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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

• Biel Reinaldo Segarra, 8/02/06
• Júlia Cuscó Labrador, 25/02/06
• Shaker Assyli, 24/04/06

Casaments 

• Jaume Canals Piñol
   i Montserrat Rodríguez Via,
   23/04/06

Defuncions 

• Francisca Bolet Martí, 15/02/06
• José Reinaldo Alonso, 22/03/06
• Joan Vendrell Sellarès, 31/03/06
• Salvador Forns Raventós, 19/04/06

(Dades procedents del Registre Civil Municipal de l’1 de febrer a l’1 de maig de 2006.)
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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.

. 

Benvolguts/des veïns/es,

Les obres que es fan al municipi, siguin grans o petites, sempre suposen millores per a la població. 
Ara, en tenim tres que són molt importants: la nova escola, que ja es va comentar en el darrer 
butlletí; la urbanització del camí de la Grava, que dóna accés a la referida escola, i la urbanització 
de la plaça de la Societat la Torre i carrers del voltant, a les Gunyoles.

Pel que fa a les obres de l’escola, el passat dia 25 d’abril es va fer una visita amb representants 
dels mestres, dels pares i de l’Ajuntament, junt amb els tècnics del Departament d’Educació. En 
aquesta visita es va poder constatar, tal com informàvem en l’últim butlletí, que les obres van a 
bon ritme i podran estar acabades a finals de juliol. Es van poder comentar els acabats, que estan 
molt bé, així com el funcionament de l’edifici escolar, i també la part de les instal·lacions que podrà 
utilitzar la població fora de l’horari escolar.

Les obres d’urbanització del camí de la Grava ja estan adjudicades, i a part de ser el carrer més 
ample del municipi, també serà dels més importants, en fer de passeig i donar accés a la zona 
d’equipaments prevista en el POUM, a continuació de l’escola.

A les Gunyoles, a més del nucli antic, la pista dels Ametllers i el recorregut del Pessebre Vivent 
Parlat, un dels punts més importants de trobada de la població i d’activitat cultural és el Local de la 
Societat la Torre i la plaça a on antigament estava ubicada “l’era de la Roca”. Molts actes es fan a 
l’aire lliure, i poder disposar d’un espai ben condicionat i digne per fer-los és imprescindible. Som 
conscients que es tracta d’una obra que arriba amb retard, i més si tenim en compte el necessari 
que és, però tothom, nosaltres també, estem subjectes al ritme que altres ens imposen, i ara, 
el que cal és continuar treballant perquè després del tràmit d’informació pública del projecte es 
puguin adjudicar les obres, amb l’objectiu que per al proper Pessebre Vivent estiguin enllestides 
i no entorpeixin en res l’aparcament.

Com veieu, tot és possible, però, tal com deia en el darrer número del butlletí, és necessària la 
col·laboració de tots. En totes les obres els veïns són afectats i beneficiats alhora, i això es fa 
compatible amb l’acord, l’aportació de solucions, i trobar l’equilibri amb la voluntat positiva que 
les coses tirin endavant i puguem gaudir-les tots plegats.

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

ajuntament ajuntament

Projecte de la plaça 
Societat La Torre 

La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina 
Tècnica de Cooperació (OTC), ja ha lliurat 
a l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès el 
Projecte de la plaça Societat La Torre. 
La urbanització d’aquesta plaça i el seu entorn 
s’inclou en les actuacions en tots els pobles 
del municipi per acabar la urbanització de 
carrers i places. 
L’àmbit d’actuació del Projecte és la plaça 
Societat La Torre, el carrer Padró i l’avinguda 
de la Societat la Torre. 
El Projecte adequa la urbanització d’aquests 
a la seva transitabilitat, permet donar accés 
als habitatges existents, redistribueix i ordena 
els serveis i evita l’impacte de les façanes al 
carrer la Societat La Torre. Amb la urbanització 
s’eliminarà part de les xarxes elèctriques aèries, 
es millorarà l’enllumenat i es pavimentarà tota 
la plaça pensant, principalment, en el vianant. 
S’ha considerat necessari respectar l’arbrat 
existent (pins de grans dimensions) a la part 
central de l’avinguda Societat La Torre.
El projecte està dividit en dues fases:

La primera fase engloba el carrer Padró, 
l’avinguda Societat La Torre i la plaça la Societat 
La Torre. Aquesta fase té una superfície total 
d’actuació de 3.757,33 m2. 
La segona fase inclou el tram de l’avinguda 
Societat La Torre, on es disposa d’una zona 
d’aparcament i una zona de jocs infantils. 
Aquesta fase té una superfície total d’actuació 
de 996,02 m2.
El pressupost total per l’execució de les obres 
és de 466.325,17 euros.

Nova proposta
de canvi de nom
 
Després del treball de mediació fet per l’empresa 
GREC, referent al canvi de nom del poble capital 
del municipi, que va tenir com a resultat el nou 
nom de NOU D’AVINYONET, i tenint en compte 
que aquesta proposta no va prosperar, es va 
sol·licitar a la Comissió de Toponímia de la 
Generalitat de Catalunya que, en ús de les seves 
funcions, i atenent els diferents antecedents de 
participació ciutadana que  s’han dut a terme al 
municipi en aquest tema, elaborés una proposta 
de canvi de nom.



Les propostes de la Comissió de Toponímia de la Generalitat de Catalunya, que va encarregar l’elaboració d’un 
informe-proposta a un equip de treball encapçalat pels representants de l’Institut d’Estudis Catalans, han estat 
qualssevol de les dues formes següents: POBLENOU D’AVINYÓ i AVINYÓ NOU.
Es va comunicar a les entitats culturals del municipi, així com a la Comissió Pro Canvi de Nom del CCR la Parra, que va 
delegar la seva representació en els regidors del grup municipal d’Units per Avinyonet (UPA).
En la reunió celebrada per a tots els grups municipals el passat 28 de febrer, el grup municipal d’Units per Avinyonet 
(UPA) va manifestar que celebraria una reunió-assemblea al centre cultural i recreatiu La Parra per exposar la nova 
proposta. En aquesta no es va acceptar cap de les dues denominacions proposades en l’informe de la Comissió 
de Toponímia de la Generalitat de Catalunya. 

Inauguració 
del Centre Cívic  i

Consultori mèdic a Sant Sebastià dels Gorgs

El dia 30 d’abril es va inaugurar el nou Centre Cívic i Consultori mèdic a Sant Sebastià dels Gorgs. 
L’acte es va iniciar amb la benedicció del local per part del mossèn Antoni Margarit, i tot seguit es van realitzar els 
parlaments de Sisco de la Cruz, diputat i representant comarcal a la Diputació de Barcelona, i de Roberto Labandera, 
diputat al Parlament de Catalunya, del regidor Frederic Manzanares i de l’alcalde en Joan Marcé.
L’actuació ha consistit en la compra de l’edifici per part de l’Ajuntament amb l’ajuda de 40.000 euros per part de la 
Diputació de Barcelona dins el marc del Protocol General Xarxa Barcelona  Municipis de Qualitat i la realització de les 
obres de reforma i rehabilitació incloses dins d’un taller ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat, 
amb  el suport de 23.255 euros. L’obra s’ha acabar dins les inversions ordinàries de l’Ajuntament.
L’edifici té 75 m2 útils, distribuïts en un espai per a consultori mèdic, un espai per a reunions i esbarjo, un magatzem i 
uns lavabos per al local i uns altres d’exteriors per als visitants de l’església i actes festius. 

La plaça Nova
de Cantallops 

S’ha establert un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès i l’empresa d’”Autopistas 
Concesionaria Española, SA (ACESA), en què aquesta empresa patrocinarà en part l’adquisició i la instal·lació de 
jocs infantils a la plaça Nova de Cantallops.

Neteja de carrers 

A partir del mes de maig ha entrat en funcionament un nou servei municipal, la neteja mecanitzada de carrers, que 
portarà a terme l’empresa Tallers de Catalunya. En un inici es realitzarà  un dia a la setmana, que es repartirà pels 
diferents nuclis per tal de mantenir el mateix nivell de neteja a tots ells.



Avinyonet

abril 2006

6

Avui

57

plens i juntes de govern

Depuradora de CADES 

L’empresa CADES Penedès, SA ja ha acabat 
les obres de col·locació dels dipòsits estancs 
que formen part del PROJECTE PER A LA 
DEPURACIÓ ANAERÒBIA DE VINASSES I 
AIGÜES RESIDUALS. 
La depuradora entrarà en funcionament a 
finals de juny, realitzant-se ara les obres 
corresponents a les instal·lacions. 

Prevenció 
d’incendis forestals 
a les urbanitzacions

L’Oficina tècnica de prevenció municipal 
d’incendis forestals de la Diputació de Barce-
lona i l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès 
han elaborat el corresponent Projecte de neteja 
de la franja de protecció i el Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) per la prevenció d’incendis 
forestals a la urbanització de Can Mitjans i a 
l’Arboçar de les Roques. 
El Pla incorpora l’anàlisi de les situacions que 
tot seguit anomenem.

- PRECAUCIONS BÀSIQUES PER LA PRE-
VENCIÓ: evitar cremar restes vegetals i 
andròmines, vigilar la barbacoa, no llençar mai 
cendres calentes a la parcel·la o al contenidor, 
atenció amb els llumins i encenedors, vigilar 
les xemeneies, controlar el motor de combustió 
del generador.
- COM PREPARAR LA CASA I LA PARCEL·LA: 
reduir el combustible de la parcel·la (pinassa, 
tanques, aclarir arbres, podar els arbres, 
emmagatzematge materials combustibles, 
barbacoes,...), preparar la casa per resistir al 
foc (teulada, finestres, xemeneies, canalons).
- COM ACTUAR EN CAS D’INCENDI FORES-
TAL: preparar-se per a l’evacuació, com deixar 
la casa, a on anar i per on.
- I SI NO ES POT EVACUAR: què has de fer si 
et quedes a casa, mentre passa l’incendi i un 
cop passat l’incendi.
Per reduir el ric d’incendis i evitar els seus 
efectes, és molt important que els mateixos 
habitants constitueixen un grup de voluntaris 
preparats per ajudar en cas d’emergència. 
L’Ajuntament, amb el suport de l’ADF, el Grup 
d’Intervenció Immediata d’Avinyonet (GIA) i la 
Diputació de Barcelona, ofereix als voluntaris 
formació, material i organització. FEU-VOS 
VOLUNTARIS!!

ajuntament

A la carretera d’OlesaCAN MITJANS L’ARBOÇAR
DE LES ROQUES
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Noves places a la 
llar d’infants

Tenint en compte que el proper curs escolar 
2006/07 hi ha prevista la posada en marxa del 
nou Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) 
d’Avinyonet del Penedès, i que això provocarà 
que la llar d’infants municipal quedi separada de 
la resta de la comunitat educativa, l’Ajuntament 
d’Avinyonet s’ha plantejat la possibilitat del seu 
trasllat a uns terrenys contigus als ocupats pel 
nou CEIP, aprofitant aquest fet per ampliar en 15 
més el nombre de places previstes. 
Per aquest motiu, es va aprovar crear 15 noves 
places escolars de 0-3 anys a la llar d’infants 
municipal d’Avinyonet del Penedès, tal i com 
és previst en el “Mapa de llars d’infants de 
Catalunya 2004-08, sempre i quan s’atorgui a 
l’Ajuntament l’aportació prevista sobre plaça 
construïda que ha d’incloure, necessàriament, 
les places traslladades, amb l’import que 
s’estableix en la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de 
creació de llars d’infants de qualitat.

L’Arboçar 
de les Roques

Es va aprovar la certificació núm. 5, correspo-
nent a l’actuació titulada URBANITZACIÓ DE 
L’ARBOÇAR DE LES ROQUES F2, emesa 
pel tècnic director de les obres. L’import de 
la certificació és de 55.717,27 euros, que 
corresponen a l’obra executada durant el mes 
de desembre. 
Per altra banda, en la sessió de ple de 
l’Ajuntament celebrada el 27 de març es 
va aprovar la certificació núm. 6, de la mateixa 
actuació, per un import de 48.865,13 euros, 
corresponent a l’obra executada durant el mes 
de gener.
Es van trametre les certificacions a la Generalitat 
de Catalunya, a fi de percebre l’import de l’ajut 
inclòs dins del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC) 2005.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 16 DE 
FEBRER

Cementiri d’Avinyó

Una vegada resolt el concurs públic per 
procediment obert i tramitació ordinària, per 
a l’execució de les obres del projecte titulat 
“REHABILITACIÓ DEL CEMENTIRI D’AVINYÓ”, 
es va aprovar adjudicar la contractació a 
l’empresa Electrificacions Manresnes, SA 
(ELECMAN) per un import de 61.490,60 euros, 
d’acord amb el contingut de l’oferta presentada 
amb les millores proposades.
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 la sessió de ple de l’Ajuntament cele-
brada el dia 27 de març es va aprovar el 
conveni a signar amb l’Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge de la Diputació de 
Barcelona per al desenvolupament d’aquest 
projecte, amb la subvenció de 13.500 euros, 
dins el marc del Protocol General Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat-Inversions.

Carretera BV-2412

Resolta l’al·legació presentada contra l’acord 
d’aprovació del projecte constructiu de les 
obres “VIAL PER A VIANANTS I ENLLUMENAT 
A LA CARRETERA BV-2412 DE LES CABÒRIES 
A LES GUNYOLES”, es va aprovar definitiva-
ment la relació concreta de béns, i es va donar 
per iniciat l’expedient, expropiatori.

plens i juntes de govern
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE 
MARÇ

Gestió recaptatòria 
exercici 2005 

Es va aprovar el compte de la gestió recap-
tatòria corresponent a l’exercici 2005, pre-
sentada per l’Organisme de Gestió Tribu-
tària (OGT) de la Diputació de Barcelona, 
corresponent a les liquidacions per rebut 
i liquidacions d’ingrés directe, així com 
certificacions de descobert de tributs i preus 
públics liquidats per l’Ajuntament d’Avinyonet 
del Penedès.

Pla de vigilància 
d’incendis forestals 

Es va aprovar el conveni del Pla de vigilància 
complementària d’incendis forestals de 
l’any 2006, que formalitza la cooperació 
entre l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, 
l’Ajuntament d’Olivella, l’Agrupació de Defensa 
Forestal (ADF) d’Avinyonet del Penedès i la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Espais Natu-
rals). El conveni recull els compromisos que 
cadascuna de les parts signants assumeixen 
dins la tasca de vigilància complementària 
contra els incendis forestals com a eix central 
de la prevenció.

Camí de les Cabòries a 
Sant Sebastià 

Es va aprovar inicialment el projecte d’obra 
ordinària titulat “PAVIMENTACIÓ I ARRANJA-
MENT DEL CAMÍ DE LES CABÒRIES A SANT 
SEBASTIÀ DELS GORGS”, amb un pressupost 
d’execució material de 178.037,80 euros, 
redactat pels serveis tècnics municipals. El 
projecte es va sotmetre a informació pública, a 

efectes d’examen i de formulació de possibles 
al·legacions.
El camí objecte del projecte uneix Sant 
Sebastià dels Gorgs amb les Cabòries passant 
per cal Fontanals. El finançament de l’obra, 
en principi un 60%, anirà a càrrec del DARP, 
un 20% de la Diputació de Barcelona i el 20% 
restant a càrrec de l’Ajuntament.

Ajudes del PUOSC

Dins el Pla únic d’obres i serveis de Cata-
lunya, l’any 2006 hi ha inclosa l’actuació 
al nostre municipi de RENOVACIÓ DELS 
SERVEIS URBANS DELS CARRERS DE PERE 
RÀFOLS, DEL PROGRÉS, DE LES CÀBORIES 
I AVINGUDA D’OLESA, amb un pressupost 
de 244.058,01 euros, amb la subvenció de 
97.478,02 euros. 
En el ple municipal es va aprovar acceptar 
la normativa i l’ajuda econòmica inclosa en 
el programa esmentat per finançar l’obra 
descrita.                

Escola d’educació
infantil municipal

Es va acceptar la subvenció de 27.000 euros 
atorgada pel Departament d’Ensenyament  la 
Generalitat de  Catalunya per al curs 2005-06 
a l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès com 
a corporació local titular de la llar d’infants 
municipals.

Fons de 
Cooperació Local  

Es va aprovar destinar el 100 per cent de 
l’assignació per la prestació supramunicipal de 
serveis del Fons de Cooperació Local de Cata-
lunya, any 2006, que pertoca a l’Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès, i establerta en 
6.344,82 euros, a la Mancomunitat Intermuni-
cipal del Penedès i Garraf. 
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Clavegueram al carrer 
Sant Salvador 

Es van desestimar les al·legacions presenta-
des contra l’aprovació inicial del “PROJECTE 
DE MODIFICACIÓ DEL CLAVEGUERAM DEL 
CARRER SANT SALVADOR”, pel qual aquest 
es va aprovar definitivament  redactat per 
l’Oficina Tècnica de Cooperació de la Dipu-
tació de Barcelona, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 25.551,51 euros.
Per altra banda, en la mateixa sessió plenària 
es va adjudicar l’execució de l’obra a l’empresa 
Construccions F. MUNNÉ, SA.
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”.

Tarifes de l’aigua 

El passat mes de desembre, la companyia 
CASSA Aigües i Depuració, SL, concessionària 
del servei municipal d’aigua del municipi, 
va presentar a l’Ajuntament l’actualització 
de tarifes d’aigua a partir del primer de 
gener de 2006, així com els preus de serveis 
i prestacions complementàries del servei 
d’aigua, d’acord amb l’estudi de costos. Una 
vegada analitzat i estudiat pels serveis tècnics 
municipals l’informe presentat, aquests l’han  
informat favorablement.
En la sessió plenària es va aprovar inicialment 
la modificació de les tarifes d’aigua recollides 
en l’Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de 
la Taxa pel subministrament d’aigua. 
Així la quota tributària per a ús domèstic, com 
per exemple el servei a l’habitatge amb comp-
tador de 13 mm, és de 3,90 euros/mes/abona, 
i el de 15 mm és de 4,70 euros/mes/abonat, 
que es complementa en funció del consum, 
amb l’objectiu de fomentar, a partir d’un cost 
més baix, l’estalvi de l’aigua. El preu de l’aigua 
s’estructura en una part fixa i una altra variable 

en funció del consum. Així el consum del bloc 
1r fins a 10 m3/mes és de 0,4600 eros/m3; el 
bloc 2n, de 10 a 18 m3/mes, és de 0,80050 
euros/m3, i el 3r bloc, d’excés de 18 m3, és 
de 1,6100euros/m3.
En el cas que el nombre de persones per 
habitatge sigui superior a tres, el volum 
corresponent al primer i segon tram es deter-
mina a partir de la dotació bàsica, incrementat 
en tres metres cúbics per persona addicional. 
Per l’acreditació del nombre de persones 
per cada habitatge, CASSA aplicarà aquesta 
bonificació a aquells abonats que tinguin 
concedit aquest procediment per part de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, segons el 
Reglament del cànon de l’aigua.
El Reglament de l’aigua preveu que cal canviar 
l’aforament pel comptador, pel que es manté 
l’import de la taxa, que és de 142,82 euros. 

Noms
per a diferents carrers 

En aquests moments existeixen al municipi una 
sèrie de vies municipals de recent obertura i/o 
urbanització sense denominació. Per aquest 
motiu, en el ple municipal es van aprovar ini-
cialment tot un seguit de denominacions, que 
estan a exposició pública, previ a l’aprovació 
definitiva.
Tot seguit exposem aquestes noves denomi-
nacions:

-  LES CABÒRIES
 Carrer Tramuntana, carrer Garbí, carrer 
 Llevant, passeig de la Grava, carrer Sud, 
 carrer Oest, carrer la Creu.

-  L’ARBOÇAR
 Carrer Sant Roc

-  URBANITZACIÓ CAN MITJANS
 Carrer de la depuradora, carrer la font, carrer 
 Can Malet, masia Santa Susanna.

-  LA GARROFA
 Carrer de la Creu.
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Projecte de Compensació 
a Can Mitjans

Es va aprovar definitivament l’operació jurídica 
complementària del Projecte de Compensació 
del Pla Especial de Reforma Interior (PERI) 
Can Mitjans, promoguda i presentada per la 
Junta de Compensació Can Mitjans, resolent 
les al·legacions presentades.
En el mateix acord es va aprovar instar la Junta 
de Compensació Can Mitjans per la inscripció 
de l’operació jurídica complementària del 
Projecte de Compensació del PERI Can 
Mitjans, definitivament aprovada al Registre 
de la Propietat Immobiliària de Vilafranca del 
Penedès.

Rotonda la Carrerada-
Crta. de Sant Sebastià 

El ple de l’Ajuntament, en sessió de data 4 
de març de 2005, va acordar constatar el fet 
de la declaració implícita d’utilitat pública i 
la necessitat d’ocupació dels béns i drets 
afectats amb motiu de l’aprovació del projecte 
tècnic titulat “ENLLAÇ DE LA CARRETERA 
BV-2429 AMB EL CAMÍ DE LA CARRERADA”. 
La superfície total a expropiar corresponent al 
terme municipal d’Avinyonet del Penedès és 
de 5.701 m2 de sòl rústic, que afecta quatre 
finques pertanyents a un sols propietari. 

El ple va rebutjar el full d’apreuament formulat 
per la propietat i va estimar adequada la 
valoració efectuada per AGROXARXA, SL, 
aprovant el full d’apreuament on es justifica i 
argumentant el preu fixat. 
En el cas que s’accepti el preu aprovat es 
procedirà a la signatura de l’acta d’ocupació 
i de pagament, i en el cas que es rebutgi, es 
passarà l’expedient al Jurat d’Expropiació.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 29 DE 
MARÇ

Organigrama municipal

El ple d’aquest Ajuntament, en sessió extraor-
dinària del 10 de juliol de 2003, va aprovar 
l’organització i el funcionament de la corpo-
ració municipal sorgida de les darreres 
eleccions locals. 
Mitjançant escrit de data 9 de febrer de 
2006, els tres regidors del grup municipal 
d’Units per Avinyonet (UPA) han presentat 
la dimissió irrevocable de les regidories 
de les quals eren titulars i de la Junta de 
Govern Local. 
La dimissió d’aquests regidors de l’equip 
de govern municipal fa necessària la modifi-
cació del cartipàs municipal i canvis en els 
representants de la corporació en alguns 
òrgans de govern, així com en altres òrgans 
on l’Ajuntament ha de tenir representació.

Àrea d’Urbanisme i Serveis Socials
La regidoria de Medi Ambient, de la qual 
era titular Josep Massana Sapera, passa a 
Josep Castillo Molina.
Àrea de Serveis Personals
La regidoria d’Esports, de la qual era titular 
Pere Calvo Guasch, passa a Oriol de la Cruz 
Marcé.
Àrea de Promoció Econòmica
La regidoria de Comerç, de la qual era titular 
M. Victòria de Pascual Pascual, passa a 
Josep Raventós Mestres.

plens i juntes de govern plens i juntes de govern
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plens i juntes de govern
Àrea de Benestar Social
La regidoria de Sanitat, de la qual era titular 
Pere Calvo Guasch, i la regidoria d’Atenció 
a la Dona, de la qual era titular M. Victòria 
de Pascual i Pascual, s’uneixen en una sola 
regidoria que  passa al regidor Andreu Navazo 
Blaya.
Es va nomenar Joan Marcé i Casas 
(regidor d’Educació) com a representant de 
l’Ajuntament al Consell Escolar en substitució 
de M. Victòria de Pascual i Pascual.
Per altra banda, també es va nomenar  Andreu 
Navazo Blaya com a tercer tinent d’alcalde 
i membre de la Junta de Govern Local en 
substitució de Pere Calvo Guasch.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 30

DE MARÇ

Pressupost municipal

En la sessió extraordinària de ple de 
l’Ajuntament es va aprovar el pressupost 
municipal únic, bases d’execució i plantilla de 
personal per a l’exercici 2006.
El contingut del pressupost s’exposa a la 
pàgina núm. 12 (Hisenda) d’aquest butlletí 
municipal. 

Desenvolupament
urbanístic 

SUD 3. “La Grava-1”

Durant aquest trimestre s’han pres diversos 
acords per formalitzar i tirar endavant el des-
envolupament urbanístic anomenat, segons 
el POUM d’Avinyonet del Penedès, SUD 3. 
La Grava.
PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Es va aprovar inicialment, en el ple celebrat el 
16 de febrer, el Projecte d’urbanització del SUD 
3.4 “La Grava 1”, promogut per l’Ajuntament, 
i redactat per l’enginyer industrial Manuel 

Comas Olivella, amb un pressupost total de 
899.341,50 euros.
En el mateix acord es va demanar l’informe 
als organismes públics i es va establir el 
termini d’un mes perquè les empreses de 
subministrament de serveis afectades (FECSA-
Endesa, CASSA i Telefònica) es pronunciïn 
sobre el projecte, i es va sotmetre aquest a 
informació pública. En el ple celebrat el 30 de 
març es va aprovar definitivament. 
En la sessió extraordinària del ple de 
l’Ajuntament del dia 30 de març es va 
aprovar les propostes següents:
PLA PARCIAL URBANÍSTIC, aprovat defini-
tivament, redactat per l’arquitecte Manuel Màr-
quez Poncela i promogut per l’Ajuntament, així 
com l’informe ambiental que l’acompanya.
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ, aprovat 
de forma definitiva amb la modalitat de com-
pensació. Publicar i notificar reglamentàriament 
l’acord a tots els interessats i formalitzar la 
inscripció del Projecte de reparcel·lació aprovat 
al registre de la Propietat Immobiliària de 
Vilafranca del Penedès.
També es va aprovar l’aplicació del compte 
de la liquidació provisional relativa als costos 
d’urbanització i la resta de despeses inherents 
del sector, així com l’import de les quotes a 
satisfer per a cadascuna de les finques incloses 
a l’esmentat sector de desenvolupament.
EXECUCIÓ DE LES OBRES. Es va aprovar 
contractar mitjançant concurs públic per 
procediment obert i tramitació ordinària les 
obres del Projecte. 

Estudi de Mobilitat

Es va aprovar l’Estudi de Mobilitat d’Avinyonet 
del Penedès, redactat a petició de l’Ajuntament 
per la Diputació de Barcelona.
Es va sotmetre l’Estudi de Mobilitat aprovat al 
tràmit d’exposició pública, a afectes del seu 
examen i presentació, si s’escau, de possibles 
al·legacions.
El contingut d’aquest estudi s’exposarà en el 
butlletí amb l’aprovació definitiva.
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hisenda
PRESSUPOST MUNICIPAL DEL 2006 

Estat de despeses
  OPERACIONS CORRENTS
 1. Despeses de personal  291.700 euros
 2. Despeses en béns corrents i serveis  474.200 euros
 3. Despeses financeres   8.200 euros
 4. Transferències corrents  53.000 euros
  OPERACIONS DE CAPITAL
 6.  Inversions reals   2.198.300 euros
 7. Transferències de capital   12.700 euros
 8. Actius financers  -
 9. Passius financers   107.600 euros
  SUMA   3.145.700 euros

Estat d’ingressos
  OPERACIONS CORRENTS
 1. Impostos directes  425.000 euros
 2. Impostos indirectes   100.000 euros
 3. Taxes i altres ingressos   907.000 euros
 4. Transferències corrents   309.000 euros
 5. Ingressos patrimonials   23.000 euros
   OPERACIONS DE CAPITAL
 6. Alienació d’inversions reals   580.800 euros
 7. Transferències de capital   628.900 euros
 8. Actius financers   -
 9. Passius financers   172.000  euros
  SUMA   3.145.700 euros

El ple d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 
30 de març de 2006, va aprovar el pressupost 
municipal únic d’aquest Ajuntament per al 
present exercici 2006, amb un import total, 
tant pel que fa a l’estat d’ingressos com el de 
despeses, de 3.145.700 euros. Cal destacar 
que una part important d’aquest import, 
2.198.300 euros, correspon a les inversions 
previstes enguany. Pel que fa als ingressos i 
despeses corrents, l’estructura és igual que 
la d’anys anteriors. Els ingressos (impostos 
i taxes) s’han previst en funció de les tarifes 
previstes a les Ordenances municipals vigents 
i dels padrons actuals, i les transferències 
corrents (aportació de l’Estat i de la Generalitat 
i subvencions corrents), d’acord amb les 
determinacions legals i de les peticions 

formulades. La despesa corrent s’ha procurat 
mantenir d’acord amb l’increment de l’IPC 
anual. Però el que cal destacar enguany, com 
s’ha dit abans, és el capítol d’inversions, 
on es recullen una part molt important de 
les actuacions previstes durant aquesta 
legislatura, amb el finançament corresponent. 
En concret, hi ha previstes 18 actuacions, de 
les quals cal destacar com a més importants: 
la urbanització del SUD 3.4 La Grava-1, la 
urbanització de la plaça de la Societat La Torre 
de les Gunyoles, la renovació dels serveis 
urbans dels carrers Pere Ràfols, Progrés, 
Cabòries i Av. Olesa, els vestidors del camp 
de la Grava i la pavimentació i l’arranjament 
del camí de les Cabòries a Sant Sebastià 
dels Gorgs. 
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sociocultural

IV Festa de la Gent 
Gran del municipi

El dissabte 22 d’abril es va celebrar la IV Festa 
de la Gent Gran d’Avinyonet del Penedès. La 
diada va començar amb la visita al Conjunt 
Monumental d’Olèrdola. Envoltats per la 
bellesa d’aquest indret, vam escoltar les 
explicacions dels nostres guies, l’Oriol i el 
Josep Anton, que van fer-nos coneixedors de 
la història que amaga aquest enclavament 
estratègic del territori penedesenc, habitat 
successivament per l’home des de l’edat de 
bronze i fins a l’època medieval (s.XII-XIII). 
Tot seguit, la visita a can Batlle, una tradicional 
masia del municipi que data del segle X i que 
es troba a menys de dos-cents metres del 
jaciment de la font de la Canya i de Sant Pere 
d’Avinyó. A can Batlle vàrem conèixer el Celler 
Art Cava, inaugurat l’any 2004, que ofereix al 
client la possibilitat de crear el propi cava. 
El dinar es va realitzar a la Societat La Parra i 
va ser servit per un grup de joves  del poble. 
Havent dinat, van actuar el grup d’infants i 
joves del Ball dels Cercolets i del Ball del 
Bastóm, acompanyats per la música de la 
gralla i el timbal.
També es va fer entrega d’un record a les 
persones més grans de la festa i d’una placa 
a una parella que enguany celebra les noces 
d’or.
L’Ajuntament dóna les gràcies a tots els 
col·laboradors i participants de la IV Festa 
de la Gent Gran. 

S’està preparant per al proper mes de juliol 
el Casal d’Estiu. Es tracta d’un espai lúdic 
i educatiu que s’adreça a infants i joves de 
quatre a dotze anys (el grup de petits, de 
quatre a set anys, i el grup de grans, de vuit 
a dotze). L’horari del Casal és de 10 a 13, 
però es fan sortides de tot un dia i també unes 
colònies. Cal destacar que el Casal d’Estiu 
també ofereix el servei d’acollida de 9 a 10 del 
matí i el servei de menjador de 13 a 15 h.   
L’Estiu Jove és una sortida de sis dies 
adreçada a joves a partir de dotze anys que 
s’organitza conjuntament amb altres municipis 
de la comarca.
I el Curset de Tennis, que es realitza els 
dilluns, dimecres i divendres a la tarda.

Agermanament

Enguany, del 10 al 23 juliol, rebrem la visita 
d’un grup de joves de Béruges, els quals tenen 
entre dotze i catorze anys i volen conèixer el 
municipi. També s’organitzaran dues o tres 
sortides d’un dia per tal que els joves, tant de 
Béruges com tots aquells joves del municipi a 
partir de dotze anys que hi participin, passin 
d’allò més bé aquests dies de vacances. 

Activitats d’estiu
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ensenyament

Preinscripció i 
matriculació curs 
2006-07

LLAR D’INFANTS

-  Presentació de les sol·licituds: del 2 al 15 
 de maig
-  Publicació de les llistes amb el barem: el 
 19 de maig
-  Reclamacions a les llistes del barem: 22, 
 23 i 24 de maig
-  Resolució de les reclamacions: 25 de maig
-  Publicació de les llistes d’alumnat admès: 
 26 de maig
-  Període de matriculació: del 5 al 9 de juny

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUN-
DÀRIA OBLIGATÒRIA

-   Difusió de l’oferta inicial: el 20 de març
-  Presentació de les sol·licituds: del 21 al 3 
 d’abril
-  Publicació de les llistes amb el barem: el 
 18 d’abril
-  Reclamacions a les llistes del barem: 19, 
 20 i 21 d’abril
-   Resolució de les reclamacions: 24 d’abril
-  Publicació de les llistes d’alumnat admès: 
 22 de maig
-   Període de matriculació: del 29 de maig al 
 2 de juny

Portes obertes 
a la llar d’infants

El dia 29 d’abril es va realitzar una jornada de 
portes obertes a la llar d’infants “El Cargol”. 
Totes les famílies van poder venir a visitar la 
llar d’infants i així conèixer de primera mà 
com és l’aula, de quins espais es disposa, 
com es treballa amb els nens i nenes, quines 
activitats es fan..., i també preguntar qualsevol 
dubte. 

Carnestoltes 2006
a la llar d’infants

El passat 24 de febrer, els nens i nenes de la llar 
d’infants van celebrar la festa de Carnestoltes 
conjuntament amb l’escola. Aquest any, les 
mestres de la llar i de l’escola van decidir 
treballar els personatges i elements de la 
“Flauta Màgica”, aprofitant que aquest any 
és l’any de Mozart.
Els nens/es i les mestres de la Llar d’Infants 
anàvem disfressats de foc, i amb la nostra 
disfressa vam participar en la rua pels diferents 
carrers del poble! Ens ho vam passar molt bé 
saludant a tothom i vam poder lluir la nostra 
disfressa.
A la tarda vam dir adéu al senyor Carnestoltes, 
que durant uns dies va estar a la nostra aula. I 
com sempre, li vam fer cas en totes les ordres 
que ens va dir, com per exemple: portar una 
sabata de cada, un barret, etc... I amb els 
nens i nenes de l’escola vam cremar el nostre 
senyor Carnestoltes!!!  

Col·laboració: Llar d’infants El Cargol.
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informació jove
Formació professional 

a distància

El Departament d’Educació de la Generalitat, 
amb la voluntat d’apropar la Formació Ocupa-
cional a tothom, ha iniciat els estudis a distància 
d’alguns cicles. Els cicles són Educació Infantil, 
Gestió Comercial i Màrqueting, Prevenció de 
Riscos Professionals i Secretariat, de Grau 
Superior, i Explotació de Sistemes Informàtics i 
Equips Electrònics de Consum, de Grau Mitjà.  
El curs s’organitza en dos semestres: de set-
embre a gener i de febrer a juny. Les dates 
d’inscripció per al proper setembre són del 25 
de maig al 7 de juny. 
Els requisits per accedir-hi són els mateixos que 
per a la modalitat presencial.

FesInternet 2006

Del 2 al 17 de maig, tindrà lloc la festa d’internet a 
Catalunya. Participa-hi i descobreix que internet 
és fàcil, és útil. FesInternet et proposa que 
coneguis internet i vegi’s que és útil per a la 
vida personal i professional. Perquè internet 
és de tots i per a tots: relaciona’t, aprèn, 
comunica’t, informa’t, gaudeix... Les activitats 
són proposades i organitzades per diverses 
entitats i organismes de tot Catalunya, que 
s’apleguen en un sol programa per celebrar el 
Dia Mundial d’Internet a casa nostra.
Trobareu totes les activitats proposades a 
www.fesinternet.net. I, si voleu, podeu proposar 
les vostres activitats.

Preinscripcions 06-07

Ja hi ha les dates de preinscripció als estudis 
postobligatoris per al curs vinent: 
-  Cicle formatiu de grau mitjà: del 15 al 26 
de maig.
-  Cicle formatiu de grau superior: de l’1 al 
9 de juny.
-  Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny: 
del 15 al 26 de maig.
-  Estudis universitaris: del 24 de maig al 
10 de juliol.
Recorda que alguns estudis universitaris 
i els ensenyaments d’arts plàstiques (en 
cas de no haver cursat el batxillerat artístic) 
requereixen prova d’aptitud. Informa’t de les 
dates de preinscripció i realització d’aquestes 
proves específiques.

Concurs de grups de 
percussió

Els Malignes del Guinardó organitzen aquest 
concurs en el qual podran participar tots 
aquells grups de percussionistes que acom-
panyen les colles de diables i bèsties de 
foc en les seves actuacions i els grups de 
percussió que tinguin el seu espectacle en la 
modalitat de cercavila. El concurs consta de 
dues categories: tradicional i lliure. 
Hi haurà 3 premis de 400, 200 i 100 euros 
en vals de compra de material de percussió, 
i a més el grup guanyador participarà en 
l’espectacle de fi de festa del Correfoc de la 
Mercè 2006. Teniu temps fins a l’1 de juny per 
inscriure-vos-hi. Trobareu les bases completes 
a: www.concurspercussiobcn.org.

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. 
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