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Oficines 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
Dimarts de 12 a 14 h 
Hores concertades prèviament

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
Escola Pública d’Avinyonet                93 897 04 43
Consell Comarcal                               93 890 00 00
SIAJ. Informació jove                          93 892 20 20
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 
fins 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: dilluns i dimecres de 
 10 a 12 h i dimarts, dijous i
 divendres de 9 a 12 h
• Anàlisis: Dilluns i dimecres de 
 9 a 10 h. Hores concertades
 prèviament.

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)

calendari fiscal 2006 
Del 3 de març al 3 de maig
- Impost Vehicles Tracció Mecànica

Del 3 d’abril al 5 de juny
- Impost Béns Immobles Urbans

De l’1 de setembre al 3 de novembre
- Impost d’Activitats Econòmiques
- Impost de Béns Immobles-Rústics
- Taxa per la recollida d’escombraries
- Taxa servei de cementiri municipal

Naixements

• Ana Armero García,  7/11/05
• Iris Grau Catà, 14/11/05
• Abril Herraiz Lobato, 21/11/05
• Foix Raventós Petit, 8/12/05
• Tom Guirao López, 20/12/05
• Josep Vendrell Pallicer, 24/12/05
• Yasmin Sabir, 14/01/06
• Mireia Filella Bertran, 28/01/06

Casaments 

No n’hi ha cap.

Defuncions 

• Maria Garcia Garcia, 17/12/05
• Maria Raventós Térmens, 29/12/05

(Dades procedents del Registre Civil Municipal del 16 d’octubre del 2005 al 31 de gener del 2006)
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•   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: dilluns i dimecres de 
 10 a 12 h i dimarts, dijous i
 divendres de 9 a 12 h
• Anàlisis: Dilluns i dimecres de 
 9 a 10 h. Hores concertades
 prèviament.

. 

Benvolguts veïns i veïnes,

La construcció de la nova escola va a bon ritme i la direcció d’obres ens va confirmar que la 
previsió d’acabament és per a finals del mes de juliol. Després de l’aprovació del Pla parcial de 
la Grava el mes de desembre passat, i del Projecte d’urbanització aquest mes de febrer, podrem 
adjudicar les obres d’urbanització del camí de la Grava al voltant de Setmana Santa per tal de 
poder-les acabar per al començament del curs escolar 2006/07.

La previsió de construccions d’instituts de secundària a la comarca ha canviat respecte al que 
anunciàvem al darrer butlletí, i tot i que es construirà el de Moja, se’n preveu un altre que es podria 
ubicar també a la Grava, al costat de la nova escola, amb el qual tindríem aquí l’escolarització de 
0 a 16 anys, passant a Vilafranca a fer el batxillerat.

En quedar lliures els baixos de l’ajuntament, s’hauran de rehabilitar per millorar i oferir altres 
serveis a la població, tal i com ja estava previst al projecte inicial de rehabilitació de la Casa 
de la Vila.

Amb l’entrada en funcionament de l’escola nova, milloraran substancialment els serveis que 
s’ofereixen a la població. En l’àmbit educatiu, amb una concentració d’equipaments i espais molt 
important a la Grava, i en altres àmbits, amb unes grans possibilitats de millora en els espais que 
quedaran lliures a les antigues escoles. Així, anem consolidant els serveis que tenim a cada poble 
i els més grans que compartim entre tots.

Tot això és possible gràcies a l’esforç de totes les parts implicades: comunitat educativa, 
Consell Escolar, AMPA, Comissió per l’escola nova, alumnes i pares. La participació de tots és 
imprescindible per aconseguir fites tan importants com aquesta.

 
Us saluda cordialment,

      

         
                     Joan Marcé Casas
        Alcalde d’Avinyonet del Penedès
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Com és una donació?

No fa mal Et fan unes
preguntes

Només són 
uns quants 

minuts

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

de les
anàlisis

Calendari fiscal 2006

El Calendari Fiscal d’Avinyonet del Penedès, 
aprovat en ple municipal corresponent a l’any 
2006, dins el període de pagament voluntari 
dels valors i de les taxes municipals, és el que 
tot seguit s’exposa:

Del 3 de març al 3 maig
- Impost sobre  Vehicles de Tracció Mecànica

Del 3 d’abril al 5 de juny
- Impost sobre Béns Immobles Urbans

De l’1 de setembre al 3 de novembre
-  Impost sobre Activitats Econòmiques
-  Impost sobre Béns Immobles Rústics
-  Taxa per la recollida d’escombraries
-  Taxa servei de cementiri municipal

Rural’06 a Can Candi

Un grup de treball del Congrés del Món Rural, 
Rural’06, es va reunir a can Candi, a les 
Gunyoles el passat 23 de gener.
El grup de treball, format majoritàriament 
per experts del Departament d’Economia 
i Finances, Governació i Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya, d’associacions de 

ajuntament

municipis i ajuntaments, va tractar de l’actual 
sistema de finançament municipal i de les 
possibles actuacions per millorar la seva 
repercussió en les poblacions de Catalunya 
rural.
Es va tractar com millorar la planificació tenint 
en compte els recursos disponibles, en lloc 
de realitzar grans projectes que després no 
disposen dels recursos necessaris per a la 
seva gestió i manteniment.
Rural’06 proposa crear un nou Fons de Manio-
bra, entre Administració local i autonòmica, 
per tenir una certa flexibilitat de recursos 
i així poder cobrir aquelles actuacions no 
previstes amb anterioritat però que són urgents 
i necessàries.
Els experts van considerar que, entre els 
criteris marcats per administrar els recursos 
externs als ajuntaments, es prioritza massa 
el nombre d’habitants, en detriment de la 
superfície que ocupa el municipi o el nombre 
de nuclis que engloba.
Per altra banda, es va analitzar el perill que 
pot suposar per a les zones rurals l’actual 
dinàmica constructora.

La Marató de TV3

Els veïns d’Avinyonet del Penedès han donat 
mostra de la seva solidaritat col·laborant un 
any més amb La Marató de TV3, que aquest 
any estava destinada a lluitar contra l’Alzheimer 
i altres malalties del cervell, dipositant els seus 
donatius a les bústies que es van col·locar 
en diferents establiments del municipi durant 
aquestes festes nadalenques.
Un cop finalitzada la campanya, els diners 
recollits s’han ingressat al compte de La 
Marató de TV3, amb un total de 1.248,80 
euros. En la representació dels Pastorets de 
Cantallops, es van recollir 289,91 euros, i en la 
representació dels Pastorets de la Parra se’n 
van recollir 321,90. L’Ajuntament d’Avinyonet 
del Penedès ha col·laborat amb 250 euros. 
Gràcies a tothom per la vostra col·laboració.

ajuntament
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La nova escola
La nova escola està començant a tenir 
forma. En aquests moments podem dir 
que l’estructura està pràcticament acabada. 
Aquesta és bàsicament de formigó armat 
realitzat in situ amb alguns elements puntuals 
d’estructura prefabricada. Segons el programa 
d’obra, tot seguit es duran a terme els tanca-
ments, tant interiors com exteriors.

La nova Llar d’infants
S’ha presentat l’Estudi de programació pel 
disseny de la nova llar d’infants. Aquest 
Estudi ha estat realitzat per l’empresa DOPEC, 
Enginyeria i Arquitectura, per encàrrec de 
l’Ajuntament.
Els objectius de l’Estudi són els que esmen-
tem tot seguit: Definir de manera precisa el 
programa funcional. Distribuir el programa en 
base a un organigrama clar de les relacions 
funcionals, tant dels propis treballadors 
com dels alumnes. Optimitzar l’espai i la 
seva ocupació. Adaptar l’edifici existent a 
les normatives vigents i adequar l’edifici als 
estàndards de confort exigibles. 
La confecció del programa funcional s’ha 
realitzat seguint els criteris i requisits establerts 
en la normativa vigent respecte al nombre 
d’unitats, d’instal·lacions i de condicions 
materials. Seguint aquestes indicacions, es 
plantegen dues alternatives per a la redacció 
del projecte.
PROPOSTES FUNCIONALS
1. La llar d’infants es compon de diferents 
mòduls que queden units per elements de 
circulació i zones de servei.
2. La llar d’infants està formada per un edifici 
compacte que inclou tot el programa funcio-
nal.
PROPOSTES D’UBICACIÓ
Les tres propostes d’ubicació de la llar d’infants 
respecten el pas cap a la zona esportiva
1. Alineada al camí de la Grava.

2. Separada del camí de la Grava.
3. Darrere de l’actual CEIP d’Avinyonet.

L’estudi considera les obres per la construcció, 
i les classifica amb obres de condicionament 
del terreny; realització de la fonamentació 
i l’estructura de l’edifici; construcció de les 
cobertes, construcció dels tancaments i 
divisòries interiors; col·locació de les fusteries 
interiors i exteriors; pavimentació i acabats 
interiors, instal·lacions i urbanització exterior.
I en el darrer apartat presenta una valoració 
econòmica orientativa de les propostes 
d’edificació, que estan entre 450.000 i 550.000 
euros (sense la urbanització exterior).

Gas Natural
El consistori va aprovar en la sessió plenària 
celebrada el mes d’octubre una moció per 
sol·licitar a l’empresa Gas Natural la concessió 
d’instal·lació de gas natural al municipi 
d’Avinyonet del Penedès.
Aquesta demanda es fonamenta amb els 
següents criteris: 
- La xarxa de distribució arriba ja al municipi 
veí de Sant Cugat Sesgarrigues.
- Les connexions estan ja preparades per 
ampliar la xarxa.
- Seria una millora tant per a les indústries del 
municipi com per als seus habitants.

Televisió per cable
En la sessió plenària celebrada el mes 
d’octubre es va aprovar sol·licitar a l’empresa 
instal·ladora de televisió per cable que es facin 
els treballs pertinents per poder-la fer arribar al 
municipi d’Avinyonet del Penedès.
Aquesta demanda es fonamenta amb els 
següents criteris:
- La millora de recepció de senyal televisiu 
a tot el municipi.
- Adequació de les comunicacions municipals 
a les futures normatives.
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 10 DE 
NOVEMBRE

Nou institut

El Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya vol construir un nou Institut 
d’Educació de Secundària (IES) per als alum-
nes d’Avinyonet del Penedès, Olèrdola, Olesa 
de Bonesvalls i de Sant Cugat Sesgarrigues. 
Els responsables del Departament d’Educació, 
reunits amb els alcaldes dels municipis 
afectats, van comunicar que l’emplaçament 
del nou IES seria Olèrdola, al nucli de Moja. 
És per tot això que el ple de l’Ajuntament va 
aprovar la següent moció.

1. Manifestar que l’emplaçament del nou 
IES a Moja no esdevé una veritable solució 
ni una alternativa al desplaçament actual a 
Vilafranca del Penedès per als futurs alumnes 
de secundària dels municipis  d’Avinyonet del 
Penedès, d’Olèrdola, d’Olesa de Bonesvalls i 
de Sant Cugat Sesgarrigues
2. Expressar la convicció que el nou IES que 
projecta el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya hauria d’ubicar-se 
als nuclis urbans adjacents a l’eix viari que 
conforma l’N-340 als municipis assenyalats: les 
Cabòries (Avinyonet del Penedès), Sant Pere 
Molanta (Olèrdola) o Sant Cugat Sesgarrigues. 
Aquest fet constituiria una bona solució si 
el que únicament es té en compte és el 
desplaçament dels alumnes de secundària 
d’aquests municipis.
3. Que l’Ajuntament està disposat a fer les 
gestions oportunes per tal d’oferir uns terrenys 
adequats al sector on s’ubicaran els nous 
equipaments escolars del municipi per a la 
construcció de l’IES previst.
4. Comunicar la voluntat que els alumnes de 
batxillerat segueixen cursant els seus estudis 
a Vilafranca del Penedès, ja que aquesta vila 
posa a l’abast d’aquests alumnes molts més 
serveis que hom entén necessaris per als seus 

estudis. I establir la possibilitat que els alumnes 
d’ESO i les seves famílies puguin escollir a 
quin IES prefereixen cursar els estudis.
5. Donar trasllat d’aquesta moció al Departa-
ment d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
als efectes que la tinguin en consideració i 
estudiïn les possibilitats proposades.
6. Notificar l’aprovació d’aquesta moció als 
ajuntaments afectats, demanant que la facin 
arribar a tots els grups municipals, al Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès i al Consell Escolar 
d’Avinyonet del Penedès.

En la reunió celebrada una vegada realitzat 
el ple municipal s’estableix que es mantindria 
la construcció del nou institut a Moja però 
que s’en construiria un altre a mig termini per 
donar servei als municipis d’Avinyonet del 
Penedès, Olesa de Bonesvalls i Sant Cugat 
Sesgarrigues. Aquest nou equipament es 
podria ubicar a la Grava.

Ordenances fiscals 

En la sessió plenària es va aprovar la modi-
ficació de l’Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació dels Ingressos de dret 
públic municipals, que haurà de regir per a 
l’exercici 2006. Aquestes s’exposen amb més 
detall a la pàgina número 10, corresponent a 
hisenda d’aquest butlletí municipal.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 2 DE
DESEMBRE 

Inventari general

Es va rectificar l’inventari de béns i drets de 
l’Ajuntament referit a 31 de desembre de 2004 
per un import de 3.361.326,12 euros.
Es va aprovar trametre l’expedient aprovat al 
Departament de Governació de la Generalitat 
de Catalunya, segons estableix el reglament 
del patrimoni dels ens locals.

plens i juntes de governplens i juntes de govern
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L’Arboçar 
de les Roques

En els plens celebrats els dies 2 de desembre 
i 13 de gener es van aprovar les certificacions 
d’obra núm. 3 i 4, corresponents a l’actuació 
titulada URBANITZACIÓ DE L’ARBOÇAR DE 
LES ROQUES F2, emeses pel tècnic director 
de les obres per un import total de 40.288,86 
euros i una altra de 43.866,25 euros, que 
corresponen a l’obra executada durant el mes 
d’octubre i de novembre.
Al mateix temps es va aprovar trametre les 
certificacions a la Generalitat de Catalunya, 
a fi de percebre l’import de l’ajut inclòs dins 
del PUOSC 2005.

Cementiri d’Avinyó

Es va aprovar contractar mitjançant concurs 
públic per procediment obert i tramitació 
ordinària de les obres del projecte titulat 
”REHABILITACIÓ DEL CEMENTIRI D’AVINYÓ”, 
redactat pels serveis tècnics municipals, amb 
un pressupost de licitació de 61.799,73 euros.
L’objecte del projecte és la substitució dels 
elements prefabricats que formen els frontals 
dels nínxols, la pavimentació del terra de 
l’interior i el pintat de tota l’edificació.  
En el mateix acord es va aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars que 
haurà de regir la contractació de les obres pel 
procediment esmentat.

Alienació de dues 
parcel·les 

Tal i com es va informar en el darrer butlleti 
municipal el ple, en sessió ordinària del dia 7 
d’octubre de 2005, va acordar per unanimitat 
contractar, mitjançant subhasta pública per 
procediment obert i tramitació ordinària, 
l’alienació de dues parcel·les industrials 
de titularitat municipal, situades al sector 
industrial “La Carrerada”, aprovant alhora el 
plec de clàusules administratives particulars 
que havien de regir aquesta alienació pel 
procediment esmentat.
Una vegada examinada i valorada l’oferta pre-
sentada, es va aprovar adjudicar definitivament 
les dues finques a l’empresa INMOBILIARIA 
DE EDIFICIOS INDUSTRIALES, SL (INEDISA, 
SL), per un import total respectiu de 468.900 
euros i 362.135 euros (IVA a part).

Sanejament de
Cantallops

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és 
l’organisme competent per a la construcció 
de la xarxa de clavegueram en alta prevista 
per a la recollida de les aigües residuals 
del nucli de Cantallops. L’ACA no té previst 
realitzar aquesta actuació tant necessaria a 
curt termini.
L’actual abocament de les aigües residuals 
del nucli de Cantallops és a cel obert en 
un lloc molt pròxim als habitatges, per tant 
l’Ajuntament, ha   considerat necessari i urgent 
perllongar el tram de claveguera en baixa 
perquè allunyi la sortida de les referides aigües 
residuals del nucli de població habitat. 
Per aquest motiu, es va aprovar en el ple 
municipal sol·licitar al Departament de Gover-
nació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya un ajut de 10.000 
euros per a la construcció d’un tram de 
claveguera a Cantallops. 

plens i juntes de govern
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Ajudes humanitàries

L’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès té 
una partida del seu pressupost municipal 
destinada a finançar projectes d’ajudes 
humanitàries al Tercer Món, que s’aplica en 
base als diferents projectes que presenten 
les entitats i associacions que treballen i es 
mouen en aquest àmbit.
ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES: Defensa dels 
territoris i de la biodiversitat dels pobles i 
nacionalitats indígenes i afroequatorianes de 
l’Equador.
COOPERACIÓ: Recolzament al Centre de 
Dones de Al Hoceima, al Marroc

SUD 3.4 “La Grava”

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) d’Avinyonet del Penedès estableix 
un sector d’ús residencial anomenat Sòl 
Urbanitzable Delimitat (SUD) 3.4 “La Grava”. 
El POUM ordena aquest sòl recolzant-se en 
l’eix del camí de la Grava, tot donant-li un front 
de façana. La tipologia proposada és la de la 
clau 4D, zona d’extensió urbana. 
Aquest sector ha estat objecte de la formalit-

zació d’un conveni de col·laboració urbanística 
que recull les obligacions assumides per les 
parts i que en el Pla parcial es reflecteixen. La 
superfície del sector és de 19.553,97 m2. El 
sistema d’actuació és el de cooperació.
Es va aprovar inicialment el PLA PARCIAL 
URBANÍSTIC DEL SUD 3.4 “LA GRAVA” i el 
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SUD 
3.4 “LA GRAVA”, redactats per l’arquitecte 
Manuel Màrquez Poncela i promoguts per 
l’Ajuntament. 
També es va sol·licitar l’informe sobre el 
Pla parcial aprovat a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, i es va sotmetre 
diversos acords al tràmit d’informació 
pública. 

Senyalització i
seguretat viària

El ple de l’Ajuntament va aprovar els següents 
mocions respecte a la instal·lació de semàfors 
i millora de la senyalització a les carreteres 
N-340 i BV-2411, al seu pas pel municipi.
A la cruïlla de les carreteres N-340 i la BV-2411 
s’hi troben instal·lats uns semàfors que, 
en principi, havien de servir per obligar a 
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moderar la velocitat dels vehicles en aquest 
tram de la carretera N-340. A causa de la 
ineficàcia, confusió i perill que representa 
el seu funcionament, es va adoptar l’acord 
de sol·licitar la instal·lació d’uns semàfors 
reguladors de velocitat a l’entrada i sortida del 
poble, així com la instal·lació de semàfors a 
la cruïlla de les esmentades carreteres que 
regulin la incorporació dels vehicles a l’N-340, 
així com els passos de vianants corresponents 
que facilitin la mobilitat de les persones dins 
el nucli urbà.
Per altra banda, es va aprovar instar el Ministeri 
de Foment i la Diputació de Barcelona, com a 
administracions competents en les carreteres 
esmentades, a treballar per a la millora 
de la senyalització i seguretat viària en la 
travessia de l’N-340 i la carretera BV-2411; 
en cas contrari, l’Ajuntament farà l’encàrrec 
del projecte tècnic de connexió de les dues 
carreteres d’acord amb l’estudi de mobilitat 
aprovat per l’ajuntament i les competències 
concordants.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 13 DE 

GENER

Carrer Sant Salvador

Es va aprovar el projecte d’obra ordinària 
titulada ”PROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL 
CLAVEGUERAM DEL CARRER SANT SALVA-
DOR”, redactat per l’Oficina Tècnica de 
Cooperació de la Diputació de Barcelona”, 
amb un pressupost per contracte total de 
25.551,51 euros.
En el mateix acord es va aprovar sotmetre a 
informació pública el referenciat projecte, a 
efectes d’examen i de formulació de possibles 
al·legacions.
Les obres de modificació del clavegueram 
donen compliment a una sentència ferma del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per 
tal de resoldre el problema d’aigua de pluja 
del “cul de sac”.

SUD 6.1 “Carrer de 
Dalt-Sant Sebastià dels 

Gorgs”

Es va aprovar el Pla parcial urbanístic del SUD 
6.1 “carrer de Dalt-Sant Sebastià dels Gorgs”, 
redactat per OMR ARQUITECTURA, SL i 
promogut per Isidre Hugues Guilera, propietari 
de la totalitat dels terrenys compresos en 
l’àmbit d’aplicació del Pla. Amb el Pla es va 
presentar el corresponent informe ambiental.
Es va sol·licitar l’informe sobre el Pla parcial 
aprovat a la Comissió d’Urbanisme de Barce-
lona.
Per altra banda, es va sotmetre el Pla al tràmit 
d’informació pública.
Aquest Pla Parcial desenvolupa un sector 
d’ús residencial definit pel Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM) d’Avinyonet 
del Penedès.
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hisenda
Ordenances fiscals per 
a l’any 2006
En les ordenances fiscals s’estableixen els tributs 
locals i les taxes per la prestació de serveis 
públics o administratius.
Els tributs locals es modifiquen per la variació 
dels coeficients aplicables establerts directament 
per l’Estat, mentre que les taxes per la prestació 
de serveis públics o per la realització d’activitats 
administratives de competència local varien per 
adequar l’import de recaptació al cost previsible 
del servei o activitat que es presta.
En el ple municipal celebrat el dia 10 de novembre 
es van aprovar la modificació de l’Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals per a 
l’exercici 2006, i que tot seguit exposem.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
El tipus de gravamen, que serà del 0,86 per cent 
quan es tracti de béns urbans i del 0,81 per cent 
quan es tracti de béns rústics. 
El tipus de gravamen aplicable als béns immo-
bles de característiques especials serà del 0,86 
per cent. 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA
Respecte a les quotes del quadre de tarifes de 
l’impost per la Llei 39/1988, s’incrementarà per 
l’aplicació sobre aquestes del coeficient 1,61 de 
l’any 2005 a l’1,67 per a l’any 2006.
Així, per exemple, un turisme de 8 fins a 12 
cavalls fiscals que tributava 54,87 euros passarà 
a 56,91 euros, i un turisme de 12 fins a 16 cavalls 
fiscals que tributava 115,82 euros passarà a 
120,14  euros.
S’estableix una bonificació del 100% per als 
vehicles històrics o aquells que tinguin una 
antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir 
de la data de la seva fabricació o, si aquesta 
no fos coneguda, prenent la de la seva primera 
matriculació o, en el seu defecte, la data en la 
qual es va deixar de fabricar.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES
Es manté el tipus de gravamen en el 2,5 per 
100 i es modifiquen els mòduls de preus que 
determinen la base imposable, tant per les obres 
majors com per les obres menors.
Així,  la base imposable per a la construcció d’un 
habitatge aïllat de més de 150 m2, que era de  
687 euros/m2, serà de 707,61 euros/m2, i per a 
un habitatge unifamiliar arrenglerat de més de 

110 metres quadrats, que era de 591 serà de 
608,73 euros/m2. 

TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINIS-
TRATIUS
Per una còpia en CD del POUM, 20 euros. 

TAXA DE CEMENTIRIS MUNICIPALS
La quota tributària anual per a la conservació 
del cementiri, de 10,10 euros,  passarà a ser de 
10,45. Per la compra d’un nínxol al cementiri, de 
463 euros es passarà a 560. Si es tracta d’un 
nínxol nou al cementiri de Sant Salvador de les 
Gunyoles, de 611,20 euros es passarà a 632,60. 
Per les obres al cementiri de Sant Pere d’Avinyó 
serà de 150 euros.

TAXA PER LA RECOLLIDA, EL TRACTA-
MENT I L’ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I 
D’ALTRES RESIDUS URBANS
La quota tributària pel servei de recepció obliga-
tòria, per a un habitatge de caràcter unifamiliar, 
que era de 110 euros anuals, serà de 115. 
Per altra banda, respecte als bars, cafeteries o 
establiments de caràcter similar, es passarà de 
330 euros  a 345.
Es manté la bonificació del 50% per als pensio-
nistes que, previ informe de l’assistent social, 
quedi palesa la seva impossibilitat de front a 
la taxa. 
Tot i l’increment aprovat, no s’arriba a cobrir el 
cost del servei.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEI A LA 
LLAR D’INFANTS
Es modifiquen les tarifes, de manera que per 
l’assistència al centre en diada completa, que 
era de 71 euros/mes, passarà a ser de 73 (2n 
germà: 62 euros/mes), i la mitja diada, que era 
de 61 euros/mes, passarà a 63 (2n germà: 52.00 
euros/mes).
La matriculació i el material és de 62 euros (2n 
germà: 52).
Es manté que en situacions d’escassa capacitat 
econòmica, previ informe dels serveis socials, 
s’aplicaran les exempcions, bonificacions i 
reduccions que en cada cas i moment es consi-
derin oportunes.

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
La modificació  està pendent que la proposta 
de  CASSA, empresa subministradora d’aigua, 
sigui autoritzada per la Comissió de preus 
de la Generalitat de Catalunya i aprovada per 
l’Ajuntament.
La proposta preveu un canvi en l’estructuració 
de la tarifa per beneficiar el consum moderat 
de l’aigua potable.
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informació

Campanya contra els 
maltractaments

La resolució de l’Assemblea General de les 
Nacions Unides de 20 de desembre de 1993 
diu: “...la violència contra les dones és una 
violació dels drets humans i les llibertats 
fonamentals. I amb aquesta frase, el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès i el Pla per la Igualtat 
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
(amb el suport de l’Institut Català de la Dona 
de la Generalitat i la Diputació de Barcelona), 
han editat un petit fullet desplegable amb què 
cal fer si es reben agressions de la parella. A 
més s’hi inclou una targeta amb els telèfons 
necessaris en cas d’agressió.
Us reproduïm el contingut d’aquest fullet, que 
porta per títol: “Dona, pren la paraula… no 
als maltractaments”:
“Si reps agressions de la teva parella, és 
important que sàpigues que:
• Aquesta violència no s’atura espontàniament 
i crea un clima en què tots els abusos són 

possibles.
• Tot i les dificultats que puguis trobar, val 
la pena lluitar per defensar la teva dignitat 
i la dels teus fills i filles. Tens el dret a tenir 
una vida millor.

Informació i seguiment
Pots adreçar-te als Serveis Socials d’Atenció 
Primària del teu municipi i/o als serveis 
d’informació  i atenció a la dona maltractada.

Denúncia
Sigui quina sigui la teva situació legal, pots 
presentar una denúncia a les dependències 
de la guàrdia civil o al jutjat de guàrdia més 
proper i pots demanar el formulari per l’Ordre 
de Protecció a la Víctima.
Pots demanar assistència jurídica del Torn 
Especial de Violència Domèstica.
És important presentar les denúncies, les sen-
tències i/o els informes mèdics d’agressions 
anteriors, si n’hi ha hagut.
Cal que especifiquis a la denúncia si els teus 
fills i filles han presenciat i/o escoltat els actes 
de violència.
Abans de signar la denúncia, llegeix-la, i 
comprova que s’ajusta al que has declarat i 
demana’n una còpia.

Reconeixement mèdic
Pots anar al centre sanitari més proper per 
verificar les lesions i la seva gravetat.

Casa d’acollida d’urgència
En cas que sigui necessari, pots demanar 
informació als estaments policials o sanita-
ris”.

URGÈNCIES:

Guàrdia civil de Vilafranca del Penedès
C. de Barba i Roca, s/n. Tel. 93 892 00 64
Policia local de Vilafranca del Penedès
C. Pati del Gall, 6. Tel. 93 892 38 38
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
Av. de l’Espirall, s/n. Tel. 93 818 04 40.   
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informació jove
Esc...apa’t a la neu

Què tens al cap per al cap de setmana? Des 
de XANASCAT, la Xarxa Nacional d’Albergs 
de Catalunya, et proposen diversos packs de 
cap de setmana per anar a la neu. Aquests 
consisteixen en forfets a les estacions d’esquí 
de la Molina, la Masella, Núria, Vall Nord o 
Port Ainé, i l’allotjament als albergs de Rialp, 
Núria, Planoles, la Molina, la Seu d’Urgell 
i Tremp.
Consulta les ofertes a www.xanascat.net o al 
telèfon 93 483 83 63. 
Si prefereixes anar a la neu per lliure, al SIAJ 
disposem d’informació de les diverses pistes 
d’esquí i dels allotjaments als Pirineus. Les 
teves escapades comencen a la Viatgeteca 
del SIAJ!

Carnet jove i +25

Ja podeu sol·licitar el Carnet Jove i el Carnet + 
25 per a l’any 2006 a qualsevol oficina de “la 
Caixa” o a través de www.gencat.net/joventut. 
A més dels descomptes habituals en transport, 
tecnologia, comerços, cinemes o teatre, rebràs 
el Pack Jove 2006 amb vals de descompte 
per valor de 1.200 euros. Fes la teva amb un 
munt d’avantatges!
A més, el Carnet Jove celebra 20 anys a 
Catalunya i està preparant una festa grossa 
per al mes de maig.

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. 

IX Premi de Literatura 
Infantil Mercè Llimona

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú convoca 
una nova edició d’aquest premi de literatura 
infantil. El premi està obert a tothom. Les 
obres han de ser contes dirigits a un públic 
d’entre vuit i dotze anys, escrits en català, 
originals i inèdits. L’extensió de les obres ha 
de ser entre 4 o 5 fulls DIN A-4. El conte haurà 
de tenir alguna referència sobre Vilanova 
o la seva àrea geogràfica.  El termini de 
presentació és fins al dilluns 13 de març. Hi 
haurà un únic premi de 1.000 euros a més 
de l’edició de l’obra guanyadora abans del 
Nadal 2006 per Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat. 

Vacances en família

El programa “Vacances en família” ofereix 
a les famílies que durant l’any 2005 s’han 
acollit als ajuts familiars del Departament de 
Benestar i Família la possibilitat de gaudir 
d’unes vacances en diversos albergs de la 
Xarxa d’Albergs de la Generalitat, en períodes 
de vacances de Setmana Santa, estiu, Nadal 
i alguns ponts.  Per participar en aquest 
programa, cal fer la inscripció mitjançant el 
telèfon d’atenció al ciutadà, 012, o bé per 
internet a l’adreça www.xanascat.net, del 6 
al 22 de febrer. Les places són limitades i 
s’atorgaran per sorteig davant de notari el 
dia 23 de febrer. El resultat del sorteig es farà 
públic a partir del 27 de febrer. Trobareu els 
torns de vacances, els albergs i els preus 
al SIAJ.
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joventut
Servei voluntari

europeu

El SVE és un projecte de mobilitat europea, 
finançat per la Unió Europea, que ofereix 
la possibilitat de poder participar en un 
projecte no lucratiu de tipus social, cultural, 
mediambiental, esportiu... a qualsevol país 
d’Europa. El programa permet conèixer una 
altra cultura, practicar una llengua estrangera i 
viure una experiència de voluntariat intercultural 
totalment gratuïta. 
Per participar-hi s’ha de tenir entre 18 i 25 
anys i tenir disponibilitat per passar de 6 a 12 
mesos en un altre país realitzant un programa 
de voluntariat

On vols anar?
D’entrada cal decidir ON es vol anar, QUÈ 
es vol fer i QUANT de temps (de sis a dotze 
mesos). Tot seguit, cal trobar un projecte en 
un altre país per poder-s’hi acollir, els projectes 
es poden consultar a una base de dades 
d’internet. Aquest procés s’ha de fer amb 
temps, ja que s’han de dur a terme diversos 
tràmits... Un cop aprovada la subvenció, 
cada participant rep una preparació, prèvia 
a l’estada, relacionada amb els aspectes 
lingüístics i culturals del país d’acollida. 
Al país de destí cada jove s’implica en el 
projecte que ha triat i dóna suport a l’entitat 
que l’acull durant unes trenta hores setmanals, 
realitzant les activitats que se li proposen i 
aportant noves iniciatives. A més, viu en la 
comunitat on es desenvolupa el projecte, en 
contacte amb la població local. 

28 joves hi han participat
Aquest projecte que el SIAJ va iniciar ara 
fa cinc anys ha aconseguit enviar 28 joves 
de les comarques del Penedès i el Garraf a 
diversos països europeus. Entre els països 
més sol·licitats hi ha els de parla anglesa: 
Irlanda i Regne Unit, seguit de França i Itàlia. 
Però també s’han enviat joves a Portugal, Ale-
manya, Polònia, Hongria, Eslovènia, Noruega, 

Bèlgica, Àustria i Lituània.
Els projectes més demanats són els relacio-
nats amb l’educació i els de caire social 
(infància i joves, discapacitats i drogodepen-
dències). Altres projectes han estat en el 
camp del medi ambient, noves tecnologies 
i art i cultura.

Una assessoria per a tu
Ja ho saps, si busques grans experiències!, 
vine a l’oficina comarcal del SIAJ i contacta 
amb l’Assessoria del SVE, els dimarts de 
5 a 8 de la tarda. Recorda que ens trobaràs 
al carrer de la Font, 43 de Vilafranca del 
Penedès.

Una jove voluntaria penedesenca participant en un dels projectes 
del servei voluntari europeu
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sociocultural/la llar

La gent gran

El passat dia 10 de desembre es va fer la 
SORTIDA DE PRENADAL amb la gent gran, 
que enguany va tenir lloc a MONTSERRAT. 
Vam agafar el cremallera i tot contemplant la 
bellesa del paisatge vam arribar fins al santuari. 
Un cop esmorzats, vam poder visitar la basílica 
i fins i tot assistir a la missa i visitar el cambril 
de la verge. El Museu de Montserrat també 
és d’allò més interessant i s’hi poden admirar 
diferents col·leccions, d’arqueologia de l’Orient 
bíblic, d’orfebreria, de pintura antiga, de 
pintura i escultura modernes, etc. Finalment 
l’espai audiovisual “Montserrat portes endins” 
ofereix al visitant la possibilitat de conèixer les 
pautes de vida i d’organització de la comunitat 
benedictina. 
Tot plegat, una visita ben completa en la qual 
el temps també va acompanyar. El dinar per 
celebrar l’arribada de les festes va tenir lloc 
al restaurant de Montserrat i, com no podia 
ser d’altra manera, hi va haver escudella i 
carn d’olla.
Per a aquest any s’estan preparant noves 
sortides; la primera el mes de febrer, al 
CASTELL DE MONTESQUIU, a la comarca 
d’Osona. Enclavat al Parc Natural és un espai 
de gran valor i bellesa que s’estén per les 
poblacions de Montesquiu, Sant Quirze de 
Besora, Santa Maria de Besora i Sora.

Els joves

Cada any, a l’hivern, conjuntament amb els 
municipis de Font-rubí, Olivella, Sant Martí 
Sarroca, Torrelles de Foix i Vilobí del Penedès, 
s’organitza una sortida per a joves a partir de 
1r d’ESO per anar a esquiar. L’any passat, el 
15 i 16 de gener es va anar a les pistes de 
Boí-Taüll, i enguany, l’11 i 12 de febrer, s’anirà 
a les pistes de la Masella.

“Mira què fem a la llar 
d’infants”

L’any passat, les llars d’infants de tot el 
Penedès, amb motiu de les IV Jornades de 
Sensibilització del col·lectiu 0-3, van organitzar 
una exposició fotogràfica que fa referència a 
les activitats i totes les coses que treballem 
amb els infants a les llars d’infants. Aquesta 
exposició, durant tot el mes de gener, s’ha 
pogut visitar, ja que estava situada al vestíbul 
de l’ajuntament.

El tió

Durant el mes de desembre, els nens i nenes 
de la Llar d’Infants van gaudir de la visita del 
“tió” a l’aula. Aquest any l’arribada del tió va 
ser diferent. Vam anar tots junts a la vinya a 
buscar-lo, estava amagat i tenia fred, ens el 
vam emportar a la nostra classe, li vam donar 
de menjar i el vam tapar. I quan el tió va estar 
preparat, ens va cagar molts regals per a tots 
els nens i nenes de la classe. Els nens i les 
nenes de la llar també han pogut gaudir de 
les nadales, dels personatges del pessebre..., 
i quan van tornar després de les vacances 
de Nadal es van trobar uns regals que havien 
deixat els Reis a la nostra llar. 
Així que hem començat el segon trimestre 
molt contents, amb regals i amb moltes ganes 
de treballar!!!
Col·laboració de la Llar d’Infants El Cargol

sociocultural la llar d’infants
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agenda

Cantallops

Diumenge, 26 de febrer 
Festa de Carnaval
Passejada de la carrossa del Carnestoltes pels 
carrers del poble acompanyat dels infants i 
adults disfressats. 
Seguidament, a la Sala del Centre, regals per 
a la mainada i ball.
Dissabte, 15 d’abril
A la tarda, El Grup de Caramelles de Cantallops 
farà una cantada de caramelles pels carrers de 
les Cabòries i de les Gunyoles.
Diumenge, 16 d’abril
All matí, El Grup de Caramelles de Cantallops 
farà la cantada de caramelles pels carrers del 
poble
Dilluns, 17 d’abril
Al migdia, Paella popular d’arròs amb motiu del 
dia de la mona, a la plaça Nova

Les Gunyoles

Dissabte, 4 de març
22.00 hores, BALL DE CARNAVAL, amb premi a 
les 3 millors disfresses, al Local
Diumenge, 26 de març
Durant tot el dia, XVI Assemblea de Pessebres 
Vivents de Catalunya
Dissabte, 1 i diumenge 2 d’abril
XXII Aniversari de la inauguració del Local.
Durant tot el cap de setmana es faran diferents 
actes populars 

PESSEBRE VIVENT PARLAT
Un any més, ja s’han acabat les festes i amb 
elles el Pessebre Vivent Parlat de les Gunyoles. 
Sembla mentida com corre el temps! Fa mesos que 
començàvem a preparar el Pessebre i ja fa més 
d’una setmana que hem tancat la temporada. Això 
sí, esperem poder haver compartit amb molts de 
vosaltres algun moment entranyable d’aquestes 
festes. Ho haurem fet amb tota la il·lusió del món i ens 
donarem per satisfets si els que ens heu visitat heu 
gaudit en les nostres representacions. Ha faltat molt 
poc per arribar a la xifra de 2.000 visitants, una xifra, 

encara que inferior a l’any passat, molt meritòria, 
ja que hi ha hagut menys representacions i hem 
hagut de fer front al fred (sobretot els dies de 
Nadal i Sant Esteve...aiii els homes del temps, 
que no es van cansar d’avisar-ho!!!), i el fet 
que totes les festes fossin en cap de setmana, 
motiu que ens va obligar a reduir els dies de 
representacions.
Però, tot i això, estem molt satisfets de la 
resposta del públic, sobretot de la gent de la 
comarca, encara que cada vegada tenim més 
visitants de les poblacions de Vilanova, Begues, 
Castelldefels i Barcelona. La dada potser més 
significativa extreta de les enquestes realitzades 
als visitants és que un any més hi ha hagut 
més de la meitat de visitants que era el primer 
any que venien. És un bon auguri per a futures 
edicions, ja que generalment la gent repeteix la 
visita al nostre Pessebre.
Com cada any, també volem agrair a tothom 
l’aportació del seu gra de sorra. Sense la 
suma d’aquests esforços, el Pessebre no seria 
possible.
Esperem retrobar-nos tots en la propera edició. 
Fins llavors, us desitgem un feliç any 2006.
Col·laboració: Pessebre Vivent de les Gunyoles

L’Arboçar
Dissabte, 25 de febrer
Ball i concurs de disfresses al local de la 
Societat la Penya, organitzat pels joves.

L’agenda cultural és oberta a totes les entitats del municipi 
per donar a conèixer les activitats que realitzen.
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