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L’Ajuntament i el Poble de Santa Fe manifesta el seu dol per la mort del Mossèn Julià
Altet i Forés el dia 15 de juny de 2005.

Recordatori a Mossèn Julià
Mn. Julià era una persona molt acollidora, sempre et rebia amb els braços oberts i amb gran
atenció. Si li demanaves algun servei, ell el feia de gust.
També era una persona molt compromesa amb la seva gent: amb els infants i joves, donantels-hi la catequesi, amb els malats, portant-los la comunió i amb la resta transmetent-nos la
fe en cada un dels seus Oficis, donant-nos l’Eucaristia i perdonant els nostres pecats. Ja que
li dolia molt les divisions i tensions que hi havia entres els seus feligresos.
Ell sempre deia: “Hem de reflectir Crist en les nostres vides i hem de ser tansparències de
Crist”.
Sempre demanava ajut per els altres en les nombroses col·lectes i campanyes de l’ampolla
que s’havien fet.
Mn. Julià ha fet molt per Santa Fe, des de les litúrgies setmanals, que les feia per doblat,
una a Santa Fe i l’altre a La Granada, com per estar al capdavant de les obres de l’Església i
deixar-nos-la tan maca com la tenim. També per a recolzar la construcció de l’orgue de tubs i
animar al grup Adàgio a tocar en les grans celebracions litúrgiques de l’any, mai havia faltat
en cap dels seus concerts, excepte a l’últim, el de la Festa dels Avis que el van dedicar a ell i
del qual va estar molt content.
A totes les festes del poble era convidat, i no se’n perdia cap, tant l’11 de setembre com l’esmentada Festa dels Avis, la Festa Major,...
La seva vida va ser el que ell predicava: “fer-se a trossos per als altres”.
M’agradaria acabar aquest breu recordatori al nostre mossèn dient-li que ens continui
beneint des del cel com ho va fer aquí a la terra.

Feligresos de la Parròquia de Santa Fe
Santa Fe del Penedès
16 de Juny de 2005
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L’ÚLTIM ADÉU A MOSSÈN JULIÀ

Al cel ha fet una volada
obriu-li els braços Senyor,
tota s’ha vida ha esta dedicada
al servei de Déu, fent-se Rector.
Estimava als seus feligresos;
feien goig les celebracions
quan feia Casaments i Batejos,
i Primeres Comunions.
Teníem l’església molt vella,
i amb l’ajut de Mossèn Julià,
ens sentim orgullosos d’ella
ja que ara fa goig de mirar.
Amb l’orgue que tenim actualment
el Mossèn molt d’interès hi posava,
valorant a l’Isidre el seu intent
i el temps que construint-la passava.
Per Santa Fe molt d’afecte sentia,
tenia com una predilecció,
a la Festa dels Avis venia
i també al Concert de Festa Major.
Avui en aquest trist comiat,
La Granada i Santa Fe plorem,
veient que a nostre Mossèn estimat
afligits l’últim Adéu donem.

Roser Montserrat Milà
Santa Fe del Penedès
16 de Juny de 2005
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Dimarts, Dijous i Divendres Mati de 9 a 13 hores.
Dimecres Tarda de 17 a 20 hores.
El primer dimarts de cada mes.
Dimecres 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 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: martosbj@diba.es
© 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, 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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ACTUACIÓ AMB LES ABELLES

“Tot Santa Fe”

NEVADA DE L'1 DE MARÇ
DE 2005

A L’ESCOLA
El mes de març es va treure un eixam d'abelles
que hi havia a la xemeneia de la Llar d'Infants,
van trucar al 112 i van dir que s'havien de posar
en contacte amb els bombers de Sant Climent
de Llobregat, doncs hi ha bombers voluntaris i
treuen eixams d'abelles de llocs públics.
Un cop els van trucar, van venir de seguida,
perquè al tractar-se d'una escola era molt perillós. Per poder treure les abelles van haver de
trencar un tròs de xemeneia, després les van
xuclar amb un aspirador que va directament a
una caixa ja especial per abelles, no les maten,
se les queden i aprofiten la mel.
Van estar 2 hores i mitja, van dir que hi havien
unes 2.500 abelles i era un eixam dels grossos.

Degut a la forta nevada caiguda la nit del 29 de
febrer a l'1 de març, l'escola no va obrir, ja que
es va tallar la carretera d'Igualada C-15 i les
mestres no es van poder desplaçar. Per la seva
banda, l'Ajuntament va netejar la neu dels accesos a Santa Fe i dels carrers des de primera
hora del mati.

PLANTADA D'ARBRES

AL CEMENTIRI

Abril: al parc infantil i plaça del Centre Civic:
A finals del mes d'abril també es va treure un
eixam d'abelles al cementiri, van venir uns
altres nois també voluntaris; van accedir a l'eixam, les anaven xuclant amb l'aspirador i
treient bresca, fins a localitzar l'abella reina,
van trigar unes 3 hores, van treure uns 15 kilos
de mel i 3 0 4 galledes de bresca, calculen que
hi havien unes 20.000 abelles i que l'antiguitat
de l'eixam era d'uns 3 anys.
Van filmar tot el procés en video, doncs els va
bé per ensenyar-ho als nois que estudien per a
bombers i es volen dedicar a treure eixams, van
dir que en un cementiri no es massa habitual i
així saben com ho han de fer.
Butlletí Informatiu

6 arbres nous: "NEGUNDOS"
i 60 Xiprés al tancament de la zona dels contenidors del Centre Civic.

Característiques:
Talla que pot assolir com a arbre aïllat: de 10 a
20 m.
Tronc d'escorça clara i amb els entrenusos molt
marcats de jove i clivellada i de color gris fosc
en els exemplars adults. La varietat Violaceum,
quan és jove, intensifica la segmentació dels
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entrenusos i es distingeix per la coloració violeta de l'escorça.
Capçada arrodonida amb les branques joves
d'un color gris blau característic.
Arbre caducifoli, de fulles compostes d'1 a 4
parells de folíols i un de més gros de terminal
que és trilobulat. Tots ells irregularment dentats.
Les fulles li cauen totes de cop, més o menys
aviat segons la manca d'humitat que pateixi.
Floreix per l'abril.
Fructifica en samaridis d'ales tancades en angle
agut.

“Tot Santa Fe”

Durada de la vida:
De 40 a 70 anys, encara que en exemplars
aïllats pot arribar fins als 80 o 90 anys..
Exigències:
S'adapta bé a les diferents condicions climàtiques de les nostres comarques.
Viu en sols de variada naturalesa, resisteix en
sòls calcaris.

Resistència a la contaminació:
És resistent a la contaminació de les grans ciutats.
Utilització:
Com a arbre d'alineació en carrers i carreteres.

Creixement:
Ràpid
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L’ACTIVITAT FÍSICA A LA TERCERA
EDAT

“Tot Santa Fe”

Activitats adequades per fer exercici físic:

Passejar: Caminar
El 18 de març el Fisioterapeuta de la Diputació
de Barcelona José García Mérida, va fer una
xerrada sobre l’activitat física a la tercera edat,
va explicar què representa la salut: bàsicament
uns bons hàbits que fan que un es trobi bé.
Influeix molt una bona alimentació adequada,
controlar les emocions i saber descansar.

30 minuts al dia, sense parades llargues
prevenció de l’atac de cor. Permet viure
de 15 a 20 anys més!
Excursions: ...de caminar, permet relacionarse amb els altres
Consells:
No caminar fins després de 2 hores de menjar
donar la volta al mitjó!
comprar sabates per caminar per la tarda, i 1
número més
Gimnàstica: pujar escales, fer estiraments
Ballar: Disminueix l’obesitat, n’hi ha prou amb
1 sessió per setmana

Beneficis de l’exercici fisic:
Millora l’autoestima, l’agilitat, la orientació
Millora el son (dormir bé)
Disminueix el consum de fàrmacs i l’ansietat
(majors de 60 anys)
Per les persones grans: els beneficis són
inmediats
Cal el consell del metge
No allargar les sessions, ni suar molt
Exercici adaptat a cada persona
Màxim 1 hora, 3 cops per setmana
En alguns casos no es pot fer exercici físic.

Ioga: Millora la postura, dona flexibilitat i disminueix la presió arterial.
Fomenta la relaxació creativa: aparta de la
ment les tensions i millora el pensament positiu.
Expressió corporal (teatre): millora la postura,
la veu, el moviment i la comunicació.
Activitats a l’aigua: Nadar i divertir-se.

ESQUEMA D’UNA ACTIVITAT
Informar al grup què s’ha de fer
Fer estiraments suaus
Fer l’excercici o els jocs (20 minuts)
Recuperació: ioga o estiraments
Acabar parlant amb el grup de com ha anat
Aniveu-vos a fer l’exercici físic que us agradi,
la vostra salut us ho agrairà.
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HOMENATGE ALS PENEDESENCS
MORTS EN EL CAMP D’EXTERMINI
NAZI DE MAUTHAUSEN
El passat diumenge 1 de maig es va fer un
homenatge als 28 penedesencs morts, entre
ells el veí de Santa Fe del Penedès Francesc
Vallès Suriol, de la família de Cal Castelló.
L’alcalde va saludar Eusebi Pérez, de
Vilafranca, que va sobreviure a l’horror nazi
després de 57 mesos de deportació.

“Tot Santa Fe”

SUBVENCIONS 2005 SOL·LICITADES
A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
ORGANISME AUTÒNOM FLOR DE
MAIG
Participació Ciutadana: estudi d’usos dels
espais municipals per part de les entitats del
municipi, import: 1.000 €
Difusió Artística: Festa 11 de setembre i
teatre, import: 1.000 €
Servei d’Esports: material esportiu (taula de
ping-pong per l’exterior), import: 1.700 €
Oficina Tècnica de Turisme: Senyalització
turística, Rètols a la C-15 per senyalització de
les caves i a la C-243 – Restaurant i Residència
casa.
Servei Medi ambient: Instal·lació Moduls fotovoltaics al Centre Civic, import: 25.000 €

INFORMACIONS VÀRIES
RECOLLIDA DE PILES:
S’ha traslladat el contenidor de recollida de
piles a l’entrada del Centre Cívic Salvador
Benach, al costat del Bar del Centre.
El monument que ret homenatge a la memòria
dels que van morir a Mauthausen i a totes les
víctimes del nazisme, està al parc de la Pau, a
la Girada, de Vilafranca.

Recordem que els fluorescents es poden
portar a la Deixalleria
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S’ha demanat un contenidor per l’oli vege- ACTUACIÓ EN CAS D’INCENDI:
tal, amb l’objectiu de destinar-lo a una
Els mesos de març, abril i maig hem patit 3
entitat que en fa ECO-DIÈSEL.
incendis a la zona de la Riera de Santa Fe,
causats per la crema de restes vegetals. Cal
posar totes les mesures de precaució en fer foc
BÚSTIES PER A LES ENTITATS:
prop de zones boscoses, sobretot quan hi ha
Des de l’abril les entitats disposen de bústies a vent.
En cas d’incendi cal avisar urgentment als
l’entrada del Centre Cívic.
bombers i, si es pot, a l’Ajuntament per tal d’orientar el camí als bombers i coordinar l’acció.

FESTA DE SANT JORDI A L’ESCOLA:
El passat diumenge 17 d’abril va tenir lloc la
Festa de Sant Jordi organitzada per l’Escola i
l’AMPA. Celebrem l’èxit d’aquesta Diada.
L’Ajuntament ha col·laborat amb els llibres
entregats com a Premis als treballs realitzats
pels nens i nenes (45 llibres).

PROPERES ACTIVITATS:
TALLER DE MANUALITATS
L’ART DE PINTAR ...
CERÀMICA, VIDRE, ROBA, FIGURES DE
GUIX,...

A partir del mes de Setembre.
Taller d’art a càrrec de Pepi Gilabert.
Horari: els dimarts de 4 a 7 de la tarda
Preu: 10 € / mes ( material no inclòs )
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Hi ha una mostra dels treballs que es poden fer
MODUL PER A L’ESCOLA:
a la Sala del Casal d’Avis, on es farà aquest
Taller. Per veure-ho i apuntar-vos, cal dir-ho a
El Modul escolar es per al curs 2005-06 i
l’ Emma Julià, del Bar del Centre.
està previst que l’utilitzin els nens i nenes
d’Infantil

Organitza: Grup de Dones de Santa Fe i
l’Ajuntament.
L’art, una activitat per disfrutar aprenent.

PER A TOTES LES EDATS ...

ACTUACIÓ ALS PINS:
Ordenació paisatgística 1era fase
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a) Moció sobre sol·licitud de millores en el servei
d’emergències mèdiques.- Es va donar lectura a
la següent moció:

PLE MUNICIPAL

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA Quan es produeix un accident o qualsevol altra cir19 DE GENER DE 2005
cumstància en la que es posa en risc la vida de les
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ
ANTERIOR.- 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 l’extraordinària del
dia 16 de desembre de 2004, i a l’extraordinària i
urgent del mateix dia, 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.
Cal assenyalar que el senyor Jordi Rius adverteix
un error a la primera acta, concretament al punt
referent a l’Aprovació del Compte general de l’exercici 2003, ja que a l’apartat d’intervencions diu que
el “grup d’AISF s’abstindrà ...”, quan hauria de dir,
“votarà en contra”, que va ser el sentit del vot realment exercit.

2.- INFORMES ALCALDIA.- Seguidament, el senyor alcalde va informar a tots els assistents dels
següents temes:
1/ Pressupost 2005.- Explica que durant la primera
quinzena del mes de febrer es farà un acte públic
per parlar sobre el projecte de pressupost d’enguany, i que, segurament, s’aprofitarà per informar
del projecte de la zona industrial que es troba en
tràmit d’informació pública.
2/ Ajudes tercer mon.- Assenyala que de la partida
prevista en el darrer pressupost municipal per a
ajudes humanitàries, s’han destinat 300,00’- euros
al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
per ajudar a les víctimes del “tsunamí” que han patit
diversos països del sud-est asiàtic. Amb aquesta
aportació queda esgotada la referida partida.

3.- MOCIONS.- Seguidament es van sotmetre a la
consideració del Ple les següents mocions presentades pels grups municipals:

Butlletí Informatiu

persones, una adequada i ràpida intervenció dels
mitjans mèdics d’emergència pot suposar la diferencia entre danys menors o danys irreparables. La
Comarca de l’Alt Penedès, en aquesta data, encara
no disposa d’un servei d’emergències mèdiques,
dotat d’un vehicle d’assistència medicalitzat. Això
obliga a què quan es produeix un succés que precisa de la intervenció d’un servei d’aquest tipus, s’ha
de cridar el servei d’una altra zona geogràfica, amb
la qual cosa el temps de resposta s’incrementa
notablement i el desconeixement del terreny augmenta les dificultats de localització del lloc on s’ha
de realitzar la intervenció.
La manca d’aquest servei en aquesta Comarca ha
produït moltes desgràcies personals, la qual cosa
obliga l’administració competent a dotar d’aquests
serveis l’Alt Penedès.
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció
del següent acord:
1r.) Demanar al Servei Català de la Salut la dotació
a la comarca de l’Alt Penedès d’un vehicle d’assistència medicalitzat i la posada en marxa d’un
servei d’emergències mèdiques, per pal·liar els
efectes que la manca actual d’aquests elements
suposa per a l’atenció dels accidents a la comarca.
2n.) Comunicar aquest acord al Servei Català de la
Salut.
3r.) Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de
l’Alt Penedès i als ajuntaments de la comarca, demanant la seva adhesió a la demanda efectuada.
Intervencions
El senyor alcalde assenyala que es tracta d’una
moció que no presenten com a grup municipal ja
que s’ha aprovat en diferents municipis de la comarca, i que va sorgir de l’Ajuntament de Torrelavit.
Votació
Sotmesa l’anterior moció a votació fou aprovada per
unanimitat.
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b) Moció del grup municipal d’AISF sobre adhe- una mostra més de la manca de diàleg i de comunisió al conveni de col·laboració del servei cació de l’equip de govern.
PRODOMICILI.- Es va donar lectura a la següent
Finalment, i donant prioritat a que es tiri endavant
moció:
l’adhesió i que es pugui incorporar en el pressupost
La Fundació Pro-Penedès promou entre els el cost d’adhesió, el grup d’AISF retira la moció preAjuntaments de la comarca la possibilitat d’oferir a sentada que es deixa sobre la taula.
un preu més reduït i amb garanties de satisfacció
diversos serveis personals prestats a les persones
c) Moció del grup municipal d’AISF sobre
tal com
Serveis de l’àmbit de la gent gran i/o persones amb senyalització a la zona dels Pins.- Es va donar
lectura a la següent moció:
malalties o dependències transitòries.
Serveis de l’àmbit de la infància.
En dies passats, al final del carrer de l’Era, ha estat
Serveis a la llar.
posada una senyal de trànsit on es prohibeix el pas
Per tal que els veïns i veïnes de Santa Fe puguin de cicles ( Codi de Circulació- Senyals de Trànsit) a
gaudir d’aquests serveis, l’Ajuntament ha d’adherir- tota la zona dels Pins de Cal Ferret.
se al conveni de col·laboració .
La incongruència d’aquesta acció i les diverses
queixes rebudes per aquest Grup Municipal, han
Per aquest motiu AISF presenta la següent moció:
motivat la presentació de la següent moció
Punt únic.- Adherir-se al conveni de col·laboració
del servei PRODOMICILI del qual n’és titular la Punt únic.- Retirar la senyal abans esmentada,
Fundació Pro-Penedès, per tal que dintre de l’exer- substituint aquesta per una de prohibició de pas a
cici 2005 els veïns i veïnes de Santa Fe puguin motocicletes i motos, sempre exceptuant els veïns i
serveis. D’altra banda cal senyalitzar les dues
gaudir d’aquest servei.
entrades a la zona del Pins.
Intervencions
El senyor alcalde fa unes consideracions prèvies, i Intervencions
assenyala que totes aquelles actuacions que ja El senyor Jordi Rius diu que també retiraran aquess’estan tramitant, tot i que no s’hagin fet públiques, i ta moció ja que es va entrar dimecres a l’Ajuntament
que l’equip de govern encara no ha decidit, no con- i el dijous l’empleat municipal ja retirava la senyal
sidera convenient aprovar-les a través de cap moció esmentada.
i, per tant, les votaran en contra, com és el cas
d’aquesta primera. Diu que, en primer lloc, s’hauria
de determinar el nombre de possibles beneficiaris, El senyor alcalde assenyala que és un tema que
que encara falten molts municipis de la comarca també estava previst fer-ho.
que no s’han adherit i que el cost anual aproximat
El senyor Raimon Olivella recorda que dins la zona
és de 500,00’- euros.
dels Pins hi ha una casa, per això el text proposat
El senyor Jordi Rius diu que l’interès del seu grup és “exceptuant els veïns i serveis”.
adherir-se al servei, i que si retirant la moció
l’Ajuntament s’adhereix, doncs la retiren, i que no
d) Moció del grup municipal d’AISF sobre la
cal esperar a ser els últims.
instal·lació de gas natural al municipi.- Es va
La senyora Josefa Manzanares apunta que a través donar lectura a la següent moció:
de l’assistent social caldria valorar si interessa o no,
i que a ella li va dir que s’estava estudiant el tema El senyor Jordi Rius diu que no costarà diners al
per part de l’Ajuntament. Recorda que si t’adhereix- municipi, que ho tenim a prop, a uns 500 m., i si hi
ha bona voluntat política es pot donar un bon servei
es alguns costos del servei resulten més barats.
als veïns que és del que es tracta. A pregunta del
El senyor Raimon Olivella afegeix que no es tracta senyor alcalde respon que no ha esbrinat si aquesde ficar-se cap medalla, però que aquest tema és ta persona que figura a la moció està encara a
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Vilanova, però considera que això no té cap
importància.
El senyor alcalde recorda que és un tema que ja
s’havia plantejat a la campanya electoral i, fins i tot,
en algun ple, que el gas natural arribarà a Santa Fe,
no per aquesta moció, sinó per un interès econòmic
i empresarial, i pregunta quants veïns hi ha interessats en el servei. Assenyala que el gas hauria de fer
una expropiació de 15 m., a banda i banda de la carretera, com a zona d’afectació. Finalment, diu que
en el proper butlletí faran una nota perquè qui
estigui interessat en el servei es dirigeixi a
l’Ajuntament, fent constar que el cost es repercutirà
entre els beneficiaris.
El senyor Jordi Rius assenyala que es pot fer una
consulta entre els veïns per veure qui està interessat, i si hi ha més del 50% caldrà posar-se les piles
i tenir-ho en compte.
Votació
Sotmesa l’anterior moció a votació fou desestimada
per 4 vots en contra dels regidors del grup municipal
de CiU i 3 vots a favor dels regidors del grup municipal d’AISF.

“Tot Santa Fe”

reunions amb els veïns el senyor alcalde va dir que
volia privatitzar el servei d’aigua, i que el seu grup
no ho entén perquè ho vol fer quan és un servei
rentable per a l’Ajuntament, i quan es disposa d’una
subvenció per renovar la xarxa d’aigua.
El senyor alcalde puntualitza que el servei no es pot
privatitzar, que en tot cas es prestarà a través d’una
gestió indirecta mitjançant concessió, a l’igual que
es fa en molts municipis de la comarca. I pregunta
que com se sap que pujarà el cost de l’aigua per als
veïns.
El senyor Jordi Rius li respon que una empresa privada no vindrà a perdre diners ...
Votació
Sotmesa l’anterior moció a votació fou desestimada
per 4 vots en contra dels regidors del grup municipal
de CiU i 3 vots a favor dels regidors del grup municipal d’AISF.

f) Moció del grup municipal d’AISF sobre estalvi
d’aigua al municipi.- Es va donar lectura a la
següent moció:

L’aigua és un be preuat, necessari per viure i que
e) Moció del grup municipal d’AISF sobre pri- cal estalviar fent-ne un bon ús i garantint el seu
vatització del servei d’aigua.- Es va donar lectura subministrament als veïns i veïnes de Santa Fe.
a la següent moció:
En diversos moments de la legislatura, per part de
En repetides ocasions el Sr. Alcalde ha manifestat la l’Equip de Govern, i dintre de la memòria sobre la
voluntat de l’Equip de Govern de privatitzar el servei zona industrial, s’ha fet esment per una banda a la
de subministrament d’aigua, amb el corresponent gran quantitat d’aigua que es gasta a Santa Fe i per
encariment del cost de l’aigua pels veïns i veïnes de altra al dèficit de subministrament existent.
Santa Fe.
Aquest servei mai ha generat cap pèrdua econòmi- Donat l’abast del problema i per tal de preveure
ca cap a les arques de l’Ajuntament i l’únic que cal solucions futures, AISF presenta la següent moció:
es millorar el servei de reparació d’avaries, per això
1.- Realitzar un estudi sobre la quantitat d’aigua que
AISF presenta la següent moció:
es gasta al poble i a que es destina, valorant dèficits
1.– Aprovar la no privatització del Servei de l’Aigua, estructurals de la xarxa i buscant solucions als difea la espera de la presentació d’alguna proposta rents problemes que es detectin.
concreta que rebaixi el pagament d’aquest Servei
2.- Engegar una campanya de conscienciació entre
pels veïns i veïnes de Santa Fe .
els veïns i veïnes del poble sobre l’aigua i el seu
2.– Gestionar la recerca d’un servei les 24 hores del estalvi.
dia, tots els dies de l’any, per reparar possibles
Intervencions
avaries del Servei de l’Aigua.
El senyor Jordi Rius diu que es tracta d’una moció
senzilla que només reflecteix el que el senyor Lloret
Intervencions
El senyor Jordi Rius explica que en una de les va dir en un ple passat sobre el consum elevat
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d’aigua, i també el dèficit a que feia referència la
memòria de la zona industrial prevista.
El senyor alcalde recorda que és un altre tema que
s’estava treballant, a l’igual que ja s’ha fet en el cas
de la recollida domiciliària de residus o de la recollida d’animals. Recorda que tenim un consum elevat, uns 50 m3 diaris, i cal buscar solucions ja que
pel consum real s’està recaptant molt poc, segons
diuen els tècnics entesos. Finalment, diu que aquest estudi ja vindrà donat quan s’hagi de preparar la
concessió del servei.
El senyor Jordi Rius indica que si s’aprova la moció
podran treballar. I el senyor alcalde li respon que no
cal passar-ho per una moció per treballar en aquest
tema com ja s’està fent.
Votació
Sotmesa l’anterior moció a votació fou desestimada
per 4 vots en contra dels regidors del grup municipal
de CiU i 3 vots a favor dels regidors del grup municipal d’AISF.

g) Moció del grup municipal d’AISF sobre sol·licitud d‘un estudi per veure la viabilitat del turisme
rural al municipi.- Es va donar lectura a la següent
moció:
En el número 131 de la Revista DB – Diputació de
Barcelona – de novembre - desembre de 2004, dintre del tema A DEBAT(pàg. 18) hi ha un article que
amb el títol TURISME RURAL EN PETITS
MUNICIPIS comenta el següent :
Ningú no posa en dubte que, per als municipis
petits, el turisme rural suposa una important revivificació, tan econòmicament com socialment....
Santa Fe ha d’apostar per aquesta promoció
econòmica, i cal fer-ho amb decisió per una banda i
ben assessorats per l’altra.
Per aquests motius AISF presenta la següent
moció:
Punt únic.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona
un estudi sobre la viabilitat del turisme rural en el
municipi de Santa Fe, tenint en compte la oferta
existent, valorant la possibilitat d’incrementar-la i
estudiar la possibilitat d’oferir altres opcions relatives al lleure.

Butlletí Informatiu
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Intervencions
El senyor Jordi Rius explica que va arribar la informació de la Diputació de Barcelona, i com es tracta
d’una entitat que entén en el tema, sol·liciten aquest estudi, que no consta diners al municipi, que ha
funcionat en altres municipi, com diversos exemples
ho demostren, i que pot ser una eina de treball molt
important per al futur. Que, a més a més, pot servir
d’ajut a la única família que, en aquests moments,
regenta la única casa de turisme rural del municipi.
El senyor alcalde diu que quan se sap i es coneix la
realitat no cal fer polítiques de fum, i que si aquesta
família demana l’estudi ja se li farà. Recorda que hi
ha una “Ruta del vi i del cava” que cal potenciar i
l’Ajuntament ho vol fer.
El senyor Jordi Rius li pregunta si es compromet a
presentar aquest estudi en el proper ple ordinari.
El senyor Julià Martos diu que si la Diputació de
Barcelona ho fa en aquest període, aproven la
moció, que a veure si ho fa.
Votació
Sotmesa l’anterior moció a votació fou desestimada
per 4 vots en contra dels regidors del grup municipal
de CiU i 3 vots a favor dels regidors del grup municipal d’AISF.

h) Moció del grup municipal d’AISF sobre adhesió del municipi al Pacte Territorial de l’Alt
Penedès.- Es va donar lectura a la següent moció:
El Pacte Territorial de l’Alt Penedès és un instrument de concertació i programació territorial per al
desenvolupament local, que duen a terme les
administracions locals i supralocals de la comarca
juntament amb els agents socials i econòmics més
representatius de l’Alt Penedès.
Aquest Pacte es va signar l’any 2000 i l’Ajuntament
de Santa Fe no hi està adherit, per aquest motiu
AISF presenta la següent moció:
Punt únic.- Sol·licitar la adhesió del municipi de
Santa Fe del Penedès al Pacte Territorial de l’Alt
Penedès, a través de la Diputació de Barcelona que
te com a interlocutor a la comarca la Fundació Pro
Penedès o a través de la Generalitat de Catalunya
que te com a interlocutor a la comarca l’Ajuntament
de Vilafranca del Penedès.
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Intervencions
El senyor Jordi Rius diu que dels 27 municipis de
l’Alt Penedès ja hi ha 21 municipis adherits, i que,
per tant, és un bon moment per adherir-se. Explica
que existeixen una sèrie d’eixos estratègics que
miren més enllà del municipi, i dóna lectura a tots
els projectes que s’han desenvolupat al llarg de
l’any 2004. Que és una bona cosa, hi ha subvencions darrera i la majoria de municipis ja hi són.

Punt únic.– Convocar un concurs de cartells amb
motiu del XXV Aniversari de la Festa de l’Arròs de
Santa Fe.

El senyor alcalde li respon que es tracta de temes
molts genèrics, com per exemple “la cultura del vi”,
que no es pot entrar al temes per dues bandes, i
que preguntin al senyor Cuyàs doncs, de paraula,
l’Ajuntament ja havia manifestat la seva voluntat
d’adherir-se a aquest Pacte. Recorda que moltes
d’aquestes subvencions i d’aquests ajuts impliquen
que l’Ajuntament també hagi d’aportar diners, com
per exemple en el tema dels plans d’ocupació. A
pregunta de la senyora Josefa Manzanares,
assenyala que l’adhesió no suposa cap cost, però
que si es participa en algun d’aquests projectes
s’han d’aportar diners propis. Finalment, diu que a
vegades pensa que destinar diners públics a fer
aquests estudis és malbaratar aquests diners,
doncs hi ha un excés d’aquesta pràctica.

El senyor alcalde li respon que perquè sigui una
idea seva no s’ha de compartir necessàriament, i
que del tema de la Festa de l’11 de setembre ja s’ha
parlat prou i ha quedat clar.

El senyor Jordi Rius li pregunta si això significa que
els estudis no serveixen per a res.
Votació
Sotmesa l’anterior moció a votació fou desestimada
per 4 vots en contra dels regidors del grup municipal
de CiU i 3 vots a favor dels regidors del grup municipal d’AISF.

Intervencions
El senyor Jordi Rius assenyala que és un tema del
qual no s’ha parlat mai i per això l’equip de govern
ho podrà votar a favor, doncs el 25è. aniversari de
la Festa bé que s’ho val.

El senyor Raimon Olivella pregunta si en el cas que
el seu grup els oferís una subvenció de 200.000,00’euros, també la votarien en contra.
Votació
Sotmesa l’anterior moció a votació fou desestimada
per 4 vots en contra dels regidors del grup municipal
de CiU i 3 vots a favor dels regidors del grup municipal d’AISF.

j) Moció del grup municipal d’AISF sobre la condemna de tot tipus de violència al municipi.- Es
va donar lectura a la següent moció:
Davant els fets ocorreguts a mitjans d’octubre de
2004, on una gran majoria de veïns i veïnes de
Santa Fe que surten al llistin telefònic han rebut una
carta anònima criticant el nostre poble, el Grup
AISF, per tal que fets com aquests no tornin a passar mai més a Santa Fe, es veu amb l’obligació de
presentar aquesta moció:

i) Moció del grup municipal d’AISF sobre convocatòria d’un concurs de cartells amb motiu del 1.- Condemnar enèrgicament tot tipus de violència,
XXVè. aniversari de la Festa de l’arròs de Santa ja sigui contra el nostre municipi, les nostres autoritats o qualsevol dels veïns i veïnes del poble.
Fe.- Es va donar lectura a la següent moció:
El proper 11 de setembre de 2005 es celebrarà el
XXV Aniversari de la Festa de l’Arròs de Santa Fe,
una de les festes més emblemàtiques del nostre
calendari.

2.- Rebutjar el suport de qualsevol persona o grup
que utilitzi qualsevol tipus de violència, deixant constància que aquesta, no es una bona via per tal de
millorar la nostra convivència.

Per aquest motiu cal donar un caràcter especial a
aquest esdeveniment i per això AISF presenta la
següent moció:

Intervencions
El senyor Jordi Rius recorda que aquesta moció es
va tractar d’incorporar per urgència en el darrer ple
ordinari i no es va admetre. Que van demanar l’empara del president del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, senyor Lluís Valls, i del president comar-
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cal de CiU, senyor Raimon Gusi, i els van dir que si
es retirava el tercer punt de la moció la votarien a
favor (en referència l’equip de govern), arran de les
converses mantingudes amb el senyor alcalde.

per 4 vots en contra dels regidors del grup municipal
de CiU i 3 vots a favor dels regidors del grup municipal d’AISF.

El senyor alcalde diu que hi ha moltes maneres de
criticar un poble, i que el grup d’AISF pot ser criticat
per la forma d’exercir l’oposició, i que aquesta crítica s’ha d’acceptar. Que no considerava que els regidors ni els membres d’AISF s’hagin sentit tant amenaçats, i que s’extrapolava excepcionalment el contingut d’una carta. Afegeix que, tant amb el senyor
Valls com amb el senyor Gusi, es poden expressar
opinions personals, però que l’equip de govern ja es
va pronunciar de forma clara contra qualsevol tipus
de violència amb independència d’aquesta carta
anònima. Per acabar, recorda que abans de les passades Eleccions Municipals, va ser destrossada la
vinya d’un veí, i que, tot i els comentaris d’alguna
persona que es jactava de ser capaç de fer-ho,
propera al seu grup, AISF no va fer cap mena de
condemna.

k) Moció del grup municipal d’AISF sobre la
instal·lació d’enllumenat públic a les masies del
municipi.- Es va donar lectura a la següent moció:

El senyor Rius insisteix que la gent d’AISF va rebre
violència.
A continuació, el senyor alcalde acusa al senyor
Rius de dir-li que tenia una mort sobre les seves
esquenes.
El senyor Rius diu que quan el senyor alcalde era
regidor de l’Ajuntament de Subirats, formant part
d’un grup de l’oposició, un regidor de l’equip de govern, del grup de CiU, es va penjar al no poder
suportar la pressió exercida per l’oposició.
El senyor alcalde acusa al senyor Rius d’exercir la
violència verbal, ja no només pel cas anterior, sinó
per altres, com per exemple amenaçar amb que
l’Ajuntament deixaria de rebre subvencions si no
complia amb una sèrie de prescripcions.

La difusió i coneixement de les energies renovables
ha de ser un dels eixos principals en el projecte
d’enllumenat públic que s’està realitzant per part
d’aquest Ajuntament. Per tal d’incloure dintre del
projecte una part destinada a aquest tipus d’enllumenat, especialment recomanable per zones com
masies o punts allunyats del poble, AISF presenta la
següent moció:
Punt únic.- Sol·licitar a la empresa SOLARING –
SOLAR INGENIERIA 2000 S.A. – que és la mateixa
que realitzarà el projecte de la planta fotovoltàica,
un estudi sobre viabilitat i costos per tal de dotar
d’enllumenat públic a les masies del municipi amb el
model de Farola Autònoma fotovoltàica FAF02L.
Intervencions
El senyor Jordi Rius diu que és una cosa que no
costarà res al municipi i que valdria la pena fer-ho,
doncs les masies són el punt negre de l’enllumenat
públic de Santa Fe. Es tracta de cobrir els accessos
i aquest tècnic ens ha de dir quants punts de llum
ens farien falta i els costos de la instal·lació.
El senyor alcalde li respon que el projecte d’enllumenat públic s’està fent, i segurament ens
quedarem curts. Quan s’hagi de fer aquesta
actuació o quan es consideri oportú fer-la, ja es
demanarà el pressupost, que ara no era el moment,
i que quan es pugui arribar a tot arreu es podrà fer.

Per complir amb la llei, li respon el senyor Rius, i li
pregunta si complirà amb la paraula donada al senyor Valls i al senyor Gusi.

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

Per acabar, el senyor alcalde torna a acusar al
senyor Rius d’exercir la violència verbal amb gravíssimes acusacions a l’Ajuntament i a la seva persona.

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

Votació
Sotmesa l’anterior moció a votació fou desestimada
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Primera.- El senyor Julià Martos pregunta al senyor
Jordi Rius si el grup d’AISF s’ha plantejat rectificar
el que va publicar en el seu butlletí sobre que
l’Ajuntament ha perdut 12.000,00’- euros per no
haver sol·licitat un ajut de la Caixa de Crèdit a la
Diputació.

A continuació, s’entra en una discussió sobre
aquests abocaments, sobre els de la Barberana,
sobre el Guarda de Camp, sobre la denúncia a
l’ACA i la resposta d’aquest organisme, amb intervenció de diferents regidors.

El senyor Jordi Rius li respon que s’han perdut
inversions per valor de 12.000,00’- euros. El senyor
Julià Martos diu que això no és el que es diu al butlletí. A pregunta del senyor Martos, la senyora
Josefa Manzanares reconeix que es tracta d’un
préstec; i el senyor Martos lamenta que enlloc es
digui que es tracta d’un préstec que s’ha de tornar.
Finalment, el senyor Jordi Rius diu que no rectificaran res i que si en el pressupost d’enguany es
preveuen 24.000,00’- euros, es posaran a la par.

Tercera.- La senyora Josefa Manzanares pregunta
al senyor Manuel Robles, regidor de Cultura, si va
participar en una jornada de treball sobre l’acció cultural als petits municipis, organitzada per la
Diputació de Barcelona.

El senyor Julià Martos assenyala que el grup d’AISF
té una gran virtut, i és seguir el “ja l’hem dita, defensat tu ...”, i que això és publicitat enganyosa.

Segona.- El senyor alcalde pregunta al senyor
Jordi Rius, com a portaveu del grup d’AISF, si continuen mantenint que l’Ajuntament de Santa Fe
depèn de l’aigua de la Granada, tal com s’ha manifestat públicament en més d’una ocasió.
Li respon el senyor Rius que ho estant mirant, tot i
que ell de moment no té cap dubte.
El senyor alcalde acusa a AISF de violència verbal,
així com de no fer cas a les explicacions que sobre
el tema van donar, en primer lloc, un administratiu
de la corporació en un ple, i després la pròpia
Mancomunitat Penedès Garraf a través d’un escrit, i
això és manipular la veritat.
El senyor Raimon Olivella diu que el que manipula
és l’equip de govern, com per exemple en el tema
de l’abocament de terres a la riera.
El senyor alcalde respon que va ser l’oposició qui va
fer sortir en diferents mitjans de comunicació que a
Santa Fe s’estaven fent abocaments il·legals en
varis llocs.
El senyor Rius apunta que és una vergonya que un
membre de l’equip de govern autoritzés els abocaments.

El senyor Robles respon que no.

Quarta.- El senyor Raimon Olivella pregunta al
senyor Joan Lloret, com a regidor d’Urbanisme,
quan s’arreglaran els sots del carrer Major que
s’han produït amb motiu de les obres d’urbanització
del carrer de l’Era.
El senyor Lloret diu que avui mateix s’ha parlat amb
l’empresa i que ho té previst de fer.
El senyor Olivella demana que també es repari un
petit clot que hi ha al camí de la Plana.

Cinquena.- El senyor Jordi Rius pregunta al senyor
alcalde si els serveis tècnics han informat sobre el
pressupost per reparar les esquerdes produïdes en
l’edifici de la Pellissa.
El senyor alcalde respon que s’ha fet i que s’ha
acceptat el pressupost.

Sisena.- La senyora Josefa Manzanares pregunta
al senyor Julià Martos, regidor de Joventut, si se
sap res sobre la unificació dels dos serveis de
joventut comarcals: SIAJ i DINAMO, que s’havia
parlat en una sessió anterior.
El senyor Martos diu que no se sap res.

Setena.- El senyor Raimon Olivella pregunta al
senyor alcalde sobre les queixes d’alguns veïns per
les molèsties provocades pels trets dels caçadors.
El senyor alcalde assenyala que ja s’ha parlat amb
els responsables i que s’intentaran evitar.
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Vuitena.- El senyor Jordi Rius fa un prec al senyor
Julià Martos, com a responsable de la web municipal, demanant que s’actualitzi aquesta, doncs des
de la seva creació només s’ha actualitzat dues vegades i això fa molt lleig. Al mateix temps, ofereix
idees.
El senyor Martos diu que ha de parlar amb el
responsable tècnic del seu manteniment i actualització.

Novena.- La senyora Josefa Manzanares pregunta
al senyor alcalde si hi ha alguna data prevista per a
la posta en funcionament del nou Consultori Mèdic
municipal.

“Tot Santa Fe”

El senyor Jordi Rius apunta que això si que es
podria fer amb la mateixa Caixa Penedès, que no és
tant difícil.

Tretzena.- El senyor Raimon Olivella pregunta al
senyor Joan Lloret, regidor d’Urbanisme, si una
resposta efectuada per escrit a una pregunta seva,
on deia que les obres del carrer de l’Era estaven ja
acabades era un error o una confusió.
El senyor Lloret li respon que l’obra en si està
acabada, tot i que s’hagin de fer algunes reparacions.

Catorzena.- El senyor Jordi Rius pregunta al
senyor Julià Martos perquè no s’ha creat la
Comissió d’Entitats prevista en la normativa municipal d’usos dels espais municipals del Centre Cívic.

Li respon el senyor alcalde que no.

Desena.- El senyor Raimon Olivella pregunta al
senyor Joan Lloret, regidor de Serveis, si es podria
col·locar un rètol indicatiu del carrer de la Riera.
El senyor Lloret li respon que ja existeix a la façana
de les caves Forns Raventós, a l’inici del carrer.

Onzena.- El senyor Jordi Rius recorda que en la
sessió ordinària del 28 de gener de 2004 es va demanar un informe a l’arquitecte municipal sobre la
legalitat o no de les obres efectuades al carrer de la
Riera, 12 bis., prec fet al regidor responsable Joan
Lloret. I pregunta al senyor Julià Martos si agafa el
compromís personal de que es faci abans de la
propera sessió ordinària, doncs el problema segueix
sense solucionar-se.

El senyor Martos respon que no ha tingut temps,
que per qüestions professionals li ha estat impossible posar-la en funcionament.
El senyor Rius li pregunta si s’ha previst algun ús
continuat per a la sala polivalent del Centre Cívic,
que també preveu la normativa.
El senyor Martos recorda que durant molt de temps
hi ha hagut un billar en aquella sala.

Quinzena.- La senyor Josefa Manzanares pregunta
al senyor Manuel Robles, regidor de Cultura, pel
calendari d’activitats previst enguany per al “Quixot
de Santa Fe”.

El senyor Martos li respon que ell qui és per agafar
aquest compromís, que no li correspon fer-ho.

El senyor Robles respon que encara no se sap, que
s’està elaborant.

Dotzena.- La senyora Josefa Manzanares demana
al senyor Manuel Robles, regidor de Serveis, si és
possible que consti la lectura del consum d’aigua en
els rebuts que arriben als veïns.

Setzena.- El senyor Jordi Rius pregunta al senyor
alcalde si s’ha fet res en relació a la moció aprovada en un ple passat, demanant un estudi per millorar la senyal de televisió en el municipi.

Li respon el senyor Robles que en el programa actual de Caixa Penedès que s’utilitza per confeccionar
els rebuts no és possible fer-ho.

El senyor alcalde diu que no.
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Dissetena.- El senyor Raimon Olivella pregunta al
senyor alcalde sobre la consulta popular pel nom de
la plaça del Centre Cívic, també aprovada en una
sessió anterior.
El senyor alcalde assenyala que es farà quan es
consideri oportú.

Divuitena.- El senyor Jordi Rius pregunta al senyor
alcalde sobre un decret enviat al senyor Santi
Esclasans, i si s’ha complert el requeriment.
El senyor alcalde explica que era una consulta tècnica, que per això s’ha fet, sobre unes obres de
reposició d’una tanca, i que si s’havia complert.

Dinovena.- El senyor Jordi Rius pregunta al senyor
alcalde que com queden les entrades i sortides de
Santa Fe per la C-15 en el projecte previst, els
accessos a Baldús i a Cigravi.
El senyor alcalde assenyala que es va explicar en
una reunió informativa i que també surt en un butlletí municipal, i la informació està treta d’un estudi
previ. Diu que hi haurà un accés paral·lel a la C-15,
direcció Vilafranca, i a l’altre cantó es construirà un
pont que travessarà des del camí del Pont.

Vintena.- El senyor Raimon Olivella pregunta al
senyor alcalde que quan es faran les obres de la
primera fase de la Zona dels Pins, ja que s’havia dit
que es farien el mes de desembre passat.
El senyor alcalde respon que es faran dins de l’any
2005, que el mes de desembre passat es va confeccionar el projecte tècnic.

“Tot Santa Fe”

2005, 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, i amb les següents esmenes a
petició del senyor Julià Martos.
A l’apartat de “precs i preguntes”, a la primera pregunta, al final de tot, on diu: “... que això és enganyar”, ha de dir: “... que això és publicitat
enganyosa”. A la catorzena pregunta, on diu: “...,
que per qüestions personals”, ha de dir: “..., que per
qüestions professionals”.
Finalment, i pel que fa a aquesta mateixa pregunta,
aclareix que la seva resposta sobre l’existència d’un
billar es deu a un comentari anterior que es va fer
sobre un sofà, ja que sinó manca de tot sentit.

2.- APROVACIO PRESSUPOST MUNICIPAL
UNIC, BASES D’EXECUCIO I PLANTILLA DE
PERSONAL PER A L’EXERCICI 2005.- 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 2005, 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.

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
DEL DIA 10 DE MARÇ DE 2005

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’ordinària del dia 19 de gener de
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A) PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris d’habilitació nacional.
Un secretari-interventor, grup B (en conveni d’assistència amb la Diputació de Barcelona).

ESTAT D’INGRESSOS
A) Operacions corrents
Capítol
1.- Impostos directes ....................
2.- Impostos indirectes ..................
3.- Taxes i altres ingressos ...........
4.- Transferències corrents ...........
5.- Ingressos patrimonials .............

Euros
65.000,00
20.000,00
47.000,00
91.400,00
1.000,00

B) Operacions de capital
Capítol
6.- Alienació d’inversions reals
7.- Transferències de capital .........
8.- Actius financers .......................
9.- Passius financers .....................
Suma

Euros
195.581,99
57.518,01
477.500,00

ESTAT DE DESPESES
A) Operacions corrents
Capítol
1.2.3.4.-

Euros

Despeses de personal .....................
100.000,00
Despeses en béns corrents i serveis..
99.400,00
Despeses financeres ......................
1.800,00
Transferències corrents.................
12.200,00

Escala d’Administració Especial. Subescala de
Serveis
Especials. Classe: personal d’oficis
Un operari de serveis, grup E, CD. nivell 16
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).

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, 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.

B) Operacions de capital
Capítol
6.7.8.9.-

Euros

Inversions reals ................................
Transferències de capital .................
Actius financers ................................
Passius financers .............................

Suma

253.100,00
11.000,00

477.500,00

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:
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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 Julià Martos assenyala que el pressupost
d’enguany és una continuïtat dels pressupostos
d’exercicis anteriors, sense grans canvis ni variacions. El senyor alcalde afegeix que aquestes
poques variacions, a més a més, corresponen a les
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inversions previstes per a l’exercici, el finançament
de les quals s’acaba de cobrir amb crèdit a llarg termini. Informa que alguns dels serveis de la
Mancomunitat Penedès-Garraf surten a cost 0, gràcies a l’acord plenari pel qual s’aprovà destinar la
part del Fons de Cooperació Local de Catalunya
destinada a serveis supramunicipals. Finalment,
que el capítol d’ingressos s’espera cobrir, en especial, el concepte destinat a Impost sobre construccions.

projecte de cooperació a Laos.

El senyor Jordi Rius lamenta que enguany no
s’hagi produït la reunió informativa prèvia que va
tenir lloc l’any passat, i que, en conseqüència, tampoc s’hagin recollit algunes propostes seves ja
plantejades l’exercici anterior (camí de les Costes,
badens i miralls, etc.). Com a positiu, l’alta en el
servei Pro-domicili, així com l’increment de la previsió de les subvencions procedents de la
Generalitat de Catalunya en més de 8.000,00’euros. Pel que fa al capítol de despeses, pregunta a
que es deu l’augment de la partida de personal
laboral de la Llar d’infant, destaca que s’ha previst la
partida per pagar al senyor alcalde, lamenta que la
despesa en cultura quedi, pràcticament, igual, i suggereix que l’import de la partida destinada a la televisió de la Granada, que s’ha suprimit, es destini a
activitats i despeses culturals. Per acabar, demana
una reunió prèvia l’any vinent a fi d’intentar incorporar algunes propostes seves, i anuncia el vot en
contra del seu grup ja que, tot i ser conscients que
no es poden fer grans maniobres amb els recursos
actuals, no han pogut participar en la seva confecció.
El senyor J. Martos li respon que no hi ha clima
d’entesa mentre es continuïn mantenint algunes
inexactituds, com el tema de la pèrdua de
12.000,00’- euros per part de l’Ajuntament. El senyor alcalde insisteix en aquest tema i els insta a rectificar. Desmenteix que l’aportació en cultura sigui
minsa o insuficient, a l’igual que en educació, i l’import per habitant en aquests temes és dels mes alts
de la comarca, i que només amb les subvencions al
CCR i a l’Escola ja s’està fent un gran esforç.
Seguidament, nega rotundament que el servei Prodomicili s’hagi incorporat en el pressupost gràcies a
la seva gestió, i diu que si no rectifica està caient en
falsedat. Per acabar, recorda que el pressupost és
una eina de treball diària que es pot modificar al llar
de l’any, i proposa que l’aportació municipal prevista
per a ajudes al tercer mon, en la seva totalitat o en
part, es destini a una ONG de recent creació que té
la seva seu al municipi, i que està desenvolupant un

Redactat per part dels serveis tècnics municipals, el
projecte tècnic titulat Ordenació paisatgística “Els
Pins”, amb un pressupost de contracte de 25.904,01
euros, pel que fa a la primera fase, i de 48.294,15
euros, pel que fa a la segona fase, i que té per
objecte la urbanització de la zona dels Pins d’aquest municipi, en dues fases, amb la construcció d’un
mur de contenció, pavimentació, ajardinament i
dotació de serveis.
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Votació
Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada
per 4 vots a favor dels regidors del grup municipal
de CiU, i 3 vots en contra del grup municipal d’AISF.
3.APROVACIO
INICIAL
PROJECTE
ORDENACIÓ PAISATGÍSTICA “ELS PINS”.- Es va
donar lectura a la següent proposta de resolució:

El projecte conté la documentació mínima exigida
per l’article 235-1 del Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril: memòria, pressupost, plec de condicions i plànols; i també inclou
l’estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist el que disposa l’article 235-2 i 3, abans esmentat, així com els articles 36 a 41 del Reglament
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya (ROAS).
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
1r.) Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària
d’aquest
municipi
titulat
ORDENACIÓ
PAISATGÍSTICA “ELS PINS”, redactat pels serveis
tècnics municipals, amb un pressupost total de contracte 74.198,16’- EUR.
2n.) Sotmetre’l a informació pública per un termini
de 30 dies, com a mínim, mitjançant la publicació
dels corresponents anuncis en els butlletins oficials:
BOP de Barcelona i DOGC, a efectes del seu examen i formulació de possibles al·legacions.
Transcorregut aquest termini sense haver-se formulat cap, el projecte s’entendrà aprovat definitivament
sense necessitat de nou acord.

Número 25

Juny’2005

Pàgina 22

© Copyright de l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès 2005

Ajuntament de Santa Fe del Penedès

“Tot Santa Fe”

3r.) Publicar l’acord d’aprovació definitiva en els but- per 6 vots a favor (quatre dels regidors de CiU i dos
lletins oficials: BOP de Barcelona i DOGC, en com- dels regidors d’AISF) i 1 abstenció del senyor
pliment del que disposa l’article 38.2 del ROAS, Raimon Olivella (AISF).
abans assenyalat.
Intervencions
El senyor Joan Lloret explica que la primera fase del
projecte aniria des de la darrera casa del carrer de
l’Era, on hi ha un mur de contenció, i des d’allà fer
un marge d’1,5 m. de pedra d’escullera, i omplint la
part de darrera amb tota la terra vegetal que faci
falta; a la part de darrera de “La Pallissa” fer tots els
desguassos. Per la segona fase quedaria l’enjardinament, l’enllumenat públic i el rec, el qual està per
decidir, tot i que en el projecte està previst inicialment per aspersors; i s’acabarien de fer tots els desguassos que quedessin pendents de fer de la
primera fase.
El senyor alcalde afegeix que s’ha volgut fer el projecte complet, tot i que la primera fase només
s’executarà per la part subvencionada, incloent-hi
els honoraris de direcció.

4.ACCEPTACIÓ
SUBVENCIÓ
“XARXA
BARCELONA – MUNICIPIS DE QUALITAT” PER
A L’ACTUACIÓ “REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ
CEMENTIRI”.- Es va donar lectura a la següent proposta de resolució:
La Diputació de Barcelona, mitjançant decret del
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge, de data 15 de febrer de
2005, ha acordat l’atorgament d’una subvenció a
aquest Ajuntament en el marc del Protocol General
“Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat” per a l’any
2005.
D’acord amb les instruccions dictades, les subvencions han de ser acceptades de forma expressa per
l’òrgan competent de la corporació.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:

El senyor Jordi Rius lamenta que no s’hagi pogut
elaborar un projecte consensuat, doncs al seu grup
li hagués agradat. Diu que els temes tècnics ja els
ha comentat amb l’arquitecte municipal, redactor del
projecte, com per exemple les aigües que van a
parar al camí del Pont, que allà queden, i caldria fer
alguna actuació en aquella cuneta ja que es traurien
les aigües de dalt però quedarien baix. Així mateix,
que l’accés per pujar a casa del senyor Pau Velasco
quedarà al descobert, i s’hauria de fer alguna tanca
de tipus natural amb arbustos per preservar la intimitat d’aquell habitatge. Finalment, pel que fa a la
segona fase del projecte, on s’han de fer els desguassos a la part de dalt, també s’hauria de fer alguna actuació, doncs s’evacuaran aigües darrera de la
barbacoa i en altres llocs que ja estan molt malmesos, com el mur que mira cap a Montserrat, que sinó
es fa res s’anirà descarnant..

1r.) Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació
de Barcelona en el marc del Protocol General
“Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat” per a l’any
2005, que tot seguit s’indica:

El senyor Joan Lloret diu que coneix perfectament
per on baixen les aigües doncs són els mateixos
llocs per on han baixat tota la vida, i faran menys
mal si baixen canalitzades. Que quan a la part de
baix es faci l’actuació prevista a les Normes subsidiàries, llavors s’hauran de canalitzar les aigües.

Intervencions
El senyor alcalde assenyala que l’actuació total prevista, aprovada l’any passat, puja uns 6.000,00’euros.

Votació
Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada
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Codi subvenció: 05/X/17864
Ens local: Ajuntament de Santa Fe del Penedès
Actuació: REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ CEMENTIRI
Tipus de suport: Suport econòmic
Import subvenció: 3.500,00’- euros
Servei gestor: Oficina Tècnica de Cooperació
2n.) Trametre certificat del present acord, juntament
amb la resta de la documentació justificativa de la
despesa, a l’Oficina Tècnica de Cooperació de la
Diputació de Barcelona per tal de percebre l’import
de la subvenció atorgada.

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

Número 25

Juny’2005

Pàgina 23

© Copyright de l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès 2005

Ajuntament de Santa Fe del Penedès

“Tot Santa Fe”

5.ACCEPTACIÓ
SUBVENCIÓ
“XARXA
BARCELONA – MUNICIPIS DE QUALITAT” PER Votació
A L’ACTUACIÓ “URBANITZACIÓ DEL CARRER Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada
DE L’ERA”.- Es va donar lectura a la següent pro- per unanimitat.
posta de resolució:
La Diputació de Barcelona, mitjançant decret del
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge, de data 15 de febrer de
2005, ha acordat l’atorgament d’una subvenció a
aquest Ajuntament en el marc del Protocol General
“Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat” per a l’any
2005.
D’acord amb les instruccions dictades, les subvencions han de ser acceptades de forma expressa per
l’òrgan competent de la corporació.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
1r.) Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació
de Barcelona en el marc del Protocol General
“Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat” per a l’any
2005, que tot seguit s’indica:
Codi subvenció: 05/X/17865
Ens local: Ajuntament de Santa Fe del Penedès
Actuació: URBANITZACIÓ DEL CARRER DE
L’ERA
Tipus de suport: Suport econòmic
Import subvenció: 4.000,00’- euros
Servei gestor: Oficina Tècnica de Cooperació
2n.) Trametre certificat del present acord, juntament
amb la resta de la documentació justificativa de la
despesa, a l’Oficina Tècnica de Cooperació de la
Diputació de Barcelona per tal de percebre l’import
de la subvenció atorgada.
Intervencions
El senyor alcalde recorda que quan es van fer les
obres ja es va valorar fer aquesta aportació de
4.000,00’- euros que ha servit per disminuir l’import
a pagar pels veïns en concepte de contribucions
especials, i que com ja es va dir, aquesta reducció
serà aplicada en el tercer i darrer pagament de la
quota.

6.- APROVACIO COMPTE DE LA GESTIÓ
RECAPTATÒRIA DE L’OGT DE LA DIPUTACIO
DE BARCELONA, EXERCICI 2004.- Es va donar
lectura a la següent proposta de resolució:
Presentada per part de l’Organisme de Gestió
Tributària (en endavant, OGT) de la Diputació de
Barcelona, Unitat de Recaptació de Vilafranca del
Penedès, el Compte de la gestió recaptatòria efectuada durant l’exercici 2004, corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés
directe, així com les certificacions de descobert de
tributs i preus públics liquidats per aquest
Ajuntament.
Havent-se verificat que els ingressos que es
reflecteixen en el compte coincideixen amb els fons
transferits a l’Ajuntament i comprovat que l’aplicació
de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a favor de l’organisme recaptador s’ha
practicat correctament.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
1r.) Aprovar el Compte de la gestió recaptatòria
efectuada per l’OGT de la Diputació de Barcelona
durant l’exercici 2004, corresponent a l’Ajuntament
de Santa Fe del Penedès.
2n.) Comunicar a l’OGT de la Diputació de
Barcelona l’aprovació de l’esmentat compte als
efectes oportuns.
Votació
Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada
per unanimitat.

7.APROVACIÓ
FACTURA
OBRES
“URBANITZACIÓ DEL CARRER DE L’ERA”.- Es
va donar lectura a la següent proposta de resolució:
Presentada per l’empresa adjudicatària PROARTESA, SL. la factura corresponent als treballs relatius
al projecte titulat URBANITZACIÓ DEL CARRER
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DE L’ERA, per un import total de 25.349,07 euros, i
que coincideix amb el pressupost d’adjudicació.
Vist el certificat final de direcció facultativa de les
obres emès pel director d’aquestes, l’arquitecte
Josep Vendrell Raventós.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
1r.) Aprovar la factura corresponent a les obres relatives al projecte URBANITZACIÓ DEL CARRER
DE L’ERA, abans descrita.
2n.) Aplicar la despesa amb càrrec a la partida
511/601.00 del pressupost municipal vigent.
Intervencions
El senyor alcalde diu que han estat unes obres complexes, que han ocasionat molèsties als veïns, però
que s’ha mirat de fer de la millor forma possible,
esmenant les deficiències sorgides.

“Tot Santa Fe”

Votació
Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada
per 4 vots a favor dels regidors del grup municipal
de CiU, i 3 vots en contra del grup municipal d’AISF.

8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU DE
REBUIG A LA INSTAL·LACIÓ DE DUES
PRESONS A L’ALT PENEDÈS.- Es va donar lectura a la següent moció del grup municipal de CiU:
Atès que aquests darrers dies, la premsa ha informat de la possibilitat que el Departament de Justícia
construeixi dues presons a l’Alt Penedès, una a
Sant Llorenç d’Hortons i una altra a La Granada.
Atès que el propi govern de la Generalitat reconeix,
en el seu Decret 335/2004, de 20 de juliol, que la
implantació d’un equipament penitenciari comporta
una repercussió per a les àrees territorials i la
població afectades i, en virtut d’això, regula una
sèrie de possibles contraprestacions econòmiques.
Atès que les necessitats bàsiques de qualsevol
població i/o comarca no poden estar subjectes a la
instal·lació o no d’un equipament d’aquest tipus,
sinó que han de ser contemplades en el pressupost
d’inversions de la Generalitat de Catalunya, pressupost que enguany pel que fa a l’Alt Penedès només
representava el 0,5% del total, amb una disminució,
respecte del pressupost d’inversions del 54%.

El senyor Jordi Rius adverteix que si es fa la recepció de les obres i es paga la factura, malament rai,
ja no es podrà arreglar res. Recorda que en el ple
de gener ja va advertir de l’existència d’un clot al
carrer Major, produït com a conseqüència d’aquestes obres, que encara està per arreglar, i assenyala
que l’Ajuntament s’hauria de plantejar el reasfaltat
del carrer Major i de la plaça Catalunya, doncs han
quedat molt malmesos i bruts després de les obres.
Diu que el tub de telèfon ha quedat vist, i que el
paviment del carrer, a banda i banda, en algun punt
no ha quedat lligat. Per tot el qual , proposa deixar
l’aprovació sobre la taula, i que l’arquitecte municipal faci un informe sobre tots aquests temes, els valori, i s’obligui a PROARTESA a arreglar-los, i si no
ho volen fer es descompta de la factura i punt.

Atès que, d’acord amb el Pla Director
d’Equipaments Penitenciaris (2004-2010) “les
regions o vegueries amb més densitat demogràfica
han de disposar d’equipaments penitenciaris que
puguin atendre a les necessitats locals i, en la
mesura del possible, a les necessitats generals del
sistema penitenciari”.

El senyor alcalde li respon que si haguessin fet cas
a les seves propostes aquesta obra estaria encara
per fer. I assumeix plenament la responsabilitat de
que això s’arreglarà, però sense que ningú marqui
el calendari.

Atès que la instal·lació d’aquest tipus d’infraestructures, d’acord amb aquest mateix Pla, s’ha de fer en
indrets que possibilitin utilitzar vies ràpides i itineraris alternatius i que això podria comportar la necessitat d’executar el IV Cinturó a la nostra comarca.

El senyor Joan Lloret recorda que, segons
PROARTESA, aquell clot està ocasionat per les
obres de FECSA, tot i que ell considera que és
d’una claveguera, però la qüestió és que no es
posen d’acord, encara que, de totes formes, el clot
es taparà.

Atès que l’Alt Penedès és la comarca amb menys
nombre d’habitants de les que conformen l’anomenada Regió I.
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Atès, a més, que actualment està en marxa la
redacció del Pla Director de l’Alt Penedès i de l’estudi per a la preservació del seu paisatge.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent acord:

“Tot Santa Fe”

Abans d’acabar la sessió, el senyor alcalde recorda
que ara fa un any, tots ens manifestàvem en silenci
per uns fets que mai s’haurien d’haver produït, i
destaca la solidaritat expressada en aquells
moments pels veïns de Santa Fe i pels grups municipals del consistori.

1r.) Expressar el seu rebuig a la instal·lació
d’equipaments penitenciaris a la comarca de l’Alt
Penedès.

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE
2n.) Instar el Departament de Justícia de la MUNICIPAL DEL DIA 17 DE MARÇ DE 2005
Generalitat de Catalunya a ser coherent amb els criteris de localització d’aquest tipus de centres,
criteris recollits en el seu propi Pla Director
d’Equipaments Penitenciaris i als quals la realitat de
l’Alt Penedès no s’adequa.
3r.) Instar el Govern de la Generalitat a incrementar
el pressupost d’inversions a la comarca de l’Alt
Penedès, sense condicionar-lo a la instal·lació
d’equipaments penitenciaris.
4t.) Instar, així mateix, el Govern de la Generalitat
per tal que les futures infrastructures i obres que
s’hagin d’executar a l’Alt Penedès tinguin com a
marc de referència el futur Pla Director de l’Alt
Penedès i les conclusions de l’estudi paisatgístic
d’aquesta comarca.
5è.) Donar trasllat d’aquest acord als departaments
de Justícia i de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, així com als Grups Parlamentaris del
Parlament de Catalunya.
Intervencions
El senyor alcalde diu que es va avançar el tema en
la reunió informativa celebrada amb els veïns.
Considera que com a municipi veí i com a comarca,
Santa Fe té quelcom a dir i s’ha de posicionar sobre
la instal·lació d’aquest equipament i rebutjar que la
instal·lació d’una presó suposi tot un seguit de compensacions en inversions que haurien de venir per
altres vies.

A Santa Fe del Penedès, essent les 21,50 hores del
dia 17 de març de 2005, 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
urgent de primera convocatòria per tractar dels
assumptes previstos a l’ordre del dia.
Hi són presents els següents membres de la
Corporació: en JOAN LLORET MILÀ i en MANUEL
ROBLES JULIÀ, que juntament amb el senyor
alcalde formen part del grup municipal de CiU, i en
RAIMON OLIVELLA PASCUAL i na JOSEFA MANZANARES MANCHADO, que formen part del grup
municipal d’AISF; havent-hi, per tant, quòrum suficient. Van excusar la seva assistència els regidors
JULIÀ MARTOS BORREGA (CiU) i JORDI RIUS
COSIALLS (AISF). Són assistits del secretari-interventor de la corporació que subscriu, senyor Jaume
de Castro Castro.

1.- RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE
LA CONVOCATÒRIA.- En primer lloc, ha de ser ratificat 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. El senyor alcalde explica els
motius de la urgència, assenyalant que cal aprovar
El senyor Jordi Rius assenyala que es tracta d’una
el Pla Local de Joventut abans del proper divendres,
moció política i oportunista i que el seu grup s’abi que cal renovar l’operació de tresoreria abans del
stindrà.
proper primer d’abril, tenint en compte tots els dies
de festa que hi ha pel mig.
Votació
La urgència es ratificada per 3 vots a favor dels regiSotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada
dors del grup municipal de CiU i 2 vots en contra
per 4 vots a favor dels regidors del grup municipal
dels regidors del grup municipal d’AISF.
de CiU, i 3 abstencions del grup municipal d’AISF.
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2.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ
ANTERIOR.- Seguidament, fou aprovat per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió anterior,
corresponent a l’extraordinària del dia 10 de març
de 2005, 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.

Raimon Olivella, recorda que s’ha d’acabar de fer la
lloseta, la base de paviment necessària per col·locar
la plataforma protectora de cautxú o d’un material
similar, que ha suposat un cost important però que
calia fer.

3.ACCEPTACIÓ
SUBVENCIÓ
“XARXA
BARCELONA – MUNICIPIS DE QUALITAT” PER
A L’ACTUACIÓ “PARC INFANTIL”.- Es va donar
lectura a la següent proposta de resolució

4.- APROVACIO FORMALITZACIÓ OPERACIO
DE TRESORERIA.- Es va donar lectura a la
següent proposta de resolució

La Diputació de Barcelona, mitjançant decret del
seu president, de data 16 de febrer de 2005, ha
acordat l’atorgament d’una subvenció a aquest
Ajuntament en el marc del Protocol General “Xarxa
Barcelona - Municipis de Qualitat” per a l’any 2005.
D’acord amb les instruccions dictades, les subvencions han de ser acceptades de forma expressa per
l’òrgan competent de la corporació.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
1r.) Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació
de Barcelona en el marc del Protocol General
“Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat” per a l’any
2005, que tot seguit s’indica:

Codi subvenció: 05/X/17866
Ens local: Ajuntament de Santa Fe del Penedès
Actuació: PARC INFANTIL
Tipus de suport: Suport econòmic
Import subvenció: 9.881,28’- euros
Servei gestor: Oficina Tècnica de Cooperació
2n.) Trametre certificat del present acord, juntament
amb la resta de la documentació justificativa de la
despesa, a l’Oficina Tècnica de Cooperació de la
Diputació de Barcelona per tal de percebre l’import
de la subvenció atorgada.
Intervencions
El senyor alcalde explica que es tracta d’una intervenció ja feta l’any 2004, subvencionada al 100% i
que ara es tracta de fer els tràmits que pertoquen
per cobrar l’ajut atorgat. A pregunta del senyor
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Votació
Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada
per unanimitat.

Vist l’expedient tramitat per a la concertació d’una
operació de crèdit a curt termini (operació de tresoreria) que permeti fer front als pagaments ineludibles que ha de fer front la Corporació al llarg de l’exercici, en períodes de manca de liquiditat, sobre tot
a les inversions finançades mitjançant transferències de capital.
Vist el que disposen els articles 52 a 54 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals.
Atès que els ingressos liquidats per operacions corrents en la darrera liquidació pressupostària aprovada, corresponent a l’exercici 2003, sumen en total
211.248,15’- euros.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
1r.) Concertar amb Caixa Penedès, a través de
compte de crèdit formalitzat en pòlissa intervinguda,
una operació de crèdit a curt termini per import de
50.000,00’- EUR, amb les següents condicions
bàsiques:
- Tipus aplicable: Variable (Euribor + 0,30, a revisar
trimestralment)
- Comissió d’obertura: 0,25%
- No disposat: 0%
- Termini: un any
- Garantia: tributs locals ingressats en c/c. per
l’OGT.
2n.) Facultar el senyor alcalde perquè, en nom i representació de l’Ajuntament, formalitzi la corresponent pòlissa així com qualsevol altre document que
sigui necessari per a l’execució de l’acord adoptat.
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Intervencions
El senyor alcalde assenyala que ha estat el senyor
Julià Martos, avui absent, qui ha treballat més aquest tema amb els tècnics del Consell Comarcal, i que
tothom ha tingut molt poc temps per estudiar un
document bastant dens. Per aquest motiu, adquireix
dos compromisos: publicar en el butlletí municipal
Votació
Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada les línies bàsiques del Pla, i fer una sessió informativa per explicar-lo públicament, no sols als joves
per unanimitat.
sinó a tota la població en general. Espera que els
recursos destinats a joventut i els ajuts que arribin
5.- APROVACIÓ PLA LOCAL DE JOVENTUT DE siguin ben utilitzat i per a un bon ús. Comparteix la
SANTA FE DEL PENEDÈS 2005-2007.- Es va necessitat que els joves disposin d’un espai o d’un
local per reunir-se o trobar-se, i per això
donar lectura a la següent proposta de resolució:
l’Ajuntament posarà a la seva disposició els espais
El Pla Local de Joventut de Santa Fe del Penedès del Centre cívic amb el material existent, i tot i que
constitueix el document estratègic i programàtic de fora bo destinar una sala d’ús exclusiu, ara per ara
l’acció de l’Ajuntament en matèria de joventut, a les necessitats són de sales polivalents. Finalment,
través del Servei Local de Joventut, a desenvolupar desitja que hagi prou sintonia amb aquest projecte
que ells mateixos han ajudat a elaborar, i que es
entre els anys 2005 i 2007.
facin responsables dels espais i materials posats a
Aquest Pla estableix les línies d’actuació, finalitat, la seva disposició.
objectius generals i específics per desenvolupar
una política local de joventut única i coherent, coor- El senyor Raimon Olivella diu que, efectivament, es
dinada amb el projecte “Dinamo”, desplegat en tracta d’un Pla molt extens i que el seu grup ha
aquesta matèria pel Consell Comarcal de l’Alt hagut de fer un esforç important per examinar-lo
Penedès, i establint mecanismes per potenciar la mínimament. Apunta que és un Pla molt genèric,
que marca línies generals, poc específic, que
participació juvenil en l’àmbit local i comarcal.
reconeix les peculiaritats del municipi atenent el
Com sigui que aquest Pla és un instrument neces- nombre d’habitants, però que després aquesta realsari per tenir accés a les ajudes i subvencions que itat no es veu prou reflectida amb dos grups d’edat
anualment atorga la Secretaria General de Joventut molt marcats (un de 12 a 16 anys i un altre de més
de la Generalitat de Catalunya, destinats a projectes grans). Destaca que el Pla reconeix un retard de
que ajudin a assolir els objectius del Pla Nacional de deu anys en polítiques de joventut, i que recull
Joventut de Catalunya, i que ha de ser aprovat pel algunes queixes dels joves envers l’Ajuntament,
com en tema de festes o d’habitatge de lloguer. Per
Ple municipal.
acabar, assenyala que el local o l’espai de joves
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del hauria de reunir un mínim de característiques, a
banda del mobiliari i material, però, sobre tot, hauria
següent acord:
de ser d’ús exclusiu, no compartit, i s’haurien de fer1r.) Aprovar el Pla Local de Joventut de Santa Fe ne responsables, bàsicament, el grup dels més
del Penedès per als anys 2005-2007, elaborat per grans.
l’equip tècnic del Servei Comarcal de Joventut.
El senyor alcalde agraeix els comentaris sobre el
2n.) Notificar el present acord al Consell Comarcal Pla i les aportacions en sentit positiu, tot i que no les
pot compartir. Nega que no s’hagi treballat el tema
de l’Alt Penedès (Servei Comarcal de Joventut).
de joventut en aquests darrers anys, tot i que d’altra
forma, i posa en dubte el tema de l’exclusivitat de
l’espai ja que al seu entendre, en un poble tant petit,
3r.) Facultar el senyor alcalde per a la signatura de l’exclusivitat té un cost i hom no es pot permetre
qualsevol document que sigui necessari per a l’exe- aquest luxe, i per això des d’un principi s’ha intentat
compartir-ho tot.
cució del present acord.
Intervencions
El senyor alcalde informa que es tracta de la
mateixa operació que en el darrer exercici,
necessària per assumir la despesa de caixa i que es
paga per disponibilitat.
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El senyor Olivella insisteix que per al seu grup és
primordial que els joves disposin d’un local d’ús
exclusiu ja que sinó se’ls facilita se’l buscaran per
altres llocs.
Li respon el senyor alcalde que es pot buscar una
solució temporal i que els tècnics del Consell
Comarcal poden ajudar i assessorar al respecte,
però que, ara per ara, els espais són els que són, i
es tracta de sales polivalents que han de compartir
tots els ciutadans i totes les ciutadanes de Santa Fe,
a l’igual que els ordinadors de dalt, però que l’important és que no quedin sense espai els joves.
Finalment, i pel que fa al tema de l’habitatge de
lloguer, diu que a Santa Fe és impensable, a més a
més les NSPU no contemplen la possibilitat de fer
pisos, doncs no creu que ningú vulgui pagar un
lloguer de 100.000’- ptes. per anar a viure al costat
de casa seva ...
El senyor Olivella li recorda que el seu grup si que
va plantejar la possibilitat que es contemplessin
habitatges de lloguer al planejament. I per tancar el
tema demana el compromís de l’equip de govern
perquè els joves disposin d’una sala d’ús exclusiu,
doncs considera que hi ha lloc. La senyora Josefa
Manzanares apunta la sala polivalent de
l’Ajuntament, encara que el seu grup s’hagi de
quedar sense aquest espai.

“Tot Santa Fe”

forma literal, a reserva de l’aprovació de l’acta:
4.- APROVACIO FORMALITZACIÓ OPERACIO
DE TRESORERIA.- Es va donar lectura a la
següent proposta de resolució
Vist l’expedient tramitat per a la concertació d’una
operació de crèdit a curt termini (operació de tresoreria) que permeti fer front als pagaments ineludibles que ha de fer front la Corporació al llarg de l’exercici, en períodes de manca de liquiditat, sobre tot
a les inversions finançades mitjançant transferències de capital.
Vist el que disposen els articles 52 a 54 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals.
Atès que els ingressos liquidats per operacions corrents en la darrera liquidació pressupostària aprovada, corresponent a l’exercici 2003, sumen en total
211.248,15’- euros.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
1r.) Concertar amb Caixa Penedès, a través de
compte de crèdit formalitzat en pòlissa intervinguda,
una operació de crèdit a curt termini per import de
50.000,00’- EUR, amb les següents condicions
bàsiques:

El senyor alcalde assenyala que és un objectiu del
Pla que s’ha d’intentar aconseguir, però que no es
pot tenir tot de cop i els actuals espais del Centre
cívic estant pensats per a un ús polivalent i compar- - Tipus aplicable: Variable (Euribor + 0,30, a revisar
trimestralment)
tit.
- Comissió d’obertura: 0,25%
- No disposat: 0%
Votació
Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada - Termini: un any
- Garantia: tributs locals ingressats en c/c. per
per unanimitat.
l’OGT.

En Jaume de Castro i Castro, secretari-interventor
de l’Ajuntament de SANTA FE DEL PENEDÈS
(Alt Penedès-Barcelona),

2n.) Facultar el senyor alcalde perquè, en nom i representació de l’Ajuntament, formalitzi la corresponent pòlissa així com qualsevol altre document que
sigui necessari per a l’execució de l’acord adoptat.
Votació
Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada
per unanimitat.

CERTIFICO :
Que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió extraordinària urgent del dia 17 de març de 2005, va
adoptar, entre altres, l’acord que es transcriu de
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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 2n.) Aplicar l’apunt comptable corresponent al
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA compte d’operacions no pressupostàries del pressupost municipal vigent.
20 D’ABRIL DE 2005
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 urgent del dia 17 de
març de 2005, 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, amb la següent petició
del senyor Jordi Rius: que s’afegeixi que la seva
absència en aquesta darrera sessió va ser per
malaltia.

Intervencions
El senyor alcalde assenyala que la proposta ho diu
tot i que d’aquesta forma es dóna per tancada l’obra
definitivament.
Votació
Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada
per unanimitat.

3.- ACCEPTACIÓ AJUDES INCLOSES EN EL PLA
ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, ANY
2005.- Es va donar lectura a la següent proposta de
resolució:

2.- SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINEn el DOGC núm. 4338 de 8.3.2005, apareix publiITIVA OBRA “CENTRE CÍVIC, F1”.- Es va donar
cat el Decret GAP/554/2005, de 28 de febrer,
lectura a la següent proposta de resolució:
d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya, any 2005, on figura inclosa l’actuació
Vista la sol·licitud presentada davant d’aquest
d’aquest municipi següent:
Ajuntament per l’empresa CONSTRUCCIONES
CURTO, SA., demanant la devolució de l’aval del
a) Programa general
Banco Santander Central Hispano., per import de
Títol: RENOVACIÓ I MILLORA DE L’ENLLUMENAT
11.815,13’- euros, dipositat com a garantia definitiva
PÚBLIC
per respondre de l’execució de les obres “Centre
Pressupost total: 80.697,53’- euros
cívic, F1”, al ser l’adjudicatària d’aquestes.
Subvenció: 72.627,65’- euros
Núm. obra: 2005/89-PG
Atès que s’ha procedit a la liquidació del contracte i
recepció de les obres, que ha transcorregut el termiVist el que disposa l’article 119.3 del ROAS sobre
ni de garantia previst, i vist el que disposen els artil’acceptació de la subvenció per l’ens beneficiari,
cles 45 i 48 del Text Refós de la Llei de contractes
així com les bases d’execució de l’esmentat pla.
de les administracions públiques, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals on s’indica que s’ha comprovat la reparació de
1r.) Acceptar les ajudes incloses en el programa
les deficiències anomenades en un anterior informe,
esmentat per finançar l’obra descrita.
emès arran de la petició de devolució.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:

2n.) Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.

3r.) Considerar garantida la seva capacitat de gestió
1r.) Procedir a la devolució a CONSTRUCCIONES
administrativa i tècnica perquè les obres s’executin
CURTO, SA., de l’aval del Banco Santander Central
amb normalitat i designar la persona següent com a
Hispano, SA. número 2.369-1 del registre especial
directora facultativa de les obres:
d’avals, per import d’11.815,13’- euros, dipositat
Noms i cognoms: Josep Mª Cortés Tapia
com a garantia definitiva de l’obra “CENTRE CÍVIC,
Títol professional: enginyer tècnic industrial
F1”.
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4t.) Comprometre’s a solucionar, al seu càrrec Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui següent acord:
abans de l’inici de les obres o durant la seva execu1r.) Elegir com a Jutge de Pau titular de Santa Fe
ció.
del Penedès el senyor ARTUR TRABAL VALLES i
com a Jutge de Pau substitut el senyor JOSEP
Intervencions
El senyor alcalde diu que es tracta del primer pas BOSCH MONTANÉ, considerant que reuneixen els
per tirar endavant un dels principals projectes requisits i les condicions necessàries per a l’exercid’aquesta legislatura. El projecte ja està, pràctica- ci del càrrec.
ment, acabat i caldrà contractar les obres.
2n.) Proposar el seu nomenament a la Sala de
El senyor Jordi Rius diu que sobre l’ajut perfecte, Govern del Tribunal Superior de Justícia de
res a dir, però en relació al projecte tècnic voldria Catalunya, per conducte del Jutjat de Primera
que el senyor alcalde convoqués al seu grup, abans Instància i Instrucció de Vilafranca del Penedès,
d’aprovar-lo, per parlar-ne i poder fer suggeriments d’acord amb el que disposa l’article 101-3 de la Llei
orgànica 6/1985, abans esmentada.
i aportacions.
Li respon el senyor alcalde que el projecte estarà
sotmès al tràmit d’informació pública i que tothom
podrà presentar les al·legacions que consideri
oportú.
Votació
Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada
per unanimitat.

Intervencions
El senyor alcalde manifesta que es tracta d’un tema
que ja va sortir en una sessió anterior, i destaca que
la persona proposada com a titular s’ha jubilat i
disposarà de més temps per dedicar-se al càrrec.
Per tot això, s’ha cregut oportú seguir igual que ara
pel que fa a les persones designades.

Votació
4.- ELECCIO JUTGE DE PAU TITULAR I SUBS- Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada
TITUT DEL MUNICIPI.- Es va donar lectura a la per unanimitat.
A continuació, i prèvia declaració de la seva urgènsegüent proposta de resolució:
cia que va ser aprovada per unanimitat, es va
Tramitat el corresponent expedient per a la formu- incloure dins de l’ordre del dia de la sessió el
lació de la proposta de nomenament del Jutge de següent punt :
Pau titular i substitut del municipi, de conformitat
amb el que estableixen els articles 4 a 7 del 5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, CONVENI AMB LA
DE
BARCELONA
PER
A
Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges DIPUTACIÓ
L’ASSUMPCIÓ DE FUNCIONS D’ASSISTÈNCIA
de Pau.
EN LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL.- Es va
Publicats els corresponents edictes en el tauler donar lectura a la següent proposta de resolució:
d’anuncis de la Corporació i del Jutjat de Pau, així
com al BOP de Barcelona núm. 25 de 29/1/2005, El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió del
resulta que durant el termini de presentació de dia 24 de febrer de 2005, va aprovar l’assumpció de
funcions d’Assistència en la Gestió Econòmica
sol·licituds no s’ha presentat cap.
Local (ASGEL), el conveni-tipus i el protocol dels
Vist el que disposa l’article 6 del Reglament esmen- diferents serveis oferts. Aquest acord ha estat publitat, així com l’article 101 de la Llei orgànica 6/1985, cat en el BOP de Barcelona en data 2 de març.
d’1 de juliol, del Poder Judicial, en particular, el seu
Les funcions de l’ASGEL comprenen un seguit
punt segon.
d’actuacions que ve prestant la Diputació de
Atès que com no s’ha presentat cap petició hom Barcelona als municipis del seu àmbit territorial des
considera procedent proposar a les mateixes per- de ja fa un cert temps, i que ara es considera necessari adaptar i formalitzar d’acord amb la normatisones que han vingut exercint els càrrecs fins ara.
va legal vigent. En primer lloc es pretén adaptar i
donar compliment a la normativa de protecció de
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dades personals; en segon lloc es pretén dotar d’un
format legal al compromís de confidencialitat de les
dades econòmiques gestionades en el conveni; i en
tercer lloc es pretén regular el marc de funcionament del conveni.

2/ Plantada d’arbres.- Informa sobre la plantada
d’arbres realitzada per millorar l’entorn del municipi,
que es va fer la setmana passada a la plaça del
Centre cívic, al Parc infantil, als contenidors del
Centre cívic i a la plaça de l’Església.

Vist el text del conveni-tipus, abans esmentat, així
com el protocol dels serveis oferts, que han de ser
aprovats pel Ple municipal, i tenint en compte que
aquest Ajuntament ve utilitzant des de fa uns quants
anys aquests serveis.

3/ Bústies Centre cívic.- Informa que ja s’han
instal·lat les bústies al Centre cívic i que també s’ha
traslladat el contenidor de piles.

Es proposa al Ple municipal l’adopció del següent
acord:
1r.) Aprovar el conveni-tipus sobre l’assumpció de
funcions d’Assistència en la Gestió Econòmica
Local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona,
abans assenyalat, a signar amb aquesta entitat
(Àrea de Govern Local). El format legal del conveni
és l’encomanda de gestió prevista a l’article 15 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
2n.) Aprovar, així mateix, el Protocol del Conveni
que recull l’abast i les característiques dels diferents
serveis que integren l’ASGEL.
3r.) Facultar el senyor alcalde per a la signatura del
Conveni i del Protocol que el complementa, així com
de qualsevol altre document que sigui necessari per
a l’execució del present acord.
Votació
Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada
per unanimitat.

6.- INFORMES ALCALDIA.- Seguidament, el senyor alcalde va informar a tots els assistents dels
següents temes:
1/ Subvencions Diputació de Barcelona 2005.Informa que s’han presentat a la Diputació de
Barcelona les peticions de subvenció per al present
any 2005, corresponents als diferents àmbits de la
convocatòria. Destaca la de Turisme, per a la
senyalització de les caves, restaurant i casa de
pagès del municipi; la d’Esports, per a l’adquisició
de material esportiu (taula de ping-pong exterior); i
la de Participació Ciutadana, per a la confecció d’un
estudi d’usos dels diferents espais municipals.
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4/ Festa de la gent gran.- Informa que la Festa de
la gent gran d’enguany tindrà lloc el darrer diumenge de maig, dia 29, i que en el decurs de la qual
es farà l’acte d’inauguració oficial del nou Consultori
mèdic del municipi. Així mateix, l’endemà al vespre,
dilluns dia 30, vindrà el Banc de Sang al nou
Consultori.
5/ Bonificacions IBI.- Informa que per demanar les
bonificacions de l’IBI d’enguany, en concepte de
famílies nombroses, cal anar a les oficines de l’OGT
de la Diputació de Barcelona, al carrer de la Lluna
de Vilafranca del Penedès.

7.- MOCIONS.- Seguidament es van sotmetre a la
consideració del Ple les següents mocions presentades pels grups municipals:
a) Moció sobre la petició de realització d’un
informe urbanístic.- Es va donar lectura a la
següent moció presentada pel grup municipal
d’AISF:
En el Ple Ordinari del 28 de gener de 2004, ara fa
15 mesos, AISF va realitzar una pregunta al Regidor
d’Urbanisme per tal de demanar un informe urbanístic a realitzar pel tècnic municipal, relatiu a la possible il·legalitat de la finca carrer de La Riera 12 bis.
El propietari de la finca, en data 3 de març de 2004,
entrada 150 va realitzar la petició a l’Ajuntament, on
diu textualment...per tal de legalitzar el local que
està edificat al carrer de La Riera 12 bis.
Hem reiterat aquesta pregunta varies vegades, fins
i tot comentant-ho amb el tècnic municipal, però
sense haver obtingut fins ara cap resultat positiu. El
propietari tampoc ha rebut cap resposta per part de
l’Ajuntament.
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Per tot això AISF presenta la següent moció:

la convocatòria de subvencions del 2005.

Únic – Realitzar, per part del tècnic municipal, el
corresponent informe urbanístic relatiu a la petició
efectuada pel mateix veí en data 3 de març de 2004,
de la finca carrer Riera 12 bis.

Intervencions
El senyor Jordi Rius diu que es tracta d’una forma
més de buscar subvencions i de poder fer altres
actuacions al torrent, encara que ja tinguem un projecte prou important com és el “Sender de la Riera”,
però que disposem de quatre o cinc mesos per
preparar un projecte i tenir l’opció de rebre els ajuts,
tal com ja ho han fet 30 o 40 ajuntaments del país.

Intervencions
El senyor Jordi Rius diu que la moció és prou clara,
que el senyor Pere Julià, en data 30/03/2004, va fer
una petició a l’Ajuntament i, al menys, pel seguiment
que han fet del registre de sortida no han trobat cap
resposta. El tècnic municipal diu que no té temps.
Demana que es faci d’una vegada l’informe sol·licitat.
El senyor alcalde dóna lectura a un escrit amb
número de registre de sortida, mitjançant el qual es
respon a la petició anterior adjuntant un certificat de
secretaria.
Seguidament, el senyor Jordi Rius pregunta al senyor secretari sobre el tema de la “legalització”, i
aquest aclareix que cal diferenciar la possible legalitat d’unes obres executades, en principi, amb una
llicència aprovada, de la inscripció de la finca en el
Registre de la Propietat.
Votació
Sotmesa l’anterior moció a votació fou desestimada
per 4 vots en contra dels regidors del grup municipal
de CiU i 3 vots a favor del grup municipal d’AISF.

b) Moció sobre sol·licitud de subvenció a la
Fundació Territori i Paisatge.- Es va donar lectura
a la següent moció:
Cal preservar el nostre entorn natural i per això cal
cercar tot tipus de suports, tant econòmics com tècnics.
En aquesta línia la Fundació Territori i Paisatge obre
cada any un seguit de subvencions que cal sol·licitar en el darrer trimestre, tot presentat un projecte.
Per tot això, Alternativa Independent per Santa Fe
presenta la següent moció:
Únic – Crear un grup de treball format per regidors
dels dos grups municipals, grups ecologistes de la
comarca i veïns i veïnes del poble que s’hi vulguin
afegir, per elaborar un projecte a presentar dintre de
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El senyor alcalde li respon que el treball ja està fet,
que l’Ajuntament disposa de dos projectes: el
“Sender de la Riera” i “l’Ordenació paisatgística de
la zona dels Pins”, i que redactar aquest tipus de
projecte li suposa un cost econòmic a l’Ajuntament,
tenint en compte, a més a més, que si les subvencions no arriben al 100% encara tocarà posar més
diners. En definitiva, que ja estan previstos dos projectes a fer i hom no considera convenient crear una
despesa nova.
El senyor Rius li proposa canviar el punt de la moció
i presentar en la convocatòria el projecte ja existent.
El senyor alcalde assenyala que l’obra està prevista
per a l’any 2007, que el projecte se sotmetrà al
tràmit d’informació pública i es presentarà públicament, com tots, perquè tothom que vulgui pugui dir
la seva.
Votació
Sotmesa l’anterior moció a votació fou desestimada
per 4 vots en contra dels regidors del grup municipal
de CiU i 3 vots a favor del grup municipal d’AISF.

c) Moció sobre creació d’una vegueria pròpia.Es va donar lectura a la següent moció presentada
pel grup municipal d’AISF:
A la nostra comarca s’ha obert un debat sobre la
possibilitat de gaudir d’una vegueria pròpia en el
marc de la redacció del Nou Estatut de Catalunya,
juntament amb el Baix Penedès, Garraf i Anoia.
Existeixen una sèrie de fets i raonaments que
avalen aquesta petició els quals exposem com a
preàmbul de la moció que presentem:
Oportunitat històrica, única i irrepetible.
Simplificació de l’administració del país.
Cercar la unitat del nostre territori.
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Afirmar les nostres arrels històriques.
Defensa del nostre model econòmic.
Capacitat de decisió
Millor gestió dels serveis públics i infrastructures.

Els passats 17 de febrer, 2 de març i 17 de març,
es van realitzar a la seu del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès unes reunions informatives sobre el
desenvolupament del Pla director de l’Alt Penedès.

Es proposa al Ple la següent moció:

En la sessió de cloenda, el Sr. Lluís Valls, President
del Consell Comarcal va informar, als assistents, de
la possibilitat d’efectuar presentacions de l’avantprojecte del Pla Director, en 10-12 municipis de la
comarca.

Primer.- Donar lectura al manifest elaborat des de la
Campanya per una Vegueria Pròpia per l’Institut
d’Estudis Penedesencs.
Segon.- Donar suport a la Campanya per una
Vegueria Pròpia que està desenvolupant l’Institut
d’Estudis Penedesencs.
Tercer.- Comunicar el suport d’aquest Ajuntament a
l’esmentada campanya a l’IEP ,Pl. Jaume I 5,
Vilafranca del Penedès.
Intervencions
El senyor Jordi Rius assenyala que es tracta d’una
moció fàcil d’entendre i que la majoria de la gent del
Penedès està a favor del tema.
El senyor alcalde manifesta que li sorprenen aquestes afirmacions doncs encara desconeixem el que
serà una vegueria i quines funcions tindrà. A més a
més, el conseller Carretero ha dit a la mateixa
comarca que de vegueria del Penedès, res de res.
Afegeix que en el Consell d’Alcaldes no hi ha ni voluntat ni presa per fer això per part del grup del PSC,
quan és aquest òrgan qui hauria o haurà de fer una
proposta global en aquest tema. Per tant, considera
que no hi ha prou arguments per votar una cosa o
l’altra i demana deixar sobre la taula la moció fins
que les altres entitats adoptin una posició al
respecte, sobre tot el Consell Comarcal que és la
institució que representa a tota la comarca.
El senyor Jordi Rius accepta retirar la moció a l’espera del que digui el Consell Comarcal amb el
benentès que, un cop s’hagi pronunciat, la tornaran
a presentar exactament igual ja que els arguments
són els mateixos.
En conseqüència, la moció es deixa sobre la taula
fins una propera sessió.

d) Moció sobre presentació del Pla Director.- Es
va donar lectura a la següent moció presentada pel
grup municipal d’AISF:
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Es proposa al Ple la següent moció:
Únic. – Adreçar una petició per escrit al President
del Consell Comarcal Sr. Lluís Valls per tal de realitzar una d’aquestes presentacions en el nostre
municipi.
Intervencions
El senyor Raimon Olivella diu que també és una
moció prou clara. Recorda que van assistir a les
reunions del Pla Director i el president va assumir
que el Pla es presentaria públicament en 10 o 12
municipis de la comarca, i al seu grup li agradaria
que un d’aquests municipis fos Santa Fe.
El senyor alcalde recorda que el Centre cívic de
Santa Fe no és el Consell Comarcal, i que considera que el tema no tindria prou interès entre la ciutadania i, potser, acabarien assistint els set regidors
i poca gent més; les coses que es fan al poble s’ha
de procurar que tinguin repercussió entre els veïns,
assenyala. De totes formes, no ho troben malament
i si el Pla Director incorpora les peticions que s’han
fet des de Santa Fe, llavors si que es podria convidar al president per fer una d’aquestes presentacions al municipi.
Votació
Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada
per unanimitat.

e) Moció sobre les línies d’alta tensió que travessen el municipi.- Es va donar lectura a la següent
moció presentada pel grup municipal d’AISF:
En el Ple Ordinari del 16 de juliol de 2003 AISF va
presentar una moció amb el següent títol MOCIÓ
SOBRE LES LÍNIES D’ALTA TENSIÓ QUE TRAVESSEN EL MUNICIPI.
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En aquesta moció, que va estar aprovada per unanimitat, en el seu punt primer es diu :
L’Ajuntament de Santa Fe considera un problema
greu el creuament de la línia d’alta tensió pel seu
municipi i realitzarà totes les gestions oportunes per
tal de soterrar o desviar aquesta línia.
Donat que el problema persisteix i l’Equip de
Govern mai en cap ple ha informat de cap gestió
realitzada, i no figura cap sortida en el Registre
relatiu a aquest tema, AISF presenta la següent
moció:
Únic – Sol·licitar una entrevista amb el Delegat a
Catalunya de Red Electrica Española per tal de valorar la possibilitat del soterrament o desviament de
la línia d’alta tensió que travessa Santa Fe.
Intervencions
El senyor Jordi Rius informa que està subscrit a una
llista de correu electrònic on es parla d’aquest tema
i que rep molta informació diàriament, la qual cosa
fa que estigui molt sensibilitzat. Diu que és un tema
molt lent, potser a deu anys vista, però que s’ha de
començar a fer alguna cosa i ara és el moment
oportú, doncs a la comarca, arran de les obres del
TGV s’ha començat a moure alguna cosa. Per tot el
qual, val la pena demanar aquesta reunió i
començar a treballar.
El senyor alcalde li respon que no és cert que mai
s’hagi fet res, s’han adreçat varis escrits als responsables de REE que mai han raspós, aquesta
mateixa legislatura el ple es va adherir a la
“Declaració de Rubí”, i, fins i tot, fa uns anys es va
fer mesurar a la Diputació de Barcelona la influència
i la possible afectació sobre les persones de les
ones emeses per aquestes línies. Finalment, es va
proposar des d’aquest Ajuntament que la Carta del
Paisatge de l’Alt Penedès, recentment aprovada,
recollís la petició de retirada de les línies d’alta tensió que travessen els municipis. Per acabar, li pregunta on proposen traslladar les torres.
Li respon el senyor Rius que tenen una possible
solució o proposta, però primer volen parlar-ne tots
plegats i celebrar aquesta reunió. I s’ofereix a assistir ell mateix a la reunió si el senyor alcalde li dóna
permís.
El senyor alcalde diu que com regidor de
l’Ajuntament pot anar on vulgui i que, per tant, és
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lliure de fer el que consideri oportú.
El senyor Jordi Rius demana que consti que el
senyor alcalde li ha donat permís per assistir a
aquesta reunió amb els responsables de REE.
El senyor alcalde matisa que no és exactament així,
i que simplement s’ha limitat a dir-li que faci el
cregui convenient.
Votació
Sotmesa l’anterior proposta a votació fou desestimada per 4 vots en contra dels regidors del grup
municipal de CiU i 3 vots a favor del grup municipal
d’AISF.

f) Moció sobre la Festa de l’11 de setembre.- Es
va donar lectura a la següent moció presentada pel
grup municipal d’AISF:
El proper 11 de setembre de 2005 es celebrarà el
XXV Aniversari de la Festa de l’Arròs de Santa Fe,
una de les festes més emblemàtiques del nostre
calendari.
Per aquest motiu cal donar un caràcter especial a
aquest esdeveniment i per això AISF presenta la
següent moció:
Primer.– Organitzar una exposició de fotografia,
amb documentació gràfica dels darrers 25 anys, la
qual es podria veure ampliada amb l’edició facsímil
del primer programa de ma editat amb motiu de la
Festa de l’Arròs de Santa Fe del Penedès, l’11 de
setembre de 1981
Segon.– Liderar des de l’Ajuntament una petició
econòmica popular per construir un monument dedicat a honrar la memòria d’En Rafel de Casanova, el
qual hauria de ser col·locat en el Pins de Cal Ferret
aprofitant la celebració del XXV Aniversari de la
Festa de l’11 de setembre.
Intervencions
El senyor Jordi Rius explica el contingut de la
moció, indicant que no ha de suposar un cost
excessiu per a l’Ajuntament i que es dóna una mica
de força a la Festa.
El senyor alcalde assenyala que és un tema que ja
s’ha tractat diverses vegades i en el que l’equip de
govern està treballant des de fa temps.
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No hi hauran diners per fer una monument, i es farà
el que es pugui fer amb els recursos previstos, i
recorda que el darrer any el Consell Comarcal ja no
va atorgar cap subvenció per la Festa.
El senyor Jordi Rius diu que farà una petició des de
l’Ajuntament de Santa Fe amb paper oficial, demanant una subvenció al Consell Comarcal.
Li respon el senyor alcalde que ja es veurà.
Votació
Sotmesa l’anterior moció a votació fou desestimada
per 4 vots en contra dels regidors del grup municipal
de CiU i 3 vots a favor del grup municipal d’AISF.

g) Moció sobre l’accés de la carretera C-15.- Es
va donar lectura a la següent moció presentada pel
grup municipal d’AISF:
En la passada legislatura es van iniciar tots els
tràmits, per part de la Generalitat de Catalunya, per
modificar i millorar la carretera C15. L’obra actual
finalitza en el terme municipal de Puigdàlber i en els
propers anys es tirarà endavant el tram des d’aquest municipi fins a Vilafranca i d’aquesta a Vilanova i
la Geltrú.
Aquesta serà una obra cabdal en el desenvolupament dels municipis i per això el Grup d’Alternativa
Independent per Santa Fe ha realitzar davant la
Direcció General de Carreteres varies accions, les
quals per deixar constància ara relacionem :
Febrer 2005 .- Visita dels regidors d’Alternativa a la
seu de la Direcció General de Carreteres, on vàrem
ser rebuts pel Director General Sr. Follia.
Març 2005 .- Com a compromís del Sr. Follia, el
Subdirector General de Carreteres, Sr. Sales, realitza una visita a Santa Fe, on el Grup Alternativa
Independent per Santa Fe es reuneix amb diversos
afectats directes pel traçat de la C15.
De la visita realitzada a la Direcció General i de la
documentació aportada pel Subdirector General es
desprèn que Santa Fe no tindrà accés directe a la
C15. Aquest fet ens obliga com Ajuntament a prendre una determinació de caràcter unitari, per la qual
cosa AISF presenta la següent moció:
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Primer.– Realitzar una reunió, oberta a tothom, on
puguem estudiar una proposta unitària per tal que
Santa Fe tingui un accés directe a la C15. En aquesta reunió s’hi podrien incorporar les empreses.
Algunes d’elles ja van ser presents en la reunió del
mes de març a Santa Fe amb el Subdirector
General.
Segon.- Tot i que no existeix la certesa de que es
torni a obrir un nou període d’al·legacions tècniques,
aquesta proposta unitària hauria d’estar preparada
per presentar abans del 31 de maig d’enguany, per
tal de tenir alguna possibilitat en la introducció de
canvis en l’actual traçat. Per tant, caldria convocar
la primera reunió amb urgència per la propera setmana i desenvolupar un calendari d’actuacions que
ens permetessin arribar a finals de maig amb una
proposta unitària ja redactada que permeti tenir a
Santa Fe un accés directe a la C15.
Intervencions
El senyor Jordi Rius vol deixar clar que el seu grup
obviarà tot el que ha succeït en el passat en aquest
tema, atesa la importància d’aquest. Diu que Santa
Fe serà l’únic municipi de la C-15 que no disposarà
d’un accés directe, que això no es pot permetre, i
cal que tots ens posem d’acord per tirar endavant
aquest tema, tot i que serà molt difícil, existeix una
possibilitat sobre 1000, però és un tema cabdal per
al futur de Santa Fe i no podem deixar passar
aquesta oportunitat. Explica que han mogut fils a
través del grup parlamentari del PSC i que ara era
el moment de fer-ho, per la qual cosa s’ha de fer la
reunió proposada de forma immediata i proposar
l’accés directe que es vol a través d’un projecte unitari. Per tot el qual, la moció s’hauria d’aprovar per
unanimitat, deixant de banda les qüestions polítiques i buscant, tots plegats, el millor per al poble:
disposar d’una entrada i una sortida a la C-15.
El senyor alcalde li respon que no es pot obviar el
passat ja que s’han fet tot un seguit d’actuacions
des de l’any 1999 per tal que Santa Fe tingués un
accés a la C-15. En aquest sentit, l’any 1999 ja es
va elaborar una proposta d’accés i un plec de
al·legacions, consensuats per totes les parts afectades, incloses les empreses, que es va presentar
davant la Generalitat de Catalunya.
El senyor Rius diu que tirem endavant aquesta proposta; i assenyala que havia demanat tota la documentació sobre la C-15 i aquest document no se li
havia facilitat, que el desconeixia.
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El senyor alcalde li recorda que la informació s’havia
sol·licitat la passada setmana, i que aquest tema ve
des de molt més enrera. Seguidament, llegeix
l’al·legació presentada en el seu moment,
assenyala que el tema va estar parat fins l’any passat, i que tot això posa de manifest que no hi ha
hagut deixadesa per part de l’Ajuntament.
El senyor Jordi Rius diu que el director general de
Carreteres, després de les reunions mantingudes,
el que els va exigir és un proposta unitària, per la
qual cosa cal fer aquesta reunió amb els industrials,
i proposar un projecte unitari que tindrà més força,
projecte que pot ser el mateix de l’any 1999.
Li respon el senyor alcalde que el darrer any i aquest, es treballava amb una proposta alternativa de
mínims, amb un pont davant Baldús i un altre més
endavant. Que hi ha hagut canvis importants, i la
proposta que ara fa el Departament, tant el vial de 7
m. que va des de Puigdàlber a Baldús, com la carretera que vindrà des de la Granada, és econòmicament molt més cara que la proposta anterior. Però
que quedi clar que la proposta actual ja no és la que
tenim aquí, i que arribarà un projecte de forma oficial perquè sigui sotmès a informació pública i es
puguin presentar noves al·legacions. Finalment,
recorda que al Consell d’Alcaldes l’únic municipi
que ha fet alguna intervenció entorn al tema de la C15 ha estat el de Santa Fe.
Li pregunta el senyor Raimon Olivella si ha vist el
projecte definitiu i si havia demanat la proposta de
l’any 1999.
El senyor alcalde diu que el que ha vist és la darrera
proposta, o un projecte que no te res a veure amb
l’actual, i que si durant més de cinc anys no havia
estat possible recollir la nostra petició és quasi
impossible que ara això tiri endavant.
El senyor Olivella assenyala que els canvis es
deuen a la modificació de la normativa de carreteres, i que durant la visita al municipi del tècnic
de Carreteres, li van demostrar que hi ha molt llocs
de la comarca on no es compleixen els criteris i els
paràmetres de seguretat que ara ens volen aplicar a
Santa Fe, i van intentar que s’apliqués una nova
solució en base a greuges comparatius.
El senyor Rius insisteix perquè es presenti de nou la
proposta de l’any 1999 de forma unitària i que es
faci de forma immediata la reunió amb els responsables de Carreteres.
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El senyor alcalde recorda que el compromís amb els
afectats és fer una reunió amb els responsables de
Carreteres aquí, i intentar buscar la millor solució
possible. Que quan es convoqui aquesta reunió
seran convidats a assistir-hi. Mentre, diu que s’assabentaran si el 31 de maig és una data límit o no per
presentar alguna proposta, i que seguiran tractant el
tema de la millor forma possible.
Votació
Sotmesa l’anterior moció a votació fou desestimada
per 4 vots en contra dels regidors del grup municipal
de CiU i 3 vots a favor del grup municipal d’AISF.

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

Primera.- El senyor alcalde, Marcel Surià, demana
al senyor Jordi Rius si podrien fer arribar a
l’Ajuntament l’escrit de rectificació adreçat al conseller Saura.
El senyor Jordi Rius li respon que ja la van presentar.

Segona.- El senyor Jordi Rius diu que el passat 1
de març es va passar per tot el municipi un comunicat informant sobre la zona industrial, en el qual es
deia que a finals de març es faria un ple sobre el
tema, i pregunta al senyor alcalde perquè no s’ha fet
aquest ple i quan es farà.
El senyor alcalde li respon que ja es farà.

Tercera.- El senyor Jordi Rius pregunta al senyor
Julià Martos si vol l’ajuda dels regidors d’AISF per a
la confecció del butlletí municipal i l’actualització de
la pàgina web, tenint en compte els problemes professionals que va esgrimir.
El senyor Julià Martos diu que respondrà per escrit.

Quarta.- El senyor Raimon Olivella pregunta al
senyor alcalde quan es farà la consulta popular
sobre el nom de la plaça del Centre cívic.
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El senyor alcalde li respon que quan es pugui,
doncs hi ha altres temes prioritaris.

Cinquena.- El senyor Raimon Olivella pregunta al
senyor Joan Lloret quan es repararà el sot del carrer Major, tal com s’havia dit en l’anterior ple ordinari.
El senyor Lloret diu que la previsió era que l’empresa ho fes, tot i que donava la culpa a FECSA quan
no era així. Recorda que encara hi ha un pagament
pendent de fer a l’empresa PROARTESA i si no ho
repara, ho farà l’Ajuntament i es descomptarà de
l’import que es deu.

Sisena.- La senyora Josefa Manzanares pregunta
al senyor alcalde si s’ha demanat alguna subvenció
dins la convocatòria promoguda per l’Institut Català
de la Dona.
El senyor alcalde li respon que no, però que ara ha
sorgit un col·lectiu de dones al poble que sembla
que tinguin ganes de tirar activitats endavant, i
potser de cara a futures convocatòries es podrà
demanar alguna cosa.
La senyora Manzanares pregunta perquè no se li ha
informat del tema quan és la única dona del consistori.
El senyor alcalde diu que no es pot informar absolutament de tots els temes que es tracten a
l’Ajuntament.

Vuitena.- El senyor Jordi Rius pregunta al senyor
alcalde sobre el pressupost ja acceptat per a l’arranjament de les esquerdes de l’edifici de la Pellissa i
quan es faran les obres.
El senyor alcalde diu que respondrà per escrit.

Novena.- El senyor Jordi Rius pregunta al senyor
Julià Martos, com a regidor d’Esports i Turisme,
quines actuacions de promoció del municipi s’han
previst tenint en compte que el proper mes de maig
finalitzarà al municipi veí de la Granada una etapa
de la Volta Ciclista a Catalunya.
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El senyor Julià Martos li respon que no s’ha fet res.
Desena.- El senyor Raimon Olivella pregunta al
senyor alcalde sobre la moció aprovada en una passada sessió ordinària per la qual s’acordà sol·licitar
a la Diputació de Barcelona un estudi per a la
instal·lació de diferents elements de seguretat vial a
la carretera, a l’entrada del poble.
El senyor alcalde diu que respondrà per escrit.

Onzena.- El senyor Raimon Olivella pregunta al
senyor Joan Lloret, regidor d’Urbanisme, sobre un
escrit tramès per la Direcció General d’Habitatge de
la Generalitat, advertint de l’existència d’una
esquerda al mur de contenció del pati d’una de les
cases del carrer de l’Era, en el límit amb la zona
dels Pins, i quina actuació està prevista.
Li respon el senyor Lloret que cap, doncs arran de
la visita de comprovació efectuada pels serveis tècnics municipals s’ha comprovat que no comporta
cap perill.

Dotzena.- La senyora Josefa Manzanares pregunta
al senyor Manuel Robles, regidor de Cultura, si el
calendari d’activitats d’enguany del “Quixot de
Santa Fe” ja està elaborat.
El senyor Robles li respon que no està fet.
Tretzena.- El senyor Jordi Rius pregunta al senyor
alcalde que com estaven les negociacions amb
CASSA per a la privatització del servei municipal
d’aigua.
El senyor alcalde assenyala que segueix els seus
tràmits.

Catorzena.- El senyor Jordi Rius pregunta al senyor Julià Martos perquè no s’ha creat la Comissió
d’Entitats prevista en la normativa municipal d’usos
dels espais municipals del Centre Cívic.
El senyor Martos diu que, de moment, no s’ha
cregut convenient.
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Quinzena.- El senyor Raimon Olivella pregunta al
senyor Manuel Robles, regidor de Serveis, si les
bonificacions previstes en el cànon de l’aigua per a
les famílies de més de quatre membres són aplicables en el cas de subministrament mitjançant aforament.
El senyor Robles li respon que no ho sap, que ja es
consultarà.

Setzena.- El senyor Raimon Olivella formula un
prec al senyor Manuel Robles, demanant-li que,
davant el calor prevista i l’estiu que patirem amb un
gran risc de foc, faci netejar tots els solars en mal
estat que encara hi ha al municipi.

Dissetena.- La senyora Josefa Manzanares pregunta al senyor Julià Martos, regidor de Joventut, si
se sap res sobre la unificació dels dos serveis de
joventut comarcals: SIAJ i DINAMO, que s’havia
parlat en una sessió anterior.
El senyor Martos diu que no se sap res.
Divuitena.- El senyor Jordi Rius pregunta al senyor
secretari sobre un escrit presentat per l’empresa
URBASER demanant un reconeixement de deute.
El senyor secretari respon que desconeix perquè ho
vol.

En Jaume de Castro i Castro, secretari-interventor
de l’Ajuntament de SANTA FE DEL PENEDÈS
(Alt Penedès-Barcelona),
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amb el que estableixen els articles 4 a 7 del
Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges
de Pau.
Publicats els corresponents edictes en el tauler
d’anuncis de la Corporació i del Jutjat de Pau, així
com al BOP de Barcelona núm. 25 de 29/1/2005,
resulta que durant el termini de presentació de
sol·licituds no s’ha presentat cap.
Vist el que disposa l’article 6 del Reglament esmentat, així com l’article 101 de la Llei orgànica 6/1985,
d’1 de juliol, del Poder Judicial, en particular, el seu
punt segon.
Atès que com no s’ha presentat cap petició hom
considera procedent proposar a les mateixes persones que han vingut exercint els càrrecs fins ara.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
1r.) Elegir com a Jutge de Pau titular de Santa Fe
del Penedès el senyor ARTUR TRABAL VALLES i
com a Jutge de Pau substitut el senyor JOSEP
BOSCH MONTANÉ, considerant que reuneixen els
requisits i les condicions necessàries per a l’exercici del càrrec.
2n.) Proposar el seu nomenament a la Sala de
Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, per conducte del Jutjat de Primera
Instància i Instrucció de Vilafranca del Penedès,
d’acord amb el que disposa l’article 101-3 de la Llei
orgànica 6/1985, abans esmentada.
Votació
Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada
per unanimitat.

CERTIFICO :
Que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària
del dia 20 d’abril de 2005, va adoptar, entre altres, i
amb el quòrum legalment exigit a l’efecte, l’acord
que a continuació es transcriu de forma literal, a
reserva de l’aprovació de l’acta:

I perquè així consti i doni lloc als efectes oportuns,
lliuro la present certificació d’ordre i amb el vist i
plau del senyor alcalde-president, Marcel Surià
Raventós, a Santa Fe del Penedès, el dia vint-i-set
d’abril de dos mil cinc.

4.- ELECCIO JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT DEL MUNICIPI.- Es va donar lectura a la
següent proposta de resolució:
Tramitat el corresponent expedient per a la formulació de la proposta de nomenament del Jutge de
Pau titular i substitut del municipi, de conformitat
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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL següent acord:
DEL DIA 26 DE MAIG DE 2005
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’ordinària del dia 20 d’abril de 2005,
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, i amb la següent correcció a petició del
senyor Jordi Rius: a la moció assenyalada amb la
lletra “e”, sobre les línies d’altes tensió que travessen el municipi, el vot del grup municipal de CiU va
ser contrari a la moció i no a favor. Per tant, aquesta fou desestimada per 4 vots en contra del grup
municipal de CiU i 3 vots a favor del grup municipal
d’AISF.

1r.) Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària
d’aquest municipi titulat RENOVACIÓ I MILLORA
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC, redactat per l’enginyer tècnic industrial Josep Mª Cortés Tapia, amb un
pressupost total de contracte 150.825,79’- EUR.

2n.) Sotmetre’l a informació pública per un termini
de 30 dies, com a mínim, mitjançant la publicació
dels corresponents anuncis en els butlletins oficials:
BOP de Barcelona i DOGC, a efectes del seu examen i formulació de possibles al·legacions.
Transcorregut aquest termini sense haver-se formulat cap, el projecte s’entendrà aprovat definitivament
sense necessitat de nou acord.
3r.) Publicar l’acord d’aprovació definitiva en els butlletins oficials: BOP de Barcelona i DOGC, en compliment del que disposa l’article 38.2 del ROAS,
abans assenyalat.

2.APROVACIO
INICIAL
PROJECTE
Intervencions
RENOVACIÓ I MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC.El senyor alcalde diu que, efectivament, hi hagut
Es va donar lectura a la següent proposta de resolupoc temps per examinar el projecte però que durant
ció:
el tràmit d’informació pública es podrà valorar i es
podran presentar les al·legacions que es considerin
Redactat per part de l’enginyer tècnic industrial
oportunes. Assenyala que s’ha de trametre el proJosep Mª Cortés Tapia, el projecte d’obra ordinària
jecte al redactor ja que a la part final existeixen basd’aquest municipi titulat Renovació i millora de l’entants errors de transcripció, de redacció, que cal
llumenat públic, amb un pressupost de contracte de
corregir, segurament, conseqüència de les preses
150.825,79’- euros, i que té per objecte dotar d’enlatès que l’obra s’ha d’executar enguany.
lumenat públic a l’entrada del poble, reforçar l’actual enllumenat en aquells indrets del municipi on el
El senyor Manuel Robles apunta que, tot i el presnivell d’il·luminació és insuficient, substituir les llusupost del projecte, les obres poden anar a la baixa
minàries de vapor de mercuri per lluminàries de
durant la licitació, mantenint-se el nivell que es vol.
vapor de sodi i condicionar i adaptar a la normativa
l’enllumenat que ha quedat obsolet.
Per acabar, el senyor alcalde anuncia que es farà
una presentació pública del projecte, a l’igual que
El projecte conté la documentació mínima exigida
s’ha fet en casos anteriors, i que durant l’execució
per l’article 235-1 del Text refós de la Llei municipal
de les obres es podran buscar les millors solucions,
i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret
tot i que amb aquesta inversió el servei s’ha de millegislatiu 2/2003, de 28 d’abril: memòria, pressulorar segur.
post, plec de condicions i plànols; i també inclou
l’estudi bàsic de seguretat i salut.
El senyor Raimon Olivella lamenta que el seu grup
només hagi tingut 24 hores per veure’l i que s’hagin
Vist el que disposa l’article 235-2 i 3, abans esmende sotmetre al tràmit d’al·legacions per fer les seves
tat, així com els articles 36 a 41 del Reglament
aportacions, doncs es podria haver fet alguna
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals de
comissió informativa. Anticipa que faran una sèrie
Catalunya (ROAS).
de propostes, i la primera serà retirar del projecte tot
l’enllumenat que afecta a la carretera BV-2156,
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doncs espera que la Diputació de Barcelona ho
inclogui en les actuacions previstes amb motiu del
canvi de titularitat d’aquesta via, de forma que aquest pressupost estalviat es pugui repercutir en altres
llocs on manca l’enllumenat públic. El senyor
Olivella adverteix que no existeix cap plànol on
s’especifiqui on van instal·lats el nous punts de llum.
Per tot el qual, el seu grup s’abstindrà en aquesta
aprovació inicial per tal que durant el tràmit d’informació pública es puguin incorporar les anteriors
propostes, i així votar favorablement la seva
aprovació definitiva.
El senyor alcalde li respon que el plànol d’ubicació
dels punts de llum s’incorporarà, però que el projecte s’ha d’aprovar ara globalment i, si s’escau,
posteriorment retirar aquelles partides que no es
faran si s’aconsegueix el finançament de la
Diputació, que si es rep l’oferta en aquest sentit es
valorarà.
El senyor Jordi Rius li recorda que el senyor Jordi
Labòria,
diputat-president
de
l’Àrea
d’Infraestructures ja s’ha adreçat a l’Ajuntament
demanant que aquest es posi en contacte amb la
Diputació per parlar sobre el canvi de titularitat de la
carretera, que la iniciativa correspon ara a
l’Ajuntament. I, per acabar, li demana que la presentació pública del projecte es faci quan aquest
estigui aprovat definitivament per tal que no succeeixi el mateix que amb el de la zona industrial
que, hores d’ara, encara es troba pendent
d’aprovació.
Votació
Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada
per 4 vots a favor del grup municipal de CiU i 3
abstencions del grup municipal d’AISF.

3.- APROVACIÓ PRESSUPOST PER A
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES “ORDENACIÓ
PAISATGÍSTICA ELS PINS” (FASE 1).- Es va
donar lectura a la següent proposta de resolució:
Aquest Ajuntament té prevista en el capítol d’inversions del pressupost municipal vigent l’actuació titulada ORDENACIÓ PAISATGÍSTICA ELS PINS, F1,
el projecte tècnic de la qual, redactat pels serveis
tècnics municipals, i amb un pressupost d’execució
total, pel que fa a aquesta primera fase, de
25.904,01’- euros, ha estat definitivament aprovat
pel ple municipal.
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Com sigui que el pressupost és inferior als
30.000,00’- euros, el contracte té la consideració de
contracte menor, d’acord amb el que disposen els
articles 56 i 121 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,
essent d’aplicació les normes previstes en aquests.
Vist el pressupost presentat per l’empresa
“Construccions Jordi Riera, SL.” per a l’execució de
les referides obres, que ha estat informat favorablement pels serveis tècnics municipals, així com la
documentació administrativa que l’acompanya, justificativa de la capacitat i solvència de l’empresa.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
1r.) Aprovar el pressupost presentat per l’empresa
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL. de Piera i,
en conseqüència, autoritzar la despesa per a l’execució de les obres relatives del projecte
ORDENACIÓ PAISATGÍSTICA ELS PINS, F1, pel
seu total import de 25.903,98’- euros.
2n.) Aplicar la despesa amb càrrec a la partida
432/610.00 del pressupost municipal vigent.
3r.) Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.
4t.) Facultar el senyor alcalde per a la signatura de
qualsevol document que sigui necessari per a l’execució del present acord.
Intervenció
El senyor Joan Lloret assenyala que s’ha avançat la
seva execució, que s’ha aconseguit el pressupost
d’una empresa capacitada per tirar-les endavant, i
que s’ha cregut que era la millor oferta pel tipus d’obra a realitzar.
El senyor Jordi Rius diu que amb l’experiència que
s’ha tingut al carrer de l’Era, on s’han produït alguns
desperfectes en alguna casa particular com a conseqüència de les obres, valdria la pena demanar
alguna fiança.
El senyor Joan Lloret li respon que són afirmacions
molt exagerades, que només han estat unes petites
rascades amb el trencament d’uns pocs cm. de
monocapa només.
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El senyor alcalde afegeix que la propietat sap i està
convençuda que aquest desperfecte se li arreglarà,
i diu que l’empresa que ha de fer aquestes obres li
ofereix moltes garanties.
En aquest sentit, el senyor Lloret explica que avui
mateix s’ha produït un problema amb l’aigua i l’empresa ho ha solucionat en poques hores molt professionalment.
La senyora Fina Manzanares puntualitza que ningú
ha dit que l’empresa fos dolenta, simplement que es
demani un aval per garantir la correcta execució de
les obres.
Votació
Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada
per 6 vots a favor i 1 abstenció del senyor Raimon
Olivella.

“Tot Santa Fe”

1r.) Aprovar inicialment la modificació puntual de les
NSPU del municipi que té per objecte regular els
usos permesos a un edifici situat al camí del Pont
d’aquest municipi, molt a prop de la carretera C-15,
d’acord amb la proposta de modificació presentada
pel propi Ajuntament, per tal de solucionar un error
detectat a les referides NSPU que no recullen una
anterior modificació puntual de planejament en el
mateix sentit, aprovada definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
2n.) Suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació, d’edificació (llevat de les obres menors de
manteniment) i d’enderrocament en l’àmbit afectat
per la modificació, de conformitat amb el que disposa l’article 71 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
abans assenyalada.

3r.) Exposar al públic per espai d’un mes la proposta de modificació puntual prevista, mitjançant la
4.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTU- publicació dels corresponents anuncis al BOP de
AL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANE- Barcelona, DOGC i diari “LA VANGUARDIA”, d’aJAMENT URBANÍSTIC DEL MUNICIPI PEL QUE cord amb el que disposa l’article 82 del mateix text
FA ALS USOS PERMESOS A L’EDIFICI SITUAT legal, per tal que tots aquells que es considerin afecENTRE LA C-15 I EL CAMÍ DEL PONT.- Es va tats puguin formular les al·legacions que considerin
oportunes.
donar lectura a la següent proposta de resolució:
Redactada pels serveis tècnics municipals una proposta de modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic del municipi
(NSPU) vigents, quin Text refós fou aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona
en sessió de data 21 de gener de 2003, que té per
objecte regularitzar els usos previstos a un edifici
situat al camí del Pont, a prop del la carretera C-15,
tenint en compte que la regulació actual de l’article
122 de les Normes vigents no recull l’acord de la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 9 de
novembre de 1998, pel qual s’aprovà definitivament
una modificació puntual de les NSPU referent al
canvi d’usos permesos en l’edifici esmentat, precisament, per regular l’activitat que actualment es
desenvolupa des de l’any 1999, arran de la modificació assenyalada.
Vist el que disposen els articles 94 de la Llei 2/2002,
de 14 de març, d’urbanisme, i 16 del Decret
287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament parcial de la referida llei.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
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Intervencions
El senyor alcalde diu que es tracta d’un tema, fins i
tot, lamentable i que existeix un error que s’ha de
corregir ja que l’activitat no es contempla a les
Normes subsidiàries vigents. És un dels passos que
es faran per millorar-les, que es planteja de forma
clara i transparent.
El senyor Jordi Rius manifesta que és un error molt
greu, i que valdria la pena incorporar tots els errors
detectats, com per exemple la cava que hi ha al
costat que tampoc té l’ús legalitzat. Per tant, i tal
com els ha fet saber l’arquitecte municipal, la serralleria i la cava estan en fals, així com altres activitats
en sòl no urbanitzable, i valdria la pena solucionar el
problema de forma global i fer-ho tot a l’hora.
El senyor alcalde li respon que s’arreglarà tot el que
s’hagi d’arreglar i es faran les modificacions que calgui.
El senyor Jordi Rius recorda que tant el senyor
alcalde com el senyor Lloret són responsables
d’aquestes situacions ja que van votar favorablement les Normes en l’anterior legislatura.
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El senyor alcalde reprova aquestes afirmacions i li
exigeix que les rectifiqui, però el senyor Rius considera que no ha de rectificar res.

“Tot Santa Fe”

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE
MUNICIPAL DEL DIA 26 DE MAIG DE 2005

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

1.- RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE
LA CONVOCATÒRIA.- En primer lloc, ha de ser ratificat 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
5.- ACCEPTACIO SUBVENCIO DEPARTAMENT s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE local de Catalunya. El senyor alcalde explica els
CATALUNYA PER A L’ESCOLA D’EDUCACIO motius de la urgència, assenyalant que es tracta
INFANTIL “LES MORERES”, CURS 2004-2005.- d’un acord que es requereix en la tramitació de la
Es va donar lectura a la següent proposta de resolu- subvenció sol·licitada a l’Institut Català d’Energia
ció:
per a la instal·lació de mòduls fotovoltaics al Centre
cívic.
Per Resolució de la consellera d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, EDC/1483/2005, de 5 de Votació
maig, per la qual s’atorguen subvencions a les cor- La ratificació del caràcter urgent de la convocatòria
poracions locals titulars de centres d’educació pre- es aprovada per unanimitat.
escolar, per al curs 2004-2005 (DOGC núm. 4386
de 18.5.2005).
Atès que al punt 3r. de l’esmentada Resolució
s’estableix que les subvencions hauran de ser
acceptades per acord del Ple municipal de cada
ajuntament beneficiat.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
1r.) Acceptar la subvenció de 13.200,00 euros, atorgada per Resolució EDC/1483/2005, de 5 de maig,
abans assenyalada, a l’Escola d’educació infantil
“Les Moreres”, de titularitat municipal.
2n.) Remetre una certificació d’aquest acord, juntament amb la resta de la documentació exigida a l’article 3 de la Resolució, a la Direcció General de
Centres Docents del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, per tal que sigui lliurat
l’import total de la subvenció atorgada.
Votació
Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada
per unanimitat.
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2.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA
INSTAL·LACIÓ MÒDULS FOTOVOLTAICS CENTRE CÍVIC MUNICIPAL.- Es va donar lectura a la
següent proposta de resolució:
Vista l’Ordre del Departament de Treball i Indústria
TRI/110/2005, de 16 de març, per la qual s’aproven
les bases reguladores per subvencionar la realització d’actuacions en matèria d’estalvi, eficiència
energètica i aprofitament dels recursos energètics
renovables i s’obre la convocatòria per a l’any 2005.
L’Ajuntament té prevista una actuació consistent en
la instal·lació de mòduls fotovoltaics al Centre cívic
municipal “Salvador Benach”, la qual és susceptible
de ser subvencionada dins la referida convocatòria,
d’acord amb les seves Bases reguladores (1-c). La
inversió del projecte és de 47.154,28’- euros (IVA
exclòs).
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
1r.) Sol·licitar a l’Institut Català d’Energia de la
Generalitat de Catalunya, una subvenció per import
de 21.751,20’- euros, destinada a l’actuació
“Instal·lació de mòduls fotovoltaics al Centre cívic”,
dins la convocatòria abans assenyalada.
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2n.) Facultar el senyor alcalde perquè presenti la
sol·licitud en nom de la corporació, així com per a la
signatura de qualsevol document que sigui necessari per a l’execució del present acord.
Votació
Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada
per unanimitat.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

“Tot Santa Fe”

Públiques) un ajut extraordinari consistent en un
augment de la subvenció inicialment prevista en el
PUOSC 2005, destinat a l’actuació “RENOVACIÓ I
MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC”, per import
de 66.500’- euros.
2n.) Facultar el senyor alcalde per a la signatura de
la corresponent sol·licitud així com de qualsevol
altra document que sigui necessari per a l’execució
del present acord.
Santa Fe del Penedès, 8 de juny de 2005.

2.- SOL·LICITUD AJUT EXTRAORDINARI A LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PER A
L’ACTUACIÓ “RENOVACIÓ I MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC”.Aquest Ajuntament té prevista en el pressupost
municipal d’enguany l’actuació titulada “Renovació i
millora de l’enllumenat públic”, inclosa en el Ple únic
d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al present any 2005, amb una previsió inicial de
80.697,53’- euros, i una subvenció de 72.627,65’euros.
Una vegada redactat el corresponent projecte tècnic
per a l’execució de les referides obres, el qual ha
estat aprovat inicialment pel ple municipal en data
26 de maig passat, resulta que el cost total de l’actuació ascendeix a 150.825,79’- euros, uns
70.000,00’- euros més que la previsió inicial. Tot i
això, l’Ajuntament considera del tot urgent i necessari tirar endavant aquest projecte, per la qual cosa
precisa consolidar el seu finançament.
La necessitat de l’actuació ve motivada per l’estat
actual en que es troba l’enllumenat públic del
municipi, molt precari, i la seva urgència pel fet de
solucionar els anteriors problemes el més aviat possible, doncs, per una banda, el consum d’energia és
excessiu, així com també els costos de manteniment de la instal·lació actual, fet que aconsella una
intervenció immediata, i per una altra, no cal oblidar
que es tracta d’un servei mínim i obligatori d’acord
amb tota la normativa d’aplicació en matèria de
règim local.
Per tot el qual, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent acord:
1r.) Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya
(Departament de Governació i Administracions
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“Tot Santa Fe”

Grup Municipal de Santa Fe del Penedès

L’Equip de Govern de l’Ajuntament tanca aquest segon any de feina a
l’Ajuntament amb els deures fets pel que fa a iniciar els projectes que ens
havíem proposat: s’ha inaugurat el Nou Dispensari, s’ha acabat la
Urbanització del Carrer de l’Era i s’ha començat l’arranjament de la zona
dels Pins, la primera fase del qual s’inaugurarà el proper 11 de Setembre en
la 25ª edició de la Festa de l’Arròs.
Els projectes de futur que properament s’endegaran són molt importants:
. Enllumenat Públic: ens avançarem a l’obligació d’adaptar-nos a les
normes d’estalvi energètic i de contaminació lumínica del 2009.
. Renovació de la Xarxa d’aigua: permetrà assegurar la quantitat i la pressió necessària de l’aigua per garantir el futur creixement de Santa Fe i el
canvi d’aforaments per Comptadors ( sistema que permet la reducció de la
tarifa de l’aigua per família ). També podem avançar que aquest mes de juliol presentarem les bases per fer la concessió administrativa del servei municipal de l’aigua, la qual cosa ens permetrà garantir el servei les 24 hores, sense
cap increment en el rebut, control de la qualitat a distància, etc.
. Implantació d’una Planta Fotovoltaica al Centre Cívic: serem pioners a la
Comarca en incorporar les energies renovables (energia solar ) al Centre
Cívic. Amb això aconseguirem cobrir el cost de la llum i garantir les activitats del Centre Cívic. També volem valorar la importància pedagògica
d’aquesta instal.lació: les dades de rendiment de l’equipament podran ser
estudiades a l’escola.
. Incorporació d’un Mòdul a l’escola: degut a l’augment de 32 a 39 alumnes,
s’ha aconseguit el Mòdul de 2 aules que s’ha instal.lat al pati de l’escola. El
proper curs, es farà servir la plaça del Centre Cívic com a pati. S´hi posaran
unes portaries desmontables i una canasta.
A la Llar d’Infants hi haurà una nova professional el proper curs. Volem
agraïr la tasca duta a terme per la Montse Bosch.
Des de l’Ajuntament sempre hem recolzat la tasca de les mestres de l’Escola,
Butlletí Informatiu
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Alternativa Independent per Santa Fe
Des de l’últim butlletí Tot Santa Fe, han ocorregut molts fets a
Santa Fe, alguns de negatius que tots recordeu i que no cal comentar
i d’altres de positius, dels quals cal remarcar-ne un :

El consens aconseguit en el projecte de la C15

Aquest fet en si mateix te dos aspectes positius, el primer, la
unitat d’acció aconseguida i que la majoria de gent del poble ens demanava, tant al Govern com a la oposició.
El segon, posar-nos d’acord en un projecte important pel futur de
Santa Fe, un projecte que no ens pot passar de llarg i pel qual tots,
des de les diferents opcions polítiques, tots, veïns i veïnes, serem cridats a participar i a donar el suport a un projecte que pot esdevenir
de vital importància pel nostre futur com a poble.
Tenim vàries coses a favor, i cal que les aprofitem. D’una banda
el vot majoritari del Ple de l’Ajuntament, d’altre, el suport polític
demostrat pel Diputat del PSC al Parlament de Catalunya, Roberto
Labandera, el qual va assistir al Ple on s’havia de debatre la nostra
proposta i, finalment, l’actitud positiva de la Direcció General de
Carreteres en escoltar, una altra vegada, les nostres reivindicacions.
La història no recordarà qui va sol·licitar el ple extraordinari, ni
qui va fer el projecte, la història només ens jutjarà per si vam saber
negociar i aconseguir finalment el tant desitjat accés a la C15.
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