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F

a quatre anys, el meu equip
i jo apostàvem per un pla de
futur amb l’objectiu de fer
que el nostre poble fos com
a tots i totes ens agradaria.
El cert és que, malgrat la difícil situació política i econòmica, hem dut
a terme un munt de projectes, tant
de previstos com d’altres que han
estat fruit bé de necessitats (com
les obres a la Piscina Municipal) o
d’oportunitats sorgides i ben aprofitades (com l’ampliació dels aiguamolls).
Els butlletins quadrimestrals que
hem anat publicant al llarg dels darrers anys són testimoni del treball
fet per al Pla i per a la seva gent:

des de la continuïtat en la recuperació dels espais de la Fàbrica fins
a d’altres. Entre ells, la construcció
del tram pendent de vorera del carrer de les Escoles per completar la
urbanització de la zona educativa
del poble, que inclou, a més de l’Escola Sant Ramon, la Llar d’Infants
Quatrevents i la Pista Poliesportiva
descoberta. També, la reforma de

Ens hem
preocupat molt
per establir una
bona comunicació
amb veïns,
veïnes i entitats
la il·luminació del Pavelló, l’obertura de nous espais d’aparcament i
la construcció d’un skate parc que
ben aviat serà una realitat.
Ens hem de sentir contents que la
nostra vila, en temps turbulents,
ofereixi una imatge de feina ben
feta i de poble organitzat que millora

dia a dia, amb preocupació pel medi
ambient i amb uns equipaments
cada vegada més endreçats.
Aquesta imatge ha de servir per tal
que el nostre municipi sigui més
amable i acollidor per a totes les
persones que hi viuen i, a més,
atractiu tant per al món cultural com
per a l’empresarial, en un moment
en què el nostre polígon s’expandeix i, amb ell, el nombre de llocs
de treball.
Hem fet molta feina sí, i en seguim
fent. Tanmateix, ha estat decisiva la
disposició a col·laborar amb tothom i
a tenir en compte la participació ciutadana. Ens hem preocupat molt per
establir amb veïns, veïnes i entitats
una bona comunicació que passa no
només per explicar sinó per saber
escoltar. I val a dir que ens esforcem
per atendre amb diligència totes les
persones que s’adrecen a l’Ajuntament amb queixes, qüestions, suggeriments i avisos d’incidències. Vull
agrair sincerament totes les aportacions perquè, entre tots i totes, fem
que el Pla vagi endavant.
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Comunicació
i transparència

No als
pressupostos

El març de 2015, aviat farà quatre anys, va sortir
el número 6 del Butlletí Municipal, el primer
amb el format actual. El que teniu a les mans
porta el número 15, és a dir, n’hem publicat
deu en quatre anys i ho hem fet amb regularitat
quadrimestral des de l’abril del 2016. Aquests
deu números són l’exemple més palpable de la
voluntat de comunicació i transparència que ha
caracteritzat aquest equip de govern municipal.

A l’últim ple del 2018, es van presentar i votar
els pressupostos per a l’exercici 2019. Un cop
més als nous pressupostos, seguint la línia
dels darrers anys, les partides socials són irrisòries en comparació amb les construccions
i adquisicions. Són els últims pressupostos
d’aquesta legislatura. Una legislatura en la
qual es segueix invertint la major part dels
diners en l’Obra Faraònica d’aquest poble:
La Fàbrica, la mateixa que segueix esperant
una Residència per la Tercera edat.

La publicació en paper té l’avantatge que és
fàcil de llegir i d’emmagatzemar, però el procés de publicació és llarg i té cost. Per això,
en aquesta legislatura, hem reforçat també els
mitjans digitals. El seu cost és molt menor i la
publicació és immediata.
Fruit de l’esforç fet per dinamitzar la comunicació municipal, tots plegats ens hem acostumat
a rebre els pregons al mòbil, a consultar els
programes de festes a la web (abans que arribin
a la bústia), i a saber les últimes convocatòries
a través de Facebook o de Twitter. I, si tot va bé,
en poques setmanes tindrem una nova pàgina
web, més moderna i clara.
La comunicació no ha estat només de sentit
únic. Ens han arribat de forma privada moltes
incidències a través de l’aplicació “El Pla al dia”
i, públicament, comentaris, crítiques, observacions i aplaudiments a través de les xarxes. Hem
procurat donar resposta a tots de forma atenta
i ràpida.
Vivim a la societat de la informació i per a una
institució pública com un Ajuntament, per petit
que sigui, això comporta una obligació ineludible. No n’hi ha prou amb fer coses. Cal explicar
el què, el com i el perquè i fer-ho de la manera
més transparent possible. Ens hi hem esmerçat
i la nostra voluntat és fer-ho encara més.

S’ha invertit en algun carrer nou i arranjament d’altres, curiosament, carrers visibles,
cèntrics, però amb barreres arquitectòniques: les pilones impedeixen aparcar però
entorpeixen el pas de cotxets, cadires de
rodes i de gent gran amb caminadors. Seguim sense Biblioteca Pública, sense Hotel
d’Entitats, sense subvencionar autobusos als
avis perquè puguin anar al Pius, o els aturats
a buscar feina, es donen subvencions molt
minses als estudiants i a les Entitats, apujant el preu de la Llar d’infants i sense fer
xecs frescos per la gent que li costa arribar
a finals de mes.
La CUP el Pla, una vegada més hi hem votat
en contra, perquè pensem que haurien de
ser uns pressupostos més socials, més per
la gent del poble, i menys totxo.
Per últim demanem al Sr. Alcalde públicament que sigui realista, sap que moltes de
les coses que han fet o estan fent no són
correctes. Només de reconèixer les errades
es pot aprendre per no seguir fallant. No ens
cansarem de repetir que l’Ajuntament és del
poble, no és vostre ni nostre sino de tots els
planencs i planenques i per a ells és per a
qui hem de treballar.
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Assemblea
de la CUP
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Portaveu del Grup Municipal
de Convergència i Unió
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Setembre
Al Ple Municipal del dia 27, s’aproven les Ordenances Fiscals per
al 2019 (relatives a impostos) i el
bateig del nou carrer 1 d’Octubre (el perpendicular al carrer de les
Escoles). En trobareu més informació a l’apartat L’Ajuntament respon
d’aquest mateix Butlletí.
El dia 30, UllPlà organitza la sortida “Racons del Pla, retalls
d’història”, en què es combinen
orientacions i consells fotogràfics
amb explicacions de guies locals
que fan un tastet de la història del
Pla. Els ingressos es destinen íntegrament a La Marató de TV3.

4
benestar. També, serveis i representació de diverses indústries.
Com cada any, hi ha exposicions
de pintura i de fotografia. I algunes
entitats planenques donen a conèixer la seva activitat amb els respectius estands. A més, per segon
any consecutiu hi ha una mostra de
vehicles d’ocasió, així com “Tasta’l
Pla”, degustació de productes locals
a càrrec de Botigues i Serveix Pla.

El mateix dia tenen lloc un seguit
d’actes per commemorar el primer aniversari de l’1 d’Octubre
al nostre poble. Des de la passejada fotogràfica esmentada fins a la
projecció de documentals, passant
per una paella popular (1). També, es
descobreix la placa que dona nom
al carrer 1 d’Octubre (2).

Octubre

5

El dia 12, els veïns de la urbanització Torre de Santa Maria es reuneixen per fer una paella popular
(3) i celebrar així que ja tenen els
carrers asfaltats. Les obres es van
dur a terme durant l’estiu.

l’espectacle de dissabte a la nit, hi
participen més de 7.000 persones.

Els dies 12, 13 i 14, arriba una nova
edició de la Fira del Vent (4-5).

Amb un recinte firal ampliat, augmenta el nombre d’expositors en un
40% respecte de l’any anterior. S’hi
poden trobar productes alimentaris,
artesania, roba i moda, parament de
la llar i propostes per a la salut i el

Entre els visitants al Recinte Firal
i al Camp de Vol i els assistents a
la Passarel·la de Moda, el sopar i

S’inicia divendres a la nit, amb el
Correfoc i, tot seguit, nit jove a la
Carpa.

Les trobades de camions tunejats,
de cotxes clàssics i de modelisme
naval també atreuen molta gent.
I, com és tradició, es proposa un
espectacle per als més petits. Enguany, especialment mogut amb
“La Belluga” un grup que en els
seus més de 10 anys d’història s’ha
especialitzat en convertir sales,
carrers i places en espais d’alegria
i felicitat.
La Passarel·la de Moda celebra
el seu 25 aniversari omplint fins al
capdamunt el Centre Cívic. Es tracta
d’una edició especialment lluïda i, a
l’hora de sopar, hi ha pastís d’aniver-

5

substituir les lluminàries del carrer
del Sindicat.

7
sari i un petit homenatge a les persones que han dirigit la desfilada i
presidit la Fira al llarg d’aquests anys.
En acabar, Quim Masferrer, amb l’entusiasta col·laboració del públic, fa
saltar les llàgrimes de riure als assistents al seu espectacle “Bona Gent”.

l’hora de la cloenda. Fora d’això, no
ha calgut suspendre cap activitat i
ha estat tot un èxit.

Al Camp de Vol, un bon nombre de
nens i nenes participen en activitats
infantils, amb tallers de mini-drons,
aeromodelisme júnior i un taller de
galetes. A més, per a tothom, trobada d’ultralleugers i paramotor, acrobàcies amb fums i baptismes de vol.

Comença la campanya de vacunació contra la grip.

Durant la Fira es presenten dues novetats. Una és la maqueta retallable
de l’Església Romànica, creada per
l’estudi vallenc Viñas i Montserrat, i
que ha promogut l’Ajuntament. L’altre
és el llibre “Pinta les entitats”, dels
mateixos autors i dedicat a les entitats
culturals, socials i esportives del poble.
També, es posa a disposició de tothom un llibre per que, qui vulgui,
pugui fer arribar un escrit o una
dedicatòria al conseller Josep
Rull. El llibre va acompanyat d’una
fotografia de l’acte d’inauguració de
la Fira del Vent de 2017 que va presidir l’aleshores conseller de Territori i
Sostenibilitat.
Diumenge al vespre, la pluja i el mal
temps fan que es decideixi avançar

Aquesta mateixa tempesta causa avaries al municipi (enllumenat
públic, línies telefòniques, etc.).

El dia 24, al Lokal dels Joves, té lloc
un dels Tallers Joves, organitzats
per l’Oficina Jove de l’Alt Camp, sobre com projectar-se al futur a nivell
educatiu i laboral i anàlisi de la pròpia situació.
Aquest mes s’inicia la construcció
de la vorera al voltant de l’Escola Sant Ramon. En trobareu més
detalls a l’apartat Pla de Projectes
d’aquest mateix Butlletí.
A partir del 29 d’octubre, l’Ajuntament
posa a disposició de les entitats un
període de reserva del Corral de
Cal Branca, per tal que tinguin disponibilitat de l’espai per celebrar-hi
les tradicionals calçotades.

Novembre
A la Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla que se celebra el 13 de
novembre, s’aprova, entre d’altres,
concórrer a la convocatòria del Pla
d’Acció d’Energia Sostenible per

El Festival és la primera gran activitat pública en què s’utilitza la
nova il·luminació amb leds del
Pavelló. Les noves lluminàries són
molt més eficients i consumeixen la
meitat d’energia que abans. També
s’ha canviat el quadre elèctric. Els
treballs els ha dut a terme Instal·
lacions Antoni Montserrat per un
cost de de 12.782,12 euros.
El mateix dissabte 18, a la Sala Parroquial, té lloc un concert a càrrec de
L’Estrip Band per recollir fons per
a la caixa de solidaritat amb presos
i exiliats (7). S’hi recapten 990 euros.
Aquest mes es duü a terme l’ampliació dels aiguamolls del Pla.
En trobareu més detalls a l’apartat
Racons del Pla d’aquest mateix
Butlletí.
El dia 28, la UNESCO declara l’Art
de la Pedra Seca Patrimoni Cultural de la Humanitat, un art rellevant al municipi.
El mateix dia, a la Sala Polivalent de
l’Ajuntament, té lloc un altre dels Tallers Joves, organitzats per l’Oficina
Jove de l’Alt Camp, sobre cerca de feina 2.0 (eines i recursos pràctics per
millorar la cerca de feina per Internet).
Al Ple Municipal del dia 29 hi destaca l’aprovació del Pressupost per
al 2019. En trobareu més detalls
a l’apartat L’Ajuntament respon
d’aquest mateix Butlletí.
El dia 30, i fins l’1 de desembre, torna
el Gran Recapte d’Aliments (8). El

El Pla de Santa Maria
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El dia 18, el Club Patí del Pla de Santa
Maria organitza, al Pavelló Esportiu,
el 43è Festival de Patinatge Artístic (6). Enguany, es gaudeix de la
nova modalitat de Solo Dance a més
de les coreografies dels grups xous
del Club, així com la del Grup Quartet,
primer classificat en aquesta categoria a la Copa Catalana de Patinatge
2018. Com a convidats, hi participen els clubs d’Alcover, L’Espluga
de Francolí i La Pobla de Mafumet.

Butlletí Municipal

6
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Pla compta amb establiments que
en fan recollida i, també, amb voluntaris que hi col·laboren des d’altres
municipis.

1
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Desembre
Els dies 1 i 2 el Pla es bolca en l’organització d’activitats per recollir
fons per La Marató de TV3 2018,
dedicada al càncer, i es recapten
4.500 euros en total.

2

El bingo (5), organitzat pel Catesplai,
i el dinar de l’Associació de la Gent
Gran (4) esdevenen els actes en què
s’assoleixen les sumes més grans.

quantitat s’hi van sumar les aportacions d’altres persones que no van
assistir a l’àpat i que, en conjunt, van
fer pujar la xifra fins al miler d’euros.

El bingo compta amb la col·laboració
de més de 80 establiments i professionals que van fer aportacions per
als deu lots que constitueixen els
premis. La sessió, al Centre Cívic,
és precedida per la conferència de
Roser Ortiz sobre nutrició i càncer.
Entre la barra, atesa pels Diables del
Pla, i els cartrons del bingo, s’arriba
a la xifra de 3.136 euros, un nou rècord de recaptació en aquesta activitat, molt per sobre dels 1.900 euros que es van recollir l’any passat.

El dia 5, la Cònsol General del
Marroc, Saloua Bichri, visita la
comunitat marroquina del Pla. La
trobada té lloc al Centre Cívic, on la
cònsol escolta les peticions d’un grup
format per una vintena de persones,
majoritàriament dones de diverses
edats, que li ofereixen un berenar (3).

Les activitats de diumenge al matí
també disposen d’una bona participació. La Xiruca Foradada condueix
els participants de la caminada popular fins els Aiguamolls, per veure
la seva ampliació (1).
Tot seguit, el Pavelló es converteix
en l’escenari de les màster class de
zumba (2) i de ioga ofertes per l’Escola Nou Ritme i l’Associació Ioga
Harmonia. En total, entre les tres
activitats de diumenge al matí es
recullen una mica més de 300 euros.
El dinar de la Gent Gran clou el programa, altre cop amb el Centre Cívic
com a punt de trobada. Hi assisteixen un total de 75 persones que paguen 20 euros, la meitat dels quals
destinada a la Marató. A aquesta
4

A la trobada es tracta la conveniència de crear una associació de persones d’origen marroquí al Pla per tal
de poder rebre ajuts del govern del
seu país. També, es parla de la necessitat d’un professor d’àrab per fer
classes als infants. A la seva arribada,
la Cònsol passa per l’Ajuntament, on
l’Alcalde li dona la benvinguda, i signa el llibre d’honor.
A la Sala de Plens de l’Ajuntament
s’instal·la (fins l’11 de gener) l’exposició “Europa fa un milió d’anys”.

3
5

Un conjunt de plafons i dues escultures il·lustren el moment de l’arribada
dels humans al continent europeu.
A la mostra s’explica quins animals
vivien al nostre continent i quin paisatge hi havia. La sorpresa és descobrir que era molt semblant a l’Àfrica
actual, amb hipopòtams, rinoceronts,
elefants, lleons i una espècie ja extingida: el tigre de dents de sabre.
El dia 8, la trobada de corals anual
esdevé el tret de sortida dels actes
de Nadal i de la Festa Major d’Hivern. Compta amb la participació
de la Coral Sant Nicasi del Catllar,
els Sons Gospel de Tarragona i els
amfitrions, la Coral Parroquial del
Pla de Santa Maria.
El dia 13, la coral infantil de l’Escola Sant Ramon fa una cantada
(5) que precedeix l’encesa de l’arbre
de Nadal de la plaça de la Vila.
El dia 22, al Centre Cívic, se celebra
la Festa del Tió, amb animació i
moltes sorpreses (8).

7
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Els dies 23, 25 i 26, les representacions dels Pastorets del Pla fan
passar, un any més, una molt bona
estona a grans i petits (6).
El 29, organitzat pel Catesplai Planenc,
el Parc de Nadal diverteix els infants
de 3 a 14 anys i rep el Patge Reial per
recollir les cartes dels infants del Pla
per a SM els Reis d’Orient.

Categoria B (De 1r a 3r de Primària)
Primer premi: Maria Griñó
Segon premi: Adrià Martínez Coll
Tercer premi: Iria Romero Carrasco

11

Gener
Un dels moments més esperats de
les Festes és l’arribada dels Reis
d’Orient (9). La cita és, com cada
any, el dia 5 de gener i la cavalcada va des de la plaça de Sant
Jordi fins a la plaça de la Vila, amb
l’acompanyament de la Xaranga
Els Guirigalls.

CONCURS ULLPLÀ
Categoria nacional

12

14

Primer premi: Jordi Ventura (10)
Segon premi: Carles Alasraki
Tercer premi: Ignasi Pellisa
Categoria social
Primer premi: Anna Bernardo (11)
Segon premi: Joana Domínguez
Premi “Amic/Amiga” (per a socis menors d’edat): Desert

Dotze famílies ateses pels Serveis
Socials també van rebre la visita dels
Reis Mags que van deixar als seus domicilis joguines per a 25 infants.
Un cop els Reis acaben de repartir
joguines per les cases, hi ha festa
per als joves al Centre Cívic, amb
el DJ Tiriro.

Categoria C (de 4t a 6è de Primària)
Primer premi i felicitació nadalenca de l’Ajuntament per al 2019:
Aina Rallo Sallés (12)
Segon premi: Anna Milà
Tercer premi: Ariadna Ribé

La Festa Major d’Hivern torna a
estar amenitzada per l’orquestra
Montgrins, que ofereix concert i ball
de Festa Major.

13

El dia 7, els petits tenen un protagonisme especial. Al matí poden gaudir
d’una demostració sobre l’evolució
de les eines de pedra, en el marc de
l’exposició “Europa fa un milió d’anys”.
I, a la tarda, a la Sala Parroquial, l’espectacle de titelles “Conte de
Nadal” posa punt i final a la Festa
Major d’Hivern i als actes nadalencs
del Pla.

núm. 15 gener 2019
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CONCURS DE DECORACIÓ
NADALENCA D’APARADORS
Primer premi
Instal·lacions Anton Montserrat (13)
Segon premi: Peixateria Àlvar
Tercer premi: Jardineria Rafí
CONCURS DE DIBUIX INFANTIL
Categoria A (Preescolar)
Primer premi: Marina Martínez Coll
Segon premi: Eva Ferrer Garriga
Tercer premi: Akane Bonfill Mateu

El Pla de Santa Maria

7

El dia 6 es lliuren, a la Sala Parroquial,
els premis dels concursos d’aparadors, de dibuixos i també el de
fotografia de la Fira del Vent (14).

Butlletí Municipal
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Vorera al voltant de l’Escola Sant Ramon
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Amb la construcció del tram
pendent de vorera del carrer
de les Escoles, es completa la
urbanització de la zona educativa del poble, que inclou, a
més de l’Escola Sant Ramon,
la Llar d’Infants Quatrevents
i la Pista Poliesportiva descoberta.

El pressupost és
de 66.435 euros
Les obres han permès soterrar la línia telefònica i allargar
la conducció de l’aigua de la
bassa de la Fàbrica que s’utilitza per regar arbres i jardins
municipals. Aquesta canonada
arribarà aviat fins el Camp de
Futbol municipal.

La vorera parteix de l’entrada
principal de l’Escola i arriba
fins al carrer del Vall, on connecta amb el tram que es va
construir quan es va urbanitzar el carrer mossèn Cabayol.
Per salvar el desnivell amb el
Vall, es dona continuïtat a la
barana metàl·lica i s’ha reforçat el mur de contenció.

Les obres les ha dut a terme
l’empresa Bosir S.A., que va
guanyar la licitació convocada
per l’Ajuntament i la barana l’ha
subministrada CCG Metal. El
pressupost total dels treballs és
de 66.435 euros, amb l’IVA inclòs.

Obres a Cal Rovira
per acollir la seu del Catesplai
El Catesplai Planenc
serà el primer ocupant de Cal Rovira, la
casa que l’Ajuntament
va rebre com a llegat
del Sr. Josep Rovira, al
Carrer Major. Per adequar l’espai que ha
d’acollir aquesta entitat es fan obres de remodelació a la tercera
planta.
L’actuació consisteix
a enfortir el terra amb
bigues de formigó i enrajolar-lo de nou. L’espai es dividirà en tres
sales amb envans de
pladur i s’hi construirà
un lavabo. També es
repassarà l’enguixat,
es farà un fals sostre i es renovaran les
instal·lacions d’aigua
i electricitat. La pre-

Hi haurà una
sala de reunions,
magatzem,
arxiu i lavabo
visió és que les obres
estiguin enllestides a

finals d’abril o principis de maig.
Un cop enllestit, hi
haurà espai per fer les
reunions de preparació
del casal d’estiu o les
colònies, un magatzem per als materials

i l’emplaçament de
l’arxiu documental. De
moment no s’hi faran
activitats amb infants,
però se n’hi podran
fer en el futur, quan es
completi la remodelació de Cal Rovira per
acollir el Centre Obert.
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El passatge peatonal que comunica el carrer Vidal i Barraquer
amb el Raval de Sant Ramon,
just passat el Centre Cívic, serà
pavimentat de nou. Actualment,
el sòl d’aquesta via està força
deteriorat, la qual cosa representa un risc pels molts usuaris que hi transiten, ja que és
un dels accessos a l’Escola Sant
Ramon.
Les obres consistiran a renovar
el formigó i es faran a finals
dels mesos d’hivern, ja que cal
esperar que les temperatures
no sigui massa baixes perquè
el ciment s’endureixi correctament. Els treballs han estat adjudicats a Ivan Fosch Sanz per
un pressupost de 5.438,95, amb
l’IVA inclòs.

Taller de Basket Beat
per a nois i noies
El Basket Beat és una activitat corporal i divertida
que consisteix a fer música en grup, amb pilotes de
bàsquet. Alhora, s’entrenen
habilitats com la comunicació assertiva, la presa
de decisions i el pensament crític que són especialment útils a la vida. Els
seu creador és Josep Maria Aragay, educador social
i musicoterapeuta català
amb una àmplia experiència internacional que ha
creat l’Associació Basket
Beat per portar aquesta
metodologia a llocs com

escoles, instituts, universitats, congressos o presons.
Al febrer, l’Associació impartirà un taller de Basket
Beat al Pla, organitzat per
l’Ajuntament i adreçat a
nois i noies a partir de 12
anys. Hi prendran part els
inscrits al Centre Obert,
però amb places disponibles. El taller tindrà lloc
els dilluns a la tarda, i se’n
faran dotze sessions d’una
hora i mitja. Un cop finalitzat, els participants oferiran un concert amb les
peces treballades.

Skate parc al costat de la Pista oberta
Al terreny situat entre la Pista poliesportiva oberta i la
Llar d’Infants, s’hi instal·larà
aquesta primavera un skate parc. Es tracta d’un espai
amb diversos mòduls per a

practicar acrobàcies amb monopatí o amb patins en línia.
Al terreny es construirà una
base de formigó i s’hi col·
locaran cinc mòduls metàl·lics

fabricats per l’empresa Happyludic: una doble rampa, una
doble caixa, dos quarts de circumferència i un raïl simple. El
cost d’aquests elements, sense
comptar la base, és de 12.700 €.
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La caseta, igual que altres
jocs que ja estan instal·
lats al parc, està fabricada

artesanalment per l’empresa Happyludic en fusta
d’acàcia sense retocar. És
un material molt resistent
que no requereix cap tractament químic i que fa que
cada construcció sigui única. El cost total de la caseta és de 4.900 euros, IVA
inclòs.

El Pla de Santa Maria

Pavimentació
del passatge
al costat del
Centre Cívic

L’àrea de jocs infantils del Parc La Fàbrica té una nova
incorporació des
del passat dia 24:
una caseta artesanal de fusta destinada als més petits. La construcció
és un cobert amb
teulada a doble
vessant, tres parets
i un petit porxo. Te dues petites finestres i, a l’interior,
bancs fixats a la paret i una
taula rodona de fusta. Tot
perquè els menuts obrin la
porta a la seva imaginació.

Butlletí Municipal

Una caseta per als jocs
infantils del Parc La Fàbrica

Pla de
projectes
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Pressupost 2019

per això cal programar-la
altre cop per al 2019.

Ingressos

Fora d’aquesta, la inversió
més destacada prevista
per enguany és la millora
del Centre Cívic La Pista.
A fora, s’hi farà un porxo
tancat que protegirà l’entrada i a l’interior es pintarà
i es renovarà la decoració.
Aquest projecte també
estava previst per al 2018,
però s’ha posposat perquè
es va haver d’arranjar d’urgència la piscina municipal,
amb un cost de 47.000 euros.

Impostos directes

1.123.000,00 €

Impostos indirectes

Nom
Cognoms

50.000,00 €

Taxes i altres ingressos

418.400,00 €

Transferències corrents

621.800,00 €

Ingressos patrimonials

10.000,00 €

Subvencions

Despeses

Beques, convenis
i subvencions

397.500,00 €

Inversions

385.500,00 €

Butlletí Municipal
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2.485.200,00 €

El Pla de Santa Maria

Total ingressos

262.000,00 €

Personal
Despeses corrents

629.500,00 €
1.040.600,00 €

Interessos de préstecs

5.000,00 €

Amortització préstecs

27.100,00 €

Total despeses

2.485.200 €

E

l pressupost municipal per al 2019
presenta unes xifres d’ingressos
i despeses que són un
11 per cent menors que
les del 2018. La previsió
és que s’ingressaran
2.485.000 euros i es
gastarà la mateixa quantitat. El document es va
aprovar en el plenari municipal del passat 30 de
novembre amb els vots
favorables del grup de

CiU, mentre que el grup
CUP-El Pla hi va votar en
contra.
La principal inversió que
s’hi recull és la rehabilitació i museïtzació de la Fàbrica. Aquesta obra està
vinculada als fons FEDER
que administra el Consell
Comarcal i ja estava prevista en els pressupostos
del 2018. L’endarreriment
en l’execució dels fons ha
impedit portar-la a terme i

D’altres inversions previstes als pressupostos en
donem notícia a la secció
“Pla de projectes” d’aquest
butlletí: la construcció de la
pista d’skate, i les obres de
Cal Rovira. Addicionalment,
es començarà a treballar
en la rehabilitació de l’edifici de la Cooperativa, a la
Réria.
Si es comparen les xifres
del pressupost de l’any
passat amb les d’aquest,
la gran diferència es troba en els capítols de subvencions (-267.000€ en
ingressos) i d’inversions
(-333.500€ en despeses).
La causa principal és que
una part important de les
subvencions del 2018 no es
tornen a convocar aquest
any. Per exemple, la de la

Generalitat per a l’arranjament de camins o la de la
Diputació, que ha servit per
a la rehabilitació de l’espai
firal. L’any passat també
es van ingressar 100.000
euros per l’ampliació del
Polígon industrial.
Per al 2019, la previsió de
rebre subvencions és molt
menor i, en conseqüència,
també ho és la d’inversions. Cal tenir present la
magnitud de les obres del
2018: es van finalitzar el
carrer Mossèn Cabayol i la
pista poliesportiva oberta,
es va reformar el carrer Anselm Clavé i es va arranjar
la Piscina.
Una altra diferència és en el
capítol de personal. Durant
el 2018 s’ha municipalitzat
el servei de neteja i això
representa incorporar tres
persones a la plantilla de
l’Ajuntament que no hi
eren quan es va fer el pressupost d’aquell exercici.
Quan es faci el tancament
de l’any 2018, la diferència
global entre els dos anys
es reduirà, ja que el total
de 2.776.000€ que es van
pressupostar aleshores no
s’han arribat a ingressar, ni
tampoc a gastar. El motiu
és que no s’han executat
les obres lligades als fons
FEDER per restaurar La
Fàbrica.

Retocs mínims a taxes i impostos

A

l Plenari del setembre es
van aprovar les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici 2018. La
taxa per la recollida d’escombraries
s’incrementa en 5 euros per habitatge i passa de 85 euros anuals a
90. La pujada és la mateixa en el
cas de la majoria d’establiments
comercials.
Les bonificacions de l’Impost de Vehicles també s’han canviat. Els elèc-

trics i híbrids, que fins ara tenien una
reducció del 75% la tindran del 65%
l’any vinent. L’equip de govern considera que l’objectiu d’incentivar la
compra d’aquesta mena d’automòbils s’ha complert i ara cal mesurar
la bonificació perquè no resulti excessiva.
Pel que fa als cotxes vells, fins ara
tots els de més de 25 anys tenien una
bonificació del 50%. A partir d’ara si
tenen entre 25 i 34 anys només se’ls

descomptarà el 10%. Entre els 35 i els
44 anys, la reducció serà del 50%. A
partir dels 45 o, si són vehicles declarats històrics, tindran una bonificació
del 100%.
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La zona cremada es regenerarà de
forma natural quan vingui el bon
temps i també creixeran noves canyes a la zona humida ampliada.
Ara a l’hivern hi ha pocs ocells que
s’hi aturin, però quan vingui el bon
temps, i sobretot en els pròxims
anys, les aus, principals habitants
dels aiguamolls, tindran molta més
superfície per fer vida.
El creixement dels aiguamolls va lligat a l’ampliació del Polígon industrial, que ha promogut l’empresa
Cartonatges Trilla, amb la compra
de 90.000 metres quadrats que
s’han hagut de requalificar i s’hauran d’urbanitzar. Tal com preveu la
llei, l’empresa ha de cedir part dels
terrenys a l’Ajuntament per fer-hi
zones verdes i equipaments i assumir el cost de les obres.
Amb l’obra finalitzada, els terrenys
seran propietat municipal i l’Ajuntament s’ocuparà de les tasques de
manteniment. Fent honor a la dita
que no hi ha mal que per bé no vin-

s’hi poden veure moltes menes
d’ocells. “Rapinyaires com xoriguers,
aligots o falcons. Ocells de pota llarga com el bernat pescaire o l’esplugabous. Altres d’amagadissos, com
la polla d’aigua. I alguns de bec llarg,
característics d’aiguamolls, com la
xivitona”.
Alguns d’aquests ocells hi fan cap
per descansar o per beure. D’altres
hi troben un lloc ideal per criar. Puntualment també s’hi poden veure
aus migratòries que hi fan parada.
Entre aquests hi ha el pit-roig, ànecs
de coll verd i algun xarxet.
gui, l’incendi del canyissar ha servit
per fer una bona neteja i revisar el
sistema de distribució de l’aigua,
que ve de la depuradora municipal.
Des de la seva formació, a finals de
la dècada de 1980, els aiguamolls
s’han convertit en un espai únic
a la comarca. Són un oasi en una
plana agrícola on els amants de les
aus han trobat un espai ideal per
a la seva observació i les famílies
i escoles que els visiten poden fer
una aproximació a la flora i la fauna que hi habita gràcies als cartells
il·lustratius que troben al passeig.
Els experts de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) hi fan campanyes
d’anellament de forma periòdica
per estudiar de forma precisa les
diferents aus que hi habiten o s’hi
aturen. Raül Aymí, responsable
d’anellament de l’ICO, explica que

Per capturar els ocells i anellar-los,
es fan servir unes xarxes especials
per no fer-los cap mal. Després,
un cop se’ls ha col·locat l’anella a
la pota, se’ls allibera. Amb aquest
treball es poden mesurar moltes
coses, per exemple, les migracions:
d’on venen i on van les aus. També
saber-ne les causes de mortalitat.
Quan algú troba un ocell mort i truca, es pot saber si ha mort electrocutat, per col·lisió amb un vehicle o
caçat, per exemple.
Tot i que no es pot determinar amb
precisió l’edat d’un ocell, sí que es
pot saber si és jove o adult. Amb
aquestes dades, l’anellament permet saber quant de temps ha viscut
i constatar que alguns superen els
20 anys. I pel que fa a la reproducció, els controls a la primavera i a la
tardor donen a conèixer si la temporada ha estat un èxit o no.

El Pla de Santa Maria

E

n poques setmanes, els aiguamolls del Pla han estat
notícia per partida doble.
Primer, perquè han duplicat
la seva extensió i la zona humida
tindrà uns 8.000 metres quadrats
nous que no tindran cost per a
l’Ajuntament. I segon, per l’incendi
que s’hi va declarar el passat 14
de gener i que, per sort, només va
cremar el canyissar, molt sec en
aquesta època de l’any.

Butlletí Municipal

Els aiguamolls dupliquen la seva superfície
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Fotografies del butlletí: Catesplai Planenc, Club Patí El Pla de Santa Maria, C.E. La Xiruca Foradada, Joan Alemany, Isabel Grau, Montse Milian, Meritxell Pau, Josep
Silvestre, Carles Singla.

Ajuntament
del Pla de Santa Maria

“El Pla al dia” al vostre mòbil

Descarregueu-vos l’aplicació i podreu
rebre pregons i notícies, denunciar
incidències i consultar informació
sobre els comerços i serveis
i l’administració municipal

Plaça de la Vila, 1
43810 El Pla de Santa Maria
977 63 00 06
977 63 11 41
Correu: aj.pla@altanet.org
Web: www.elpladesantamaria.cat
Facebook: Ajuntament del Pla de Santa Maria
Telèfon:
Fax:

