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Dimarts, Dijous i Divendres Mati de 9 a 12 hores.
Dimecres Tarda de 17 a 20 hores.
El primer dimarts de cada mes.
Dilluns de 19 a 20 hores i Dissabtes de 9 a 11 hores.
Sense dia fix. Concertant visita prèvia.
Els dimecres de 19 a 20 hores.
Sense dia fix. Concertant visita prèvia.
Els dimecres de 17 a 19 hores
Dimarts i divendres de 9 a 10 hores
Dilluns i dimarts de 9 a 10 hores
De Dilluns a dimecres de 17 a 20 hores.
Dissabtes, de 10 a 13 hores i de 15 a 18 hores.

Per assegurar-vos que sereu degudament atesos és millor que demaneu cita amb anterioritat al telèfon: 93 897 42 11
L'Ajuntament disposa d'una bústia de suggeriments, que es troba als baixos de la Casa
de la Vila.
Quan detecteu algun contenidor de paper o vidre ple, agrairem ho comuniqueu a
l'Ajuntament, el qual donarà l'avís per procedir al seu buidat.
Disseny i muntatge: Julià Martos Borrega - E-mail: ajsantafe@jmartos.com
© Copyright L'Ajuntament de Santa Fe del Penedès 2004. Aquest document és propietat de L'Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Aquest document
no pot ser reproduït, en la seva totalitat o parcialment, ni ensenyat a altres, ni utilitzat per altres propòsits diferents dels que l'han originat, sense el permís escrit de L'Ajuntament de Santa Fe del Penedès.
L'Ajuntament de Santa Fe del Penedès no pot atorgar cap garantia respecte aquest document i nega tota garantia implícita relativa a la seva eficàcia
mercantil, qualitat i idoneïtat per a qualsevol propòsit concret. La informació d'aquest document es pot canviar sense avís previ. L'Ajuntament de Santa
Fe del Penedès es reserva el dret de revisar aquesta publicació sense obligació d'informar dels canvis a cap persona o entitat.
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SERVEIS SOCIALS

ENSENYAMENT

El Consell Comarcal ha signat un conveni de col·laboració amb el Centre de Mediació Familiar de Catalunya
perdonar a conèixer als ciutadans de l'Alt Penedès la Llei
de Mediació Familiar.
Per altra banda també s'ha signat un conveni de
col·laboració amb l'Associació per la Salut Familiar i
comunitària "VENTIJOL" per oferir psicoteràpia familiar
a aquells familiars de la comarca de l'Alt Penedès que ho
puguin precisar i sensibilitzar de la importància de les
relacions familiars.

Saló de l'Ensenyament
Barcelona, del 24 al 28
de març de 2004
Palaus 5, 6 i 7. Fira de
Barcelona (Montjuïc 1)
Joves a partir de 15 anys.
Menors acompanyats
Horaris

Adjunten el tríptic informatiu dels serveis que s'estan
prestant a l'Ajuntament de Santa Fe des de el Consell
Comarcal.

SERVEIS SOCIALS DEL SECTOR COMARCAL DE
L’ALT PENEDÈS amb voluntat de servei
Preu de l'entrada
SERVEIS SOCIALS
L’únic saló amb una entrada i més de mil sortides
Preus entrada a les taquilles del saló
Preu entrada 3 €, Preu amb Carnet Jove 2,5 €
Preu entrada per Grups:
· De 10 a 25 persones 2,8 €
· Més de 25 persones 2,5 €
Per a l’entrada de grups es faran rebuts a les taquilles

És una activitat organitzada que, mitjançant la intervenció de personal preparat i amb el suport d'equipaments i recursos adequats, s'orienta a prevenir l'exclusió
social i a promoure la prestació de suport personal, d'informació, d'atenció i d'ajut als ciutadans, especialment
a persones, famílies o col·lectius que tenen alguna dificultat social.

Preus entrada a través de Servicaixa

Els Serveis Socials s'estructuren en:

Preu entrada 3 €, Preu amb Carnet Jove 2,5 €
Preu entrada per Grups:
· De 30 persones 75 €
· De 20 persones 54 €
· De 10 persones 28 €
· De 5 persones 12,50 €
Retirar els tickets individuals a les taquilles del Saló

1. SERVEIS SOCIAL D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Professors
La entrada a través de la pàg. Web Departament
d’Ensenyament
www.xtec.es
www.gencat.es/ense/
Els professors tindran entrada gratuïta que es podran
imprimir mitjançant un formulari a la XTEC.

Són el punt d'accés immediat al Sistema Català de
Serveis Socials. És el primer nivell i el més proper a la
persona i els àmbits familiars i socials. Tenen com a
objectiu principal millorar el benestar social i afavorir la
integració de les persones. Són serveis que s'adrecen a
totes les persones dels municipis de la comarca que
tenen menys de vint mil habitants, els quals constitueixen l'Àrea Bàsica de Serveis Socials de l'Alt Penedès.
Formen un conjunt de serveis adreçats a conèixer, prevenir, intervenir en persones, famílies i grups socials,
especialment si es troben en situació de risc social o
d'exclusió.
Servei dels Equips Bàsics d'Atenció Social Primària

El Saló de l’Ensenyament constitueix el principal eix d’atenció per als joves estudiants procedents de tot
Catalunya i d’altres comunitats autònomes que estan
interessats a conèixer les diferents propostes d’estudis i
orientació professional en un moment decisiu per a la
seva formació.
L’objectiu d’aquest saló és respondre les demandes dels
estudiants, famílies i professionals pel que fa a l’oferta
formativa.

Butlletí Informatiu

Són equips tècnics formats per treballadors socials i
educadors socials que presten els serveis següents:
* Detecció i prevenció de situacions de risc
social o d'exclusió
* Recepció i anàlisi de les demandes
* Informació, orientació i assessorament
* Tractament de suport a persones, famílies o
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grups
l
* Tramitacions de serveis i prestacions
* Treball social comunitari
* Derivació als Serveis Socials d'Atenció
* Especialitzada

“Tot Santa Fe”

2. SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA

Serveis d'Atenció Domiciliària
És un conjunt organitzat i coordinat d'actuacions que es
realitzen a la llar de l'usuari, dirigides a proporcionar
ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies en una situació de manca d'autonomia
personal,
dificultats de desenvolupament o amb problemes familiars especials.
Existeixen dues modalitats:
* Servei d'Ajuda Domiciliària
Aquest servei es presta a través de treballadores familiars que desenvolupen la seva tasca al domicili de la
persona. Tenen com a objectiu desenvolupar tasques
assistencials, preventives i educatives per tal de mantenir les persones en el seu medi, especialment aquelles
que es troben en situació de manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemes
familiars especials.
* Teleassistència
És una modalitat de servei que amb (a tecnologia adequada ofereix una atenció permanent i a distància que
assegura una resposta ràpida a les eventualitats que
puguin sobrevenir. El servei funciona mitjançant el telèfon i permet que només prement un botó es pugui establir contacte directe amb la central de control que fa el
seguiment permanent.
Condicions d'accés:
- Tenir seixanta anys o més.
- Viure sol o estar sol la major part del dia.
- Disposar de línia telefònica.
- Tenir capacitat pròpia d'utilitzar l'aparell.
- No patir malalties físiques o psíquiques que
limitin la capacitat per fer funcionar l'aparell.

Constitueixen un nivell d'actuació específica dirigida al
diagnòstic, la valoració, el tractament, el suport i la
rehabilitació dels dèficits socials de les persones pertanyent a col·lectius caracteritzats per la singularitat de
les necessitats.
Serveis als quals s'accedeixen a través dels serveis dels
Equips Bàsics.
Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
Dirigit a tots els municipis de la comarca que conformen
el Sector Comarcal de Serveis Socials de l'Alt Penedès.
És un servei prestat per un equip multiprofessional dedicat a l'atenció d'infants i adolescents en situació d'alt
risc social que es responsabilitza de la prevenció, estudi, seguiment i control dels tractaments en el seu àmbit
territorial.
Pla d'Integració dels Immigrants a la comarca de l'Alt
Penedès.
Promogut pel Departament de Benestar i Família, amb la
col·laboració de les dues àrees bàsiques de serveis
socials de la comarca amb la finalitat de contribuir a la
plena incorporació dels col·lectius immigrants en la vida
social de la comarca. Es potencia la convivència i la
cohesió comunitàries, així com la igualtat d'oportunitats, la lluita contra l'exclusió i !a igualtat d'accés als
recursos col·lectius.
* Servei de Mediació Intercultural
- Accions que faciliten el contacte i el diàleg
- Facilitar l'accés als recursos i serveis
- Prevenció i/o orientació vers la resolució de conflictes
- Informació i assessorament
Ajuts de transport adaptat
Amb l'objectiu de facilitar l'accés als recursos de Serveis
Socials a les persones amb mobilitat reduïda i Persones
grans amb dependència.

* Servei d'acolliment residencial d'urgència per a
dones víctimes de violència domèstica
Servei que cobreix temporalment les necessitats bàsiques d'allotjament en cas d'urgència puntual, durant les
24 hores del dia. S'hi accedeix a través dels Serveis
Socials, Hospital Comarcal i Atenció Primària de Salut 24
hores.

Per a més informació, adreceu-vos a:
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Àrea de Benestar Social
C/. Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Tel.: 93 890 00 00 Fax.: 93 890 69 81
E-mail: sscocials@ccapenedes.com

La seva Funció principal i és l'acolliment urgent, tant de
la dona afectada com dels seus fills, assegurant un
suport psicològic i afectiu i una informació legal i jurídica.

Butlletí Informatiu
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A QUI S'ADREÇA?

VENTIJOL - Associació per a la salut familiar i
A totes aquelles famílies que es troben en la necessitat
comunitària.
de rebre un suport psicoterapèutic i social com poden
QUÈ ÉS?
Es una associació que ha estat fundada l’any 1994 amb
l’objetiu de portar a totes les families una atenció psicoterapèutica i social especialitzada. Té con objectius:
La intervenció psocoterapèutica i social amb les famílies
en situació de crisi, com a conseqüencia de:
* La problemàtica que pateix algun/s dels seus m e n bres.
* Canvis que afecten a la dinàmica familiar.
Treball de mediació familiar en:
* Els conflictes de parella i/o de separació.
Donar informació a la comunitat sobre la importancia de
les relacions familiars en el desenvolupament psicológic
social i personal dels fills.

ser:
- Conflictes relacionals pares-fills.
- Conflictes de parella, separació, divorci.
- Violència familiar.
- Abús sexual.
- Problemes amb les seqüeles de l'addicció a l'alcohol i/o
a altres drogues.
- Procés de dol (mort d'algun membre).
EQUIP PROFESSIONAL
- Psicòlegs.
- Terapeutes familiars.
- Treballadora/s social/s.
- Tècnic de comunicació.
- Administratiu.
- Equip de voluntaris.

Associació VENTIJOL
C/. Sagrera, nº 9 - 08027 Barcelona
Tel.: 93 408 12 36 Fax.: 93 352 96 11
E.mail: ventijol@terra.es

QUÈ FEM?
* Atenció directa a les famílies amb l'utilització de tècniques de Teràpia Familiar i de Mediació.

Metro:
Linea 1, parada Segrera
* Coordinació i col·laboració permanent amb els serveis Linea 5, parada Segrera
socials, sanitaris, psicològics i educatius de la xarxa
pública i privada.
* Participació en xerrades i conferencies , elaboració de
documents divulgatius i participació en els diferents
mitjans de comunicació.

Autobusos: 34, 35, 40, B20
Horari d’atenció el públic:
De dilluns a dijous: 10 a 14 h i 16 a 21 h
Divendres: 10 a 14 h.

HISENDA
OBRES CONSTRUCCIÓ CENTRE CIVIC “SALVADOR BENACH” 1ª, 2ª I 3ª Fase
INVERSIÓ
Obres F2 (Sala)
Obres F1 (Bar i resta dependències)
Obres F3 (Plaça)
Obres Complementàries (Equip)
Honoraris direcció i projecte
Altres despeses tècnics
Suma

287.402,19
325.429,41
76.963,77
45.859,02
21.495,23
5.306,39
762.456,01 126.862.005,68 Pts

Butlletí Informatiu
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FINANCIACIÓ
Subvenció Generalitat (PUOSC)
Subvenció Generalitat (PDR)
Subvenció Diputació (PCAL+XARXA BCN)
Diputació crèdit Ajut de Caixa
Fons propis
Suma

294.435,21
31.052,31
261.440,27
88.029,13
87.499,09
762.456,01

(subvenció 76,98%)
11,51%
11,48%
126.862.005,68 Pts

Calendari Fical’2004
Dates de Pagament
05-03-2004 / 05-05-2004
02-04-2004 / 04-06-2004
03-09-2004 / 05-11-2004

Butlletí Informatiu

Conceptes
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Impost sobre Bens Immobles Urbans
Impost sobre Bens Immobles Rústics
Impost sobre Activitats Econòmiques
Taxa per Recollida d’Escombraries
Taxa per Serveis de Clavegueram
Taxa per Serveis de Cementiri Municipal
Prestació Personal i de Transports
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JOVENTUT

Ofertes

CURS DE MONITORS I MONITORES EN EL LLEURE
Intensiu d’Estiu: Del 12 al 23 de Juliol de 2004
(de Dilluns a divendres)
Horaris: matins de 9 a 14 i tardes de 16 a 20:30 hores
Lloc: Centre Cívic “Salvador Benach” de Santa Fe
Preu: 120 €uros.
Matrícula: Un mes abans de la data d’inici.
Es reservaran 10 places per Santa Fe.

ALBERGS

Es busca tècnic/a de so i llums per Companya
de teatre infantil. Funcions per Catalunya i
Espanya. Incorporació al Març. Teléfon de
contacte: 630 64 39 24 (Dani)

ACTIVITATS PER SETMANA SANTA ALS ALBERGS DE CATALUNYA
ACTIVITATS
DIES

Deltebre
De tot i més! (Caiac, Quads, Bici)
Poble Nou
Descens de Barrancs i Caiac
Móra La Nova
Aventura als Ports
Deltebre
Piragua, Quads, Vela, Barrancs...
La Seu
Paintball, Tresc, Cavall, Espeleologia
L’Escala
Iniciat al Submarinisme
Poble Nou
Esqui Nautic, Quads, Vela, Barrancs....
El Preu Inclou Tot excepte el viatge.

III Concurs de Cartells "1 de Maig"
Convoca: Acció Jove del Vallès Oriental
1. El lema del cartell és: "Si no t'organitzes, t'organitzen!"
2. El text del lema ha d'anar inserit dins del cartell. No
s'acceptaran altres lemes.
3. El concurs és obert a totes les persones, estiguin o no
afiliades a CCOO, de qualsevol edat o procedència.
4. Cada autor o autora podrà presentar com a màxim
tres obres, que hauran de ser originals i inèdites.
L'organització es reserva el dret de fer les investigacions
necessàries per garantir el compliment d'aquesta clàusula.

3/4
3/4
9/11
9/12
9/12
9/12
9/12

PREU
112,65€
88,25€
99,10€
191,80€
200,15€
198,55€
234,50€

8. Els treballs s'hauran de presentar abans del divendres
21 de maig de 2004.
9. L'obra guanyadora es donarà a conèixer durant el
Congrés del Vallès Oriental Maresme, previst a finals de
maig del 2004.
10. El premi consistirà en 200 euros. El cartell guanyador serà la portada de la revista Lluita Obrera del Vallès
Oriental-Maresme del mes de juny de 2004.
11. Les obres premiades passaran a ser propietat de
CCOO, que tindrà el dret d'exposició que 11 reconeix
la Llei de la propietat intel·lectual. CCOO podrà reproduir, distribuir i comunicar públicament aquestes obres.
En qualsevol dels casos, s'hi farà constar el nom de l'autor o autora.
12. El Jurat estarà format per gent de l'àmbit sindical i
artístic de la comarca.

5. Cada concursant pot treballar amb la tècnica que
consideri convenient, tenint en compte que el cartell ha
de ser imprès a quatre tintes.

13. Si cap dels treballs presentats no fos mereixedor del
premi, el Jurat el podrà declarar desert.

6. Els cartells es lliuraran sobre un suport rígid i les
dimensions han de ser de 23 cm x 19 cm.

14. Els originals no premiats es podran passar a recollir
als locals de CCOO de Granollers durant el mes de juny,
en horari laboral (de 9 a 14 h i de 16 a 20 h).

7. Les obres aniran signades per darrere amb un pseudònim i acompanyades d'un sobre tancat amb el pseudònim
a l'exterior i una targeta a dintre amb el nom, cognoms,
l'adreça i el telèfon de contacte de l'autor o autora. Les
obres es lliuraran al taulell de recepció de CCOO de
Granollers (c/ Pius XII, 5-6, 08400 Granollers, tel. 93 860
19 40). També es podran fer arribar per correu postal.
En qualsevol cas, al sobre s'hi haurà de fer constar "III
Concurs de Cartells 1 de Maig".

Butlletí Informatiu

15. La participació en aquest concurs implica l'acceptació total d'aquestes bases.

+info:Tel.93 890 00 00/628 26 44 83 Roser
E-mail: joventud@capenedes.com
E-mail:dinamogranada@terra.es
E-mail: ajsantafe@jmartos.com
Web: www.ccapenedes.com/joventut
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ENTITATS
ORDINADORS PER A ENTITATS
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Macedònia de l'oest i Epirus (Grècia); a més de socis tercers com són Algèria i Tunísia. Aquest projecte té com a
objectiu a Catalunya, primer, recuperar el traçat de la
Via Augusta (via de comunicació a l'època de l'imperi
romà que anava de Roma a Cadis) com un sender que

Qui l'impulsa?
La Fundació privada Societat de la Informació Solidària i
Sostenible de Catalunya (SISOSCAT) i l'Institut Català del
Voluntariat (INCAVOL) del Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya.
Quin és l'objectiu?
La finalitat és impulsar la reutilització d'ordinadors usats
per a les entitats socials La Fundació SISOSCAT facilita
que les entitats socials puguin tenir accés a ordinadors
reutilitzats, que prèviament han estat recondicionats.
A qui va adreçat?
Només entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions) de l'àmbit social.
Com es pot tenir accés?
Per mitjà del portal: www.xarxanet.org
Per mitjà del portal: www.sisoscat.org
On es pot trobar més informació?
- SISOSCAT (Societat de la Informació Solidària i
Sostenible)
Telèfon: 93 459 28 86
E-mail:- sisoscat@sisoscat.org
INSTITUT CATALÀ DEL VOLUNTARIAT (INCAVOL)
- E-Mail: xarxanet@voluntariat. org

MEDI AMBIENT
El sender de la Via Augusta a Catalunya
Les vies romanes al mediterrani: un projecte d'àmbit
europeu.
Les vies romanes al Mediterrani és una iniciativa comunitària aprovada dins del programa europeu INTERREG
IIIB. El Departament de Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya participa en aquest programa conjuntament amb altres regions europees: Algarve i Alentejo
(Portugal); València i Andalusia (Espanya); LanguedocRosselló, Provença Alps Costa d'Atzur i Còrsega (França);
Umbria, Vall d'Aosta, Lazio, Ligúria i Toscana (Itàlia);
Macedònia de l'est-Tràcia, Macedònia del centre i

Butlletí Informatiu

ofereixi una valorització per a usos ecològics, recreatius, i de turisme ambiental i cultural. Segon, sensibilitzar la població envers els valors naturals i culturals d'unes zones tradicionalment percebudes com a àrees altament urbanitzades i industrialitzades. Tercer, impulsar
la connexió i col·laboració amb la resta de regions europees. El Sender de la Via Augusta és un itinerari practicable a peu, en bicicleta o a cavall durant tot l'any que
es completa amb una organització en etapes. La Via
Augusta aprofitava en la major part del seu recorregut
un veritable corredor natural. De fet, l'emperador
August va aprofitar vies ja existents que va reformar i
millorar, donant el nom definitiu a l'itinerari. De la
mateixa manera, les diferents generacions van anar afegint les seves millores sobre la via fins avui.La conseqüència d'aquesta evolució ha estat, d'una banda, la
progressiva eliminació de testimonis corresponents al
traçat original i, d'altra, la inaccessibilitat per circular a
peu d'una part important del camí antic, avui ocupat per
vies d'ús exclusiu del trànsit rodat. Això fa impossible
que l'itinerari coincideixi amb el traçat original de la
via. S'ha definit un itinerari que, respectant el context
geogràfic de la via original, és de nova creació com a
sender en la majoria del seu recorregut. Encara que en
alguns trams arriba a coincidir amb el traçat original, la
major part del recorregut hi discorre pròxim. Per aquesta raó, l'itinerari s'anomena Sender de la Via Augusta.
El Sender de la Via Augusta és un itinerari practicable a peu, en bicicleta o a cavall durant tot l'any que es
completa amb una organització en
etapes. La Via Augusta aprofitava en
la major part del seu recorregut un
veritable corredor natural. De fet,
l'emperador August va aprofitar vies
ja existents que va reformar i millorar, donant el nom definitiu a l'itinerari. De la mateixa
manera, les diferents generacions van anar afegint les
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seves millores sobre la via fins avui.La conseqüència d'aquesta evolució ha estat, d'una banda, la progressiva eliminació de testimonis corresponents al traçat original i,
d'altra, la inaccessibilitat per circular a peu d'una part
important del camí antic, avui ocupat per vies d'ús
exclusiu del trànsit rodat. Això fa impossible que l'itinerari coincideixi amb el traçat original de la via. S'ha definit un itinerari que, respectant el context geogràfic de
la via original, és de nova creació com a sender en la
majoria del seu recorregut. Encara que en alguns trams
arriba a coincidir amb el traçat original, la major part

del recorregut hi discorre pròxim. Per aquesta raó, l'itinerari s'anomena Sender de la Via Augusta.

Etapes del sender principal

“Tot Santa Fe”

Etapa XI de Els Monjos a Sant Sadurní d'Anoia
Recorregut:XI. ELS MONJOS - SANT SADURNÍ D' ANOIA (
22,549 km )
km parcials 22,549
km acumulats 201,116
Km Km acumulats
0,000 0,000 ELS MONJOS.
0,330 0,330 Riera de Llitrà
0,327 0,657 Torrent de Mata-rectora
1,303 1,960 Masia de Penyafel i Ermita de la Mare de
Déu de Penyafel
1,393 3,353 MOJA
2,011 5,364 VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Creu de Terme
0,497 5,861 VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Hospital de Sant
Francesc
0,165 6,026 VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Plaça de la Vila.
Ajuntament
0,505 6,531 VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Plaça del Pedró
3,784 10,315 LA GRANADA. Església parroquial
1,512 11,827 SANTA FE DEL PENEDÈS. Església parroquial
1,285 13,112 Riera de Santa Fe
0,887 13,999 CAL CARTRÓ. Veïnat
0,710 14,709 Torrent de Cal Cartró
0,070 14,779 CARRER NOU. Veïnat
0,492 15,271 Torrent de can Bas
0,710 15,981 Ermita de Sant Joan Salerm
0,171 16,152 Can Bas
1,409 17,561 Mas de la Salada
0,211 17,772 Torrent de la Salada
1,181 18,953 Camp Gran
0,701 19,654 Can Matas
2,895 22,549 SANT SADURNÍ D'ANOIA. Ajuntament
Total Quilòmetres: 23

Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa

I: de Sant Joan del Pas al Barranc de les coves
II: del Barranc de les Coves a Tortosa
III: de Tortosa al Perelló
IV de El Perelló a L'Hospitalet de l'Infant
V de L'Hospitalet de l'Infant a Cambrils
VI de Cambrils a Tarragona
VII Tarragona
VIII de Tarragona a Arc de Berà
IX de Arc de Berà a El Vendrell
X de El Vendrell a Els Monjos

Temps a peu: 5 Hores i 15 Minuts
Temps en Bicicleta: 2 Hores i 15 Minuts
Patrimoni arqueològic romà: Pont romà
Patrimoni Natural: Paisatge vinícola i Serres de l'Ordal

Etapa XI de Els Monjos a Sant Sadurní d'Anoia
Etapa XII de Sant Sadurní d'Anoia a Martorell
Etapa XIII de Martorell a Sant Quirze del Vallès
Etapa XIV de Sant Quirze del Vallès a Granollers
Etapa XV de Granollers a Llinars del Vallès
Etapa XVI de Llinars del Vallès a Sant Celoni
Etapa XVII de Sant Celoni a Hostalric
Etapa XVIII d'Hostalric a Les Mallorquines
Etapa XIX de Les Mallorquines a Girona
Etapa XX Girona
Etapa XXI de Girona a Vilademuls
Etapa XXII de Vilademuls a Figueres
Etapa XXIII de Figueres a Pont de Molins
EtapaXXIV de Pont de Molins a Coll de Panissars
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comerç i, especialment, per planificar les mobilitza-

Història de la Via Augusta. Seguint les petja- cions massives dels exèrcits.Els camins romans comptaven amb una organització complexa, aproximadament
des dels romans.
L'arribada dels romans a la península ibèrica es produeix
l'any 218 a. de C. quan Escipió desembarca al port
d'Empúries. Durant els cinc segles que va durar l'esplendor de l'Imperi romà, la política i la cultura dels romans
s'estén al voltant de les grans vies de comunicacióUn cop
acabada la pacificació de la província l'emperador
August ordena una política de rehabilitació d'aquesta
gran via de comunicació que anava de Roma a Cadis,
donant-li el seu nom: Via Augusta. El viatger que la volia

recórrer tota feia 2.725 km. Les vies romanesLa construcció de les rutes havia de respondre a tres criteris
establerts: durabilitat, utilitat i accessibilitat. Els
romans sabien que la principal funció d'una via era
garantir la comunicació. Per tant, havien de construir
una bona xarxa de vies de comunicació que perdurés en
el temps, resistís les inclemències meteorològiques, les
esllavissades, les erosions i les inundacions. Disposaven
d'una tipologia força àmplia de denominacions per referir-se a les vies, en funció de la seva amplada, del seu
ús, del seu finançament o segons si la superfície externa de la via fos amb terra batuda, amb grava triturada
o amb lloses de pedra.Preferien que les vies poguessin
avançar en línia recta en amplis trams, evitaven les
zones inundables i accedien als colls de muntanya en
ziga-zaga. No estalviaven el bastiment d'obres complementàries de suport, com contraforts, desguassos, ponts
i terraplens.Un element constitutiu de les vies romanes
és que, almenys pel que fa a les vies principals, estaven
mesurades per unes fites, milliarium. Les fites o mil·liaris estaven disposades cada milla romana, el que correspon a 1.481,5 metres. Aquestes pedres, amb forma de
columna cilíndrica, podien arribar a tenir tres metres
d'alçada i dos de perímetre, encara que la majoria eren
de dimensions més modestes. En els mil·liaris s'hi gravava el nom de l'emperador que havia fet construir o reformar la via, així com la distància d'una ciutat a una altra.
Tot i així, també hi ha mil·liaris anepígrafs. No hi ha
dubte que aquests senyals eren de gran ajuda per al
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cada 10 milles hi havia un servei per al bestiar, que s'anomenaven mutationes, parades per alimentar o canviar
els cavalls de tir i, cada 30 milles, hi havia unes àrees de
servei més àmplies que s'anomenaven mansios i que oferien també aliments i allotjament als viatgers. L'estudi
del traçat de la Via AugustaEl coneixement de les vies de
comunicació a l'època romana es determina a Catalunya
per l'estudi de diferents fonts: referències en els textos
clàssics de Plutarc, Estrabó o Polibi; l´Itinerari
d´Antoní; la Tabula Peutingeriana; l'Anònim de Ràvena,
d'època Alt Medieval.Hi ha, però, fonts molt més fecundes: els vasos Apol·linars o de Vicarel·lo. Es tracta de
vasos de plata trobats a les aigües del llac Aquae
Apollinares, avui Vicarel·lo (Itàlia). En aquests vasos hi
havia gravats el trajecte del viatge, dividit en 26 jornades i les distàncies en milles. La importància dels vasos
rau en el fet que hi consten, en cadascun d'ells, les mansions per on havien de passar i les seves distàncies en
milles. Hi ha troballes arqueològiques: mil·liaris, calçades, murs de contenció, ponts, monuments triomfals,
torres de vigilància, sepultures i monuments funeraris,
que han ajudat a reconstruir el recorregut de la Via
Augusta.El comerç a la Via AugustaLa Via Augusta es va
construir, en una primera fase, amb finalitats militars.
Va ser el comerç, però, el principal motor que va impulsar la necessitat de garantir i mantenir la circulació
entre províncies, viles i ports del Mediterrani.La producció de vi, oli i els cereals va constituir una de les bases
de l'economia de l'època. Destaca el comerç del vi per
la gran quantitat d'àmfores localitzades, que permet
copsar la importància d'aquesta explotació, del seu consum i el comerç, sobretot cap a la Gàl·lia i Roma.
Destacaven tres zones productores de vi: Tarraco, Lauro
i la costa Laietana.El Sender de la Via Augusta ofereix un
itinerari per resseguir l'arc llatí mediterrani que s'estén

des de Grècia fins a Portugal; un arc que té un paisatge
amb una identitat comuna en el conreu de la vinya i l'oliva.Fa més de 5.000 anys que el paisatge de l'oliva es
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dibuixa al mediterrani; se'n pot gaudir passejant per
totes les vies romanes del mediterrani: la Via Egnatia a
Turquia i Grècia, la Via Appia, Via Aurelia a Itàlia, la Via
Julia Augusta i Via Domitia a França i la Via Augusta al
seu pas per Catalunya i el País Valencià. Catalunya és un
exemple d'aquestes particularitats dins del seu territori
amb paisatges vitícoles i denominacions tan diferents
com l'Empordà, el Maresme, el Penedès o el

Tarragonès.A través d'aquest via en època imperial van
arribar al territori de l'actual Catalunya marbres, calcàries i granits de tot arreu, especialment d'Itàlia Les
pedreres romanes que es coneixen a Catalunya estan
concentrades a l'àrea de Tarragona. La pedrera més destacada és la del Mèdol. Situada aproximadament a 6 km
al nord de Tarragona és un ampli espai que ajuda a descobrir les tècniques d'extracció dels blocs.Les vil·les
romanes i les ciutatsLes vil·les romanes eren, en origen,
explotacions agràries que, en determinades ocasions,
van esdevenir residències secundàries per a la gent que
vivia a les ciutats. Aquestes explotacions incloïen sovint
determinades funcions industrials de transformació de
productes agrícoles (producció d'oli, de vi, etc.), o d'altres matèries primeres, com indústries ceràmiques o de
vidre. En alguns casos esdevingueren veritables residències senyorials envoltades de jardins, llacs, pòrtics,
terrasses i columnates, decorades amb escultures,
mosaics, etc. Aquesta sumptuositat denota el gran luxe
i el refinament propis de certs estaments de la societat
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romana. L'estructura agrària romana, al territori de l'actual Catalunya, era poc latifundista, la qual cosa no afavoria l'espectacularitat o la monumentalitat. Les que
poden classificar-se de luxoses, com la dels Munts
(Altafulla) o la de Pineda (Vila-Seca) es relacionen amb
els alts funcionaris provincials que desenvolupen l'activitat política a Tarraco i que tenen les seves mansions
fora del nucli urbà. L'arquitectura públicaLa fundació
d'una ciutat comportava dotar-la d'edificis públics, així,
doncs, muralles, fòrums, termes, aqüeductes, circs,
etc. constitueixen el principal llegat monumental de la
societat romana. Per exemple, l'aqüeducte de les
Ferreres a Tarragona proveïa d'aigua del riu Francolí a la
ciutat de Tarraco, edificis d'espectacles com el circ,
especialment singular per la seva localització al bell mig
del casc urbà; el teatre, localitzat prop del fòrum i del
port i l'amfiteatre. El teatre de Badalona, per la seva
situació a la part alta del turó, devia de ser visible des
de la Via Augusta i des del mar. Hi havia termes integrades a grans villae rurals: els Munts (Altafulla), Can Terres
(la Garriga)Hi ha altres monuments honorífics i commemoratius al costat del Sender de la Via Augusta. L'arc de
Barà, un arc honorífic al terme municipal de Roda de
Barà, l'arc del Pont de Martorell, que creua el riu
Llobregat, delimitava l'inici del territori que depenia
directament de Tarraco.Al coll de Panissars trobem les
restes d'uns altres testimonis, els trofeus de Pompeu i
l'altar de Cèsar.També hi ha testimonis al costat del camí
de monuments funeraris. A Tarraco hi ha dues grans
zones d'enterrament una de les quals al costat de la Via
Augusta en direcció de Barcino. La Torre dels Escipions
és un mausoleu funerari situat prop de la Via Augusta a
6 km de Tarraco. Conjunt arqueològic romà de
Tarraco.Un capítol apart es mereix la ciutat de Tarraco:
capital de la major part del territori peninsular, la província de la Hispània Citerior a partir de l'època
d'August. L'any 2000, la UNESCO va atorgar el títol de
Patrimoni de la Humanitat al conjunt arqueològic romà
de Tarraco per la riquesa de les seves restes arqueològiques de l'època romana. Aquest conjunt inclou nombroses restes com són les muralles romanes, el complex
arquitectònic del fòrum provincial, el teatre, amfiteatre
i circ romans, la necròpolis paleocristiana, així com
importants restes del teixit urbà romà.També formen
part del conjunt arqueològic de Tarraco importants restes que es conserven en les proximitats de la ciutat: l'aqüeducte romà de les Ferreres, la torre dels Escipions,
la cantera del Mèdol, les vil·les de Centcelles i dels
Munts i l'Arc de Barà.
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WEB MUNICIPAL
El passat divuit de desembre van fer la presentació oficial de la nostra pagina Web Municipal, realitzada per el
Sergi Gil, veí del nostre municipi.
Amb domini propi (www.santafepenedes.org) i la
col·laboració de la Diputació de Barcelona amb cessió
del espai web al seu servidor.

“Tot Santa Fe”

Pla únic d’obres i serveis de Catalunya,
2004-2007
Renovació i millora de l’enllumenat públic
Pressupost:80.697,53 Euros
Subvenció: 72.627,78 Euros (90%)
Programa: Específic d’acció territorial
Anualitat: 2004
Parc infantil plaça Centre Cívic
Pressupost:9.881,28 Euros
Subvenció: 8.8893,15 Euros (90%)
Programa: General
Anualitat: 2004
Reforma accessos i planta baixa Ajuntament
Pressupost:133.762,82 Euros
Subvenció: 120.386,54 Euros (90%)
Programa: General
Anualitat: 2005
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Ordenació paissatgística Zona “Els Pins”
Pressupost:79.884,33 Euros
Subvenció: 50.000 Euros
Programa: Específic de municipis petits i
Nuclis de població.
Anualitat: 2005

Camins

Magatzem – Taller per a Entitats
Pressupost:120.578,80 Euros
Subvenció: 108.520.92 Euros (90%)
Programa: General
Anualitat: 2006
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PLE MUNICIPAL
ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
COMISSIÓ DE GOVERN MUNICIPAL DEL DIA 9 DE DESEMBRE DE
2003
A Santa Fe del Penedès, essent les 19,30 hores del dia 9 de desembre de 2003, prèvia l'oportuna convocatòria i sota la presidència del senyor alcalde, en MARCEL SURIÀ RAVENTÓS, es
reuní la Comissió de Govern de l'Ajuntament a la sala de sessions de la casa de la vila, a l'objecte de dur a terme sessió
extraordinària de primera convocatòria per tractar dels
assumptes previstos a l'ordre del dia.
Hi són presents tots els membres que la integren: en JOAN
LLORET MILÀ, 1r. tinent d'alcalde i en JULIÀ MARTOS BORREGA,
2n. tinent d'alcalde; havent-hi, per tant, quòrum suficient.
Són assistits del secretari-interventor de la corporació que
subscriu, senyor Jaume de Castro Castro.
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- El senyor
president va declarar vàlidament oberta la sessió que s'inicià
amb l'aprovació per unanimitat de l'esborrany de l'acta de la
sessió anterior, corresponent a l'extraordinària del dia 29 d'octubre, sense necessitat de ser llegit, al ser distribuït entre els
regidors amb l'antelació prevista a l'article 110.3 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
2.- LLICÈNCIES D'OBRES.- Llevat de dret en propietat i sense
perjudici a tercers, van ser aprovades per unanimitat les
següents llicències urbanístiques per a l'execució d'obres, amb
l'informe favorable dels serveis tècnics municipals, aprovant,
al mateix temps, les liquidacions corresponents a l'Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres i a la Taxa per llicències urbanístiques de les obres aprovades segons detall:
Exp. 34/03, d'ENDESA distribució elèctrica, slu.
Instal·lació de 56 ml. de xarxa subterrània i 62 ml. de xarxa
aèria als carrers de la Font i Major d'aquest municipi.
Condicionar la llicència a que la col·locació del cable aeri sigui
grapat a façana en el tram en corba del carrer Major. La liquidació provisional és la següent:
Pressupost: 3.318,25 euros
- Impost s/construccions (2,40%) .................
79,64 euros
- Taxa per llicències (0,20%) ......................
-TOTAL ................................................
79,64 euros
Exp. 33/03, de Lluís Massana
Col·locació d'un rètol a l'exterior del Centre cívic "Salvador
Benach" per anunciar el bar cafeteria existent. Condicionada a
que l'alçada mínima sota rètol sigui de 4 m. en el cas que ocupi
vorera pública. EXENTA.
3'- RELACIÓ DE DESPESES I FACTURES.- A continuació, van ser
aprovades per unanimitat les relacions de despeses i factures
corresponents als mesos d'octubre, pel seu total import de
14.148,32'- euros, de novembre, pel seu total import de
11.559,84'- euros, i de desembre pel seu total import de
17.213,50'- euros, d'acord amb les relacions adjuntes que consten a l'expedient.
4.- DESPATX D'OFICI.- Seguidament, es van sotmetre a la consideració i deliberació de la Comissió de Govern els següents
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temes:
a) Aprovació atorgament de diverses subvencions a entitats del
municipi.Vistes les sol·licituds presentades davant d'aquest Ajuntament
per diferents entitats del municipi, demanant l'atorgament de
subvencions diverses per ajudar a cobrir el cost de les despeses que comporta el desenvolupament de les seves activitats
ordinàries i/o extraordinàries.
Una vegada avaluades les peticions presentades i valorant el
seu àmbit d'actuació, la seva importància per al municipi, els
seus destinataris, així com la trajectòria i activitat de les entitats sol·licitants.
Existint consignació pressupostària suficient a la partida 489
del pressupost municipal vigent per atendre la despesa.
La Comissió de Govern va acordar per unanimitat:
1r.) Atorgar a les entitats del municipi que tot seguit s'esmenten, les subvencions següents, pel concepte i per l'import que,
així mateix, s'assenyalen, amb indicació de la partida pressupostària a la qual s'ha d'imputar la despesa:
Entitats
Concepte Import
Partida
AMPA CEIP Les Moreres
Activitats extraescolars i menjador
1.236,00 €
422/489.00
Amics del Parellot
Segona trobada del Bestiari
1.803,00 €
451/489.01
CCR Santa Fe
Festa Major 2003
2.400,00 €
451/489.01
2n.) Recordar que les entitats beneficiàries hauran de destinar
les subvencions atorgades a les activitats previstes i faran
constar la col·laboració de l'Ajuntament en qualsevol propaganda escrita o gràfica que s'editi al respecte.
b) Acceptació subvenció Diputació de Barcelona (Àrea
d'Educació) 2003.Vistes la resolució del President delegat de l'Àrea d'Educació
de la Diputació de Barcelona que més avall s'indica, de la data
que igualment s'assenyala, per la quals s'atorga a aquest
Ajuntament un ajut/subvenció per als programes o projectes i
l'import següent, dins el Protocol General "Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat" (activitats) per a l'any 2003.
Vist el que disposa l'article 119.3 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny.
La Comissió de Govern va acordar per unanimitat:
1r.) Acceptar l'ajut/subvenció que s'assenyala a continuació,
en desplegament del Protocol General "Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat" (activitats) per a l'any 2003:
Data resolució
Gestor
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25 de març de 2003
Tallers i altres activitats educatives
957,00 € Servei d'Educació

aquesta acta que signa amb tots els regidors assistents que ho
desitgen, amb mi, el secretari, la qual cosa certifico.

2n.) Trametre aquest acord, juntament amb la resta de la
documentació justificativa de la subvenció, al Servei Gestor
corresponent de la Diputació de Barcelona a fi de percebre
l'import dels ajuts atorgats.

Santa Fe del Penedès, 15 de desembre de 2003.

c) Sol·licitud devolució garantia definitiva obra "Arranjament
de les vies d'accés a les zones d'activitat econòmica, 2ª fase".-

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL
PLE MUNICIPAL DEL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2003

Vista la sol·licitud presentada davant d'aquest Ajuntament per
l'empresa CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA.,
demanant la devolució de l'aval del BBVA, SA., per import de
2.211,72'- euros, dipositat com a garantia definitiva per respondre de l'execució de les obres "Arranjament de les vies
d'accés a les zones d'activitat econòmica, 2ª fase", al ser l'adjudicatària d'aquestes.

A Santa Fe del Penedès, essent les 21,40 hores del dia 23 de
desembre de 2003, prèvia l'oportuna convocatòria i sota la
presidència del senyor alcalde, en MARCEL SURIÀ RAVENTÓS,
es reuní el Ple de l'Ajuntament a la sala de sessions de la casa
de la vila, a l'objecte de dur a terme sessió extraordinària de
primera convocatòria per tractar dels assumptes previstos a
l'ordre del dia.

Atès que s'ha procedit a la liquidació del contracte i recepció
de les obres, que ha transcorregut el termini de garantia previst, i vist el que disposen els articles 45 i 48 del Text Refós de
la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

Hi són presents tots els membres de la Corporació: en JOAN
LLORET MILÀ, en JULIÀ MARTOS BORREGA, en MANUEL ROBLES
JULIÀ, que juntament amb el senyor alcalde formen el grup
municipal de CiU, i en JORDI RIUS COSIALLS, en RAIMON OLIVELLA PASCUAL i na JOSEFA MANZANARES MANCHADO, que formen el grup municipal d'AISF; havent-hi, per tant, quòrum
suficient. Són assistits del secretari-interventor de la corporació que subscriu, senyor Jaume de Castro Castro.

La Comissió de Govern va acordar per unanimitat:
1r.) Procedir a la devolució a CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA., de l'aval del BBVA, SA. número 0182000068993
del registre especial d'avals, per import de 2.211,72'- euros,
dipositat com a garantia definitiva de l'obra "Arranjament de
les vies d'accés a les zones d'activitat econòmica, 2ª fase".
2n.) Aplicar l'apunt comptable corresponent al compte d'operacions no pressupostàries del pressupost municipal vigent.
d) Proposta de baixes OGT Diputació de Barcelona.Vistes les propostes de baixes, comunicades per l'Ajuntament
i per crèdits incobrables, presentades per la cap de la Unitat
de Recaptació de l'Oficina de Vilafranca del Penedès de
l'Organisme de Gestió Tributària (OGT) de la Diputació de
Barcelona.
La Comissió de Govern de l'Ajuntament va acordar per unanimitat:
1r.) Donar de baixa de l'estat d'ingressos del pressupost municipal refós vigent: drets pendents de cobrament, els rebuts
que tot seguit s'indiquen:
Baixes per fallits incobrables (rebuts) de 30.05.03
112.00 IBI rústica, padró 02 ...................... 10,51 EUR.
Baixes per fallits incobrables (rebuts) de 1.12.03
113.00 IVTM, padró 03 ............................. 378,31 EUR.
312.02 Taxa clavegueram, padró 02 ...........
3,76 EUR.
Suma ............... 382,07 EUR.
TOTAL ............ 392,58 EUR.
2n.) Notificar aquest acord a l'OGT de la Diputació de
Barcelona als efectes oportuns.
.
I acomplert l'objecte de la convocatòria, el senyor alcalde va
aixecar la sessió essent les 20,10 hores, de la qual s'estén
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EL SECRETARI,

Vist i plau
L'ALCALDE,

1.- APROVACIÓ ESBORRANYS ACTES SESSIONS ANTERIORS.- El
senyor president va declarar vàlidament oberta la sessió que
s'inicià amb l'aprovació per unanimitat dels esborranys de les
actes de les dues anteriors, corresponents a les extraordinàries dels dies 22 d'octubre i 14 de novembre de 2003, sense
necessitat de ser llegits, al ser distribuïts entre els regidors
amb l'antelació prevista a l'article 110.3 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
2.- APROVACIÓ OBERTURA PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ I
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A
L'EXECUCIÓ DE L'OBRA "REHABILITACIÓ DE CAMINS".- Es va
donar lectura a la següent proposta de resolució:
Aquest Ajuntament té prevista en el pressupost municipal
d'enguany l'obra titulada "REHABILITACIÓ DE CAMINS", inclosa
en el protocol general de la "Xarxa Barcelona - Municipis de
Qualitat" de la Diputació de Barcelona de l'any 2003.
Vist l'informe emès pel secretari-interventor de la corporació
sobre la legislació aplicable, procediment a seguir i finançament de les obres, així com el plec de clàusules administratives generals aplicables als diferents contractes d'aquest
Ajuntament, en especial, les determinacions aplicables al contracte d'obres, i redactat el plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir la present licitació.
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
1r.) Contractar mitjançant concurs públic per procediment
obert i tramitació ordinària, les obres relatives al projecte d'aquest municipi titulat "REHABILITACIÓ DE CAMINS", amb un
pressupost de licitació de 46.850,44'- euros.
2n.) Aprovar el plec de clàusules administratives particulars
que haurà de regir la contractació de les obres pel procedi-
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ment esmentat.

registre, d'acord amb el text que s'adjunta al present acord.

3r.) Sotmetre'l a informació pública pel termini de vint dies,
mitjançant anunci publicat al BOP de Barcelona i al DOGC, als
efectes de la presentació de possibles reclamacions. Atès el
que disposa l'article 277 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, i 78 del Reial Decret legislatiu 2/2000,
de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, s'anunciarà simultàniament el concurs públic per procediment obert a què fa
referència.

3r.) Sotmetre a informació pública els presents acords i el text
del Reglament pel termini mínim de trenta dies, a fi que s'hi
puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la
inserció dels anuncis corresponents al BOP de Barcelona, al
DOGC, i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la darrera
publicació.

4t.) Designar com a membres de la Mesa de contractació als
següents:
- President: en Marcel Surià Raventós, alcalde-president.
- Vocals: en Jaume de Castro Castro, secretari-interventor.
en Joan Lloret Milà, regidor de Camins.
- Secretari: en Josep Ventura Bou, administratiu.
5è.) Facultar el senyor alcalde per a la tramitació i execució
del present acord.
Intervencions
El senyor J. Lloret va dir que es tractava de fer el tràmit legal
per trobar el contractista que ha de fer l'obra, prevista en un
termini de tres mesos.
El senyor J. Rius va recordar que en el ple del dia 22 d'octubre, quan es va aprovar el projecte d'aquesta obra, el seu grup
ja va manifestar que les persones haurien d'estar per sobre el
territori, i si aquell dia ja van votar en contra de la proposta,
ara per coherència també han de votar en contra del que seria
la part administrativa de l'obra.
Votació
Sotmesa l'anterior proposta a votació fou aprovada per 4 vots
a favor del grup municipal de CiU i 3 vots en contra del grup
municipal d'AISF.
3.- CREACIÓ REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS ESTABLES DE PARELLES DE FET I APROVACIÓ REGLAMENT REGULADOR.- Es va
donar lectura a la següent proposta de resolució:
L'Ajuntament considera adient la creació d'un registre municipal d'unions estables de parelles de fet perquè, tots aquells
veïns que ho sol·licitin i reuneixin els requisits exigits, es
puguin inscriure i regular, d'aquesta forma, unes situacions
actualment no previstes en el Registre Civil que poden generar
en el temps drets i obligacions en eventuals procediments
judicials o administratius.
Confeccionat el Reglament que ha de regular les normes d'organització d'aquest registre, i en aplicació del que disposen els
articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local i 162.2 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, així com altra legislació concordant.
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
1r.) Crear el Registre municipal d'unions estables de parelles
de fet de Santa Fe del Penedès.
2n.) Aprovar inicialment el reglament regulador de l'esmentat
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4t.) Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació pública, el Reglament que
ara s'aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a
la publicació del seu text íntegre al BOP de Barcelona i de la
referència d'aquesta al DOGC, d'acord amb la normativa
vigent.
Intervencions
El senyor J. Martos explica que en la proposta d'acord ja queda
prou clar el seu contingut i la seva finalitat, i afegeix que hi
havia alguna petició en aquest sentit.
Votació
Sotmesa l'anterior proposta a votació fou aprovada per unanimitat.
4.- DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LES FACULTATS REFERIDES A LA SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ PER
PÈRDUA D'INGRESSOS DERIVATS DE LA REFORMA DE L'IMPOST
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Es va donar lectura a la
següent proposta de resolució:
La disposició addicional desena de la Llei 51/2002, de 27 de
desembre, de reforma de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, preveu la compensació a favor de les entitats locals per
pèrdua d'ingressos derivada de la reforma de l'Impost sobre
activitats econòmiques.
L'Ordre del Ministeri d'Hisenda HAC/3154/2003, de 12 de
novembre, per la qual s'estableix el termini de remissió d'informació per al càlcul de la liquidació definitiva de la compensació a favor de les entitats locals per pèrdua d'ingressos derivada de la reforma de l'Impost sobre activitats econòmiques,
publicada al Butlletí Oficial de l'Estat núm. 273, de 14 de
novembre de 2003, al seu apartat 1, estableix textualment:
"El montante definitivo de la compensación a favor de las
Entidades Locales por pérdida de ingresos derivada de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas a la que se
refiere la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de
27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se calculará a instancia de las entidades
locales afectadas, para lo que éstas deberán presentar dentro
de los dos primeros meses de 2004, la correspondiente solicitud y la documentación adicional precisa, que, mediante
Resolución establezca la Dirección General de Fondos
Comunitarios y Financiación Territorial".
Així mateix, l'apartat 2 de dita Ordre Ministerial preveu que els
Ajuntaments que tinguin encomanada la gestió recaptatòria de
l'Impost sobre activitats econòmiques a un altra entitat local
supramunicipal podran, mitjançant acord plenari, delegar en
aquesta última la sol·licitud de compensació.
Atès que aquest Ajuntament té delegada a favor de la
Diputació de Barcelona la gestió de l'Impost sobre activitats
econòmiques, resulta procedent, a l'empara del previst a l'esmentada Ordre Ministerial, delegar en aquesta última les
facultats referides a la sol·licitud de compensació correspo-
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nent a aquest municipi.
Per consegüent, es proposa al ple de la Corporació l'adopció
dels següents acords:
1r.) Delegar en la Diputació de Barcelona, a l'empara del que
preveu l'apartat 2 de l'Ordre del Ministeri d'Hisenda
HAC/3154/2003, de 12 de novembre, les facultats referides a
la sol·licitud de compensació a favor d'aquest Ajuntament per
pèrdua d'ingressos derivats de la reforma de l'Impost sobre
activitats econòmiques, a que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
2n.) El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de
Barcelona, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a
l'acceptació de la delegació ara conferida.
3r.) Un cop acceptada la delegació per la Diputació de
Barcelona, el present acord es publicarà al Butlletí Oficial de
la Província, i en el de la Comunitat Autònoma per a general
coneixement, d'acord amb el previst als articles 13 de la Llei
30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú i 7.2 de la Llei 39/88, de 28
de desembre.

servei, i que s'informarà d'aquest i d'altres ofertes del Centre
als veïns.

Votació
Sotmesa l'anterior proposta a votació fou aprovada per unanimitat.

El senyor alcalde respon que la confecció del pressupost i els
criteris de distribució de la despesa correspon fer-ho a l'equip
de govern. Diu que l'exemple plantejat no té res a veure amb
aquest tema ja que es podia haver tirat endavant exactament
igual sense la partida pressupostària.

5.- ADHESIÓ AL SERVEI DEL CENTRE D'ATENCIÓ D'ANIMALS DE
COMPANYIA DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF.- Es va
donar lectura a la següent proposta de resolució:
La Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf disposa
des de l'any 2002 del servei del "Centre d'atenció d'animals de
companyia" (CAAD), adreçat a tots els municipis que en formen
part., i que té per objecte la recollida d'animals domèstics de
companyia abandonats i la seva custòdia en les instal·lacions
construïdes a tal efecte.
Aquest Ajuntament està interessat en adherir-se a aquest nou
servei per tal de donar compliment a la legislació vigent.
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
1r.) Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès
al servei del CENTRE D'ATENCIÓ D'ANIMALS DE COMPANYIA
(CAAD), de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i
Garraf, a partir del proper any 2004.
2n.) Incorporar la quota prevista de 667,94'- euros, pel cost
d'aquest servei, en el pressupost municipal del proper exercici 2004.
3r.) Traslladar aquests acords
Intermunicipal del Penedès i Garraf.

a

la

Mancomunitat

Intervencions
El senyor alcalde explica que es tracta d'inculcar la responsabilitat als propietaris en la tinença d'animals de companyia,
fent pedagogia amb informació i seguiment a través d'aquest
servei. Es tracta d'un servei que s'ha de demanar a través de
l'Ajuntament, i que un cop avisat s'encarregarà de la captura
de l'animal però amb la garantia que els animals reben un tracte exquisit i tenen un seguiment; disposa d'un servei d'urgències de 24 hores durant tota la setmana, hi ha vacunació, en
definitiva, es tracta d'un servei molt professional. Afegeix que
amb dos o tres recollides l'any ja es compensarà el cost del
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A pregunta del senyor R. Olivella, el senyor alcalde informa
que el cost del servei és exactament el mateix amb independència del nombre de recollides que es facin. A més a més, si
un propietari vol renunciar a un animal pot fer-ho pagant una
tarifa de 134,00'- euros. El senyor R. Olivella ho troba excessiu.
El senyor alcalde diu que, en definitiva, es tracta de fer pedagogia de la tinença d'animals, a més d'oferir un servei públic,
i assenyala que és l'únic centre autoritzat per aplicar l'eutanàsia.
El senyor J. Rius diu que el seu grup està d'acord amb la proposta, tot i que considera que no és un tema urgent ni de gran
rellevància. I lamenta que alguna proposta seva, com per
exemple la del "Correllengua", no s'hagi tirat endavant per
falta de recursos, i ara si que hi hagi per aquest servei, i pregunta quina partida es veurà afectada.

El senyor J. Rius afegeix que donar suport sense recursos no té
cap sentit.
El senyor J. Martos apunta que al "Correllengua" hom es pot
adherir igual sense cap cost, per contra, al servei públic que
ens ocupa, no.
Votació
Sotmesa l'anterior proposta a votació fou aprovada per unanimitat.
6.- CANVI DE REPRESENTANT EN LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PENEDÈS-GARRAF.- Es va donar lectura a la següent
proposta de resolució:
El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 9 de
juliol de 2003, va procedir al nomenament del seus representants en òrgans col·legiats, que siguin de la seva competència,
d'acord amb el que disposa l'article 38-c) del ROF. En aquest
sentit, a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf es
van nomenar als senyors Manuel Robles Julià, com a vocal titular, i al senyor Joan Lloret Milà, com a vocal suplent.
Com sigui que, una vegada constituïda la Mancomunitat, el
representant d'aquesta corporació local ha estat definitivament el senyor alcalde, Marcel Surià Raventós, que, a més a
més, és membre de la Comissió de Govern, cal regularitzar l'acord pres en el seu moment.
Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
1r.) Nomenar com a representants de l'Ajuntament de Santa Fe
del Penedès a la Mancomunitat Intermunicipal del PenedèsGarraf als següents regidors:
Vocal titular: MARCEL SURIÀ RAVENTÓS
Vocal suplent: 1r.: MANUEL ROBLES JULIÀ
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Vocal suplent: 2n.: JOAN LLORET MILÀ

acord:

2n.) Notificar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal
Penedès-Garraf.

1r.) Sol·licitar a la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PENEDÈSGARRAF l'adhesió al servei de recollida de residus sòlids urbans
que presta aquest entitat, d'acord amb el contingut abans
assenyalat, pel preu esmentat de 8.197,69'- euros (IVA inclòs)
anual, a partir de l'1 de novembre de 2003 i fins el 31 de desembre de 2004.

Intervencions
El senyor alcalde diu que ja es va fer avinent que el tema es
tractaria en un ple, i explica que el canvi s'ha degut a que se
li va demanar que formés part de la Comissió de Govern de la
Mancomunitat. Va lamentar que no es pogués comunicar oficialment a tots els regidors en el seu moment, i ara es tracta
de fer l'acte formal del canvi de nomenament.
El senyor R. Olivella vol deixar molt clar que no estan d'acord
amb la manera com s'ha fet el canvi, en cap cas amb la persona, i lamenta que el senyor alcalde s'ho hagués pres tant malament quan es va comentar el tema en el ple, però cal entendre la sorpresa que van tenir quan van veure la noticia publicada ja que al ple s'havia acordat una altra cosa. Que votaran
en contra per la forma.
Votació
Sotmesa l'anterior proposta a votació fou aprovada per 4 vots
a favor del grup municipal de CiU i 3 vots en contra del grup
municipal d'AISF.
7'- RATIFICACIÓ ACORD COMISSIÓ DE GOVERN SOBRE ADHESIÓ
AL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS DE LA MANCOMUNITAT
PENEDÈS-GARRAF.- La Comissió de Govern de l'Ajuntament, en
sessió extraordinària de 29 d'octubre de 2003, va adoptar,
entre altres, l'acord que diu literalment el següent:
"En data 6 d'octubre passat, el senyor Josep Buxens Ferrando
presenta un escrit davant d'aquest Ajuntament comunicant
que, a partir del proper 1 de novembre, deixarà de prestar en
el municipi el servei de recollida d'escombraries, del qual és
l'adjudicatari.
La Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf, de la qual
l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès és membre, té assumida entre altres competències, la gestió mancomunada del servei de recollida i de gestió de residus sòlids urbans.
Vist el pressupost presentat a la Mancomunitat per l'empresa
Fomento de Construcciones y Contratas, SA., concessionària
de l'esmentat servei mancomunat, per a la seva prestació en
aquest municipi, que inclou el següent:
- Contingut: Recollida, càrrega i transport de residus; recollida i transport de mobles i estris vells; manteniment, neteja i
desinfecció de contenidors; i serveis complementaris.
- Recollida de brossa: 3 cops setmana tot l'any.
- Rentat interior de contenidors: Mensual (hivern) i quinzenal
(estiu).
- Rentat exterior de contenidors: 2 cops l'any.
- Manteniment de contenidors: inclòs.
- Recollida de mobles: 1 cop al mes (jornada d'una hora que
s'ajustarà al temps necessari).
- Nombre de contenidors: 19 unitats.
amb un preu total anual de 8.197,69'- euros (IVA inclòs).
Vist allò que disposen els articles 115 i següents del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 168 del
ROAS i altra legislació concordant d'aplicació.
Es proposa a la Comissió de Govern l'adopció del següent
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2n.) Facultar el senyor alcalde per a la signatura de qualsevol
document que sigui necessari per a l'execució del present
acord.
3r.) Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple municipal en la propera sessió que aquest dugui a terme."
Intervencions
El senyor R. Olivella diu que ratificaran l'acord, però només
per aquesta anualitat, tal com està, doncs el seu grup ja va
deixar clar que no estava d'acord amb el preu de la recollida
d'escombraries aprovat, i recorda la seva proposta de recollida porta a porta i la petició de subvenció proposada per al
PUOSC.
El senyor alcalde li respon que l'Ajuntament no pot demanar
subvenció per alguna cosa que no se sabrà si es podrà fer servir o no. Que també estaven d'acord amb el "porta a porta"
però que caldria disposar d'algun estudi d'alguna empresa que
ho faci, per tal de valorar les necessitats reals.
El senyor R. Olivella recorda que la Mancomunitat té previst
aquest tipus de servei a partir de l'any 2005, i per això demanaven l'obra, per habilitar un lloc de recollida al centre del
poble.
El senyor alcalde diu que això no es pot decidir ara, s'ha d'estudiar abans el tema.
Votació
Sotmès l'anterior acord a votació fou ratificat per unanimitat.
8'- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 1/03.- Es va donar lectura a la següent proposta de resolució:
Vista la providència de l'alcaldia de data 1 de desembre de
2003, així com la memòria que l'acompanya, sobre la necessitat de tramitació d'un expedient de modificació de crèdits en
el pressupost municipal vigent, i l'informe emès al respecte pel
secretari-interventor de la Corporació.
Les modificacions de crèdit proposades corresponen a necessitats urgents i inajornables que no poden demorar-se fins el
proper exercici, i que venen motivades per la manca de consignació pressupostària suficient, en alguns casos, i per la
inexistència d'aquesta, en d'altres, no podent-se aplicar la vinculació jurídica entre partides.
L'augment que representen les partides a suplementar i els
crèdits extraordinaris, pot finançar-se, per una banda, amb el
romanent de tresoreria procedent de la liquidació del darrer
exercici 2002; per una altra, amb nous o majors ingressos
generats sobre els inicialment previstos; i per una altra, amb
baixes de despeses d'altres partides del pressupost que es consideren reduibles, de conformitat amb el que disposa l'article
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termini d'informació pública no es presentés cap reclamació
contra aquest, d'acord amb el que determinen els articles 1501 i 158-2 de la LRHL.

Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
1r.) Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit
1/03 dins el pressupost municipal vigent, consistent en la concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit segons el
següent detall, i finançat en la forma que així mateix s'indica:
a) Crèdits extraordinaris
121/131.02 Retribucions personal aux. admva. 2.300,00 EUR.
451/221.03 Calefacció Centre cívic .....
385,00 Eur
422/221.10 Material escolar ................
950,00 Eur
452/221.11 Material esportiu ..................
125,00 Eur
451/224.00 Assegurança trobada Bestiari ....
685,00 Eur
451/227.00 Neteja Centre cívic ............... 2.210,00 Eur
121/622.04 Alarma Ajuntament .............. 1.000,00 Eur
"1/623.00 Maquinària Ajuntament ........
440,00 Eur
451/625.00 Mobiliari Centre cívic ...........
1.760,00 Eur
===============
Suma .......
9.855,00 EUR.
b) Suplements de crèdit
422/131.00 Retribucions pers. laboral escoles .3.500,00 EUR.
313/160.00 Quotes Seguretat Social .....
5.525,00 Eur
313/226.06 Activitats serveis socials ....
350,00 Eur
442/227.00 Servei de recollida de residus ..
350,00 Eur
451/622.01 Obra Centre cívic ..........
520,00 Eur
451/622.03 Alarma Centre cívic ..........
1.000,00 Eur
===============
Suma ..............11.245,00 EUR.
TOTAL ........... 21.100,00 EUR.

4t.) Publicar el resum per capítols del pressupost amb les
modificacions introduïdes a l'expedient tramitat, mitjançant la
inserció del corresponent anunci al BOP de Barcelona, de conformitat amb el que estableix l'article 150-3 en relació amb el
158-2 de la LRHL.
Intervencions
La proposta de modificacions es explicada pel secretari-interventor de la corporació.
Votació
Sotmesa l'anterior proposta a votació fou aprovada per unanimitat.
Abans de finalitzar la sessió, el senyor Jordi Rius, en nom del
grup municipal d'AISF, entrega una felicitació de Nadal i un
petit obsequi a tots els membres de l'equip de govern.
Per la seva part, el senyor alcalde llegeix una felicitació de
Nadal i el poema de Miquel Martí Pol que contenia, escollida a
l'atzar d'entre les rebudes a l'Ajuntament aquests dies, i desitja a tothom bon Nadal en pau, harmonia i família, i molta sort
per a l'any vinent.
I acomplert l'objecte de la convocatòria, el senyor alcalde va
aixecar la sessió essent les 22,40 hores, de la qual s'estén
aquesta acta que signa amb tots els regidors assistents que ho
desitgen, amb mi, el secretari, la qual cosa certifico.
Santa Fe del Penedès, 29 de desembre de 2003.
EL SECRETARI,

Davant meu
L'ALCALDE,

FINANÇAMENT
ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL DEL DIA 28 DE GENER DE 2004

c) Romanent de tresoreria
870.01 Aplicació per a suplements de crèdit . 3.950,00 EUR.
d) Nous o majors ingressos
112.01 Impost sobre béns immobles urbana ..1.500,00 EUR.
420.00 Fons Nacional de Cooperació ....... 1.000,00 Eur
455.00 Subvencions Generalitat ............. 3.000,00 Eur
461.00 Subvencions Diputació ............
900,00 Eur
761.00 Subvencions Diputació ............
9.650,00 Eur
==============
Suma ................ 16.050,00 EUR.
e) Baixes de partides de despeses
511/210.00 Camins i vies públiques .......
TOTAL ..............

1.100,00 EUR.

Hi són presents tots els membres de la Corporació: en JOAN
LLORET MILÀ, en JULIÀ MARTOS BORREGA, en MANUEL ROBLES
JULIÀ, que juntament amb el senyor alcalde formen el grup
municipal de CiU, i en JORDI RIUS COSIALLS, en RAIMON OLIVELLA PASCUAL i na JOSEFA MANZANARES MANCHADO, que formen el grup municipal d'AISF; havent-hi, per tant, quòrum
suficient. Són assistits del secretari-interventor de la corporació que subscriu, senyor Jaume de Castro Castro.

21.100,00 EUR.

2n.) Exposar al públic l'acord d'aprovació inicial i tot l'expedient, per un termini de vint dies, previ anunci al BOP de
Barcelona i tauler d'anuncis de la Corporació, en compliment
del que disposa l'article 158-2 de la LRHL.
3r.) Elevar a definitiu l'acord d'aprovació inicial, si durant el
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A Santa Fe del Penedès, essent les 21,40 hores del dia 28 de
gener de 2004, prèvia l'oportuna convocatòria i sota la presidència del senyor alcalde, en MARCEL SURIÀ RAVENTÓS, es
reuní el Ple de l'Ajuntament a la sala de sessions de la casa de
la vila, a l'objecte de dur a terme sessió ordinària de primera
convocatòria per tractar dels assumptes previstos a l'ordre del
dia.

1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- El senyor
president va declarar vàlidament oberta la sessió que s'inicià
amb l'aprovació per unanimitat de l'esborrany de l'acta de l'anterior, corresponent a l'extraordinària del dia 23 de desembre
de 2003, sense necessitat de ser llegit, al ser distribuït entre
els regidors amb l'antelació prevista a l'article 110.3 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, apro-
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4.- Transferències corrents ...........
5.- Ingressos patrimonials .............

vat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
2.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRA NÚM. 1 PROJECTE "CONSULTORI MÈDIC A SANTA FE DEL PENEDÈS".- Es va donar lectura
a la següent proposta de resolució:

80.000,00
1.000,00

B) Operacions de capital
Capítol

Euros

Presentada per l'empresa adjudicatària de les obres, P. ROCA,
SA., la certificació d'obra núm. 1 del projecte titulat CONSULTORI MÈDIC A SANTA FE DEL PENEDÈS, emesa pel director facultatiu, Josep Vendrell Raventós, arquitecte, en data 25 de
novembre de 2003, per un import total de 56.462,95'- euros, i
que correspon a l'obra executada durant els mesos d'octubre,
novembre i desembre de 2003.

6.- Alienació d'inversions reals
7.- Transferències de capital .........
92.000,00
8.- Actius financers .......................
9.- Passius financers .....................
============
Suma
300.000,00

Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:

ESTAT DE DESPESES

1r.) Aprovar la certificació d'obra núm. 1 del projecte CONSULTORI MÈDIC A SANTA FE DEL PENEDÈS, abans descrita.

A) Operacions corrents
Capítol

2n.) Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 412/622.00 del
pressupost municipal vigent.
Intervencions
El senyor alcalde informa que es tracta de la certificació d'obra que serveix per justificar la subvenció atorgada l'any 2002
per part del Departament de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya.
Votació
Sotmesa l'anterior proposta a votació fou aprovada per unanimitat.
3.- APROVACIO PRESSUPOST MUNICIPAL UNIC, BASES D'EXECUCIO I PLANTILLA DE PERSONAL PER A L'EXERCICI 2004.- Es va
donar lectura a la següent proposta de resolució:
Confeccionat l'expedient del pressupost municipal únic d'aquest Ajuntament que ha de regir durant l'exercici 2004, que
integra les seves bases d'execució i que ha estat informat favorablement per aquesta regidoria d'Hisenda, així com la plantilla de personal de la Corporació, comprensiva dels llocs de treball reservats a personal funcionari, personal laboral i personal eventual.
Atès que el pressupost es presenta equilibrat, resultant que el
total de despeses és igual que el d'ingressos, que es compleixen totes les formalitats legals i conté la documentació suficient i necessària, d'acord amb el que disposa la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i legislació concordant.

Euros

1.- Despeses de personal .....................
2.- Despeses en béns corrents i serveis .....
3.- Despeses financeres .......................
4.- Transferències corrents....................
B) Operacions de capital

81.600,00
86.600,00
2.000,00
12.100,00

Capítol

Euros

6.- Inversions reals ................................
7.- Transferències de capital .................
8.- Actius financers ................................
9.- Passius financers .............................
Suma

106.050,00
11.650,00
===========
300.000,00

2n.) Aprovar, així mateix, les Bases d'execució del pressupost,
segons el text redactat.
3r.) Aprovar la plantilla de personal comprensiva de tots els
llocs de treball de la Corporació reservats a personal funcionari, laboral i eventual, segons detall:
A) PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris d'habilitació nacional.
Un secretari-interventor, grup B (en conveni d'assistència amb
la Diputació de Barcelona).
Escala d'Administració Especial. Subescala de Serveis
Especials. Classe: personal d'oficis
Un operari de serveis, grup E, C.D. nivell 16

Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
1r.) Aprovar el pressupost municipal únic d'aquest Ajuntament
per al present exercici 2004 i el seu estat consolidat d'acord
amb els següents estats:
ESTAT D'INGRESSOS

C) PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Una auxiliar administrativa (dedicació parcial)
Una mestra d'educació infantil llar d'infants
Una auxiliar llar d'infants
D) PERSONAL EVENTUAL
Un auxiliar administratiu (dedicació parcial).

A) Operacions corrents
Capítol
1.- Impostos directes ....................
2.- Impostos indirectes ..................
3.- Taxes i altres ingressos ...........

Butlletí Informatiu

Euros
63.000,00
20.000,00
44.000,00

4t.) Sotmetre el pressupost, les seves bases d'execució i la
plantilla de personal a informació pública, per un termini de
vint dies, mitjançant la publicació del corresponent anunci en
el BOP de Barcelona i tauler d'anuncis de la Corporació, a efectes del seu examen i presentació de possibles reclamacions, en
compliment del que disposa l'article 150-1 de la Llei 39/1988,
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de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals (LRHL).
5è.) Considerar definitivament aprovat el pressupost, les seves
bases d'execució i la plantilla de personal, sense necessitat
d'adoptar-se un nou acord, si durant l'esmentat termini d'informació pública no es produeix cap reclamació.
6è.) Publicar al BOP de Barcelona, DOGC i tauler d'anuncis de
la Corporació, el resum per capítols de l'esmentat pressupost,
així com la plantilla de personal, una vegada aprovats definitivament, en compliment del que determina l'article 150-3 de
la LRHL.
7è.) Remetre una còpia de tot l'expedient a la Generalitat de
Catalunya i a l'Administració de l'Estat, d'acord amb el preveu
l'article 150-4 de la LRHL.
Intervencions
El senyor alcalde fa una valoració positiva, indicant que és un
pressupost viable que es podrà tirar endavant, i ressalta que
s'han previst aquelles obres necessàries amb la voluntat de
tirar-les endavant i sempre en funció dels recursos efectivament disponibles ja que encara no s'han resolt les gran línies
de subvencions per als ajuntaments, però sense que això suposi que al llarg de l'any no es puguin incorporar altres obres.
També destaca que es dóna viabilitat a la nova estructura de
l'Ajuntament amb dos llocs de treball nous: una mestra més a
la Llar d'infants municipal i una auxiliar administrativa per a
les oficines municipals.
El senyor Julià Martos, regidor d'Hisenda, explica algunes de
les novetats d'aquest pressupost. En aquest sentit, parla del
pla "Dinamo" en matèria de joventut, promogut pel Consell
Comarcal, tant pel que fa a les despeses com als ingressos; de
l'aportació a l'Ajuntament de la Granada per la connexió al seu
canal de televisió; de la incorporació al CAAD, el servei de
recollida d'animals domèstics de la Mancomunitat PenedèsGarraf; i finalment, de cadascuna de les actuacions previstes
en el capítol d'inversions.
El senyor Jordi Rius va valorar molt positivament que s'hagués
fet una reunió informativa per explicar el pressupost al seu
grup. També valora positivament l'increment de la partida de
personal ja que això significa, en principi, oferir un millor servei. Lamenta, però, que no s'hagin recollit les recomanacions
que van fer, i també que, en principi, és un pressupost que va
endarrera pel que fa al seu import total, un 20% aproximadament. Entre les solucions no recollides, assenyala que es podia
haver demanat un nou ajut de caixa per finançar més inversió,
per import d'uns 20.000'- euros, gràcies a la part de deute que
s'ha deixat de pagar enguany. Afegeix que el pressupost són
números però també una suma de voluntats, i en aquest sentit va proposar que s'obrissin unes partides per finançar les
següents despeses:
- Arranjament del camí de les Costes. Diu que cada dia és més
perillós anar a la Granada i, a més a més que l'Ajuntament d'aquesta població està d'acord en col·laborar.
- Tema de bandes sonores i miralls, per exemple, bandes sonores a la zona de les escoles o al carrer de la Riera.
- Millora de la recepció de la televisió en general. Diu que existeixen fórmules per fer-ho i no han de ser d'un cost molt elevat.
- Equips informàtics per a les entitats del poble.
A més a més, proposa les següents puntualitzacions pel que fa
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a les partides existents:
A la partida de camins rurals i vies públiques s'haurien
de separar ambdós conceptes per veure que es gasta en cadascuna d'elles, i s'hauria d'incrementar la de vies públiques (centre urbà i c. Riera).
A la partida d'ajudes al 3r. mon caldria denominar-la
"Partida del 0,7" amb la voluntat d'anar cap aquest percentatge que suposaria uns 1.200,00'- euros anuals.
Acaba dient que totes aquestes millores i modificacions, que
no suposen un cost massa elevat, es podrien recollir si haguessin ganes de fer-ho, i diu que li sap greu que no sigui així ja
que és un tema simplement de voluntat política.
El senyor alcalde va respondre, en primer lloc, a les propostes
a incorporar. Assenyala que l'ajut de caixa es pot demanar en
qualsevol moment, però li recorda que els ajuts de caixa no
són subvencions i que s'han de tornar. Diu que la voluntat política per posar miralls o bandes sonores no cal que consti de
forma expressa en el pressupost, doncs hi ha partides que ja
ho permeten fer, i sinó es pot acudir a les modificacions de
crèdit. A continuació, explica que l'Ajuntament no té perquè
destinar recursos propis del pressupost a fer actuacions que ja
són assumides o poden ser subvencionades per altres administracions (per exemple, tema de la recepció de la televisió, pel
qual s'han vingut fent gestions des de fa temps, o el menjador
escolar igual, o els ordinadors per a les entitats que s'ha demanat subvenció a la Diputació). Diu que tot el que es demana és
molt correcte, que això no vol dir que es denegui, com s'ha
explicat, i considera que, en cap cas, la voluntat política de
l'Ajuntament és baixa.
Pel que fa a les puntualitzacions, considera que no hi ha tants
llocs del poble abandonats i que els carrers no es poden reparar cada any. A més a més, afegeix que als constructors que fan
obres se'ls demana un aval per garantir la possible reparació
dels serveis malmesos. Finalment, pel que fa a l'ajuda al tercer mon cal tenir en compte que Santa Fe té pocs recursos i
pocs habitants, i que comparativament amb altres municipis
l'aportació no està malament. Que, a més a més, tothom pot
realitzar les aportacions individuals que consideri oportunes
per altres mitjans, i que el municipi ja ha demostrat la seva
solidaritat i compromís en aquests temes, com per exemple
amb la "Campanya de l'ampolla" d'enguany que ha estat tot un
èxit, triplicant l'aportació "per càpita" d'altres municipis molt
més grans. Malgrat això, i com l'any passat no es va aplicar la
partida prevista, informa que enguany es farà una aportació
complementària de 300,00'- euros que es recollirà en la primera modificació de crèdits que es faci.
Votació
Sotmesa l'anterior proposta a votació fou aprovada per 4 vots
a favor del grup municipal de CiU i 3 vots en contra del grup
municipal d'AISF.
4.- DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE DETERMINADES FUNCIONS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I
RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIES.- Es va donar lectura a la següent
proposta de resolució:
La vigent Llei reguladora de les Hisendes Locals 39/1988, de 28
de desembre, atribueix als municipis les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos
de dret públic, la titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se a l'article 7.1 de l'esmentat text legal que dites
facultats es podran delegar en altres Entitats locals en quin
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territori estigui integrat el Municipi.
També l'article 8 de la Llei 39/1988 preveu fórmules de
col·laboració entre Entitats locals, diferents de la delegació de
funcions, per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
tributs i demés ingressos de dret públic municipals.
A l'empara del que autoritza la normativa vigent i vist l'abast
de la col·laboració que la Diputació de Barcelona ofereix als
Ajuntaments de la província, en matèria de gestió dels seus
ingressos, realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària,
(ORGT) aquest Ajuntament amb anterioritat ha acordat delegar en la Diputació un conjunt ample de funcions de liquidació, i recaptació dels seus ingressos.
En matèria d'inspecció tributària, fins ara l'ORGT només exercia funcions en l'Impost sobre. activitats econòmiques (IAE). La
modificació profunda en aquest tribut, i en la taxa de l'1,5%
sobre ingressos bruts que, per l'aprofitament especial del
domini públic local han de satisfer les empreses explotadores
de serveis de subministraments d'interès general, aprovada
per la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la
LRHL, aconsella ampliar el camp de la inspecció tributària .
Vist el Pla d'actuacions per a l'ampliació de la inspecció tributària que pot dur a terme l'ORGT, en relació a la taxa de l'1,5%
sobre ingressos bruts ja esmentada, l'Impost sobre l'increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU) i l'Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), es considera
convenient complementar la delegació de funcions de gestió
tributària, amb l'abast que en els presents acords es concreta.
Atès l'interès que representa per a aquesta Corporació l'exercici eficient de les competències atribuïdes, i considerant,
conforme a dret, procedir a la delegació d'aquestes a l'empara del que es preveu als articles 7.1 i 8.4 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, article
106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local i article. 6.2,b) del Reglament General de
Recaptació aprovat per RD. 1.684/90 de 20 de desembre.
Es proposa al ple de la Corporació l'adopció dels següents
acords:
1r.) Delegar en la Diputació de Barcelona, a l'empara del que
preveu l'article 7.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, les funcions de liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs que a continuació s'especifiquen:
I - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials
constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d'interès general, l'import de la
qual consistirà en l'1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents
de la facturació que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses.
· Concessió i denegació de beneficis fiscals
· Revisió de les autoliquidacions presentades
· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i
definitives, per determinar els deutes tributaris.
· Expedició de documents cobratoris
· Pràctica de notificacions de les liquidacions
· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
· Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació
voluntària s'hagi realitzat per l'ORGT
· Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
· Realització d'actuacions de comprovació i investigació en
matèria tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que
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en resultin
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Actuacions d'informació i assistència als contribuents
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
II - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
· Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat
· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
· Realització d'actuacions de comprovació i investigació en
matèria tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que
en resultin
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
2n.) La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de funcions s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d'any en any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions acordin
deixar sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de
notificar-se en un termini no inferior a sis mesos abans del cessament.
3r.) L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació
sobre la gestió, en els terminis previstos a l'article 27 i concordants de la Llei 7/85, de dos d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local.
4t.) La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de
funcions que contempla la present resolució, comportarà l'aplicació de la taxa establerta a l'Ordenança fiscal de
l'Organisme de Gestió Tributària, que estigui vigent en el
moment de realitzar les actuacions; sense perjudici del que
puguin establir les disposicions transitòries de la mateixa, en
cas que es modifiqui.
S'inclou com annex als presents acords text de l'Ordenança que
regirà des de l-1-2004, les determinacions més importants de
la qual, en relació a la delegació de funcions aprovada mitjançant els acords anteriors, són:
· Sobre les quotes recaptades i els recàrrecs d'extemporaneïtat s'aplicarà el.... % (segons càrrec, entre l'1 i 4 %)
· L'import dels interessos de demora es transferiran íntegrament a l'Ajuntament
· Sobre les sancions recaptades, s'aplicarà la taxa del 20 %.
5è.) Per a la realització i execució de les funcions delegades,
la Diputació de Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així
com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut del
que preveu l'article 7.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre
i de les seves pròpies facultats d'autorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.
6è.) Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre
l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Facultar a l'Alcalde
per a la seva signatura.
7è.) El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de
Barcelona, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a
l'acceptació de la delegació ara conferida.
8è.) Un cop acceptada la delegació per la Diputació de
Barcelona, el present acord es publicarà al Butlletí Oficial de
la Província, i en el de la Comunitat Autònoma per a general
coneixement, d'acord amb el previst a l'article 7.2 de la Llei
39/88, de 28 de desembre.
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Votació
Sotmesa l'anterior proposta a votació fou aprovada per unanimitat.
5.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.- Seguidament es van
sotmetre a la consideració del Ple les següents mocions:
a) Moció del grup municipal d'AISF de suport al PADES.- Es va
donar lectura a la moció:
Atesa la tasca positiva que està portant a terme, des de fa
molts anys, l'equip de professionals PADES, de suport i atenció
a malalts crònics i terminals de l'Alt Penedès. Atès que arran
d'un procés selectiu que va endegar la Generalitat de
Catalunya la passada legislatura, és possible que l'equip actual
desaparegui o quedi notablement modificat, la qual cosa pot
tenir conseqüències negatives per al servei, es presenta la
següent moció:
1r.) Donar suport a la campanya de recollida de signatures que
s'ha organitzat per agrair la tasca dels professionals del PADES
i per a demanar la seva continuïtat.
2n.) Demanar a les autoritats competents que, en la mesura
del possible i dins de la legalitat vigent, prengui les mesures
adients que facilitin la continuïtat de l'equip PADES actual a la
comarca de l'Alt Penedès.
3r.) Donar trasllat de l'acord a l'equip PADES de la comarcal de
l'Alt Penedès (Plaça del Penedès 1 de Vilafranca del Penedès) i
al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat
de Catalunya.
Intervencions
El senyor Jordi Rius explica que aquesta moció va arribar a
l'Ajuntament via Consell Comarcal ja fa dies, però com només
hi ha un ple ordinari trimestralment la cosa s'ha endarrerit.
Votació
Sotmesa l'anterior moció a votació fou aprovada per unanimitat.
b) Moció del grup municipal d'AISF sol·licitant a RENFE diverses millores en el servei de tren de rodalies a la comarca.- Es
va donar lectura a la moció:
Atesa la importància del tren en els desplaçaments dels penedesencs i penedesenques, i la proximitat del nostre municipi a
la estació de La Granada, el grup AISF presenta la següent
moció:
1r.) Demanar a RENFE :
- Augment de la freqüència de pas dels trens en els dos sentits
de la circulació.
- Demanar que a l'estació de La Granada s'aturin els mateixos
trens que a Vilafranca o Santa Sadurní, dotant de millor servei
aquest municipi i els propers com el nostre.
- Augment de la capacitat dels trens.
- Que hi hagi trens semi-directes, que no parin entre Martorell
i Barcelona o l'Hospitalet de Llobregat.
- Que s'informi de qualsevol canvi o incidència en el servei de
tren, a la major brevetat, als mitjans de comunicació comarcals.
- Millores i arranjaments de les estacions, així com els accessos, l'enllumenat i la megafonia.
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- Que es creïn, es millorin i mantinguin adequadament els
aparcament de cotxes de les estacions de la nostra comarca.
A Sant Sadurní i a Gelida, en el pàrking, hi ha manca de llum
i espai insuficient.
2n.) Donar trasllat d'aquesta moció a la Direcció de RENFE per
tal que en un període curt de temps pugui establir la major
quantitat de millores sol·licitades.
Intervencions
El senyor alcalde assenyala que és la mateixa moció que s'ha
presentat en els municipis de la comarca, i que és còpia idèntica de l'aprovada, per exemple, a l'Ajuntament dels Monjos.
Que la premsa diu que fins l'any 2006 RENFE no farà cap inversió. Apunta que l'Ajuntament ja va tenir una reunió amb el
gerent de RENFE a la Granada, l'any passat, per demanar
millores a l'estació, que ja s'han fet, i millores del servei amb
més parades. Potser ara, demanar més trens semi-directes va
en perjudici dels pobles més petits i es contradiu amb l'anterior.
El senyor Jordi Rius li respon que la cosa no va en aquest sentit, al contrari, i que precisament per això la moció és diferent
a les altres incorporant les qüestions de Santa Fe i de la
Granada.
Finalment, s'acorda remetre la moció aprovada al col·lectiu
d'usuaris de RENFE anomenat "Txukis" de Sant Quintí de
Mediona.
Votació
Sotmesa l'anterior proposta a votació fou aprovada per unanimitat.
c/ Moció del grup municipal d'AISF demanant la formalització
d'un agermanament amb un altre municipi europeu.- Es va
donar lectura a la moció:
En el número 65 de la Revista Món Comarcal, rebuda a
l'Ajuntament el passat mes de Novembre, hi ha un reportatge
que parla de les accions i subvencions a rebre per tal de poder
agermanar dues viles. Volem destacar un paràgraf que diu :
"Tots els agermanaments tenen en comú la voluntat d'intercanviar experiències que ajudin a enriquir la realitat social i cultural dels municipis que hi participen. "
Per tal d'enriquir-nos com a municipi i com a persones, el grup
municipal d'AISF presenta la següent moció.
1r.) Aprovar el següent redactat - "L'Ajuntament de Santa Fe
dintre de les anualitats 2004-2006 procedirà a l'agermanament
amb un altre municipi, segons el Pla d'Acció de la Comissió
Europea, el qual preveu informació i subvencions per tal de
fer-ho realitat."
2n.) Per tal que aquest agermanament sigui possible i alhora
participatiu, crear una comissió, abans de l'1 d'abril d'enguany,
per tirar endavant aquest projecte, la qual haurà d'estar formada per membres de l'equip de Govern, tots els grups municipals i totes les associacions del nostre municipi.
3r.) Delegar en el Regidor de Cultura la posta en marxa d'aquesta comissió i el projecte d'agermanament per tal de responsabilitzar un membre de l'equip de Govern en el bon fi de
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bres de l'equip de Govern, Sr. Surià i Martos i els tres regidors
d'AISF, per parlar de les NN.SS. i el local de reunions.

la operació.
4t.) Per donar a conèixer als veïns i veïnes de Santa Fe aquesta resolució, publicar-la en el Butlletí Informatiu "Tot Santa Fe".
Intervencions
El senyor alcalde diu que ja s'havia fet alguna gestió en aquest
tema i que, fins i tot, estava en el programa electoral de CiU
de la passada legislatura, però que és un gestió complexa i
difícil. Que el seu grup assumirà la moció però sense assumir
cap compromís per dates ja que es tracta d'una inversió força
important, tot i que es puguin sol·licitar subvencions. A continuació, explica el projecte "Santa Fe pel Quixot", que es desenvolupa amb motiu del 400è. aniversari del llibre, i que portarà el nom del poble per arreu, a través de la "Red
Latinoamericana Quijote" . Diu que és una proposta que s'inicia enguany i que pot durar fins l'any vinent, i que aquesta iniciativa té prioritat sobre cap altra proposta en aquest àmbit
de l'agermanament.
El senyor Jordi Rius li respon que aquest projecte no suposa,
en principi, cap cost i que existeixen moltes subvencions, i que
pot anar en paral·lel a l'altre. A més a més, ha de participar la
gent del poble ja que perquè això funcioni la gent s'ha d'implicar, però cal donar-li els mitjans. Finalment, que es podria
veure quina mena d'agermanament es vol fer, tenint en compte que el nom pot ser un vincle d'aquest agermanament.
El senyor alcalde assenyala que l'equip de govern no té prou
disponibilitat i insisteix que no es poden comprometre amb
dates i amb les exigències que conté la moció, que es un tema
que requereix un estudi previ i per això demana que retirin la
moció i es valori si el tema es pot o no tirar endavant a la vista
d'aquest estudi.
El senyor Jordi Rius contesta que no tot ho ha de fer l'administració, que la gent ha de participar, li recorda que aquest punt
estava al programa electoral de CiU, i diu que estan d'acord en
retirar la moció sempre i quan hi hagi el compromís de constituir la Comissió, formada per un representant de cada grup
municipal i de les entitats del poble, i fer una reunió abans de
l'1 d'abril per valorar el projecte i veure com es pot lligar amb
el del Quixot. Només es tracta de fer una reunió i veure que
proposa i que vol gent.
Li respon el senyor alcalde que no li agrada el tema de l'1 d'abril, que no es poden marcar dates que comprometin a l'equip
de govern i que deixin que sigui aquest qui convoqui la reunió.

En el transcurs d'aquesta reunió el Sr. Alcalde va comentar que
el grup d'AISF no volia que existissin Comissions Informatives
dels Plens per que això permetia fer més preguntes en el Ple.
A la vista de que aquest plantejament de manca d'informació,
va contra el mateix esperit que ens va fer néixer com a grup,
AISF presenta la següent moció:
1r.) La informació municipal no pertany a ningú, ni de forma
personal ni com a cap grup polític. Els regidors i regidores som
persones escollides per administrar un municipi, però mai per
apoderar-nos de la informació. La informació ha de ser clara,
fluida i constant.
2n.) Aprovar la creació de Comissions Informatives per tal de
donar informació a tots els regidors i regidores, i sempre que
es pugui 8 dies abans del Plens Ordinaris i Extraordinaris, amb
excepció dels Urgents on per les seves característiques es fa
inviable.
Intervencions
El senyor Jordi Rius assenyala que en la reunió mantinguda ja
van anunciar aquesta moció. Assenyala que el seu grup aposta
pel diàleg, la participació i la informació, i si l'equip de govern
creu que realment s'han de fer comissions informatives ara era
el moment de demostrar-ho. Es tracta d'una moció presentada
arran de les paraules del senyor alcalde.
El senyor alcalde lamenta que no hagin reconsiderat la seva
proposta ja que es van interpretar malament les seves paraules. Diu que es referia a que havien tingut ocasions de fer arribar propostes o queixes a l'equip de govern i, en canvi se les
havien guardat pel ple, que quan hi ha ganes i voluntat d'arreglar les coses no cal esperar als plens. Afegeix que l'escrit de
la moció no té res a veure amb la filosofia apuntada i que el
seu llenguatge és agressiu, considera que s'ha fet més d'una
reunió informativa amb l'oposició per parlar de temes importants (Normes subsidiàries, pressupost, etc.) i que la voluntat
de treballar bé ja hi és.
El senyor Jordi Rius li respon que això es contradictori amb el
que havia manifestat l'altre dia, a la reunió esmentada..
El senyor Julià Martos va oferir totes les reunions informatives
que siguin necessàries i va dir que estaven a la seva disposició
per parlar i aclarir qualsevol tema.

El senyor Jordi Rius que si no existeix aquest compromís no
poden retirar la moció, que la proposta és clara: compromís
que abans de l'1 d'abril es durà a terme una reunió per parlar
sobre la proposta o sobre ambdues propostes en paral·lel i
treure les oportunes conclusions.

El senyor Raimon Olivella manifesta que això no era cert ja
que es va demanar amb el tema de la Barberana i no es va
acceptar. Tot seguit, s'entra en una discussió sobre aquest
tema en el qual intervenen diferents regidors a l'hora.

Votació
Sotmesa la moció a votació fou desestimada per 4 vots a favor
del grup municipal de CiU i 3 vots en contra del grup municipal d'AISF.

Votació
Sotmesa l'anterior moció a votació fou desestimada per 4 vots
en contra del grup municipal de CiU i 3 vots a favor del grup
municipal d'AISF.

d) Moció del grup municipal d'AISF sobre la creació de
Comissions Informatives.- Es va donar lectura a la moció:

6.- DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2002.- Seguidament, es va
donar compte al Ple de la Corporació de la resolució de l'alcaldia de data 29 de desembre, per la qual s'aprovà la liquidació
del pressupost municipal únic de l'exercici 2002, en compli-

El passat 10 de desembre, a petició del nostre grup municipal,
registre d'entrada 635, es va realitzar una reunió entre mem-

Butlletí Informatiu

Número 22

Març’2004

Pàgina 24

© Copyright de l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès 2004

Ajuntament de Santa Fe del Penedès

“Tot Santa Fe”

ment d'allò que disposa l'article 174.4 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i d'acord
amb la següent part dispositiva:

8.- PRECS I PREGUNTES.- Per acabar la sessió, es va obrir el
torn de precs i preguntes entre els regidors assistents a aquesta:

1r.) Aprovar la liquidació definitiva del pressupost municipal
únic d'aquest Ajuntament, corresponent a l'exercici 2002,
segons el següent detall:

Primera.- El senyor alcalde, Marcel Surià, pregunta al senyor
Raimon Olivella si considera que treure una denúncia de
l'Ajuntament i fer-la arribar a uns particulars està ben fet.

1.- Drets pendents de cobrament:
Del pressupost d'ingrés corrent ............
Del pressupost d'ingressos tancats ........
Deutors no pressupostaris ..............
Menys = Saldos de cobrament dubtós .....

El senyor Olivella li respon que creu que és legítim.

165.521,01 EUR.
42.182,45 EUR.
85,76 EUR.
1.558,04 EUR.
=================
Import ..................... 206.231,18 EUR.

El senyor alcalde li informa que aquesta actuació pot ser constitutiva de delicte i li va demanar prudència, doncs aquest
tipus d'accions no es poden fer i, a vegades, poden tenir greus
conseqüències. I el demanà que s'informi bé al respecte.
El senyor Olivella diu que faci el que consideri oportú.

2.- Obligacions pendents de pagament:
Del pressupost de despeses corrent ........ 219.812,11 EUR.
Del pressupost de despeses, tancats .......
9,02 EUR.
Creditors no pressupostaris ..................
15.478,16 EUR.
=================
Import ............
(-) 235.569,29 EUR.
3.- Existència en caixa a 31-12-2002........ 75.332,94 EUR.
4.- Romanent líquid de tresoreria ........

45.994,83 EUR.

5.- Romanent per a despeses amb
finançament afectat ............

42.040,48 EUR.

6.- ROMANENT PER A DESPESES GENERALS

.3.954,35 EUR.

2n.) Donar compte de la liquidació aprovada al Ple de
l'Ajuntament, en la primera sessió que aquest celebri, en compliment del que disposa l'article 174-4 de la LRHL.
3r.) Remetre una còpia de la liquidació aprovada a la
Generalitat de Catalunya i una altra a la Delegació Provincial
a Barcelona del Ministeri d'Economia i Hisenda, en compliment
del que estableix l'article 174-5 de la LRHL.
7'- INFORMACIONS DE L'ALCALDIA.- A continuació, el senyor
alcalde explicà que aquest punt s'intentarà incorporar a totes
les sessions ordinàries, i va informar dels següents temes:
En primer lloc, va fer un reconeixement públic a la figura del
senyor Albert Bosch Hill, recentment traspassat, per la seva
trajectòria al poble com a campaner, per la seva dedicació
especial a l'Església i per haver contribuït a la transmissió oral
de la història de Santa Fe.
En segon lloc, va explicar el nou horari d'oficina de
l'Ajuntament, que suposa un canvi important i una millora de
l'atenció al ciutadà. Diu que a la M. Rosa Montserrat li era molt
difícil venir a les tardes i que això ha suposat avançar la idea
que ja tenia l'equip de govern d'obrir els matins, valorant que
les relacions amb la resta d'administracions s'han de fer majoritàriament en aquest horari. El nou horari serà els dimarts,
dijous i divendres de 9 a 12 hores, i els dimecres de 17 a 20
hores. Que això no significa que la resta de personal (secretari i auxiliar) no segueixin treballant els dilluns i dimarts a la
tarda. Va explicar que aquest mes de febrer es posarà en
marxa el nou horari, tot i que es continuarà obrint per les tardes, però només aquest mes.
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Segona.- El senyor alcalde demana al senyor Jordi Rius un aclariment sobre unes manifestacions seves a través de la web en
les que diu que "a Santa Fe existeixen projectes que amenacen
l'estructura social del poble" ja que, al seu entendre, són molt
fortes.
El senyor Jordi Rius li respon que agraeix la pregunta i avança
que no és cap tècnic ni cap entès en la matèria. Diu que l'estructura social són els 100 habitatges i els 350 habitants que
té el municipi, i si sobre les 100 cases es col·loquen 200 més,
i als 350 habitants afegeixes 600 persones més, aquesta
estructura s'ensorra. A més a més, això té una influència negativa sobre altres serveis que no poden absorbir de cap forma la
demanda que això generarà, sense anar més lluny la pròpia
escola. Va voler deixar clar que amb aquestes Normes subsidiàries es formaran "ghettos". Assenyala que trencar l'estructura
social es deixar construir les cases que s'han fet al Correló de
l'Era. I, per acabar, que el 41% de la gent del poble té la mateixa angunia que ell en aquests temes.
El senyor alcalde qualifica de lamentable aquesta intervenció
i de falta de respecte.
Tercera.- El senyor Jordi Rius pregunta al regidor de Cultura
senyor Manuel Robles, a quina actuació es destinarà la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona de 900,00'- euros,
per actes de cultura popular i tradicional.
El senyor alcalde li respon que es contestarà per escrit, i el
senyor Rius li recorda que disposa de 30 dies des d'avui per respondre.
Quarta.- El senyor Raimon Olivella pregunta al senyor alcalde
per la notificació de les mocions aprovades sobre documents i
segells plurals.
El senyor secretari explica que ha estat un oblit administratiu
a causa de les circumstàncies personals que travessava els dies
de celebració d'aquesta sessió, i que serà solucionat properament trametent les notificacions corresponents.
Cinquena.- La senyora Josefa Manzanares pregunta al regidor
de Cultura senyor Manuel Robles, per la sol·licitud de subvenció presentada pel grup "Amics de la Carrossa de Santa Fe" i
quina quantitat està prevista donar.
El senyor Robles respon que el mateix o semblant que els
darrers anys, al voltant de 240,40'- euros (unes 40.000'- ptes.).
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Sisena.- El senyor Jordi Rius pregunta al senyor alcalde sobre
la petició d'obres formulada al Departament d'Ensenyament
per al menjador de l'Escola.
El senyor alcalde informa que per al proper dia 6 de febrer al
matí, està prevista una visita per part dels tècnics del
Departament per parlar sobre el tema.
Setena.- El senyor Raimon Olivella formula un prec al senyor
Joan Lloret, regidor d'Urbanisme: que es demani un informe
urbanístic al tècnic municipal sobre les obres efectuades al
carrer de la Riera núm. 13, doncs al seu entendre existeixen
indicis de possible il·legalitat.
El senyor Julià Martos apunta que no cal esperar al Ple per
demanar temes com aquest.
Vuitena.- La senyora Josefa Manzanares va preguntar al senyor
Manuel Robles, regidor de Cultura, per les exposicions del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, pregunta ja formulada en la darrera sessió ordinària del dia 22/10/2003, i en la
qual es va dir que s'estava estudiant el tema.
El senyor Manuel Robles li respon que està igual i li demana la
informació per gestionar el tema.
Novena.- El senyor Jordi Rius pregunta al senyor alcalde sobre
un escrit de la Direcció General d'Administració Local, en el
qual es comunica un reducció de la subvenció atorgada del
FEDER.
A requeriment del senyor alcalde, el senyor secretari-interventor explica que els fons FEDER sempre subvencionen, com a
màxim, el 50% de l'actuació prevista, i que en aquest cas, com
sigui que en la contractació de l'obra aquesta es va adjudicar
a la baixa, aquests diners no s'han pogut justificar ja que l'obra ha costat menys del previst inicialment.
Desena.- El senyor Raimon Olivella pregunta al senyor M.
Robles sobre les parcel·les en mal estat de conservació, pregunta també feta en la darrera sessió ordinària.
El senyor Manuel Robles explica que s'ha parlat amb el propietari i que ha manifestat la seva voluntat d'edificar enguany,
que si no ho fa, l'Ajuntament haurà de netejar la parcel·la
repercutint els costos al propietari.
Onzena.- El senyor Julià Martos pregunta al grup municipal
d'AISF, quins criteris se seguiran amb les propostes de nom per
a la plaça del Centre cívic, que arribin a través de les enquestes que s'han passat: la més votada o la que més agradi.
El senyor Jordi Rius li contesta que ell funcionen de forma
assembleària i que serà el grup qui ho decideixi, tot i que no
descartava dur a terme una consulta popular.
El senyor Julià Martos diu que de la manera que s'està fent és
inviable i que no pot funcionar de cap forma, ja que al seu
entendre el sistema utilitzat és poc participatiu, no hi ha unes
normes concretes i així no pot servir de res. Per tot el qual,
demana un nou plantejament del tema.
Li contesta el senyor Rius que s'estimen més això que no fer
res com fa l'equip de govern, i convida al senyor Julià Martos
a la propera assemblea d'AISF que tindrà lloc el dia 2 d'abril.
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Dotzena.- La senyora Josefa Manzanares pregunta sobre un
escrit del Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de
Barcelona, pel qual es comunica que de l'anàlisi d'aigua efectuat a la font de la Zona dels Pins s'ha detectat que li falta clor,
i demana que es canviï el rètol actual por un que digui "aigua
no tractada o aigua no potable".
El senyor alcalde diu que és un aigua que està dins els límits
tot i que si s'ha de fer cas a l'anàlisi s'hauria de clorar, que si
el rètol actual no es veu prou ja es tornarà a pintar.
Tretzena.- El senyor Jordi Rius pregunta al senyor Julià Martos,
com a responsable del butlletí, per la publicació de les dades
referents al cost total de les obres del Centre cívic.
El senyor Julià Martos diu que sortiran en el proper número.
Catorzena.- El senyor Raimon Olivella pregunta al senyor Julià
Martos si s'ha demanat cap subvenció al Departament de
Governació per a la prestació de serveis a través de la pàgina
web municipal.
El senyor Julià Martos li respon que no coneixia la convocatòria i li demana la informació.
Quinzena.- La senyora Josefa Manzanares pregunta al senyor
Manuel Robles sobre la possibilitat de tancar la plaça del
Centre cívic amb pilons mòbils, per exemple, per evitar l'entrada de vehicles que aparquen darrera de l'edifici.
El senyor Manuel Robles diu que pren nota i que s'estudiarà el
tema.
Setzena.- El senyor Jordi Rius pregunta al senyor Marcel Surià,
com a regidor d'Ensenyament, si està previst algun tipus de
dipòsit d'aigua a les escoles per evitar qualsevol emergència
que es pugui produir, com l'avaria que es patir fa uns dies i que
van deixar a l'escola sense aigua.
El senyor alcalde assenyala que s'accepta com a suggeriment,
però que cal veure si des d'un punt de vista tècnic és necessari.
Dissetena.- El senyor Raimon Olivella pregunta al senyor alcalde si considera que donar informació als veïns és un delicte.
El senyor alcalde li respon que, evidentment i per sentit comú,
informar no és cap delicte, i li demana que les preguntes tinguin més sentit i més qualitat.
Divuitena.- El senyor Jordi Rius pregunta per la renovació del
contracte de la M. Rosa Montserrat, que finalitza el proper dia
10 de febrer, doncs per la seva dedicació i entusiasme mereix
un tracte i una duració més llarga, i per quin temps es farà
l'esmentada renovació.
El senyor alcalde li contesta que el màxim que la legislació
actual permeti.
Dinovena.- El senyor Jordi Rius pregunta al senyor Marcel
Surià, com a regidor d'Ensenyament, per la darrera sessió del
Consell Comarcal d'Ensenyament, en el qual es van tractar
temes molts importants com el de la qualitat del menjar a les
escoles.
El senyor alcalde li respon que no va poder existir, que no va

Número 22

Març’2004

Pàgina 26

© Copyright de l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès 2004

Ajuntament de Santa Fe del Penedès
ser l'únic, però que està perfectament assabentat dels temes
que es van tractar, i li recorda que l'entitat responsable del
menjador escolar és l'AMPA, a la qual es recolza i s'ajuda en
aquest tema.
El senyor Jordi Rius li recrimina que no compleixi amb les
seves obligacions i que no hagi delegat en ningú si no podia
assistir-hi, quan es tracten temes tant importants. Acaba dient
que es tracta d'una pregunta de nivell que marca la seva dedicació.
Vintena.- El senyor Manuel Robles pregunta al senyor Raimon
Olivella què pensen fer amb el cable que van fer malbé davant
el Centre cívic i que no ha permès posar la il·luminació de
Nadal.
Els enyor Raimon Olivella li contesta que no ho posaran, que,
en tot cas, que ho faci l'Ajuntament i se'ls passi la factura, que
si l'obra no està en condicions no poden assumir aquesta responsabilitat.
I acomplert l'objecte de la convocatòria, el senyor alcalde va
aixecar la sessió essent les 24,00 hores, de la qual s'estén
aquesta acta que signa amb tots els regidors assistents que ho
desitgen, amb mi, el secretari, la qual cosa certifico.

“Tot Santa Fe”

règim electoral general vigent, l'Ajuntament ha format les
meses electorals que s'indiquen, per a les properes Eleccions a
Corts Generals del dia 14 de març de 2004, amb les persones
que s'expressen i per als càrrecs que es detallen, mitjançant
sorteig públic efectuat amb el programa informàtic proporcionat per la Diputació de Barcelona:
SECCIÓ: 001

MESA:

U

TITULARS
Presidenta: Na NATIVITAT JANÉ SOLÉ (electora núm. 136)
1r. Vocal:
En DANIEL DOMÈNECH FERRANDO (elector núm.
68)
2n. Vocal: Na NATÀLIA SOGAS RIERA (elector núm. 231)
SUPLENTS
De Presidenta: Na VICTÒRIA MONTANÉ CALVO (electora núm.
172)
De Presidenta: Na SANDRA MURIA MULLOR (electora núm.
194)
De 1r. Vocal:
N'ESTHER FERRÉ ALPUENTE (electora núm. 82)
De 1r. Vocal:
Na M. ROSA FORNS CARTRÓ (electora núm. 89)
De 2n. Vocal:
N'IMMACULADA TRABAL MONTSERRAT (electora núm. 239)
De 2n. Vocal:
En PAU VELASCO CAÑAVERAS (elector núm.
251)

Santa Fe del Penedès, 2 de febrer de 2004.
I acomplert l'objecte de la convocatòria, el senyor alcalde va
aixecar la sessió essent les 20,15 hores, de la qual s'estén
aquesta acta que signa amb tots els regidors assistents que ho
desitgen, amb mi, el secretari, la qual cosa certifico.

EL SECRETARI,
Davant meu
L'ALCALDE,
ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I
URGENT DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 17 DE FEBRER DE 2004

Santa Fe del Penedès, 18 de febrer de 2004.
EL SECRETARI,

A Santa Fe del Penedès, essent les 20,00 hores del dia 17 de
febrer de 2004, prèvia l'oportuna convocatòria i sota la presidència del senyor alcalde, en MARCEL SURIÀ RAVENTÓS, es
reuní el Ple de l'Ajuntament a la sala de sessions de la casa de
la vila, a l'objecte de dur a terme sessió extraordinària i urgent
de primera convocatòria per tractar dels assumptes previstos
a l'ordre del dia.
Hi són presents els següents membres de la Corporació: en
JULIÀ MARTOS BORREGA, en MANUEL ROBLES JULIÀ, que juntament amb el senyor alcalde formen part del grup municipal
de CiU, i en JORDI RIUS COSIALLS, en RAIMON OLIVELLA PASCUAL i na JOSEFA MANZANARES MANCHADO, que formen el
grup municipal d'AISF; havent-hi, per tant, quòrum suficient.
Va excusar la seva assistència el regidor en JOAN LLORET MILÀ.
Són assistits del secretari-interventor de la corporació que
subscriu, senyor Jaume de Castro Castro.

Davant meu
L'ALCALDE,

NOTA INFORMATIVA
Barbacoa dels Pins de Cal Ferret:
Si voleu fer servir la barbacoa, podeu demanar a
l’Ajuntament:
* Les Graelles grans
* La clau per fer servir els lavabos.

1.- RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA
CONVOCATÒRIA.- En primer lloc, va ser ratificat per unanimitat el caràcter urgent de la convocatòria, de conformitat amb
allò que estableix l'article 98.b) del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
2'- SORTEIG MEMBRES MESA ELECTORAL AMB MOTIU DE LES
PROPERES ELECCIONS GENERALS DEL DIA 14 DE MARÇ DE 2004.Complides totes les formalitats legals determinades, en particular allò que estableix l'article 26 de la Llei orgànica del
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Grup Municipal de Santa Fe del Penedès
El passat 18 de desembre l'Ajuntament va convocar un Acte Informatiu per tal de fer la presentació de
la pàgina WEB de l'Ajuntament, explicar la gestió de govern dels primers 6 mesos i exposar els
Projectes per dur a terme els propers 4 anys. Pel que fa al desenvolupament del Nou Pla Urbanístic,
l'Ajuntament ha marcat la línia d'actuació inicial:
1. Fer la urbanització de la circumval.lació del carrer Garbí al carrer de la Riera, per canalitzar tot el
clavegueram que ara aboca a la riera, cap a la futura Depuradora de darrera la Deixalleria.
2. Fer la zona d'aparcament a l'entrada del poble.
3. Les cases tindran un mínim de 6 metres d'amplada, considerant que en un futur pot ser útil el mínim
de 5 metres que marca les Normes.
Considerem que es poden tenir en compte algunes millores en el Pla Urbanístic, que s'haurien d'incorporar sense aturar el seu desenvolupament inicial. Seria inviable pel futur de Santa Fe comprometre
l'acabament del Dispensari i les millores urbanístiques del casc antic. Això és incompatible amb un
Projecte Nou que obligaria a iniciar la tasca començada fa 4 anys i que almenys trigaria 4 anys més per
poder iniciar-se.
També s'ha aprovat el Pressupost 2004, essent les principals incorporacions:
1. Financiació del Projecte Jove "Dinamo".
2. Arranjament i ampliació del Cementiri.
3. Adhesió al Centre d'Atenció d'Animals Domèstics.
4. Conexió a la TV La Granada.
5. Consolidar el nou personal, ampliant un dia l'atenció al públic, amb un nou horari: els matins de
dimarts, dijous i divendres, de 9 a 12 h. i els dimecres de 17 a 20 h.
Abans del 31 de març sol.licitarem els projectes a la Diputació (Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat)
es vol potenciar els projectes demanats a la Generalitat pel Pla d'Obres (PUOSC), afegint-hi dos de molt
importants:
1. Renovació de la Xarxa d'abastament d'aigua des del dipòsit dels Pujols.
2. Camí-sender per dins la zona de la Riera.
I també sol.licitem subvenció, entre altres activitats, per:
1. Confecció d'un Nou Plànol d'Informació Municipal.
2. Mobiliari pel Casal de Joves i per equipament informàtic.
Un cop més, cal desmentir la manipulació que fa l'oposició d'AISF de la informació:
1. ADSL: ni l'alcalde de la Granada ha gosat posar-se cap medalla per l'arribada de l'ADSL.
Per què serà ?
2. En un trimestre 14 noves vivendes: N'hi ha que es van iniciar el 2002 i el 2003. Només 6 s'acabaran
el 2004. I almenys estarem 2 anys sense cases noves, després d'iniciar la nova urbanització. El promig
de créixer unes 10 cases l'any en el futur, és factible i no és cap creixement desmesurat.
3. Dependència de l'aigua de La Granada: després d'aclarir-se en el ple del 14-11-03 que no hi havia tal
dependència, es segueix insistint. Per què serà ?
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Alternativa Independent per Santa Fe
Som a punt de finalitzar el primer període d'aplicació de les Normes Subsidiàries
(NNSS) i en aquests moments, Alternativa, ha obert ja quatre fronts per tal d'impedir la
seva aplicació.
El primer front, que es va iniciar només finalitzades les eleccions, ha estat la negociació i l'intent de diàleg amb l'equip de Govern de CiU.
Aquest intent ha fracassat sempre i finalment l'actitud del Sr. Alcalde d'anular aquests
últims dies una reunió per negociar temes de les NNSS ha estat negligent i contrària al que
hauria d'haver estat.
En segon lloc, el passat 11 de febrer vàrem sol·licitar per escrit al Sr. Oriol Nel·lo,
Secretari del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, la revisió de la aplicació de les NNSS, per tal de efectuar la possible suspensió
del creixement urbanístic de Santa Fe en base a la Sentència del Tribunal Suprem de data
18 de desembre de 1997.
La tercera via per tal d'aturar les NNSS ha consistit, per part d'Alternativa, en la
sol·licitud d'un ple extraordinari que es va celebrar el passat 22 de març. En aquest ple hem
posat de manifest les mancances de l'actual planejament, aportant un nou pla de desenvolupament molt més respectuós amb el territori i que no malmet la cohesió social ara existent
a Santa Fe .
Finalment el proper dia 24, si totes aquestes opcions no han fructificat, efectuarem
la presentació en demanda, al Contenciós Administratiu, per la retirada de les Normes
Subsidiàries.
Si el jutge ens dona la raó, aturarem les NNSS, i buscarem un gran consens entre tots els
veïns i veïnes de Santa Fe per tirar endavant un projecte de desenvolupament urbanístic
que no malmeti la nostra vida actual ni la de la gent que en un futur ha de venir a viure a
Santa Fe.
De totes aquestes vies per tal de millorar el nostre municipi a nivell urbanístic, n'hi
ha dues que per nosaltres sempre resulten vàlides, el diàleg i el consens i en tot moment
estem i estarem disposats a negociar i a trobar una solució pactada i consensuada per tal de
millorar el futur de Santa Fe, el nostre gran objectiu.
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