019.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.
4.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 7/2020.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

2.- APROVAR EL COMPTE DE RECAPTACIÓ 2019.
Resta damunt la taula.
3.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 6/2020
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

5.- APROVAR L’EXERCICI D’ACCIONS JUDICIALS CONTRA LA
GENERALITAT DE CATALUNYA EN RECLAMACIÓ DEL LES
SUBVENCIONS PER A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS.
S’aprova per unanimitat deixar la proposta sobre la taula.

4.- ADHERIR-SE AL DECÀLEG DE MESURES PER COMBATRE
LA CRISI SANITÀRIA, SOCIAL I ECONÒMICA DERIVADA DEL
COVID-19.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

6.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM DE SUBIRATS ANTIGUES ESCOLES CAN ROSSELL I
CAN BATISTA.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

5.- APROVAR EL MAPA DE SOROLLS I MAPA DE CAPACITAT
ACÚSTICA DE SUBIRATS.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

7.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE L’OBRA DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DES DELS CASOTS A TORRERAMONA I EL CASTELL.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

6.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM DE SUBIRATS PEL CANVI DEL TRAÇAT D’UN TRAM
DEL CAMÍ DEL SOT.
S’aprova per unanimitat deixar la proposta sobre la taula.

8.- APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS
A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA MOBILITAT I EL
TRANSPORT URBÀ (AMTU).
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per NOU VOTS A FAVOR, manifestats pels
grups de JUNTS PER SUBIRATS, el PSC-CP i ERC-AM i DUES
ABSTENCIONS manifestades pel grup APS-CUP-AMUNT.

7.- APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC EN SÒL NO URBANITZABLE PE-SNU-12 PAS DE PILES.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

9.- APROVAR EL CALENDARI DE LES FESTES LOCALS DE
L’ANY 2021.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per NOU VOTS A FAVOR, manifestats pels
grups de JUNTS PER SUBIRATS, el PSC-CP i ERC-AM i DUES
ABSTENCIONS manifestades pel grup APS-CUP-AMUNT.

8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DES
DEL NÚM. 162/2020 FINS ALS NÚM. 176/2020 AMBDÓS
INCLOSOS, DEL LLIBRE MANUAL DE DECRETS I DEL NÚM.
177/2020 FINS ALS NÚM. 219/2020 DEL LLIBRE TELEMÀTIC.
Tots els regidors es donen per assabentats.

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA L’EQUIP DE GOVERN PER A LA
SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

SESSIÓ ExTRAORdInÀRIA CELEBRAdA EL 29
dE juLIOL dE 2020
1.- APROVAR LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL
DE BÉNS I DRETS A 31/12/2019.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA L’ALTERNATIVA PER SUBIRATSCUP PER DEMANAR LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I PROPOSAR UNA REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LA
NORMATIVA EN SÒL NO URBANITZABLE.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

2. APROVAR EL COMPTE DE RECAPTACIÓ 2019.
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10.- RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE LA TREBALLADORA MUNICIPAL SRA. J.G.S.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA L’EQUIP DE GOVERN SOBRE LA
GESTIÓ DEL PROCÉS DE REOBERTURA ESCOLAR.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

Ple municipal
SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 30 DE SETEMBRE DE 2020

8.- MOCIÓ QUE PRESENTA ERC-AM SOBRE EL POSICIONAMENT EN CONTRA LA PRÒRROGA O AMPLIACIÓ DE LES
CONCESSIONS DE LES AUTOPISTES AP-2 I AP-7
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

1.- APROVAR LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 1 DE JULIOL DE 2020 I EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE JULIOL DE 2020.
Després de posar-les en consideració dels assistents a la
sessió, les actes són aprovades PER UNANIMITAT DE TOTS
ELS GRUPS.

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA ERC-AM EN CONTRA DE LA REVOCACIÓ DE DRETS PENITENCIARIS DE LES PRESES I PRESOS POLÍTICS, EN SUPORT A LES PERSONES REPRESALIADES I EN DEFENSA DE L’AMNISTIA DE TOTES ELLES.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per DEU VOTS A FAVOR, manifestats pels
grups de JUNTS PER SUBIRATS, APS-CUP-AMUNT i ERC-AM i
UNA ABSTENCIO manifestada pel grup PSC-CP.

2.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 8/2020.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per NOU VOTS A FAVOR, manifestats pels
grups de JUNTS PER SUBIRATS, el PSC-CP i ERC-AM i DUES
ABSTENCIONS manifestades pel grup APS-CUP-AMUNT.
3.- APROVAR INICIALMENT LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ
DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS CORRESPONENTS A
L’OBRA DE REURBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA URBANA
BV-2155 A CAN CARTRÓ
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

10.-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ALTERNATIVA PER SUBIRATS CUP PER IMPULSAR UN MODEL PÚBLIC
I DE QUALITAT A LES RESIDÈNCIES I EN L’ATENCIÓ A LA
GENT GRAN
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i no s’aprova per SIS VOTS ENCOTRA manifestats
pels grups PSC-CP I JUNTS PER SUBIRATS I CINC A FAVOR
manifestats pels grups APS-CUP-AMUNT I ERC-AM

4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU D’OBRES
D’UNA CANONADA D’AIGUA A CAN BAS, CAN CARTRÓ, CAL
AVI I CAN BATISTA I DISSEMINATS, DES DE NOU DIPÒSIT,
LA RELACIÓ DETALLADA DE BÉNS I DRETS A EXPROPIAR I
GRAVAR AMB SERVITUDS DE PAS, AIXÍ COM LA SEVA DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA I NECESSITAT D’OCUPACIÓ
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

11.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS ALTERNATIVA PER SUBIRATS CUP, ERC i PDCAT EN NOM DE
L’ENTITAT BAULA XARXA SOLIDÀRIA EN SUPORT A L’ADRIÁN
SAS
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.
12.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DES
DEL NÚM. 220/2020 FINS ALS NÚM. 301/2020 AMBDÓS INCLOSOS, DEL LLIBRE TELEMÀTIC.
Tots els regidors es donen per assabentats.

5.- APROVAR LA XIFRA DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
AMB REFERÈNCIA A DATA U DE GENER DE DOS MIL VINT
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

S1.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS
PDCAT i ERC MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D’INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per DEU VOTS A FAVOR manifestats pels
grups JUNTS PER SUBIRATS - APS-CUP-AMUNT I ERC- i UNA
ABSTENCIÓ manifestada pel grup PSC-CP.

6.- APROVAR INICIALMENT EL NOM DE LA NOVA PLAÇA DE
LAVERN, QUE S’ANOMENARÀ PLAÇA DEL CAFÈ.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.
7.- MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
EN DEFENSA DEL MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT I DELS
LLOCS DE TREBALL DE LA ROBERT BOSCH, SAINT-GOBAIN,
I EMPRESES AMENAÇADES PELS TANCAMENTS TOTALS O
PARCIALS I QUE FORMEN PART DEL TEIXIT PRODUCTIU DEL
PENEDÈS
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

ple municipal

Plens telemàtics
A causa de la situació sanitària actual, els
plens municipals es tornen a celebrar de manera telemàtica. L’Ajuntament està adherit
al servei de videoconferència LocalretMeet,
que el Consorci Localret va posar en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans
col·legiats dels ens locals durant l’estat d’alarma i que continua en servei. Les sessions es
retransmeten pel canal YouTube de l’Ajuntament.
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Seguim al costat de les persones
parant una nova tanda de bonificacions per a tots aquells
negocis que han hagut de tancar durant la segona onada
de la pandèmia.

Arribem al final d’aquest 2020, que serà recordat durant
molts anys tant per tot allò que hem passat com per tot el
que ens ha fet aprendre. No podíem imaginar tot just fa un
any enrere que una pandèmia mundial d’aquestes característiques podria provocar aquesta crisi social, econòmica i
sanitària que afecta tot el món. Subirats no n’és una excepció, i des del govern municipal hem centrat tots els esforços
a estar al costat dels nostres veïns i veïnes dins de les possibilitats limitades d’un municipi petit:

- S’ha fet el desplegament de la fibra òptica a tot el municipi, millorant la connectivitat i les possibilitats de treballar i
estudiar des de casa dels nostres veïns i veïnes.
- S’han pactat ajuts amb el Grup Cassa per ajornar el pagament de les factures d’aigua a autònoms i petita i mitjana
empresa.

- Hem destinat més de 18.000€ a material sanitari (mascaretes, gels, pantalles) per a escoles, residències i la resta
d’instal·lacions municipals.

- S’ha modificat el calendari fiscal per alleugerir la càrrega
econòmica a què han de fer front els comerços i les famílies.

- S’ha fet el repartiment de mascaretes i guants a tota la
població a través dels consultoris i les farmàcies i casa per
casa, on ha sigut necessari.
- Hem estat en constant contacte amb la gent gran del municipi durant un confinament sense precedents.
- S’han activat les targetes moneder per a totes aquelles famílies que tenien beques menjador per a poder-ne garantir l’alimentació.
- S’han ampliat les ajudes de Serveis Socials i l’atenció psicològica a les persones.

- Seguim al costat dels productors del préssec d’Ordal per
organitzar un Mercat amb totes les mesures necessàries
i aconseguir no aturar la dinàmica de compra i de fidelització.

- Hem instaurat el teletreball com a bona mesura per als
treballadors municipals sense deixar d’atendre els nostres
ciutadans.

Tot això evidencia com el món local ha estat al costat de les
persones, suplementant en molts casos totes les mancances evidenciades tant pel Govern català com l’estatal.

- Hem dotat l’Ajuntament dels equips tècnics necessaris per
no aturar la gestió del dia a dia (reunions, plens i comissions telemàtiques).

I per si això fos poc, hem hagut de fer front a les reparacions de dos ponts i diversos camins a causa dels aiguats del
temporal Gloria, al gener, i un altre a l’abril.

- S’ha dut a terme la transformació digital de tota la gestió
administrativa de l’Ajuntament.

A banda, recentment hem aprovat el pressupost per al
2021, on augmentem la despesa en les persones, amb més
partides de material sanitari per la Covid-19, més dotació
de targetes menjador, un programa de Treball, talent i tecnologia i amb la previsió d’una campanya de comunicació
per fomentar el consum de productes locals i la visita al
nostre municipi.

- S’han fet constants desinfeccions d’espais públics, com
carrers i zones més concorregudes o sensibles (consultoris mèdics, escoles, farmàcies, comerços, residència gent
gran), tant per part de la brigada municipal com per part
de l’Associació de Defensa Forestal.

Per últim, volem desitjar-vos unes molt bones festes i una
molt bona entrada d’any 2021, que esperem que sigui molt
millor que aquest 2020.

- Hem dotat 10.000€ per a una partida d’ajuts a empreses,
restauradors i locals comercials que van haver d’aturar les
seves activitats durant el confinament. A més, s’està pre-
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- Per estar més a prop de la ciutadania i tenir-la informada hem reforçat tots els canals de comunicació existents
i n’hem creat de nous. Com també, per reforçar l’ajut al
petit comerç, s’ha creat un espai al web municipal on s’informava quins establiments estaven oberts i quin tipus de
servei donaven.

Grups municipals

Democràcia, política i poder
El poder, si no es pot exhibir, no té gràcia. Cal fer-lo públic, a
risc de tergiversar la realitat, fins al punt d’inventar-la o falsejar-la per aparentar que es té tot el poder. Un exemple
ben clar d’això és l’expresident dels Estats Units, en Donald
Trump, que ha estat i està disposat a inventar-se la realitat
per mantenir-se en el poder. L’exemple d’ell és ben clar, però
a la política en trobem exemples molt més propers: polítics
que saben que el ciutadà no té tota la informació o en té una
part ben minúscula, i que, per tant, poden directament mentir sobre un fet (o no dir tota la veritat, que ve a ser el mateix),
un fet que cap ciutadà es pararà a comprovar. A vegades,
el pitjor de la política és això, mirar d’embrutar l’altre, desprestigiar-lo, fer-lo quedar com un inepte davant del públic
potencial, encara que allò que es diu no es pugui comprovar
públicament (o precisament perquè no es pot comprovar).
Interessa més la imatge que es transmet, el famós “relat”,
allò tan eteri que s’imposa quan no hi ha certeses en un món
cada vegada més líquid.

absolutes, no caldria un acord únic. No cal construir falsos
consensos, sinó governar conflictes reals. El debat públic no
hauria de ser únicament per prendre decisions, sinó també
per donar elements a qui les ha de prendre, que són els polítics. El contrari és banalitzar la democràcia.

No podem desmuntar aquesta manera de fer política. De fet,
cada cop més s’està convertint en un circ o espectacle que
allunya cada vegada més els ciutadans i desprestigia tots els
polítics en general. Fa anys es confiava més en els polítics. Es
confiava més, en general, en la paraula de les persones i en
la seva honestedat, i en la societat actual no és estrany que
molta gent s’allunyi de la política, que no s’hi vulguin implicar, ja que s’ha perdut tot el sentit de debatre entre diferents
punts de vista i només es vol governar sense rèplica, sense
crítiques i sense oposició.

El grup d’ERC Subirats hem defensat tant a la Comissió d’Hisenda com al Ple Municipal que s’haurien de congelar tots
els impostos i les taxes previstos a aplicar al 2021, donada
la situació econòmica que patim els ciutadans com a conseqüència de al Covid-19. De fet, és el que els partits catalans
estan demanant que faci el govern espanyol a nivell estatal.

Els ajuntaments no poden ser espais gerencials on només
prima l’eficiència en la prestació dels serveis (sovint, ni tan
sols és el cas). Ens cal recuperar la política: passar del joc
de poders a un conjunt de valors que defineixen els somnis
d’una comunitat o d’un poble. Els ajuntaments no són empreses i els ciutadans no són els seus clients.
Els darrers mesos de l’any s’han d’aprovar les ordenances
municipals que s’aplicaran l’any següent i que enllaçaran
amb l’aprovació dels pressupostos. És a dir, s’han d’aprovar
quins seran els impostos i les taxes municipals del 2021 i quines actuacions es preveu realitzar amb els diners recaptats.

Lamentablement, l’equip de govern (Junts i PSC-PSOE) han
decidit incrementar un 10 % la taxa de les escombraries –
que ja és de les més elevades de la comarca–, passant dels
176 € a 194 € anuals per cada habitatge.

L’Ajuntament tampoc hauria ser únicament un “ens” prestador de serveis. Ha de seguir sent una institució democràtica
de primer ordre, facilitant la participació dels ciutadans en
l’elaboració de les polítiques que els afecten. En 30 anys de
paradigma neoliberal, les desigualtats han augmentat molt
i la democràcia ha retrocedit. Cal redemocratitzar la vida
pública. La participació ciutadana no és una finalitat en si
mateixa, sinó una activitat que ajuda a millorar i redefinir la
democràcia. La democràcia no consisteix en la cerca incessant del consens. En els debats no cal arribar a conclusions
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Fa mesos que demanem a l’equip de govern realitzar reunions de treball prèvies a l’aprovació dels principals assumptes
del municipi (bàsicament les ordenances, els pressupostos
i les actuacions urbanístiques importants). Creiem que una
oposició crítica però positiva sempre podria millorar el resultat final. Demanem participació, un debat previ i que s’escoltin les propostes de la oposició abans que arribin els documents a les comissions, i una setmana després als plens,
totalment definits i sense possibilitats de canvis.
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Hi ha una altra manera de viure
Som a les portes d’un nou any després de superar un 2020 en
què l’expansió del coronavirus ens ha mostrat les debilitats del sistema: debilitats econòmiques, ecològiques i socials. Com el nom
de la malaltia, Covid-19, els dèficits que han aflorat ja els venien
d’anys anteriors, i ara s’han fet visibles. Durant l’any hem tingut
l’oportunitat de visualitzar, reflexionar i (re)pensar moltes coses
sobre la forma de vida que tenim, i la nova normalitat hauria de
ser nova en molts aspectes, fins i tot radicalment nova.

allò que fem. En aquest sentit, fa anys es va definir una agenda de
canvi, un pla d’acció que caldria actualitzar i fer de nou per poder
aprofitar els recursos on més útils poden ser: millorar la gestió de
residus, reduir el consum d’aigua, millorar la gestió de boscos i del
paisatge en general, etc. Des de la CUP aquests dies s’ha celebrat
una Assemblea Nacional dedicada a l’ecologia que ens aportarà
propostes i debat per seguir aportant millores a nivell municipal.
LA CULTURA QUE ENS FA MÉS LLIURES: Els nostres centres i ateneus han complert o compliran durant aquesta dècada 100 anys
d’existència entre nosaltres. Han sigut motor de cultura, de canvis,
de convivència a través de la cultura. L’impacte de la pandèmia
ens ha forçat a prendre mesures dràstiques però doloroses, i ara
que ja li anem prenent la mida, hem de ser capaços de recuperar
la cultura en les diferents formes i donar suport a aquells qui des
del voluntariat i l’esforç comú ho fan possible. La cultura cura i ens
permet recuperar el somriure del dia a dia, i també recuperar la
rebeŀlia necessària per a la justícia social i una revolta pendent.
Sí, un 1 d’octubre que ja té una plaça per recordar que volent ser
república vam ser poble, però que seguirem lluitant, que ho tornarem a fer.

És obvi i clar que durant aquest any hem perdut moltes coses, fins
i tot vides, amics o familiars, la salut i espais i moments de relació
i socialització. L’economia ha patit una sotragada important, i al
nostre municipi ha disminuït la venda de vins, el turisme i la restauració, i moltes famílies s’han vist sense ingressos per afrontar
les necessitats bàsiques del dia. També se n’han ressentit la cultura, el lleure i l’esport, i la situació ens ha fet obrir la consciència de
com d’importants són aquests espais per a la nostra vida personal i col·lectiva. També s’han posat en pràctica mesures en contra
dels drets i la llibertat de moviments, s’han retallat drets laborals i
s’han implantat altres mesures que alguns potser voldran que es
quedin però que ens empobreixen (als uns més que als altres). I la
desigualtat ampliada és més mortal que una pandèmia.

----

Posant la mirada en la proximitat:
LA FIBRA I UNA ALTRA MANERA DE COMUNICAR-NOS: Era una necessitat i una demanda a molts dels nuclis de Subirats amb comunicacions precàries. Amb l’esforç de l’Ajuntament i de l’empresa
Fibra Penedès, es va poder accelerar l’expansió per la major part
del municipi. La tecnologia ens obre possibilitat de comunicació,
de treball a distància, i també d’oci que cal saber gestionar i aprofitar. Cal també que no hi hagi famílies que en quedin excloses i
sigui una oportunitat universal, no un privilegi.
UNA ALTRA MANERA DE MORIR: Ja en l’anterior legislatura, des de
les CUP del Penedès vam demanar al Consell Comarcal que s’estudiés i es posés en marxa un model de serveis funeraris públics.
La oportunitat no ha de ser per als qui es lucren fins i tot amb la
mort, sinó perquè tant la vida com la mort siguin igual de dignes, i
que això no depengui de la riquesa personal o familiar.

Presentem al·legacions contra la pujada d’un 10% de les taxes per
la recollida i tractament de residus.
La recollida i tractament de la brossa té un cost, i estem d’acord
que s’hauria de cobrir en la major part possible a través de la taxa,
però també és important que la taxa es pagui d’acord al que es
genera, i més encara quan es justifica l’increment de la taxa per
l’increment de les taxes de dipòsit de residus que no es reciclen.
Per això, un cop aprovades les ordenances pel govern JxS i PSC,
hem presentat aŀlegacions esperant que rectifiquin i es facin enrere amb aquests arguments:

OPORTUNITAT DE CAMINS PER ANAR A PEU I BICICLETA: El confinament ha servit a molts veïns per deixar el cotxe a casa i retrobar-se amb l’entorn proper. Els camins i els vorals de la carretera
s’han resseguit amb les sabates esportives, els pals de trekking i
les rodes de bicicletes. En aquest cas, les obres de manteniment
per poder passar fibra i altres comunicacions per la carretera que
passa per Sant Pau i Lavern s’han aprofitat oportunament per
guanyar un carril de circulació sense motor reclamat des de feia
molts anys i pràcticament sense cost per al pressupost municipal.
Cuidar i preservar els camins i els espais de l’entorn dels pobles és
una feina a continuar perquè és salut, benestar i coneixement del
nostre territori.

2) La taxa de la brossa a Subirats ja és de les més altes (si no la
més alta) del Penedès, on la majoria de municipis no han apujat
les taxes, i els que ho han fet estan encara molt per sota del que
es paga a Subirats. Una pujada sense incentius al reciclatge i la
reducció de residus pot ser un factor de desincentivació dels veïns
i contribuents.
3) La crisi deguda a la pandèmia portarà a una reducció del consum i, per tant, es pot esperar una reducció de residus. Un dels
sectors més afectats és el de la restauració, que és també un dels
que més residus genera.

MEDI AMBIENT: S’anuncien ajudes europees per a la recuperació
econòmica, i una part d’aquests recursos poden ser per millorar
la sostenibilitat. El canvi energètic no és només el cotxe elèctric i
les energies alternatives, sinó reduir i millorar l’eficiència en tot

4) No augmentar taxes ja és de per si un ajuda a les activitats i les
famílies, de la mateixa manera que no s’ha fet amb l’impost de
vehicles (tot i tenir majors despeses a arreglar carrers) o en l’IBI o
altres taxes.
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1) L’objectiu a seguir ha de ser la reducció de la fracció de residus i
l’increment del reciclatge. Si s’assoleixen els objectius de reducció
ja obtenim una reducció de despesa. Apostar per la reducció i el
reciclatge genera beneficis ara i també en el futur.
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Pressupost i ordenances 2021
Que aquestes, les nostres primeres paraules d’aquest escrit a la revista municipal, siguin d’ànims i escalf per a tots
i per a totes les famílies que s’estan veient especialment
afectades tant a nivell social com a nivell econòmic per la
situació global que ens continua colpejant. El nostre objectiu des d’un principi era que ningú es quedés enrere per
culpa d’aquesta pandèmia, i en això posem diàriament tots
els nostres esforços. Per finalitzar aquest encapçalament,
també volem enviar tota la nostra força i reconeixement
per a tots els que, encara a dia d’avui, segueixen lluitant per
fer front a aquesta maleïda pandèmia.

siten i conservar la bona salut econòmica de l’Ajuntament
sense hipotecar el futur del consistori. El més còmode, en el
moment de plantejar-se els comptes per al proper exercici,
seria optar per la congelació total de les ordenances. Seria
relativament senzill caure en aquest parany fàcil, posar-se
una bena als ulls i deixar-se portar per l’onada de polítiques
populistes que només busquen l’aplaudiment immediat i
que descuiden una visió més a llarg termini.
És una evidència que alguns dels nostres serveis són deficitaris. Els ingressos no són suficients com per compensar
les despeses que comporta prestar-los. Segurament el funcionament no és tan correcte o eficient com hauria de ser, i
el nostre esforç s’ha d’encaminar a assolir una millor gestió.
Però fins a trobar la solució perfecta hem de lluitar amb el
que tenim. Davant d’això es podria optar per mirar cap a
un altre costat, amagar sota la catifa els dèficits i esperar
que la catifa sigui prou gran per continuar tapant el forat.
L’experiència que tenim amb aquesta política ja l’hem patit
durant l’última dècada, i en coneixem les conseqüències.
De fet, encara l’estem pagant. Una altra proposta de solució passaria per compensar amb altres tributs les pèrdues generades. Aquí la resposta és més senzilla si atenem a
un principi matemàtic que ens diu que no es poden sumar
peres amb pomes ni pomes amb peres. Intentar traslladar
aquesta barreja a la comptabilitat suposa el desastre. Flac
favor li fem a l’economia municipal si comencem a barrejar ingressos procedents d’altres tributs per compensar les
pèrdues que es produeixen en els serveis. No és agradable
haver d’incrementar alguna taxa deficitària en la situació de
crisi que estem vivint. Però, de vegades, la gestió pública
també requereix responsabilitat i presa de decisions a contracor per no posar en perill coses més grans.

Sota aquesta anormal situació s’ha confeccionat el pressupost municipal per al proper any. Amb una gran incertesa i
el neguit sobre el que ens depararà el futur per al següent
exercici econòmic. Són molts dubtes que sorgeixen, però
també constatem algunes certeses. Evidències com que
s’hauran de reforçar i incrementar les partides destinades
a l’ajuda social, en els seus diferents vessants, ja que suposem que el 2021 serà un any dur, però al mateix temps
esperem que ens serveixi com a trampolí i punt de partida cap a la reconstrucció de tot el que ha destruït aquest
virus. Malauradament haurem de continuar, esperem que
per poc temps, combatent aquesta malaltia que ens ha fet
canviar i adaptar-nos a una nova forma de viure i relacionar-nos, per la qual cosa hauran d’ampliar les partides destinades a la compra de material per lluitar contra el Covid19. Finalment, en aquest exercici de reconstrucció haurem
de continuar donant suport i ajudant el comerç i les empreses del municipi com hem fet fins ara.
Tot això condicionat, a nivell d’ingressos, per la congelació
de la majoria d’impostos i taxes que seran vigents el 2021
després de l’aprovació de les ordenances fiscals el passat
mes d’octubre. En un intent per part de l’equip de govern
de qual formem part de no sobrecarregar la ja de per si
malmesa economia familiar dels nostres conveïns.

Volem finalitzar el nostre escrit fent-vos arribar els nostres
millors desitjos per a l’any que estem a punt de començar.
Que deixem ràpidament enrere aquest nefast any 2020,
aprenent de l’experiència viscuda, i que l’any vinent es compleixin totes les expectatives que hi tenim dipositades.

GRUPS MUNICIPALS

No està sent gens fàcil gestionar aquesta situació. Ningú té
un manual amb respostes als diferents escenaris que se’ns
van presentant. I més complicat està sent intentar mantenir
l’equilibri per donar suport a tots els sectors que ho neces-
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Malauradament, la crisi de la Covid-19 ens ha obligat a cancel·lar o ajornar moltes de les activitats que
l’Ajuntament i les entitats del municipi havien previst.

perquè Subirats pugui viure i gaudir de la màgia de
la Nit de Reis amb tota la ciutadania, en especial amb
els infants.

La incertesa davant l’evolució de la pandèmia fa que
les activitats es concretin a última hora, com és el cas
de les cavalcades de SSMM els Reis d’Orient.

Us avancem la informació que ens han fet arribar les
comissions de Reis però us demanem que estigueu
atents i atentes als canals habituals de comunicació
de l’Ajuntament, on s’informarà amb més detall de
tots els actes previstos per Nadal.

Les diferents comissions estan treballant de valent

SANT PAU D’ORDAL – CAN ROSSELL - EL PAGO – CANTALLOPS

dissabte 26 de desembre – Recollida de cartes per part del Patge Reial a Sant Pau d’Ordal
dimarts 5 de gener – Cavalcada de Reis amb un nou format

ORDAL

diumenge 3 de gener – Recollida de cartes del Patge Reial a la pista poliesportiva amb inscripció
dimarts 5 de gener – Nit de Reis a la pista poliesportiva amb inscripció

CAN BATISTA – CAN CARTRÓ – CA L’AVI

dimarts 5 de gener – Repartiment de regals per les cases

LAVERN – ELS CASOTS

diumenge 27 de desembre – A les 19 h, Cavalcada de SSMM les Patges Reials. Es passarà per tots els carrers
i es recolliran les cartes casa per casa a Lavern.
dimarts 5 de gener – A les 18 h repartiment de regals per les cases als Casots. A les 19 h, Cavalcada de Reis a
Lavern. Es passarà per tots els carrers i s’entregaran les joguines a les portes de les cases.

DES DE L'AJUNTAMENT DE
SUBIRATS, US VOLEM FER
ARRIBAR ELS MILLORS
DESITJOS PER AL 2021.

Amb la seguretat que entre
tots i totes construirem un
futur millor per al nostre
poble, volem fer arribar a
totes les famílies un
missatge d'optimisme i
esperança.
Foto: PAQUITA MASSANA
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L’entrevista

TotSubirats
Conxita Edo Raventós
La Montserrat morí als catorze anys
en un accident de trànsit a la carretera de Sant Pau. Refer-se de la pèrdua
de la seva filla va ser un procés dur
i llarg.
Me’n vaig sortir gràcies a les caminades
que fèiem amb la Rosa Maria, i també
gràcies a la pintura.
Poc després de morir la seva filla i
després d’haver fet molt de ganxet
(i empesa pel Florenci), es posà a
aprendre a pintar. Autora de nombrosos quadres pintats a l’oli, el seu
domicili és un fons permanent d’art.
També ha fet algunes exposicions.
Al cap d’un temps vam comprar una
autocaravana i viatjàvem, coneixíem
gent que amb el temps ens hem fet
amics i hem gaudit i encara gaudim de
la seva companyia. Viatjar també m’ha
ajudat molt.
Des del desembre de l’any 1979 viu a
Sant Pau d’Ordal. Va néixer i viure a la
Fortesa durant uns anys, un temps a
Masquefa, i també a Barcelona.

És la gran de tres germanes. Estudià
la primària a Cal Sàbat, a Sant Sadurní. Li hauria agradat estudiar infermeria, però li va mancar acabar els
estudis de batxillerat per poder accedir-hi. Es posà a treballar als catorze
anys. Primer ho va fer al despatx del
seu pare, que portava una explotació
avícola a l’Anoia. Més endavant, estudià perruqueria a Barcelona i durant
uns anys va fer de perruquera. Al
conèixer el Florenci, que feia de mecànic, se n‘anà a treballar al seu despatx fins que es van jubilar.
Els meus pares es van separar. El pare,
que es deia Antoni, va venir a viure amb
mi al final de la seva vida. Li agradava
escriure poesia. Fins i tot participava en
certàmens literaris, on va aconseguir
diversos premis i trofeus. Jo sempre els
llegia.
L’àvia Maria venia a passar temporades
a casa meva. Li agradava, el poble. Fins
que fa uns vint anys ella i la mare, que
es diu Pepita, amb la seva parella, van
venir a viure aquí, també, però en una
altra casa.

M’agrada viure a Sant Pau i participar
en les activitats del poble.
Va estar durant quinze anys a la Coral
Llebeig i va fer de secretària. També
n’és de l’associació de la gent gran de
Subirats Subigran, des del 2016, on
organitza excursions pel territori. Fa
dos anys que és membre de la Junta
permanent de la Gent Gran del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
I, quan la pandèmia ho permet, assisteix a classes de memòria i de gimnàstica, i també va a natació a Sant Sadurní.
Des del 2001 i fins al 2013 va ser jutgessa de pau substituta del Jutjat de
Pau de Subirats, quan n’era el titular
Salvador Julià, i del 2013 fins a l’actualitat n’és la titular. Cada quatre anys
es renova el càrrec, el qual nomena el
Ple municipal.
És una tasca que m’agrada molt. Gaudeixo de venir a les oficines i signar els
tràmits que veïns i veïnes han demanat.
El moment de la celebració dels casaments civils també és molt satisfactori.
Recorda que amb el Salvador havien
anat a cursets que organitzava l’Associació de Jutges de Pau i el Departament de Justícia de la Generalitat.
Les tasques de jutgessa, en la part de
registre civil, són les de signar les inscripcions de naixements, matrimonis, divorcis, defuncions, inscripcions
d’atorgament de poders, rectificacions d’inscripcions registrals, inscripcions d’adopció de nacionalitat, incapacitacions, i també la celebració de
matrimonis civils. I en la part judicial,
són les de signar el lliurament de citacions a veïns i veïnes per anar a judicis i altres diligències, fer algun acte
de conciliació i algun acte de mediació. Aquests, actualment també els
gestionen des del Consell Comarcal
mitjançant Serveis Socials.
Per les experiències viscudes, tinc clar
que s’han d’aprofitar les coses bones
que t’ofereix la vida i, per sobre de tot,
saber-la viure.
M’agrada molt caminar, anar a ballar,
passejar per la muntanya, escoltar

Conxita Edo Raventós va néixer
a la Fortesa (Piera) el 31 d’agost
de 1949. Està casada amb en
Florenci Ortín. Ha tingut dos
fills, la Montserrat i el Florenci,
i és àvia de l’Ibai.
la música del Matt Monro (era la que
ballàvem quan ens vam conèixer amb
el Florenci) i del Llach. I, molt especialment, gaudir del net, l’Ibai.
I comença a sonar el disc. Sonen violins i un piano al ritme d’un compàs
de ball lent. Una veu masculina i cors
de fons, lletres d’amor. La llum del sol
al pinzell, horts, flors, cortines i ganxet, llençols blancs, colors, somriures
i finestres que baden a ponent.

