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Ofi cines municipals
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
Dijous de 18 a 20 h

Alcaldia
Dimarts de 12 a 14 h i hores
concertades prèviament

Regidories
Hores concertades prèviament

Arquitecte municipal
Primer i tercer dimarts de cada
mes de 12 a 14 h i hores concertades

Ajuntament                                          93 897 00 00
Ajuntament fax                                    93 897 06 67
Ajuntament correu electrònic   avinyonet@diba.es
Ajuntament web                        www.avinyonet.org
ADF                                                     93 897 00 13
Consell Comarcal                               93 890 00 00
SIAJ. Informació jove                          93 892 20 20
SIAJ. web                                            www.siaj.net
Bombers Vilafranca                            93 892 20 80
Bombers                                                            085
Emergències                                                      112
Farmàcia                                             93 897 00 82
Guàrdia Civil                                        93 892 00 64
Mossos d'Esquadra                            93 892 11 54

Emergències de Trànsit                                       088
FECSA Avaries                                      900 77 00 77
Hospital Comarcal                                93 818 04 40
RENFE                                                  93 890 22 40
Mútua Penedès (urgències)                  93 890 27 00
Consultori de les Cabòries                   93 897 08 29
Metgessa (de 8 a 15)                            608 21 25 22
Practicant (de 8 a 15)                           639 81 16 74
Àrea Bàsica (de 15 h 
fi ns a les 8 del matí                              93 817 10 51
de l'endemà)                                         93 817 29 09
Ambulàncies                                         93 890 29 29
Ambulàncies de Catalunya                                  061
Creu Roja                                              93 892 32 32

horaris d’atenció al públic
Serveis Socials
Dimarts de 9 a 11 h
Hores concertades prèviament

Dinamitzadora sociocultural
Hores concertades prèviament

Servei d'aigua (CASSA)
A l'Ajuntament els dimecres de 9 a 13 h
Tel. (24 hores) 901 50 05 10

Bibliobús-2
Tel. 629 71 28 26
Cada divendres de 16 a 19 h

Medicina general

•   L'Arboçar: dimarts de 9 a 10.30 h
•   Les Cabòries: dilluns, dimecres i
 divendres de 9 a 12 h
•  Les Gunyoles: dijous de 9 a 12 h
•  Sant Sebastià dels Gorgs:
 dimarts de 10.30 a 12.30 h

Infermeria
•  Consulta: dimarts, dijous i divendres
 de  9 a 12 h i dimecres de 10 a 12 h
 De dilluns a divendres de 9 a 12 h
• Anàlisis: Dimecres de 8.30 a 10 h.

telèfons útils

què fer amb les deixalles
Deixalleria
Dilluns, dimecres i divendres de 9.00 a 13.00 h
(Carrer Canigó - Carrer Mare de Déu de Montserrat,
al polígon industrial de Sant Pere Molanta)

Recollida de mobles i trastos vells
L’últim divendres de cada mes (Dos dies abans s’ha 
de telefonar a l’Ajuntament per avisar del lloc i tipus 
i quantitat de deixalla)

Naixements
•  Iker Fernández de la Cruz,
 8 de febrer
•  Mar Sanz Estellés, 15 de març

Casaments
• Cap casament

Defuncions
•  Josep Berga Vidal, 
 31 de gener
•  Josefa Sàbat Borràs, 
 14 de febrer
•  Rosa Bertran Robert, 
 6 de març

calendari fi scal 2005 
Del 4 de març al 4 de maig
- Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 

De l’1 d’abril al 6 de juny
- Impost sobre Béns Immobles Urbans

Del 2 de setembre al 4 de novembre 
- Impost d’Activitats Econòmiques
- Impost de Béns Immobles-Rústics
- Taxa per la recollida d’escombraries
- Taxa servei de cementiri municipal

(Dades procedents del Registre Civil Municipal del 16 de gener al 15 d’abril)
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Benvolgudes veïnes i veïns,

S’ha aprovat definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) per part de la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, sense grans canvis respecte de les Normes subsidiàries 
anteriors ni del document aprovat inicialment, del qual es dóna informació al número 45 d’aquest 
butlletí, del mes d’abril de 2003.

La redacció d’aquest POUM es va iniciar de forma modesta, limitant-se a abordar aspectes 
problemàtics d’ordenació territorial, a ordenar els creixements i a consolidar els diversos 
nuclis de població, a banda d’arreglar altres petits ajustaments que s’han anat detectant al 
llarg d’aquests anys.

Els creixements desmesurats fi ns ara previstos en el planejament s’han pogut reduir en més 
de 20 ha; can Mitjans i les Roques podran regularitzar unes situacions pendents de resoldre’s 
des de molts anys enrere, i s’aconsegueixen les cessions de terrenys necessàries per als nous 
equipaments escolars i el camp de futbol.

Aquest POUM, per tant, ens permetrà consolidar una gestió més efi caç i sostenible a la vegada, 
en benefi ci de la població actual i de la que s’incorpora al municipi. Però que tinguem l’aprovació 
defi nitiva del POUM no vol dir pas que urbanísticament ho tinguem tot fet. Hi ha aspectes de la 
proposta actual que pensem que són millorables, i caldrà continuar treballant en aquest sentit, 
sobretot, a partir de la redacció del Pla de Mobilitat Urbana que s’està ja redactant. I un cop 
s’hagi aprovat el Pla Director de l’Alt Penedès, caldrà valorar si cal plantejar alguna modifi cació 
que hi sigui compatible i necessària.

Ha estat un procés llarg, més llarg del que tots podíem preveure, però que ara ens permetrà 
estar al dia i millorar urbanísticament.

Cordialment,

                                                                 Joan Marcé Casas
                                                                      Alcalde d’Avinyonet del Penedès
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En Sergi Segarra 
Garcia deixa el càrrec 
de regidor

En la sessió plenària celebrada el dia 9 d’abril, 
en Sergi Segarra Garcia va presentar la seva 
renúncia com a regidor de l’Ajuntament.
Tal com va explicar el propi regidor, el fet 
que per motius laborals estigui desplaçat 
durant la setmana no li permet portar a terme 
les tasques que requereixen el bon desenvo-
lupament d’un càrrec públic, cosa que era 
imprevisible en el moment de presentar-se 
en aquesta legislatura.
Es la mateixa sessió es va aprovar notifi car 
a la Junta Electoral Central l’acord plenari 
d’acceptació de la renúncia a l’efecte de 
procedir al nomenament d’un nou regidor, 
d’acord amb l’ordre establert a la candidatura 
presentada. 
En Sergi Segarra Garcia forma part de la 
candidatura del PSC-PM, i el membre que 
segueix en ordre a la llista és en Josep Castillo  
Molina, veí de Can Mitjans, que formarà part 
del Consistori una vegada s’hagi fi nalitzat el 
procés administratiu d’incorporació.

Nou horari d’infermeria

El Servei Català de la Salut ha modifi cat l’horari 
d’infermeria. Aquest ha quedat establert, 
segons anunci a la cartellera, de la forma 
següent:

DIMARTS: Consulta de 9.00 a 12 hores
DIMECRES: Extraccions de 8.30 a 10.00 hores. 
S’ha de demanar dia i hora amb antelació 
al telèfon 93 897 08 29 i cal portar la petició 
d’analítica feta per un metge. La consulta serà 
de 10 a 12 hores.
DIJOUS: Consulta de 9.00 a 12.00 hores
DIVENDRES: Consulta de 9.00 a 12.00 hores

L’Ajuntament està fent els tràmits necessaris 
per poder retornar al servei anterior.

Calendari Fiscal 2005 

El calendari fi scal per al municipi d’Avinyonet 
del Penedès corresponent a l’any 2005, dins el 
període de pagament voluntari dels valors i taxes 
municipals, és el que tot seguit s’exposa:

Del 4 de març al 4 de maig
- Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 

De l’1 d’abril al 6 de juny
- Impost sobre Béns Immobles Urbans

Del 2 de setembre al 4 de novembre 
- Impost d’Activitats Econòmiques
- Impost de Béns Immobles-Rústics
- Taxa per la recollida d’escombraries
- Taxa servei de cementiri municipal

Recordem que el pagament es pot realitzar a 
l’Organisme Autònom Local de Gestió Tributària  
(ORGT) al carrer de la Lluna núm. 4-6, de Vila-
franca del Penedès, (telèfon: 93 818 12 89, fax 
93 818 14 26, mitjançant domiciliació bancària, 
anant a les entitats bancàries col·laboradores, 
trucant al telèfon gratuït 900 50 27 39, o 
mitjançant internet a l’adreça http://orgt.diba.es, 
amb targeta de crèdit o càrrec directe en 
compte bancari.

Donació de sang

El proper 5 de maig, de 18.00 a 21.00 h, dins 
la campanya DÓNA’N UNA MICA, del Centre 
de Transfusions i Banc de Teixits de l’Hospital 
de la Vall d’Hebron, es podrà donar sang. El 
lloc serà a l’Escola Pública d’Avinyonet del 
Penedès.
En l’última campanya celebrada el 4 de novem-
bre hi van participar vint-i-cinc donants.

Com és una donació?

No fa mal Et fan unes
preguntes

Només són 
uns quants 

minuts

Després fas 
un descans i 

un petit 
refrigeri

Al cap d’uns 
dies, t’envien 
els resultats 

de les
anàlisis
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La pàgina web de l’Ajuntament d’Avinyonet 
ha de servir, i serveix, entre altres utilitats, per 
tenir la informació més ràpida i actualitzada de 
la vida de tots els pobles del municipi. El web 
tant es consultat per veïns del municipi com 
per usuaris de qualsevol punt de la geografi a 
que estiguin interessats a conèixer-nos. Per 
aquest motiu, cal que sigui una pàgina viva, 
i perquè ho sigui cal la col·laboració tant de 
les entitats com dels particulars. Una de les 
maneres de participar-hi és aportar fotografi es 
de llocs o actes que es realitzin i s’organitzin, 
les quals quedaran penjades temporalment 
en un espai del web.
Per altra banda, el contingut de la pàgina web 
en l’apartat que fa referència a l’explicació 
de com és el municipi s’ha traduït al francès 
i s’incorporarà a la pàgina web de Béruges, 
com un acte més per a l’agermanament dels 
dos municipis. 

Dualitat de noms: 
Les Cabòries-Avinyonet

En l’anterior butlletí municipal d’Avinyonet 
Avui es va exposar el procés de mediació 
per al canvi de nom realitzat per l’empresa 
especialitzada: GREC, resolució de confl ic-
tes, iniciat per l’acord de tots els grups 
municipals en el ple celebrat el dia 29 de juliol 
de 2004. En el butlletí es publicava el resum de 
l’acord unànime de la Comissió Comunitària 
creada al respecte, en què es proposava “Nou 
d’Avinyonet com a nom ofi cial del nucli capital 
del municipi d’Avinyonet del Penedès”.
Aquesta proposta no ha aconseguit el consens 
de tots els grups municipals, per tant, encara 
no s’ha iniciat l’expedient de canvi de nom. Per 
altra banda, en Josep Moran i Ocerinjauregui, 
director de l’Ofi cina d’Onomàstica que pertany 
a l’Institut d’Estudis Catalans, va manifestar 
que des del punt de vista lingüístic aquesta 
proposta no era correcta, i va exposar unes 

propostes lingüísticament acceptables com: 
“Avinyonet Nou, Avinyó Nou, Poblenou d’Avinyó 
o Poblenou d’Avinyonet“. Aquests noms,  amb 
anterioritat, no havien aconseguit el consens 
necessari i, per tant, no havien estat acceptats 
per la Comissió Comunitària.
Davant aquesta situació, el consistori  encara 
no ha iniciat l’expedient per al canvi de nom de 
les Cabòries. Ara cal estudiar noves propostes 
que puguin aconseguir un acord entre els 
diferents grups polítics municipals. 

Carretera 
de les Gunyoles

L’octubre del 2003, la Diputació de Barcelona 
va començar la redacció del projecte cons-
tructiu del VIAL PER A VIANANTS I ENLLUME-
NAT DE LA CARRETERA BV-2412 DE LES 
CABÒRIES A LES GUNYOLES.
La carretera BV-2412 té l’inici al carrer Padró 
de les Gunyoles i fi nalitza al PK-26+700 de 
la carretera BV-2411, amb una longitud total 
de 850 metres i una amplada variable de 5 
metres.
L’objectiu d’aquest projecte, que té un pressu-
post d’Execució per Contracte de 372.951,90 
euros, és el de construir un vial per a vianants 
que tingui unes caraterístiques adequades per 
al trànsit entre els dos nuclis urbans.
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En aquesta actuació es contempla l’ampliació 
del marge esquerre (direcció a les Gunyoles) 
de la plataforma de la carretera per tal de 
construir un vial per a vianants de 2 metres 
d’amplària. Es distingeixen dues zones: una 
en què s’amplia la plataforma de la carretera, 
en la qual el nou vial discorre paral·lelament 
i separat de la calçada amb barrera rígida, i 
l’altra, en la qual el nou vial es recolza en el 
terreny confrontat a la carretera, tot mantenint 
un petit desnivell amb ella.
D’altra banda, es contempla la instal·lació 
d’enllumenat per a vianants i la reposició 
d’una canonada de fi brociment d’abastament 
d’aigua existent en una longitud d’uns 500 
metres.
Pel tal de limitar el cost de l’obra, s’ha procurat 
afectar el mínim possible la calçada actual, 
deixant els trams nous en terraplè l’ample 
suficient per poder ampliar la calçada a 6 
metres en un futur.

El cànon de l’aigua

El Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya ha modifi cat el 
cànon de l’aigua per a l’any 2005.
Amb aquesta modifi cació es vol fomentar un 
ús més racional de l’aigua, afavorir els que fan 
un consum sostenible de l’aigua, garantir el 
consum bàsic de tots els usuaris i millorar la 
qualitat de l’aigua.
El cànon és una petita part de la factura de 
l’aigua. Els principals canvis realitzats per 
calcular l’import del cànon aplicable als usos 
domèstics de l’aigua són, per una banda, la 
introducció d’un tercer tram de gravamen, i, 
per l’altra, l’adequació de la base imposable 
a la dotació bàsica per habitatge, que, per 
defecte, passa de 4 a 3 membres (l’estadística 
de Catalunya indica que a cada llar conviuen 
2,7 persones).
El primer tram o tram bàsic es calcula  a partir 
de considerar que en cada habitatge viuen tres 
persones, el que representa que el consum 
per habitatge és de 10 m3 d’aigua al mes. 

Aquest valor s’obté de considerar el consum 
de 3 m3 per persona i mes + 1 m3 addicional 
com a habitatge.
Si se supera aquest consum del barem bàsic 
i ets una família de menys de 4 persones, la 
quantitat d’aigua que supera els 10 m3/mes 
es penalitza, ja que la quantitat que supera 
aquest consum és a un preu més car (perquè 
no s’aplica el preu del tram bàsic sinó un 
de superior).
Però, si se supera el consum de 10 m3/mes 
per habitatge i aquest està format per més de 
3 persones, es pot benefi ciar d’una quantitat 
d’aigua addicional al preu del tram bàsic. Per 
benefi ciar-se d’aquesta condició, cal emplenar 
una sol·licitud-declaració que trobaràs a 
l’ajuntament o a l’Agència Catalana de l’Aigua 
(www.gencat/aca). Per a consultes, es pot 
telefonar al 902 012 345.

Animals de companyia

Les persones que posseeixen gossos i gats 
han de censar-los a l’ajuntament del municipi 
de residència habitual dels animals dins el 
termini màxim de trenta dies, comptats a partir 
de la data de naixement, o de l’adquisició de 
l’animal, o del canvi de residència. Prèviament 
a la inscripció en el cens, cal haver dut a 
terme la identifi cació de l’animal mitjançant 
el xip.
Si no sabeu segur si teniu censat l’animal al 
municipi, podeu passar per les ofi cines de 
l’ajuntament amb la documentació de l’animal 
i comprovarem si el tenim censat.
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Tot seguit us informem de les propostes apro-
vades a les sessions de ple municipal i les 
sessions de juntes de govern local realitzades 
en el període comprès des de l’1 de gener fi ns 
al 15 d’abril. 
Els acords aprovats més remarcables han estat 
l’aprovació del Text Refós del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal d’Avinyonet del Penedès i 
l’acceptació de la renúncia del càrrec de regidor 
d’en Sergi Segarra Garcia.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 14 DE GENER

Abastament 
d’aigua potable

Es va autoritzar la cessió del contracte de gestió 
del servei públic d’abastament d’aigua potable 
del municipi d’Avinyonet del Penedès, en règim 
de concessió, adjudicat en data 21 de setembre 
de 2000 a la Companyia d’Aigües de Sabadell, 
SA a favor de la mercantil CASSA Aigües i 
depuració, SL, la qual assumirà tots els drets 
i obligacions derivats del contracte subscrit 
en data 9 d’octubre de 2000 entre Companyia 
d’Aigües de Sabadell i l’Ajuntament d’Avinyonet 
del Penedès, en què s’entendrà que queda 
plenament i totalment subrogada.

Local per a joves 
a l’Arboçar

Es va aprovar el conveni amb l’Àrea d’Igualtat i 
Ciutadania de la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Protocol General Xarxa de Barcelona 
Municipis de Qualitat-Inversions, per a l’aportació 
per part de la Diputació de Barcelona de l’ajut 
econòmic de 6.000 euros per a l’adequació del 
local per a joves a l’Arboçar.
L’edifi ci on s’ubica aquest nou espai per als 
joves és on fi ns ara hi ha hagut el consultori 
mèdic. Les obres han estat de redistribució dels 
espais amb l’objectiu de fer compatible l’ús de 
l’edifi ci com a consultori mèdic i casal de joves. 

Els dos espais tenen accessos independents 
encara que estan comunicats interiorment 
per facilitar l’accessibilitat.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE GENER

En la sessió plenària es va realitzar el sorteig, 
mitjançant el programa informàtic facilitat per 
la Diputació de Barcelona, dels membres que 
van formar part de les meses electorals amb 
motiu del Referèndum sobre la Constitució 
Europea del dia 20 de febrer.

Consultori mèdic 
de Cantallops

Es va aprovar presentar-se a la convocatòria  
de la Generalitat de Catalunya que atorga 
subvencions per a la construcció, l’ampliació, 
el remodelatge i l’equipament de consultoris 
locals i centres d’atenció primària de titularitat 
municipal per als exercicis 2004 i 2005. Es 
va  sol·licitar una subvenció per al fi nança-
ment total de la construcció del Consultori 
Mèdic municipal de Cantallops, valorada en 
96.142,02 euros, d’acord amb el projecte 
tècnic elaborat a l’efecte.
Aquesta sol·licitud ja va estar denegada en 
les convocatòries de l’any 2002 i 2003 per 
manca de recursos econòmics. 

plens i juntes de govern
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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DEL DIA 17 FEBRER 

Esports municipals

Es va aprovar el conveni del Programa 
d’esports en edat escolar entre l’Àrea d’esports 
de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament, 
pel qual la Diputació atorga una subvenció 
de 1.500 euros a l’ajuntament, destinats 
a l’actuació municipal titulada “ESCOLA 
ESPORTIVA MUNICIPAL”.

Serveis Socials Locals

Es va acceptar l’ajut complementari de 703 
euros atorgat per la Diputació de Barcelona en 
el marc del protocol General “Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat”, destinat a complemen-
tar l’aportació de la Diputació al conveni de 
Suport als Serveis Socials Locals per l’actuació 
dels serveis d’atenció domiciliària.

Manteniment del
hardware

Es va aprovar el servei exterior de manteniment 
d’hardware de l’Ajuntament presentat per la 
companyia GESTINET, SCP, per un import de 
1.920 anuals, així com els treballs a realitzar.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 4 DE MARÇ

Text Refós del POUM 
d’Avinyonet del Penedès

El ple de l’Ajuntament, en data 2 de juliol 
de 2004, va aprovar provisionalment el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
d’Avinyonet del Penedès i el va trametre a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
per a la seva aprovació defi nitiva.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Bar-
celona, en sessió de 19 de gener de 2005, 
va resoldre suspendre l’aprovació defi nitiva 
del POUM fi ns que mitjançant un Text Refós 
s’incorporessin al POUM tot un seguit de 
prescripcions. Aquestes feien referència als 
informes realitzats pels diferents organismes 
no municipals i alguns articles de la regulació 
dels sistemes, de la regulació del sòl urbà, 
urbanitzable i no urbanitzable, de la normativa 
i de la documentació.
En la sessió plenària es va aprovar el Text 
Refós del POUM d’Avinyonet del Penedès 
que recull les prescripcions assenyalades en 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona de data 19 de gener de 2005, 
i l’informe ambiental contingut en el POUM 
d’Avinyonet del Penedès.
Així mateix, es va provar trametre tres exem-
plars del Text Refós del POUM a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per 
tal que sigui aprovat de forma definitiva. 
Si, transcorreguts quatre mesos des de 
la presentació a la Comissió, aquesta no 
comunica la seva resolució, quedarà aprovat 
per silenci administratiu positiu.

Enllaç entre la Carrerada 
i la BV-2429
Es va aprovar el projecte constructiu titulat 
“ENLLAÇ DE LA CARRETERA BV-2429 AMB 
EL CAMÍ DE LA CARRERADA”, redactat pel 
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servei de Vies Locals de la Diputació de 
Barcelona, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 656.458,98 euros, que afecta els 
termes municipals de Sant Cugat Sesgarrigues 
i d’Avinyonet del Penedès, i que serà gestionat, 
executat i finançat per la pròpia Diputació 
de Barcelona.
El projecte s’ha sotmès a informació pública 
per al seu examen i formulació de possibles 
al·legacions.
L’aprovació del projecte porta implícita la 
declaració d’utilitat pública i la necessitat 
d’ocupació dels terrenys que hi són compresos 
a l’efecte d’expropiació forçosa.  Per aquest 
motiu, es va aprovar iniciar l’expedient per a 
la determinació del preu just de les fi nques 
afectades, que al terme d’Avinyonet del 
Penedès correspon a la superfície de 5.701 
m2 de sòl rústic.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DEL DIA 31 DE MARÇ 

La nova escola 

En la sessió de la junta de govern es va 
aprovar la llicència municipal d’obres per 
a la construcció del nou CEIP d’una línia 
d’Avinyonet del Penedès, als terrenys cedits 
per l’Ajuntament, situats al carrer de la Grava 
s/n, d’acord amb el projecte executiu d’obres 
redactat i tramès per Gestió d’Infraestructures, 
SA (GISA).
Per altra banda, en la sessió plenària celebrada 
el passat 8 d’abril, es va aprovar la cessió 
gratuïta del domini de les finques on s’ha 
d’ubicar el nou Centre d’Educació Infantil 
i Primària (CEIP), a favor del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 

per a la construcció del nou equipament 
escolar. La superfície cedida aproximada és 
de 5.068,38 m2. 
Aquesta cessió dels terrenys és fruit dels 
convenis urbanístics signats en el seu moment 
i que estan pendents d’inscriure’s al Registre 
de la Propietat.

Depuradora per a 
CADES

Es va aprovar la instal·lació d’uns digestors 
anaeròbics a les instal·lacions de l’empresa 
CADES segons el projecte presentat titulat 
“PROJECTE PER A LA UBICACIÓ D’UNA 
DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS”, 
condicionada, però, a minimitzar l’impacte 
visual i paisatgístic de les instal·lacions 
projectades. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 8 D’ABRIL

En aquesta sessió plenària es va acceptar la 
renúncia del càrrec del regidor a Sergi Segarra 
Garcia ja exposada anteriorment. 

Gestió recaptatòria 

Es va aprovar el Compte de la gestió recap-
tatòria d’aquest Ajuntament corresponent a 
l’exercici 2004, presentada per l’Organisme 
de Gestió Tributària (OGT) de la Diputació de 
Barcelona, corresponent a les liquidacions 
per rebut i liquidacions d’ingrés directe, així 
com a certifi cacions de descobert de tributs 
i preus públics liquidats per l’ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès.

plens i juntes de govern



Avinyonet

abril 2005

1010

AvuiAvui

53

plens i juntes de govern

Clavegueram al 
carrer Sant Salvador

Es va aprovar la memòria valorada d’obres 
titulada “DESGUÀS CUL DE SAC MIT-
JANÇANT BOMBAMENT AMB CONNEXIÓ 
AL CLAVEGUERAM DEL CARRER SANT 
SALVADOR DE LES GUNYOLES, redactada 
per l’Ofi cina Tècnica de Cooperació de la 
Diputació de Barcelona, amb un pressupost 
d’execució per contracte total de 19.233,91 
euros. 
La redacció d’aquesta memòria valorada 
ve motivada pel fet de donar compliment a 
la sentència dictada per la Sala del Conten-
ciós Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en el recurs contenciós 
administratiu, interposat per la senyora 
Maria Assumpció Massana Miret, per la qual 
s’obliga l’Ajuntament a executar les obres de 
la xarxa de recollida d’aigües pluvials del “cul 
de sac” situat al carrer Sant Salvador de les 
Gunyoles, prèvia elaboració i redacció d’un 
projecte d’obres municipal.
En el mateix acord es va encarregar la 
redacció del projecte tècnic corresponent i 
demanar al TSJC un ajornament en el termini 
de l’execució de la sentència.

Accés a Can Mitjans 

Es va aprovar el projecte d’obra ordinària 
titulada “AFERMAT DEL VIAL D’ACCÉS A 
CAN MITJANS”, redactat pels serveis tècnics 

municipals, amb un pressupost d’execució 
per contracte total de 95.329,23 euros. Al 
mateix temps es va aprovar sotmetre’l a 
informació pública i a les seves corresponents 
publicacions. 
L’obra considerada comprèn el tram de vial 
que va des de la carretera d’Olesa fins a 
l’entrada de la urbanització de Can Mitjans. El 
projecte facilita la parada de l’autobús.

Urbanització de 
l’Arboçar de les Roques

Es va aprovar el projecte modificat d’obra 
ordinària titulada “URBANITZACIÓ DE 
L’ARBOÇAR DE LES ROQUES, F2”, redactat 

pels serveis tècnics municipals, amb un 
pressupost d’execució per contracte total 
de 338.432,24 euros. Al mateix temps es va 
aprovar sotmetre’l a informació pública i a les 
seves corresponents publicacions.
La modifi cació consisteix en la incorporació 
al projecte del vial que uneix el carrer de les  
Roques amb el carrer Sant Jaume i carrer 
Olivella, al mateix temps que queda exclosa la 
plaça de les Roques, ja que en el nou POUM 
d’Avinyonet del Penedès es modifi quen els 
vials i queda incorporada al desenvolupament 
urbanístic del PAU 1.3 les Roques.

Can Mitjans
Ü

Carrer Papiol

Plaça de

les Roques
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Carrer de les Roques

PRIMERA FASE

SEGONA FASE
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El Carnaval 2005

El Senyor Carnestoltes, durant uns quants dies, 
ens va omplir la classe de colors, disfresses, 
música… Primer ens va fer un pregó i ens va 
dir que havíem de dur a terme unes ordres 
durant tota la setmana:

- El dimarts sabatilles portareu i al 
 Carnestoltes ensenyareu
- El dimecres, si voleu espantar els 
 pares, pinteu-vos de colors les cares
- El dijous portareu un barret 
 perquè us faci passar el fred
- Divendres tots us disfressareu 
 i pels carrers passejareu

El senyor Carnestoltes ens ha portat una caixa 
plena de roba, barrets, màscares, ulleres… 
i cadascú pot triar el que més li agrada i 
disfressar-se
El divendres 4 de febrer, els nens i nenes de la 
llar d’infants El Cargol van celebrar la festa 
del Carnaval amb l’escola d’Avinyonet. 

ensenyament
Enguany les disfresses han estat relacionades 
amb diferents elements de la natura. Cada 
classe va triar un element diferent, i els nens i 
nenes de la llar s’han disfressat de gira-sols. 
Tots junts vam gaudir de la cercavila pels 
carrers del poble, cantant i fent gresca

Portes obertes 
a la llar d’infants 

El dia 30 d’abril s’organitza la jornada de portes 
obertes a la llar d’infants El Cargol. Totes les 
famílies que vulguin podran venir a visitar la llar 
i conèixer com és l’aula, com treballem, quines 
són les activitats que oferim… i preguntar 
qualsevol dubte que tinguin.

Preinscripció i
matriculació curs 2005

LLAR D’INFANTS
- Presentació de les sol·licituds: del 2 al 13 
 de maig
- Barem: 17, 18 i 19 de maig
- Publicació de les llistes amb el barem: 20 
 de maig
- Reclamacions a les llistes del barem: 23, 
 24 i 25 de maig
- Resolució de les reclamacions: 26 de maig
- Publicació de les llistes d’admesos: 27 de 
 maig
- Període de matriculació: del 6 al 10 de juny

ESCOLA PÚBLICA
- Presentació de sol·licituds: del 4 al 15 
 d’abril
- Llista amb el barem: 21 d’abril
- Reclamacions: 22, 25 i 26 d’abril
- Llistes amb el barem un cop resoltes les 
 reclamacions: 28 d’abril
- Publicació de les llistes d’assignació: 24 
 de maig
- Període de matriculació: del 30 de maig 
 al 3 de juny
- Confirmació continuïtat alumnes propis: 
 abans del 30 de juny.
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sociocultural

Activitats d’estiu 

Com cada any, el mes de juliol es portarà 
a terme el Casal d’Estiu, un espai lúdic i 
educatiu en el marc del llarg període de les 
vacances escolars d’estiu, que s’adreça a 
infants i joves de quatre a dotze anys (el 
grup de petits, de quatre a set anys; el grup 
de grans, de vuit a dotze anys). L’horari del 
Casal és de 10.00 a les 13.00 hores, encara 
que es fan sortides de tot un dia i també unes 
colònies. Cal destacar l’ampliació de serveis, 
ja que des de l’any passat s’ofereix el servei 
d’acollida a les 9.00 hores del matí i el servei 
de menjador, de 13.00 a 15.00 hores.  
Per altra banda, s’organitza l’Estiu Jove, una 
sortida de sis dies adreçada a joves a partir 
de dotze anys que s’organitza conjuntament 
amb altres municipis de la comarca.
I també tenim el curset de tennis, que es 
realitzarà els dilluns, dimecres i divendres 
a la tarda.

Agermanament

La Comissió d’Agermanament Avinyonet 
del Penedès-Béruges ha preparat material 
informatiu, ha organitzat reunions amb les 
societats i també ha organitzat els cursos 
de francès. 
Com tothom sap, un agermanament implica 
l’intercanvi de multitud de coneixements 

i experiències entre dos pobles. Ja falta 
menys temps per a la nostra visita-intercanvi 
a Béruges, que serà els propers 15,16 i 17 
de juliol (la inscripció per a la sortida és 
fins al 12 de maig). Aquest intercanvi  és 
subvencionat per la Unió Europea  i constarà 
de 50 places. 

Gent gran 

Sortida a Lleida 

El passat dissabte dia 5 de març es va realitzar 
la sortida a la ciutat de Lleida. A partir de les 
explicacions del nostre guia, vàrem visitar els 
monuments i edifi cis històrics més importants 
d’aquesta ciutat. Es va accedir a la Seu Vella 
a través de l’ascensor paronàmic. D’aquesta 
visita, cal destacar la bellesa del claustre i les 
diferents anècdotes que ens varen explicar 
arran de les diferents fases de la construcció 
de la catedral. 
Tot seguit vàrem visitar el Palau de la Paeria, 
l’obra més representativa de l’arquitectura civil 
romànica a Lleida. Avui dia, la Paeria, tal com 
la coneixen els lleidatans, és a dir, la casa 
del paer en cap (alcalde), acull nombrosos 
tresors que refl ecteixen la identitat de la ciutat. 
Finalment ens vàrem dirigir al restaurant El Far 
de Balaguer per dinar, on vam menjar calçots. 
Després del dinar hi va haver una mica de 
ball i, fi nalment, abans de tornar a casa, vam 
visitar el Sant Crist de Balaguer.
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III Festa de la Gent 
Gran del municipi

El passat 16 d’abril es va celebrar la III Festa 
de la Gent Gran d’Avinyonet del Penedès. 
L’inici de la festa es va realitzar a Can Mitjans, 
on vàrem observar la Quadra de Santa 
Susanna i vàrem poder gaudir de l’actuació 
dels diables petits de l’Arboçar i dels diablets 
de les Gunyoles. 
La Quadra de Santa Susanna es troba molt 
a prop del Puig de la Mola, un dels cims 
més alts del Garraf, i al fons d’una vall 
excavada per la riera de Begues, aquest 

conjunt de construccions enlairat dalt d’un 
roquissar d’uns 350 metres de llarg per 
uns 150 d’amplada. La caseria que forma 
es va edificar al llarg dels segles al pla 
que porta el mateix nom (Santa Susanna), 
i en el qual circula en meandre la riera de 
Begues. Aquesta situació li dóna un aspecte 
majestuós. L’indret estava habitat en època 
iberoromana, tal i com ho demostren les 
restes arqueològiques trobades als voltants. 
Tot seguit vàrem visitar la Torre Romana 
de les Gunyoles, de planta circular i de 9 
metres de diàmetre i una alçada d’uns 11 
metres. Sembla que es tracta d’un monument 
funerari romà de tipus turriforme, segons es 
desprèn de la seva posició, sense domini 
efectiu sobre el territori i al costat d’una via 
romana. Amb posterioritat al seu primitiu ús, 
s’hauria aprofi tat com a torre de guaita i de 
defensa a l’època medieval. 
També vàrem visitar el Castell de les Gun-
yoles, una mansió senyorial d’estil gòtic 
dels segles XIV-XV, coneguda amb el nom 
de “el Castell”. L’edifi ci consta de soterrani, 
planta baixa i dos pisos. Com a elements 
destacables del conjunt s’han de singularitzar 
els següents: la sala noble al primer pis de 
l’edifi ci, amb gerrer, fi nestres amb festejadors, 
guixeria profusament decorada al sostre, gran 
fi nestra quadrada modulada a quatre, buits 
recercats en pedra, alguns d’ells amb arcs 
conopials, i escala d’accés des de la planta 
baixa del mateix material. 
El dinar es va realitzar a la Societat La Torre, 
on vàrem degustar un menú de Cal Blay i 
un grup de joves del poble dirigits per en 
Sabastià Almeyda, tots ells voluntaris, es van 
encarregar de servir el dinar i d’amenitzar-lo 
amb el so de la gralla i el timbal. Per fi nalitzar 
la diada, es va fer entrega del record de la 
festa i un homenatge a aquelles persones 
vídues o solteres que amb els vuitanta molt 
ben portats van ser els reis de la festa. 
Des d’aquí, un gran agraïment a tots aquells 
que vàreu contribuir a l’organització i a la 
realització de la festa.
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OFICINA ALT PENEDÈS: C/ de la Font, 43, baixos. Vilafranca del Penedès.
Telèfon 93 892 20 20. penedes@siaj.net - www.siaj.net

Horari d’atenció: els dilluns a la tarda de 5 a 8 i, de dimarts a divendres,
els matins de 12 a 2 i les tardes de 5 a 8.

Concurs per a la portada 
de la guia d’estiu
del SIAJ 
La Mancomunitat de Municipis Penedès-Garraf 
convoca un concurs per al disseny de la portada 
de la Guia d’Estiu 2005, que edita el SIAJ i que 
arriba a la seva vintena edició.
El concurs està destinat a joves d’entre 16 i 
30 anys de tot Catalunya. Cada participant pot 
presentar una obra, original i inèdita. La mida 
de l’original ha de ser en format DIN A3, en 
posició vertical, i s’ha de presentar muntada 
sobre suport rígid. La tècnica és lliure, però ha 
de poder-se reproduir en quadricromia. 
El termini d’admissió de les obres fi nalitza el 
dimecres 11 de maig i s’estableix un únic premi 
de 300 euros. Trobareu les bases completes 
a www.siaj.net o podeu passar per la nostra 
ofi cina comarcal.

Període
de preinscripcions
Amb l’arribada del mes de maig, s’obren les 
preinscripcions a diversos ensenyaments, com 
ara els cicles formatius i la universitat. Per a 
aquells que estigueu interessats a començar 
cicles formatius al setembre, cal que tingueu en 
compte que entre el 17 i el 27 de maig s’obrirà 
el període de preinscripció. Trobareu tota la 
informació per fer-la a la nostra ofi cina i també 
al nostre web. 
També la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 
la universitat catalana a distància, ha obert el 
seu període de preinscripció per als diversos 
ensenyaments que ofereix, fi ns al 28 de maig. 
Trobareu tota la informació a www.uoc.edu. 
I si voleu anar a la universitat, cal que us 
preinscriviu entre el 25 de maig i el 8 de juliol. 
En aquest cas, cal fer aquest tràmit a través  
d’internet. Trobareu l’enllaç corresponent a 
www.siaj.net. Si no teniu accés a internet per 
fer-la, podeu venir-nos a veure i fer-la a través 
del nostre punt de connexió gratuïta a internet. 

A més, us informarem de com funciona tot 
el procés i us donarem, si cal, un cop de 
mà. I si encara no sabeu quina opció triar, 
us informarem i assessorarem sobre les 
diverses possibilitats. 

Camps de treball
per a l’estiu 2005
La Generalitat de Catalunya està a punt de 
fer públics els Camps de Treball per a aquest 
estiu 2005 a través d’internet. Els Camps de 
Treball són activitats per a joves en què es 
combinen les activitats lúdiques i de lleure 
amb la realització de tasques de voluntariat 
i de servei a la comunitat, ja sigui ajudant 
persones, fent tasques de protecció de 
la natura o realitzant intervencions en el 
patrimoni. E ls camps de treball també 
tenen una vessant important d’interrelació 
sociocultural. Hi ha un ventall molt ampli de 
camps per escollir en funció de l’activitat i 
de l’indret on es desenvolupen. Hi ha camps 
de treball a Catalunya, les inscripcions 
començaran el 3 de maig; per als camps a la 
resta d’Espanya, us podreu inscriure des del 
28 d’abril i, si us interessa participar en un 
camp internacional, podeu fer la inscripció 
des del 26 d’abril. 
Les inscripcions es poden fer al 012 o també 
mitjançant internet a través de l’enllaç que 
trobareu a www.siaj.net. 

joventut
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activitats

Cantallops

Diumenge 1 de maig: Celebració del Dia de la 
Mare, a la tarda, a la sala, hi haurà Teatre
Dissabte 2 de juliol: Revetlla de Sant Pere
Dissabte 23 de juliol: Sopar a la fresca

Les Gunyoles
Campionat d’Espanya de Trial: 

Èxit total, malgrat el temps

El passat diumenge va tenir lloc la 2a prova del 
Campionat d’Espanya de Trial a la localitat de 
les Gunyoles, on es van citar els millors pilots del 
món per primera vegada al Penedès.
L’expectació era màxima ja que s’esperava la 
reacció de l’actual campió d’Espanya i campió 
mundial indoor Adam Raga, perquè a la prova 
anterior es va veure superat pel tarragoní 
Albert Cabestany. A més, s’esperava veure 
l’enfrontament entre les màquines de dos temps 
i les noves mecàniques de quatre temps que 
s’estrenen aquest any, i que en la cita anterior a 
Mancha Real (Jaén) van aconseguir un resultat 
una mica incert. 
Ja el dissabte, el vent va complicar els preliminars 
del trial, i va arribar a desmuntar, en algunes 
zones, l’impecable marcatge que l’organització 
havia fet, i va entorpir les verifi cacions tècniques. 
Per altra banda, la inspecció de les zones i el 
recorregut per part de la Federació Espanyola i 
els representants dels pilots va resultar totalment 
satisfactòria.
El diumenge es va despertar encara amb un 
vent més fort, fent desaparèixer totalment la 
senyalització de la meitat de les quinze zones, 
cosa que va obligar a tornar-les a marcar abans 
de l’inici del trial a les 9 del matí. 
Aquestes condicions climatològiques, com és 
de suposar, van complicar el pilotatge dels parti-
cipants, que en aquells llocs menys arrecerats 

van patir per mantenir l’equilibri.
La primera volta va ser molt competida, i es 
va acabar amb un empat (12 punts) entre 
l’Adam Raga i l’actual campió mundial Takahisa 
Fujinami, seguits de prop per Dougie Lampkin 
(15) i amb Albert Cabestany (19) i Toni Bou (20), 
a més distància. Dani Gibert, per la seva part, 
fi nalitzava el primer gir en setena posició. 
La segona volta s’havia de disputar segons el 
temps donat per la Federació, amb una hora 
menys que la primera, cosa que va obligar els 
participants a afanyar-se de valent. Això ho 
varen notar tots els pilots, tret del mateix Adam 
Raga, que va penalitzar exactament els mateixos 
punts que en la primera volta, donant fe de 
la seva concentració i seguretat, el que el va 
alçar amb el triomf fi nal en la màxima categoria 
Sènior A - Open.
La classifi cació fi nal va quedar així: 1- Adam 
Raga, 2- Takahisa Fujinami, 3- Doug Lampkin, 4- 
Albert Cabestany, 5- Toni Bou, 6- Marc Freixa, 7- 
Jordi Pascuet, 8- Dani Gibert, 9- Dani Oliveras, 
10- Morris Shaun.
En la classifi cació general, Adam Raga és ara el 
líder amb 37 punts, Albert Cabestany és segon 
amb 33 punts i Takahisa Fujinami és tercer amb 
30 punts.
En Sènior B, la victòria va ser nova per al pilot 
d’Scottishtrial i del Motoclub Penedès Xavier 
León, que a la primera volta ja va demostrar que 
volia guanyar “a casa” i va entregar la targeta de 
la primera volta amb només 7 punts, tres menys 
que el següent classifi cat, els germans gallecs 
José Manuel i Jorge Suárez. A la segona volta, 
només va haver de controlar els seus rivals, que 
es van ensorrar, i fi ns i tot van perdre el segon 
lloc en favor del valencià Héctor Escorihuela. Per 
la seva part, Laia Sanz va quedar en cinquena 
posició.
En la categoria Cadets, el penedesenc Òscar 
Mill no va poder tenir accés al podi, al qual van 
pujar Pau Botella, Alexis Rocaspana i Adrián 
Pastoriza, en aquest mateix ordre.
En Veterans, Joan Solé Rovira, malgrat fer una 
molt bona segona volta, es va quedar fora del 
podi per tan sols dos punts. La victòria va ser 
per a Narcís Sánchez, seguit de Pere Martí i 
Àngel Bueno.
Finalment, en la categoria de Fèmines, la 
guanyadora va ser Carla Calderer, seguida de 
Dolores Sànchez i Mireia Conde

Col·laboració: 
Moto Club Penedès
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Edita:

Ajuntament d’Avinyonet del Penedès

Prevenir els incendis és una tasca de tots.
Col·labora-hi!

Recordeu que és expressament 
prohibit de fer foc durant tot l’any.

Si fumeu, assegureu-vos 
d’apagar bé la cigarreta i el llumí i 

llenceu-los a les escombraries.
Una petita espurna pot

ésser l’inici d’un desastre.

No abandoneu mai 
deixalles al bosc.

A més d’embrutar un espai natural
podeu provocar un incendi.

Si detecteu una fumera sospitosa, 
alerteu els equips de vigilància o tru-

queu als bombers.
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