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Presentació

Mateu 
Montserrat

i Miquel

Alcalde
del Pla de 

Santa Maria

E
ls ajuntaments són l’admi-
nistració que està més a 
prop de la ciutadania i més 
encara en pobles petits com 

el nostre, on tots ens coneixem. 
Ser més a la vora també fa que 
puguem, amb més facilitat, materi-
alitzar solucions per a necessitats 
concretes, a peu de carrer. 

El que més es veu són les inversions 
en infraestructures però també hi 
ha moltes d’altres actuacions que 
no llueixen tant. En són exemples 
la implicació en els serveis socials, 
mantenir una comunicació proacti-
va, les gestions per afavorir que es 
creïn llocs de treball o el suport a 
l’Escola en forma de manteniment 
i millora de les instal·lacions.

Les portes de l’Ajuntament són 
obertes a totes les persones i en-

Apostem pel diàleg, 
per la col·laboració 
i, sobretot, 
per fer feina 

titats i també a les altres instituci-
ons. Apostem pel diàleg, per la col-
laboració i, sobretot, per fer feina 
perquè, al capdavall, el que compta 
és el que es fa i no les aparences. 
La feina busca obtenir resultats, no 
sortir a les fotografies. 

No es pot dur a terme tot el que es 
voldria en el termini desitjat però una 
gestió eficient basada en no estirar 
més el braç que la màniga i en aprofi-
tar les subvencions a què ens podem 
acollir, ens permet abordar determi-
nats canvis quan sorgeix l’ocasió i no 
deixar-ne escapar cap.

La proximitat ens obliga a estar es-
pecialment atents a les necessitats 
de veïnes i veïns, tant les que es 
veuen amb facilitat com aquelles 
que són menys evidents. I, alhora, 
hem de saber crear projectes grans 

i petits com, al mateix temps, estar 
disposats a modificar-los i adap-
tar-nos en funció de les situacions i 
les oportunitats.

Perquè el poble funcioni bé, cal 
que tothom pugui trobar la via per 
fer arribar a l’Ajuntament les seves 
inquietuds i les seves necessitats i 
que els responsables de la institució 
sapiguem escoltar i buscar solucions 
als problemes. Però també és molt 
important que totes les persones 
s’impliquin i contribueixin a fer que el 
poble sigui una veritable comunitat.

La suma de moltes petites accions 
produeix grans canvis. Tenir cura 
dels espais comuns, compartir actes 
i activitats, donar vida a les nostres 
entitats i participar en la vida del po-
ble és essencial perquè tots plegats 
ens hi sentim millor.

També la suma de l’actuació de 
molts ajuntaments, petits i grans, 
és fonamental per a la defensa de 
la nostra identitat com a poble i com 
a nació i per a la construcció d’un 
país millor per a tothom. Aquest és 
un objectiu que sempre tindrem 
present.
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Tres anys fent feina
Aquest mes de maig es compleixen tres anys des 
de les eleccions municipals que van portar l’actu-
al equip de govern al capdavant de l’Ajuntament. 
Quan revisem el programa electoral amb el qual 
ens vam presentar, veiem que en molts punts hi 
podem posar ja una marca de tasca realitzada. 
En tots els els àmbits –les persones, la gestió, el 
patrimoni, els equipaments i l’urbanisme– hem 
avançat significativament i hem mantingut els 
criteris d’actuació eficient, honesta i transparent 
que ens vam fixar com a guia d’actuació.

També hem de reconéixer que algunes fites que 
ens havíem proposat no s’han pogut assolir en-
cara. En alguns casos, com la residència d’avis, 
les turbulències polítiques han endarrerit que 
la Generalitat incrementi el nombre de places 
concertades, cosa que incentivaria les empreses 
que se n’hauran de fer càrrec. En d’altres, han 
sortit oportunitats de fer algunes coses de forma 
diferent –i creiem que millor– de com s’havien 
planificat.

Entre aquestes hi ha la compra del trull i de l’an-
tiga seu de la Cooperativa Agrícola, que haurà de 
ser l’emplaçament definitiu de l’hotel d’entitats. 
També la urbanització del carrer Mossèn Cabayol 
on s’ha construit la pista poliesportiva descober-
ta, que s’ha pogut fer gràcies a l’adquisició d’una 
part dels terrenys. 

Però més enllà d’aquestes actuacions que tenen 
gran impacte i visibilitat, hi ha una feina diaria 
menys espectacular però essencial. És tot allò 
que té a veure amb el dia a dia de l’administració, 
amb la col·laboració amb els serveis socials, amb 
l’Escola o amb les entitats o també l’organització 
dels esdeveniments grans i petits que marquen 
el pas de l’any. Quan mirem enrere i ho veiem tot 
plegat, ens sentim raonablement satisfets de la 
feina realitzada fins ara i, sobretot, amb ganes de 
fer-ne encara molta més.

Sant Jordi al Pla
Al Pla de Santa Maria, el passat diumenge dia 22 
d’abril, dues entitats del poble van realitzar activi-
tats en motiu de la diada de St. Jordi. Nexus Teatre 
va escenificar el conte “La rateta presumida” i 
l’Associació cultural “La Barraca” va fer una lec-
tura de poemes. Hi va haver una gran assistència 
a l’igual que als anys anteriors i això encoratja les 
entitats planenques a seguir fent coses al poble.

Tot i això, el grup municipal de CIU no va fer acte 
de presència, esperem que de cara al futur donin 
més suport a les entitats del poble davant les 
iniciatives que puguin sorgir, és important.

Per altra banda, dilluns dia 23, es va realitzar l’acte 
d’inauguració del nou carrer dedicat a Mossèn 
Josep Cabayol, en aquest acte si que hi van as-
sistir, i van poder destacar la nostra absència, la 
qual volem excusar per motius laborals.

Cada cop estan professionalitzant més la polí-
tica municipal, amb tot això no volem dir que 
estiguem en contra, ni molt menys, de Mossèn 
Cabayol qui es mereix tot el nostre respecte, i 
des d’aquí, volem transmetre-li que ens sentim 
molt orgullosos de la seva obra i que la millor 
manera d’honrar-lo a ell i a aquesta hagués estat 
agafant la seva essència i invertint en fins socials, 
de segur que ell hagués estat molt més content.

Tampoc estem en contra de crear noves in-
fraestructures o millorar equipaments que ho 
necessitin. Estem en contra que es prioritzin in-
versions tant grans com aquesta obra en les que 
sempre es beneficien les mateixes persones, i 
es deixen endarrere d’altres com rebaixes d’im-
postos, ajuts en llibres escolars, en beques, en 
ajuts tècnics o en construir La Biblioteca, entre 
moltes d’altres.
Per finalitzar, volem recordar que la democràcia 
no és el poder d’uns pocs sinó què és el poder 
del poble, i no hem d’oblidar que el poble som 
tots.

Carles Singla Casellas
Portaveu del Grup Municipal  
de Convergència i Unió

Assemblea 
de la CUP
El Pla de Santa Maria
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Febrer
El Ple Municipal acorda, per 
unanimitat, promoure l’elaboració 
d’un pla de protecció del patrimoni 
rural i cultural que garanteixi la 
conservació de les barraques 
de pedra seca incloses a la 
Ruta de la Capona.

En paral·lel a aquest acord, l’Ajun-
tament fa restaurar la primera de 
les fites d’aquest recorregut, la que 
es coneix com a “barraca de doble 
estança”, que estava parcialment 
enderrocada. 

La proposta té com a prioritat la 
Ruta de la Capona i inclou també 
protegir totes les construccions 
que sigui possible, però el fet que 
moltes es troben en terrenys pri-
vats fa inviable garantir-ne la con-
servació.

Replà de 
notícies

Les festes de Carnaval d’en-
guany comencen el 9 de febrer a 
la Llar d’Infants i a l’Escola Sant Ra-
mon, amb la rua i l’animació orga-
nitzada per la Comissió de Festes 
i l’AMIPA.

El dia 10 de febrer, rua, sopar i gua-
nyadors del Carnestoltes 2018, que 
són els següents:

◗1r premi individual: La cirujana loca

◗2n premi individual: Espantaocells

◗1r premi grup: Pedra, paper, tisores

◗2n premi grup: Allò que el vent 
s’endugué

◗1r premi comparses: No estamos 
muertos

◗2n premi comparses: King Quims

◗1r premi carrosses: Les mosques 
del Pla (i l’any vinent seran els 
responsables de portar el Car-
nestoltes)

◗2n premi carrosses: Astèrix i Obèlix 
a la Catalònia

El dia 11 arriba el torn del Carnaval 
infantil, molt animat. 

Per acabar, el dia 14 se celebra l’en-
terrament de la sardina, amb anima-
ció a càrrec de Nexus Teatre. 

L’Ajuntament fa una convocatò-
ria per a la contractació de dos 
treballadors/es (personal laboral 
amb categoria d’oficis varis) per a 
la seva incorporació a la Brigada 
Municipal.

S’anuncia una nova edició del 
Curs de Monitor de Lleure al Pla.

El 18 de febrer té lloc la ja tradi-
cional Calçotada Jove, organitzada 
per l’Associació de Joves.

Març
Es convoquen les beques uni-
versitàries 2018 per a estudi-
ants que han començat la carrera 
aquest curs acadèmic així com una 
nova edició del concurs literari 
“Vila del Pla”.

Es publiquen les bases per a la 
gestió del bar de la Piscina Mu-
nicipal durant l’estiu.
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Replà de 
notícies

Els dies 17 i 18 de març té lloc, 
al Pavelló Municipal, el 12è Trofeu 
Grups Xou, amb més de 20 grups 
de clubs de tota la província de Tarra-
gona amb un total de 240 patinadors.

La celebració de la Setmana 
Santa compta amb molta partici-
pació i amb una processó de Diven-
dres Sant molt lluïda, amb el pas del 
Natzarè restaurat, amb rodes per 
facilitar el seu moviment.

Abril
El 14 d’abril la Fira de la Cer-
vesa Artesana, organitzada per 
l’associació cultural La Barraca 
i el Lokal de Joves, esdevé tot 
un èxit, amb vuit marques de 
cerveses per degustar i la  pos-
sibilitat d’acompanyar-les amb 
“pintxos”.

Aquest mateix cap de setma-
na, els petits, mitjans i grans del 

Catesplai marxen de colònies 
a Les Piles.

A la Junta de Govern del dia 
20 s’aprova el conveni de col-
laboració amb la Fundació 
Gran Teatre del Liceu que per-
metrà portar al municipi l’activitat 
“Liceu a la fresca” per mitjà de la 
qual es fan projeccions públiques, 
en espais públics a cel obert, de 
representacions operístiques. 
Enguany l’activitat tindrà lloc el 
dia 16 de juny a les 22 hores amb 
l’òpera Manon Lescaut, de Puc-
cini, que es podrà veure a l’espai 
davant del Local de Joves. La ini-
ciativa tindrà lloc simultàniament 
en molts altres pobles i ciutats de 
Catalunya.

Per Sant Jordi, arriba de nou la 
Bicicletada Popular, que té lloc el 
matí de  diumenge 22. A la tarda, 
conta contes a càrrec de Nexus 
Teatre, amb l’escenificació de “La 
rateta presumida”, i lectura de 
poemes oferta per l’Associació 
Cultural La Barraca.

El dia 23, enguany festa local, 
animació infantil amb Bastian 
i berenar per a tots els infants. 
En acabar, un acte molt emotiu 
d’inauguració del carrer Mos-
sèn Cabayol, a càrrec del Sr. 
Joan Olivella i Ricart, diputat de 
la Diputació de Tarragona, amb la 
presència entranyable de Mossèn 
Cabayol. 

Durant la inauguració es pot admirar 
el mural pintat al voltant de la Llar 
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Replà de 
notícies

d’Infants per l’artista reusenc Xavier 
Oliach. S’hi representen els gegants 
i nans del Pla així com els diables i 
també diversos edificis emblemàtics.

Tanmateix, l’obra continua. Actual-
ment s’està treballant per acabar el 
mur que delimita la zona esportiva. 

Damunt d’aquest s’instal·larà una 
tanca com la que envolta la Llar 
d’Infants per quan es faci servir per 
a activitats de l’Escola.

En una propera etapa, aquest mateix 
2018, és previst donar continuïtat a 
aquesta vorera fins enllaçar amb la 

del carrer de les Escoles. D’aquesta 
manera envoltarà tota l’illa ocupada 
per l’Escola, la Llar d’Infants, la zona 
esportiva i l’aparcament.

Als terrenys de la zona esportiva 
entorn de la pista és previst instal-
lar-hi en el futur altres equipa-
ments com ara una zona d’skating. 
Aquests, però, es deixen per a més 
endavant.

L’obra principal d’urbanització del 
carrer ha tingut un cost de 198.000 
euros i l’ha dut a terme l’empre-
sa Tecnología de Firmes. A aquest 
pressupost, cal afegir-hi el cost 
dels murs de separació que pu-
gen 43.000 euros més. Prèviament, 
l’Ajuntament va comprar part de les 
finques per poder dur a terme tot el 
projecte i es va cobrir i canalitzar la 
Rasa del Tudores.

L’Ajuntament convoca el primer 
concurs de cartells de la Fira del 
Vent, amb un premi de 250 euros. 
S’hi poden presentar totes les per-
sones majors de 16 anys i el termini 
finalitza el divendres 15 de juny.

Els cartells presentats s’exposaran 
a l’Ajuntament entre el 5 de juliol 
i el 3 d’agost i per votació popu-
lar, amb l’aplicació per a telefons 
mòbils “El Pla al dia”, s’escolliran 
els tres finalistes. El jurat designara 
entre aquests tres l’obra guanya-
dora, que es donarà a conéixer 
durant la Festa Major.

L’edició d’enguany de la Fira 
del Vent del Pla de Santa Maria 
ocuparà per primera vegada la to-
talitat del nou espai firal a les naus 
restaurades de l’antiga fàbrica tèx-
til. Per aquest motiu, i per afavorir 
la participació del màxim nombre 
d’expositors, l’Ajuntament ha de-
cidit rebaixar el preu dels estands 
un 90 per cent. En trobareu més 
detall a l’apartat Pla de Projectes 
d’aquest Butlletí. 

Es fan obres a la Piscina 
Municipal perquè la instal·lació 
perdia aigua. També en trobareu 
la informació ampliada a l’apartat 
Pla de Projectes d’aquest Butlletí.
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Replà de 
notícies

Es presenta l’edició 2018 del 
Casal d’Estiu. L’eix d’animació 
d’aquest any serà “La caixa de Pan-
dora – Històries de l’Olimp” i els 
participants tindran l’oportunitat de 
conéixer l’antiga Grècia i la seva ri-
quesa cultural a través de diverses 
activitats i jocs. També s’aprofundirà 
en el respecte envers altres cultu-
res i en el treball en equip. El Casal 
durarà del 2 de juliol al 3 d’agost en 
horari de matí. 

Maig
L’Ajuntament aprova la convoca-
tòria de 2018 de subvencions a en-
titats esportives i culturals per a 
la realització d’activitats. El termini 
de presentació de sol·licituds fina-
litza el 31 de maig. Hi poden optar 
les persones i entitats sense ànim 
de lucre domiciliades al municipi que 
programin activitats d’esports o de 
lleure d’interès públic local.

L’Ajuntament aporta fins al 50 per 
cent del cost de les actuacions que 
se sol·licitin i que s’hauran de rea-
litzar en la seva major part durant 
l’any 2018. Els pressupostos munici-
pals contenen una partida de 25.000 
euros per dedicar a aquests ajuts.

Es fan obres per a la millora del 
Camí de Santa Creus. Podeu am-
pliar aquesta notícia a l’apartat Pla de 
Projectes d’aquest Butlletí.

Es presenta l’edició 2018 de les 
Colònies d’Estiu. Porten per títol “El 
Cas...” i els infants i joves participants 
hauran de descobrir quin és el miste-
ri que s’amaga en el sobre que s’ha 
rebut a la bústia del Catesplai. Per 

fer-ho es desplaçaran a la Casa de 
colònies Dom Bosco, a Castellnou del 
Bages, del 5 al 10 d’agost. Allà treba-
llaran la presa de decisions, el treball 
en equip i aguditzaran els sentits en 
l’observació de diverses situacions i 
en la recerca d’informació. 

Els dies 19 i 20 de maig, els joves 
del Catesplai fan la Ruta de les 
Platges, de Tarragona a Tamarit.

Si al tancament de l’anterior But-
lletí, al gener de 2018, anunciàvem 
1.700 descàrregues de l’App “El 
Pla el dia”, ara ja se n’han superat 

les 2.000. Si encara no la teniu, instal-
leu-la al vostre mòbil. És gratuïta i 
podreu rebre pregons i notícies, de-
nunciar incidències i consultar infor-
mació sobre els comerços i serveis i 
l’administració municipal.

S’enllesteix la pista poliesporti-
va al carrer Mossen Cabayol, ober-
ta tant a l’Escola Sant Ramon com a 
tots els joves i infants del municipi. 
Aquests, també seran els principals 
usuaris dels nous jocs instal·lats 
al Parc La Fàbrica, triats mitjançant 
votació popular durant la passada 
Fira del Vent.
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La Piscina Municipal del Pla 
de Santa Maria estrenarà nou 
enrajolat aquest estiu. Tot i 
que l’obra no estava contem-
plada, ha calgut emprendre-
la d’urgència perquè en els 
darrers mesos la instal·lació 
perdia cada vegada més ai-
gua. El nivell havia arribat a 
baixar 20 centímetres en una 
setmana.

S’hi ha enretirat l’enrajolat vell 
i s’hi han renovat els tubs pels 
quals l’aigua retorna després 
de passar pels filtres. Els in-
jectors que eren a les parets 
laterals es situen ara al fons 
del vas. D’aquesta manera la 
sortida dels brolladors fa circu-
lar la brutícia del fons i ajuda a 
mantenir-lo més net.

Les obres per renovar paviment 
i voreres del carrer Anselm Cla-
vé començaran al juny i estaran 
enllestides a principis d’agost. 
Tot i que és una via curta, és un 
punt clau en el trànsit del poble 
perquè fa de coll d’ampolla en 
l’accés i la sortida de vehicles 
cap al sud.

La reforma inclou canviar les vo-
reres i la calçada i deixar-les al 
mateix nivell, com es va fer en 
reformar la Réria. En aquest cas, 
però, les voreres seran de pedra 
i la calçada es mantindrà d’as-
falt. Aquesta darrera serà més 
estreta que l’actual per afavorir 
el pas dels vianants. 

Per fer una millor regulació del 
trànsit, en una primera etapa es 
col·locaran senyals que donaran 
preferència als vehicles que van 
cap al centre de la vila. Si aques-
ta senyalització resulta insufici-
ent o no és respectada, s’instal-
laran semàfors que donin pas 

Axí mateix, s’ha renovat la imper-
meabilització del vas de la piscina 
i s’ha cobert amb rajoles de gresi-
te, de mida petita i tons blaus. Les 
rajoles actuals eren de mida gran i 
a poc a poc l’aigua s’havia infiltrat 
cap al darrere, la qual cosa ha es-
tat una de les causes de la fuita.

Les obres les fan dues empre-
ses planenques. Els treballs 

alternatiu. Actualment, no hi ha 
regulació i, com que l’amplada del 
carrer només permet la circulació 
d’un vehicle alhora, tot depèn de 
la bona voluntat dels conductors.

A més de reformar la calçada, es 
renovaran la distribució d’aigua cor-
rent i els desaigües. Les canonades 
d’aigua antigues es substituiran per 
altres de PVC. Quant als desaigües, 
es situaran al mig de la calçada i 
l’aigua de la pluja es recollirà en su-
perfície i no anirà al clavegueram.

Un cop s’iniciïn les obres, els tre-
balls obligaran a tallar el carrer a 
la circulació de vehicles durant 

Reforma al carrer Anselm Clavé

de construcció els fa Andlet 
Promplà i tindran un cost de 
46.400 euros. Instal·lacions 
Anton Montserrat s’ocupa 
de les canonades, amb un 
pressupost de 2.580 euros. 
L’Ajuntament demanarà una 
subvenció a la Diputació de 
Tarragona per cobrir part 
dels costos d’aquesta neces-
sitat imprevista.

el dia. Per accedir a la plaça 
Jacint Verdaguer des del sud, 
els cotxes s’hauran de desvi-
ar pels carrers Camí del Bosc 
i Baldrich. Per sortir, hi ha l’al-
ternativa del carrer del Treball, 
que és molt estret i de sentit 
únic en el tram entre la plaça 
Verdaguer i el consultori mèdic.

El projecte ha estat adjudicat a 
l’empresa Covan Obres Públi-
ques, la que va presentar l’ofer-
ta econòmica més avantatjosa 
d’entre les 14 que van concur-
sar a la licitació. El pressupost 
de l’obra és de 110.697 euros, 
IVA inclòs.

Renovació de la Piscina Municipal
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Al maig s’ha renovat el pa-
viment del camí de Santes 
Creus en el tram que va des 
de la benzinera del Pla fins a 
la urbanització Torre de Santa 
Maria. També s’ha arranjat el 
vial que uneix la carretera de 
Vila-rodona i la del Pont d’Ar-
mentera que estava particu-
larment malmès i ple de sots. 

Tot i que en un principi es 
preveia fer només la meitat 
del camí fins a la Torre de 

Dissabte 13 i dissabte 14 
d’octubre de 2018, la Fira del 
Vent ocuparà el nou espai fi-
ral al complet, a les naus res-
taurades de l’antiga fàbrica 
tèxtil. Per afavorir la parti-
cipació del màxim nombre 
d’expositors, l’Ajuntament 
ha decidit rebaixar el preu 
dels estands.

Si l’any passat un estand de 
3x2 metres valia 105 euros, 
aquest any només en cos-
tarà 10. I els 170 euros dels 
estands dobles de 6x2 me-
tres, quedaran només en 20. 
La participació a la passarel-
la de moda segueix costant 
70 euros però, com en anys 
anteriors, és gratuïta si l’es-
tabliment té un estand. Així 
doncs, per només 10 euros 
un establiment pot tenir un 
estand i participar a la desfi-
lada.

El Butlletí Municipal número 9, 
de gener de 2017, es feia ressò 
del projecte “Pacte Camp de 
Valls – Parc Industrial de l’Alt 
Camp”, signat pels alcaldes de 
12 municipis de l’Alt Camp (en-
tre ells, El Pla de Santa Maria). 

Impulsat per Valls Genera, naixia 
per crear sinergies que afavoris-
sin el creixement i la creació 
d’empreses i de llocs de treball.

Una mica més d’un any des-
prés s’està treballant en la 

creació d’una oficina per tal 
que, alguns dies per setmana, 
es pugui atendre directament 
al nostre municipi a totes aque-
lles persones que cerquin fei-
na o assessorament en aquest 
àmbit. 

Els pares i mares del Consell 
Escolar de l’Escola Sant Ramon 
es van posar en contacte amb 
l’Ajuntament per exposar una 
preocupació creixent de les famí-
lies per les infraccions de trànsit 
al voltant del centre educatiu.

Després de parlar amb els 
Mossos i de diverses reuni-
ons, el cos de seguretat es va 
comprometre a intensificar la 
vigilància a les entrades i les 
sortides de l’Escola.

Camí de 
Santes Creus

Preparant la 
Fira del Vent

El Pacte Camp de Valls més a prop

Una zona escolar més segura

Santa Maria, finalment s’ha dut 
a terme la millora de tot aquest 
trajecte. Els treballs s’han rea-
litzat gràcies a la Diputació de 

Tarragona, que n’assumeix 
dos terços del cost. El terç 
restant el finança l’Ajunta-
ment. 

L’Ajuntament va proposar de 
senyalitzar la zona com a es-
colar amb indicació de la ve-
locitat màxima permesa (20 
km/h).

D’altra part, a l’estiu es fa-
ran obres per perllongar fins 
al Vall la vorera que arriba a 
l’escola i enllaçar així amb la 
vorera del nou carrer Mossèn 
Cabayol. També es preveu 
d’instal·lar-hi pilones per evi-
tar l’aparcament indegut.
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L
a compra dels edi-
ficis del trull i de la 
seu de la Coopera-
tiva es va materia-

litzar el passat dijous 31 
de maig amb la signatura 
de l’escriptura i el pri-
mer pagament. El preu 
total de l’adquisició és 
de 200.000 euros que 
l’Ajuntament satisfarà 
en quatre anualitats de 
50.000 euros cadascuna.

Amb la compra, es va for-
malitzar també la continu-
ïtat de la cessió d’ús del 
local del cafè a favor de 
l’Associació d’Amics dels 
Pagesos. Aquesta cessió 
no té data de caducitat i 
es mantindrà mentre l’As-
sociació estigui activa. 

Quan Cooperal va assumir 
tots els actius de l’antiga 
Cooperativa Agrícola del 
Pla, en els acords es va 
establir la cessió del local, 
que ocupa aproximada-
ment el 50% de la planta 
baixa de l’immoble, a l’As-
sociació. Aquest acord va 
quedar recollit en el con-
tracte, però no constava 
en l’escriptura, per la qual 
cosa l’edifici estava lliure 
de càrregues registrals.

L’Ajuntament
respon

Compra de la Cooperativa 
i acord amb els Amics dels Pagesos

Tancament del Padró 2017

Des que va sorgir la possi-
bilitat de comprar l’edifici, 
l’Ajuntament va manifes-
tar el seu interès a mante-
nir l’acord amb els Amics 
dels Pagesos. D’aquesta 
manera es garanteix que 
l’establiment de cafete-
ria i restauració seguirà 
en funcionament, amb el 
que això suposa per a la 
vida al centre del poble. 
Per formalitzar la com-
pravenda ha calgut que 
Cooperal i l’Associació 
renunciessin prèviament 
a l’acord de cessió i, tot 
seguit, s’ha signat el nou 
acord entre Ajuntament i 
Amics dels Pagesos. 

La compra del trull ha 
resultat més complica-

da del previst perquè les 
escriptures eren molt an-
tigues. Ha calgut fer una 
recerca en diversos arxius 
per, finalment, poder do-
cumentar correctament 
l’adquisició.

Els treballs de neteja dels 
dos edificis començaran 
aviat amb l’objectiu que 
durant la Festa Major es 
pugui fer una jornada de 
portes obertes i donar-ne 
a conèixer l’interior als 

planencs. A continuació 
es farà el projecte de re-
habilitació  per situar a 
la Réria l’hotel d’entitats, 
que inicialment havia 
d’ocupar Cal Rovira, al 
carrer Major. 

L’edifici de la Cooperati-
va, per les seves dimen-
sions i característiques, 
és més adequat i disposa 
de l’antiga sala de cine-
ma que es pot convertir 
en espai polivalent. Al 
local a peu de carrer on 
hi havia la Caixa Rural, 
l’Ajuntament està estudi-
ant que s’hi ubiqui l’ofici-
na de correus. El trull es 
restaurarà per fer-ne un 
complement del Museu 
Agrícola.

L
’any 2017 la po-
blació del Pla va 
augmentar en 39 
habitants, segons 

el tancament del padró 
municipal. A primer de 
gener de 2018, vivien 
al poble 2.310 perso-
nes, mentre que un 
any abans eren 2.271. 
El nombre d’homes ha 

crescut més: s’ha passat 
de 1.166 a 1.197, una di-
ferència de 31. En canvi, 
el nombre de dones no-
més ha augmentat en 8, 
de 1.105 a 1.113.

El creixement ha estat 
sobretot per canvis de 
residència des d’altres 
poblacions. Han arribat 

132 persones des d’al-
tres municipis (67 ho-
mes i 65 dones) i 16 des 
de l’estranger, mentre 
que n’han marxat 104 a 
d’altres llocs de l’Estat 
(42 homes i 62 dones) 
i només 2 a l’estranger. 
Van néixer 26 infants i 
ens van deixar 25 per-
sones. Per tant, el crei-

xement vegetatiu es re-
dueix a un sol habitant. 

El 2017 van néixer el ma-
teix nombre de nens que 
de nenes: 13. Les defunci-
ons deixen les xifres d’11 
homes i 14 dones. També 
hi va haver 72 persones 
que van canviar de domi-
cili dintre del municipi.

Els treballs 
de neteja dels 
dos edificis 
començaran 
aviat
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Treballadors  
de 

l’Ajuntament

L
’Ajuntament del Pla de Santa 
Maria ha assumit directament 
el servei de neteja dels edifi-
cis públics municipals. Aquest 

servei estava externalitzat des de 
feia anys i a finals del 2017 es va 
licitar de nou. L’empresa que va 
guanyar el concurs, Evobac Inte-
gral Services, va renunciar al cap 
de només un més d’haver obtingut 
el contracte.

El consistori planenc preveu que 
amb la municipalització del servei 
es pot generar un estalvi de diners 
que pot arribar fins als 5.000 euros 
anuals. Les tres persones que esta-
ven dedicades a la tasca han passat 
a estar empleades per l’Ajuntament. 

La licitació de la neteja dels edificis 
municipals es fa ver per un import to-

tal de 219.100 euros i una durada de 
quatre anys. El cost anual, per tant, 
era de 55.000 euros i s’hi dediquen 
tres persones, una a jornada comple-
ta, una a mitja jornada i una al 62%. 

El cost salarial, inclosa la seguretat 
social, de les tres persones és de 
47.000 euros i la despesa en mate-
rials i productes de neteja s’estima 
en uns 3.000 euros per any. La suma, 
doncs, és de 50.000 euros, un 10 per 
cent menys del que valdria tenir el 
servei externalitzat.

Estalvi a banda, un  servei inter-
nalitzat permet fer una supervisió 
més directa de la feina. Així, per 
exemple, les hores de neteja de 
l’Escola que s’estalvien durant els 
mesos d’estiu, es poden dedicar al 
temps extra que es necessita en 

Servei de neteja dels edificis públics

moments com la Fira del Vent o les 
Festes Majors.

A més de la seu de l’Ajuntament, el 
servei de neteja del Pla s’ha d’ocupar 
dels edificis de l’Escola Sant Ramon 
i de la Llar d’Infants Quatrevents, el 
Pavelló poliesportiu i el gimnàs an-
nex, el complex de la Fàbrica (mu-
seus, local de joves, casal de la gent 
gran), el Centre Cívic i l’edifici dels 
Serveis Socials. La Sala Parroquial, la 
gestió de la qual està cedida a l’Ajun-
tament, també s’ha integrat a aquest 
conjunt d’instal·lacions.

Tot i les limitacions que els ajunta-
ments tenen avui dia per ampliar les 
seves plantilles, les tres persones del 
servei de neteja s’hi han pogut incor-
porar perquè es tracta de l’absorció 
d’un servei. 

El passat mes de febrer es va publicar una convocatò-
ria per cobrir dues places d’operari d’oficis varis per in-
corporar a la Brigada Municipal. El procés s’ha realitzat 
per mitjà d’un concurs oposició amb diverses proves 
amb un tribunal presidit pel Secretari de l’Ajuntament 
i format per un representant del Consell Comarcal i un 
altre de la Diputació de Tarragona.

Les dues persones que van obtenir la puntuació més 
alta han estat els planencs David de la Fuente Garriga 
i Joan Ribé Ferré. El primer s’ha incorporat ja a les se-
ves noves tasques i el segon preveu fer-ho a principis 
de juliol.

Noves incorporacions a la Brigada Municipal



Ajuntament 
del Pla de Santa Maria

Plaça de la Vila, 1
43810 El Pla de Santa Maria

TELèfon: 977 63 00 06
fAx: 977 63 11 41
CorrEu: aj.pla@altanet.org
WEb: www.elpladesantamaria.org
fACEbook: 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
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Fotografies del butlletí: Yuse Baldrich, Catesplai Planenc, Club Patí El Pla de Santa Maria, El Vallenc, Montse Milian, Marc Pinyol, Carles Singla.


