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Avinyonet inaugura nous equipaments

Rosa Ferret Tort rebrà la medalla
centenària de la Generalitat

El circuït de BTT
i senderisme

El vial d'Avinyó Nou a les
Gunyoles

Els vestidors
del camp de

la GravaLa Plaça de la Societat la Torre

Consulteu el programa de la II
Trobada de l'Agermanament amb
Béruges



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

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.
· Avinyó Nou: 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 10h a
12h, dijous i divendres de 9 a 12h
· Análisi: dilluns i dimecres de 9 a 10h.
Per fer analítiques cal demanar dia i
hora amb antelació i portar la targeta
sanitària i la petició d’analítica feta pel
metge.

Ajuntament
Ajuntament fax
Ajuntament correu electrònic
Ajuntament web
ADF
Escola Pública d’Avinonet
Consell Comarcal
SIAJ. Informació jove
Bombers Vilafranca
Bombers
Emergències
Farmàcia
Guàrdia Civil
Mossos d’Esquadra
Emergències
Mossos
FECSA Avaries
Hospital Comarcal

93 897 00 00
93 897 06 67

avinyonet@diba.cat
www.avinyonet.org

93 897 00 13
93 897 04 43
93 890 00 00
93 892 20 20
93 892 20 80

085
112

93 897 00 82
93 892 00 64
93 657 00 10

112
088

900 77 00 77
93 818 04 40
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HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

RENFE
Mútua Penedès (urgències)
Consultori d’Avinyó Nou
Metgessa (de 8 a 15 h.)
Practicant (de 8 a 15 h.)
Àrea Bàsica (de 15 h. fins
a les 8 del matí de l’endemà)
Urgències (ACUT) 24 hores
dissabtes i diumenges
Pediatria  de 8.00 a 20.00 hores
de dilluns a divendres
Administració de 8.00 a 15.00
hores de dilluns a divendres,
excepte els dimarts que serà fins
a les 17.00 hores
Ambulàncies
Ambulàncies de Catalunya
Creu Roja

93 890 22 40
93 890 27 00
93 897 08 29
608 21 25 22
639 81 16 74

93 891 54 01

93 891 54 01

93 817 10 51

93 819 95 05
93 890 29 29

061
93 892 32 32

2

NAIXEMENTS
Sílvia Capdevila Galimany , 7/01/08
Laia Simon Pla, 18/01/08
Pol Canales Sànchez, 13/02/08
Álex Ariño Moreno, 15/02/08
Joan Bosch i Coila, 03/03/08
Maria Almeyda Jiménez, 02/03/08

Miquel Blanca Calvo, 19/03/08
Oriol Aguilar Garcia, 04/04/08
CASAMENTS
Lluis Raventos Llopart i Meritxell Ricarte Bauza,
21/03/08
DEFUNCIONS
Angela Vendrell Solé, 11701/08

Agustí Rafols Llopart,  1/02/08
Anton Ràfols Vendrell, 15/02/08
Isabel Serrano Salguero, 03/03/08
Joan Carlos Mas Bonastre, 12/03/08
Ricardo Esteban Viñals, 18/03/08
Juana Olle Caralt, 31/03/08
Teresa Roca Marce, 2/04/08

TELÈFONS ÚTILS

Deixalleria
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 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 (El dimarts abans s’ha
de telefonar a l’Ajuntament per avisar del lloc, tipus i
quantitat de deixalla)

QUÈ FER AMB LES DEIXALLES

REGISTRE CIVIL
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Benvolguts/des veïns/es,

Aquest primer any de legislatura ha de servir, bàsicament, per preparar
totes les intervencions municipals que s'han de dur a terme en els
propers anys, especialment, en obres i inversions, elaborant els projectes
i cercant les subvencions necessàries que les han de finançar. Però
també ha servit per acabar les obres que hi havia començades: Vial
per a vianants d'Avinyó Nou a les Gunyoles, Plaça de la Societat la
Torre de les Gunyoles, Circuït de BTT i senderisme i Nous vestidors al
camp de futbol de la Grava. En aquest mateix butlletí ens fem ressò
de la seva inauguració, així com també d'altres projectes que també
s'estaven executant i que ara estan, pràcticament, acabats.

Ja ha sortit publicada l'aprovació inicial del PUOSC 2008-2012, i
per aquest any 2008 es preveu començar el local municipal a Avinyó
Nou i el vial de sota la carretera N-340, fins al camí de Can Batlle.
A més a més, les obres d'urbanització del carrer de les Roques, a
l'Arboçar, ja han estat contractes i properament s'iniciaran. Com podeu
veure, tot un seguit d'obres per tal de millorar contínuament els nostres
pobles.

Un altre punt que voldria destacar és la visita, en els propers dies, dels
nostres amics de Béruges, poble francès amb el que, com sabeu,
Avinyonet està agermanat. Tot i que política i econòmicament la Unió
Europea treballa d'una forma conjunta, la realitat és que els pobles
continuen distants. Penso que els programes d'agermanaments entre
pobles són molt importants ja que serveixen per trencar aquesta
distància i fan que ens donem compte que la gent són molt semblants
aquí i allà, que els pobles que s'han agermanat s'entenen fàcilment i
que les famílies que acullen a casa, tot i la sorpresa inicial, han mostrat
la seva satisfacció per la convivència  i amistat viscudes.

Com en les altres ocasions procurarem rebre als nostres amics de
Beruges amb senzillesa i cordialitat, per avançar en una relació de
coneixement mutu que, trobada rera trobada, amb la participació en
l'acollida i en la resta d'actes que es faran, s'ha d'estendre entre la
població, estrenyent els vincles d'unió entre ambdós municipis.

Atentament,

Joan Marcé Casas
                                                      Alcalde d'Avinyonet del Penedès
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Ple extraordinari del 30 de gener

4

Adhesió al Protocol General del Pla
de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat
El ple de l'Ajuntament d'Avinyonet ha aprovat
per unanimitat l'adhesió de l'Ajuntament al
Protocol General del Pla de Concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
Aquets pla és concebut per a ser un instrument
flexible que preveu destinar part dels recursos
d'inversió al foment d'activitats i de serveis
locals dels municipis.

Aprovació de les certificacions
d'obra nº 4 i 5 del projecte
“Renovació dels Serveis Urbans dels
Carrers Cabòries, Pere Ràfols,
progres i Av. Olesa
Per unanimitat el plenari ha aprovat les
certificacions número 4 i 5 de l'esmentada
obra, per l'import total respectiu de 20.833,37
i 42.673,44 euros.

Aprovació certificació d'obra nº3
del projecte “Construcció de
vestidors al camp de futbol de la
Grava”
S'ha aprovat la tercera certificació d'obra
presentada per Jaume Esteve Duran
corresponent al projecte “Construcció de
vestidors al camp de futbol de la Grava” per
un import de 60.942,67 euros i que correspon
a l'obra executada durant el darrer trimestre
de 2007.

Aprovació certificació d'obra nº 6 i
liquidació del projecte “Urbanització
de la Plaça Societat la Torre”
El Ple ha aprovat per unanimitat la certificació
d'obra nº6 i la liquidació corresponent  a la
Urbanització de la Plaça Societat La Torre,
presentada per l'empresa Port Narbonne S.L.
L'import total ha estat de 30.584,94 euros,
que correspon a l'obra executada durant el
mes de desembre passat.

Acceptació subvenció de l'ACA per
a la construcció d'un nou pou
d'aigua a Can Mitjans
Amb l'aprovació unànim, el Ple ha acceptat

la subvenció per import de 98.909,78 euros,
atorgana per l'Agència Catalana de l'Aigua,
per a la construcció d'un pou d'aigua a Can
Mitjans.

Adjud i cac ió  de f in i t i va  de l
procediment negociat per a
l'alienació d'una parcel·la de
titularitat municipal
El Ple municipal ha aprovat l'adjudicació
definitiva la finca municipal ubicada al sector
de desenvolupament industrial “La Carrerada”
a la mercantil Montfrauto S.L per un import total
de 525.823,20 euros (IVA apart).

Aprovació definitiva del projecte
d'urbanització del PAU 1.3 “Les
Roques”
Per unanimitat s'ha aprovat estimar l'al·legació
presentada per veïns del c/ Les Roques contra
l'acord d'aprovació inicial del Projecte
d'Urbanització del PAU 1.3 “Les Roques”, pel
que fa a l'import del pressupost del projecte
corresponent a les obres situades fora de l'àmbit
d'actuació del PAU 1.3 “Les Roques”. També
s'ha aprovat definitivament el Projecte
d'Urbanització promogut per la Junta de
Compensació del sector, amb un pressupost
total de 995.414,19 euros pel que fa a les
obres de dins de l'àmbit, i de 526.216,59
euros pel que fa a les de fora, corresponents
al carrer les Roques.

Aprovació obertura procediment de
contractació i plec de clàusules
administratives particulars per a
l'obra “Urbanització del PAU 1.3 Les
Roques-Obres Fora d'àmbit C/ Les
Roques”
El ple ha acordat contractar mitjançant concurs
públic per procediment obert i tramitació
ordinària, les obres d'Urbanització del PAU
1.3 Les Roques-Obres Fora d'Àmbit Carrer les
Roques amb un pressupost de 526.216,59
euros. Les obres es sotmetran a informació
pública per un termini de 20 dies mitjançant la
publicació als butlletins oficials.
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Aprovació imposició i ordenació de
contribucions especials amb motiu
de l'obra “Urbanització del PAU 1.3
Les Roques-Obres Fora d'àmbit C/
Les Roques”
S'ha aprovat provisionalment la imposició de
contribucions especials com a conseqüència
de l'obra “Urbanització del PAU 1.3 Les Roques-
Obres Fora d'àmbit C/ Les Roques”, que es
legitima per l'augment de valor dels immobles
dels àmbits beneficiats, delimitats en la
documentació bàsica. L'ordenació concreta del
tribut queda de la forma següent: el cost previst
de les obres es fixa en 526.216,59 euros. Els
honoraris del projecte i direcció d'obres s'estima
en 33.641,31 euros. El cost suportat per
l'Ajuntament queda en 296.749,61 euros. Es
fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris
en 263.108,29 euros. Aquesta quota prevista
pot ser modificada en la liquidació de l'obra.
El mòdul de repartiment vindrà donat pel metre
lineal de façana (50%), la superfície de la finca
(40%) i el valor cadastral (10%).  Tot allò que
no estigui previst en aquest acord serà
d'aplicació l'Ordenança fiscal general que
sobre contribucions especials té aprovada
l'Ajuntament.

Aprovació constitució comissió de
participació ciutadana per al
seguiment de les obres de
“Urbanització del PAU 1.3 Les
Roques-Obres Fora d'àmbit C/ Les
Roques”
El ple ha aprovat per unanimitat constituir una
Comissió de participació ciutadana per al
seguiment de les obres esmentades. Serà
integrada per l'alcalde Joan Marcé com a
president, el regidor de l'Arboçar, Josep
Raventós Massana, pels regidors de la resta
de grups municipals, Guillem Gómez del Casal
Sevilla i Pere Calvo Guasch, pel secretari-
interventor de la Corporació, per la direcció
facultativa de l'obra i pels veïns José Maria
Armero López, Ramon Bruguera Domènech i
Antoni González Mula.

Aprovació recepció parcial obres
d'Urbani tzac ió Can Mit jans
El plenari ha acordat aprovar la recepció parcial
de les obres corresponents al Projecte
d'Urbanització Can Mitjans pel que fa a
l'enllumenat públic, assumint des de primers
de gener el consum i manteniment de
l'instal·lació.

Sessió ordinària del Ple del 13 de febrer

Aprovació certificació d'obra núm.
6 del projecte “Renovació dels
serveis urbans dels carrers Cabòries,
Pere Ràfols, Progrés i de l'Av. Olesa”
El plenari ha aprovat per unanimitat la
certificació d'obra núm.6 de l'esmentat projecte,
presentada per l'empresa Cobra Instalaciones
y Servicios, per un import total de 30.650,78
euros, i que correspon a l'obra executada
durant el mes de desembre de l'any 2007.

Aprovació modificació de les tarifes
de l'aigua
Amb 7 vots a favor (PSC-PM i CiU) i 2
abstencions (UPA), el ple va donar llum verda
a l'aprovació inicial de la modificació de les
tarifes d'aigua recollides en l'Ordenança fiscal
número 12, que regula la Taxa pel
subministrament.

Així el subministrament de tipus C (de diàmetre

13mm), que és el que hi ha a la majoria de
cases tindrà una quota de servei de 4'18 euros
al mes, mentre que al 2006 i al 2007 la quota
era de 3'90 euros. Per trams la tarifa quedarà:

En el primer tram que respon a un consum de
fins a 30m3 per trimestre, la tarifa aplicada
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serà de 0'4931 euros/m3 (0,4600 en els últims
dos anys). El segon tram que respon a un
consum de 30 a 40m3 per trimestre, es cobrarà
a 0'8630 euros/m3, al 2006 i al 2007 la
taxa era de 0'8050. I si es consumeix el tercer
tram, és a dir més de 54 m3 per trimestre la
tarifa serà de 1'9724 euros/m3, mentre que
als últims dos anys era de 1'6100 euros el m3.

Per al subministrament industrial la tarifa passa
a 1'4439 euros/m3 (1'2534 euros/m3 al
2006)  per al 1er bloc i pel 2n bloc a
1'9907euros/m3, que al 2006 i al 2007 era
de 1'7280 euros el m3.

Pel que fa als aforaments que encara existeixen
al municipi, els de 300 l./dia es tarifaran a
18'68 euros al mes, 3'05 euros més que durants
els passats dos anys.

Per donar-se d'alta a un nou contador fins a
15mm en individual caldrà pagar un total de
664'33 euros (al 2006 i al 2007 es pagava
534'24 euros). I per a fer el canvi d'aforament
a comptador el cost serà de 193'28 euros, un
preu que es manté respecte els últims dos anys.

Aprovació pròrroga i modificacions
del contracte de gestió del servei
públic d'abastament d'aigua potable
d'Aviyonet del Penedès en règim de
concessió
El ple de l'Ajuntament ha aprovat prorrogar el
contracte de gestió del servei públic
d'abastament d'aigua del municipi, establert
el 21 de desembre de 2000 en règim de
concessió a la companyia CASSA Aigües i
Depuració S.L Unipersonal. La pròrroga serà
per un període de 10 anys, comptat a partir
de l'acabament del contracte inicial i amb les
modificacions que es fixaran en la pròrroga
per tal de gestionar totes les inversions
efectuades i que cal executar en la xarxa
d'instal·lacions amb l'objectiu de millorar el
servei.

Acceptació subvenció XBMQ 2007
per a l'obra “Urbanització Plaça
Societat La Torre”
Durant la sessió s'ha acceptat la subvenció
atorgada per la Diputació de Barcelona “Xarxa
de Municipis de Qualitat” amb un import de
12.000 euros per a la Urbanització de la Plaça
Societat La Torre de les Gunyoles.

Ple extraordinari del 18 de març de 2008
Acceptació d'ajudes i normativa del
Pla Únic d'Obres i serveis de
Catalunya 2007
El ple del 26 de novembre va aprovar demanar
un canvi de destinació de la subvenció prevista
del PUOSC 2007 de 50.000 euros per  a
l'acabament de carrers a les Gunyoles, per
destinar-los a l'obra “Urbanització de la plaça
Societat la Torre”.

Ara el ple ha acceptat la subvenció per a
l'obra, que compta amb un pressupost total de
408.670,33 euros.

De la mateixa manera tambè es va aprovar
acceptar la normativa per desenvolupar el Pla.

Aprovació certificació d'obra núm.
7 i núm. 8 del projecte “Renovació
dels Serveis Urbans dels Carrers
Cabòries, Pere Ràfols, Progrés i l'Av.
Olesa”
Al ple s'han aprovat les certificacions d'obra

7 i 8 del projecte esmentat presentades per
l'empresa Cobra Instalaciones i Servicios S.A,
per l'import de 61.753,93 i 46.573,36 euros,
que corresponen a l'obra executada durant els
mesos de gener i febrer passats, així com l'acta
de preus contradictoris que s'acompanyen.
Aquestes certificacions es trametran a la
Generalitat de Catalunya a fi de percebre
l'import de l'ajut inclós dins el PUOSC 2006
i a la Diputació de Barcelona el previst al 2007.

Aprovació de la distribució de fons
de cooperación local de Catalunya
per a la prestació supramunicipal
de serveis
Per unanimitat s'ha acordat destinar el 100%
de l'assignació per a la prestació supramunicipal
de serveis dels Fons de Cooperació Local de
Catalunya 2007, que pertoca a l'Ajuntament
d'Avinyonet i establerta en 6.781,81 euros, a
la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i
Garraf, per al Servei del Centre d'Acollida
d'Animals  de Companyia (CAAD).
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Aprovació compte de la gestió
recaptatòr ia exerc ic i  2007
El plenari ha aprovat per unanimitat el Compte
de la gestió recaptatòria de l'Ajuntament
corresponent a l'exercici 2007, presentada
per l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.

Acceptació subvenció Generalitat
de Catalunya per a l'Escola
d'Educació Infantil Municipal
2007/2008
El plenari ha acceptat per unanimitat la
subvenció de 59.400,00 euros atorgada a
l'escola d'Educació Infantil Municipal
d'Avinyonet, per Resolució EDU/589/2008,
de 20 de febrer.

Aprovació Inicial del projecte
d'Urbanització del SUD 4.2- Carrer
Pau Casals
L'ajuntament ha aprovat inicialment el projecte
d'Urbanització del SUD 4.2- Carrer Pau Casals,
promogut per la Junta de Compensació del
sector, amb un pressupost total de 620.383,58
euros, condicionant la seva aprovació definitiva
a la introducció de les esmenes i a l'aportació
de documentació complementària. També s'ha
acordat demanar un informe als organismes
públics i establir el termini d'un mes perquè
les empreses de subministrament de serveis
afectades. Es sotmetrà a información pública
pel termini d'un mes al BOP de Barcelona i
DOGC.

Aprovació inicial constitució, estatuts
i bases d'actuació de la Junta de
Compensació del SUD 4.2-Carrer
Pau Casals
El plenari ha aprovat la constitució de la Junta
de Compensació del SUD 4.2-carrer Pau Casals
de les Gunyoles. La constitució es remetrà al
Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores
de la Direcció General d'Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya. L'acord ha assignat
com a representant de l'Ajuntament a la Junta
a l'alcalde Joan Marcé Casa, i al regidor José
Castillo Molina com a vocal suplent. També
s'ha aprovat inicialment els estatuts i les bases
d'actuació de la Junta de Compensació,
promoguda per la mercantil PRONAU-99, SL.
Els estatuts i  les bases es sotmetran a actuació
pública pel termini d'un mes, perquè tothom
pugui formular les al·legacions que s'estimin
oportunes.

Aprovació suspensió de tramitacions
i de llicències al sector d'Avinyó
Per unanimitat s'ha aprovat suspendre
l'atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d'instal·lacions
o ampliació o usos concrets i d'altres
autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial, al sector afectat per
la redacció del Pla especial d'Avinyó. Els efectes
de la suspensió  no podrán durar més de dos
anys.

Aprovació constitució Junta de
Compensació del Pla d'Actuació
urbanística 3.2 “Cal Jaques”
S'ha aprovat, amb 2 vots en contra de la UPA,
la constitució de la Junta de Compensació del
PAU 3.2 “Cal Jaques”, que representa el 100%
dels terrenys compresos en el polígon urbanístic.
Es remetrà l'expedient de constitució al Registre
d'entitats urbanístiques col·laboradores de la
Generalitat de Catalunya. El representant de
l'Ajuntament a la junta serà Joan Marcé Casas.

Aprovació inicial del projecte de
reparcel· lació (modalitat de
compensació bàsica) del PAU 3.2
“Cal Jaques”
El ple va aprovar inicialment amb 5 vots a favor
(PSC-PM), 2 abstencions (CiU) i dos vots en
contra (UPA), el projecte de reparcel·lació  del
PAU 3.2 “Cal Jaques”, l'ambit del projecte té
una superficie de 9.537,81 m2 i conformant
un únic polígon d'actuació. El projecte aprovat
se sotmetrà a información pública per un termini
d'un mes i posteriorment es publicarà als
butlletins oficials BOP i DOGC.
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Adjudicació difinitiva de les obres d'Urbanització del PAU 1.3 “Les Roques”-
Obres fora d'àmbit
El ple ha aprovat declarar vàlid l'acte licitatori
del concurs públic per procediment obert i la
tramitació ordinària convocat per a les obres
de l'Urbanització del PAU 1.3 “Les Roques”.

S'ha acordat adjudicar definitivament l'obra a
l'empresa Obres i Serveis Roig, S.A, per un
import total de 441.467,70 euros, més les
millores proposades.

Aprovació pressupost municipal únic, bases d'execució i plantilla de personal
per a l'exercici 2008

S'ha aprovat amb 7 vots a favor i 2 abstencions el següent pressupost per aquest any:

ESTAT DE DESPESES
A) Operacions corrents
Capítol 1.- Despeses de personal 410.500,00  EUROS
"    2.- Despeses en béns corrents i serveis . 650.000,00      "
"    3.- Despeses financeres        7.300,00      "
"    4.- Transferències corrents      59.300,00      "

B) Operacions de capital
Capítol 6.- Inversions reals         1.881.900,00      "
       "    7.- Transferències de capital      3.000,00      “
       "    8.- Actius financers  -
       "    9.- Passius financers    70.000,00      "

Suma                3.082.000,00 EUROS

ESTAT D'INGRESSOS
A) Operacions corrents
Capítol 1.- Impostos directes 519.000,00 EUROS
       "    2.- Impostos indirectes 112.000,00      "
       "    3.- Taxes i altres ingressos 529.000,00      "
       "    4.- Transferències corrents 403.000,00      "
       "    5.- Ingressos patrimonials 105.000,00      "

B) Operacions de capital
Capítol 6.- Alienació d'inversions reals 357.100,00 EUROS
       "    7.- Transferències de capital 947.500,00      “
       "    8.- Actius financers -
       "    9.- Passius financers 108.500,00      "

Suma      3.082.000,00 EUROS

També es va aprovar la plantilla de personal que comprèn tots els llocs de treball reservats a personal
funcionari, laboral fix i eventual.

Aprovació conveni amb la societat la Penya de l'Arboçar
El plenari ha aprovat el conveni a signar amb la
societat “La Penya” de l'Arboçar d'acord amb el
text redactat que regula la cessió del dret d'ús i
gestió de la pista poliesportiva municipal de

l'Arboçar a aquesta entitat, la cessió del dret d'ús,
en determinades ocasions que s'especifiquen, del
local social a l'Ajuntament i els drets i deures de
casdascuna de les parts.



L'Ajuntament d'Avinyonet ha sol·licitat a la
Diputació de Barcelona infrastructures i
equipaments destinats a millorar els diversos
nuclis del municipi. La tramesa de la sol·licitud
ha estat feta en data del 27 de febrer de 2008
i és previst que aquest mateix any ja es puguin
iniciar algunes de les obres que us exposem a
continuació.

1. Urbanització del PAU 1.3 Les Roques-
Obres fora d'àmbit C/ Les Roques
Pressupost: 526.216,59 euros
Subvenció: 150.000 euros
Anualitat: 2008

2. Ampliació del desguàs d'aigües
pluvials d'Avinyó Nou, al nord de la
N-340
Pressupost: 80.650,94 euros
Subvenció: 75.000 euros
Anualitat: 2008

3. Urbanització dels carrers Calvari, de la
Font, Pau Casals i Font del Cuscó a les
Gunyoles obres fora d'àmbit SUD 4.2
Pressupost: 220.000 euros
Subvenció: 110.000 euros
Anualitat: 2009

SOL.LICITUD SUBVENCIONS

4. Enllumenat d'accés a Can Mitjans
Pressupost: 70.875 euros
Subvenció: 60.000 euros
Anualitat: 2008

5. Enllumenat de l'Arboçar de Baix i
Accés a l'Arboçar de Dalt
Pressupost: 67.825 euros
Subvenció: 50.000 euros
Anualitat: 2009

6. Enllumenat de la plaça Nova de
Cantallops
Pressupost: 37.800 euros
Subvenció: 30.000 euros
Anualitat: 2009

7. Local Municipal d'Avinyó Nou F1
Pressupost: 697.312,92 euros
Subvenció: 100.000 euros
Anualitat: 2008

8. Magatzem Municipal
Pressupost: 404.516,27 euros
Subvenció: 60.000 euros
Anualitat: 2008

9. Xarxa Municipal de Telecomunicacions
Pressupost: 20.000 euros
Subvenció: 15.000 euros
Anualitat: 2008

L'ajuntament ha demanat també mobiliari per a
l'espai públic. En concret s'ha sol·licitat 16
bancs, 16 papereres, un espai lúdic per a la
gent gran i 27 contenidors de recollida selectiva
(9 contenidors de vidre, 4 per a paper i cartró
i 13 per a recollida d'envasos i plàstic). És
previst que es lliuri el material en el període
2008-2010. A
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Inauguració del circuït de BTT i senderisme

El dissabte 5 d'abril a la tarda, i dintre dels actes
de la festa de l'aniversari de les Gunyoles, l'alcalde
Joan Marcé, el regidor d'Esports Oriol de la Cruz
i la regidora Mª Victòria Pascual van inaugurar
el nou circuït de BTT i senderisme del municipi.
Van ser una cinquantena de ciclistes els que
participaven en la pedalada popular que servia
per donar el tret de sortida en una nova inicitiva
que recorrerà les muntanyes del nostre municipi.

L'esportista i escalador Lluís Ràfols va rebre
l'agraiment dels representants del consistori, per
la seva col·laboració en la creació del traçat dels
recorreguts. Durant els parlaments es va agrair
també als propietaris el fet d'haver facilitat trams
de camí privats per al circuït. L'alcalde va manifestar
el compromís de tots a l'hora de mantenir el circuït
i respectar la natura.
Una vegada tallada la cinta, un vehicle del GIA
va obrir la comitiva de bicicletes i els ciclistes van
portar a terme el recorregut. En acabar, tots els
participants van poder gaudir d'un pica pica i
van ser obsequiats amb uns records de la pedalada
popular.
El circuït comença a la plaça de la Societat la
Torre de les Gunyoles i està dividit en tres colors,
segons la seva dificultat. El nou circuït de BTT ha
tingut un cost total de 9.800 euros, 6.000 dels
quals han estat aportats per la Diputació de
Barcelona.
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El Vicepresident del Consell Comarcal Cisco de la Cruz
inaugura els vestidors del camp de futbol

Tot i que els nous vestidors del camp de futbol de
la Grava es van posar en funcionament a principi
de temporada, el passat diumenge 13 d'abril, es
van inaugurar oficialment. A l'acte hi va ser present
el Conseller Comarcal d'Esports, Cisco de la Cruz,
l'alcalde Joan Marcé, el regidor d'Esports, Oriol
de la Cruz, els regidors Josep Raventós, Jordi
Parellada i Pere Calvo i el president del Club, Pere
Capellades. Abans de la inauguració es va poder
assistir al partit de futbol del ex-jugadors del U.E
Avinyonet i els de la formació de la temporada
2007/2008.
Els vestidors han tingut un cost de 167.187'22
euros i ha comptat amb 60 mil euros de subvenció.
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Inauguració de la Plaça de l'Era de la Roca i del nou vial a les Gunyoles

El passat diumenge 6 d'abril, les Gunyoles va
estar de festa. La inauguració del nou vial que
connecta les Gunyoles i Avinyó Nou i la renovada
plaça de davant la Societat la Torre, va ser
celebrada pels veïns del municipi conjuntament
amb la festa de l'aniversari. Tot just acabada la
missa a l'església de les Gunyoles, als voltants de

la una del migdia, van començar els actes amb
l'actuació d'un grup de batucada que va obrir
pas a la cercavila. Els van seguir els diables petits
de les Gunyoles i un grup de grallers. Tancaven
la comitiva les autoritats amb la presència del
Conseller del Consell Comarcal, Cisco de la Cruz
i en representació de la Diputació, José Manuel
González. L'acte va ser molt concurregut i un bon
nombre de veïns van seguir la cercavila per la
carretera fins al vial, on es va tallar la cinta
inaugural. Seguidament, les autoritats i els veïns
van estrenar oficialment el nou vial per tornar al
poble i inaugurar la plaça. Durant els parlaments,
el regidor Oriol de la Cruz va destacar l'esforç
que ha fet l'ajuntament per tal de fer realitat la
renovada plaça i va posar de manifest la seguretat
i comoditat que dóna el nou vial per a poder
comunicar els dos nuclis urbans.
Les obres de construcció del nou vial es van iniciar
al mes de novembre. Es tracta d'una calçada de
2 metres d'amplària amb el seu enllumenat, que
transcorre paral·lela a la carretera i separada
d'aquesta per una barrera de seguretat.



Resultats de les eleccions generals al municipi d'Avinyonet del Penedès
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     2008  2004
Total votants 864 (70'65%) 77'57%
Abstenció 359 (29'35%) 22'43%
Vots nuls 0 (0%) 0'12%
Vots en blanc 8 (0'93%) 0,70%

Nombre de vots

PSC-PSOE 337 (39%) 212 (24'85%)
CIU 301 (34'845) 283 (33'18%)
PP 85 (9'84%) 84 (9'85%)
ERC 81 (9'38%) 241 (28'25%)
ICV-EUA 36 (4'17%) 22 (2'58%)
Els verds (EV-AE) 3 (0'35%) 2 (0'23%)
C's 3 (0'35%) -

Resultats al Senat
Maite Arqué i Ferrer  380 vots (38,00%) PSC-ERC-ICV-EUiA
Jordi Guillot i Miravet 365 vots (36,50%) PSC-ERC-ICV-EUiA
Isidre Molas Batllori 357 vots (35,70%) PSC-ERC-ICV-EUiA
Montserrat Candini i Puig 312 vots (31,20%) CiU
Feliu Guillaumes i Ràfols 303 vots (30,30%) CiU
Jordi Torra i Vendrell 294 vots (29,40%) CiU
Carmen Argiles Bertrán 53 vots (5,30%) P.P.
Sixto José Cadenas Anibarro 51 (5,10%) P.P.
Sonia Egea Pérez  50 (5,00%) P.P.
Josep Lluís Berdonces i Serra  20 (2,00%) EV-AE

La Societat la Penya de l'Arboçar i l'Ajuntament
han signat un conveni de col·laboració amb la
finalitat d'assumir uns compromisos d'ús tant de
la Pista com del Local Social.

Al fer la pista poliesportiva ja hi varen haver uns
primers acords per tal d'unificar la propietat que
aportava la Societat i la de titularitat municipal,
així com en la construcció del bar i magatzem
que donava servei a les dues instal·lacions pista
i Local Social.

Tot i que a la pràctica no canvia el funcionament
i col·laboració actual, si que és un compromís
mutu de futur per tal de que les instal·lacions
existents puguin donar el millor servei a la població
i als socis de l'entitat.

L'Ajuntament d' Avinyonet del Penedès s' ha
adherit a la iniciativa del Consell Comarcal
de L'Alt Penedès del Projecte "Reglaments de
Participació Ciutadana" i que compta amb
la col·laboració del Departament de Relacions
Institucionals i Participació de la Generalitat
de Catalunya. Des del consell Comarcal
s'ofereix als municipis el suport i orientació
per elaborar el Reglament de Participació a
través de l'entitat GREC.

Ja s'han fet les primeres reunions de treball
per tal d'elaborar una proposta de Reglament
que s'ajusti a les necessitats d'un municipi
petit i d' Avinyonet en particular. La finalitat
del reglament és facilitar la implicació
democràtica de la ciutadania.

La societat la Penya i l'Ajuntament
signen un conveni de col.laboració

Reglament de participació
ciutadana



Pressupost 2008
Des de Convergència i Unió
considerem que el pressupost
municipal és un tema a tractar
detingudament abans de l’aprovació
del Ple. Per això creiem que són
necessàries unes sessions prèvies
amb la col·laboració, participació
i consens de tots el membres de la
corporació. Això no passa en aquest
Ajuntament. El pressupost és tractat
juntament amb catorze temes més!
Se’ns informa de manera parcial
sense desglossar els capítols, ni les
partides pressupostàries, ni el seu
finançament, i amb l’agreujant que
el dia del Ple s’han canviat les xifres
d’algunes partides (205.000 euros
de diferència). CiU vam demanar
deixar sobre la taula el punt del
pressupost, per estudiar totes les
modificacions, valorar els canvis i
tractar-los en un proper Ple. La
resposta va ser que havíem tingut
una setmana per estudiar-lo. Vam
decidir abstenir-nos.

Vegueria Penedès i defensa
del territori
Fa uns dies s’han fet un conjunt
d’inauguracions al voltant del nucli
de les Gunyoles coincidint amb
l’aniversari del local: el circuit de
BTT, el vial i la carretera, i la plaça
de l’Era de la Roca. Algunes
d’aquestes millores eren necessàries
i ja portaven temps funcionant. Però
considerem que no estan ben
acabades, com per exemple, que
no s’hagin eliminat els esglaons de
la cruïlla de la carretera amb la
d’Olesa. D’altra banda la poca
sensibilitat i diplomàcia de l’alcalde
fa que ens molesti que es vagi a
buscar diputats del Baix Llobregat
i no es convidi al diputat representant
de l’Alt Penedès. També és
lamentable que no es convidi al
President del Consell Comarcal. I
després diuen que no fan política!
Des de CiU continuem insistint en
la defensa del territori i, per tant,
voldríem que l’Ajuntament
d’Avinyonet donés suport a la
Vegueria del Penedès, tal i com ho
han fet 61 ajuntaments de les
comarques de l’Anoia, Garraf, Alt
i Baix Penedès. Però el PSC
d’Avinyonet continua defensant la
Regió Metropolitana seguint les
directrius de Barcelona. Creiem
plenament que recolzar la Vegueria
del Penedès és el millor per al nostre
territori.

ELS GRUPS POLÍTICS
Agrupació Local de

Convergència i Unió a
Avinyonet del Penedès En aquest nou butlletí, continuem

parlant del que entenem com a
participació dels ciutadans en les
activitats que es porten a terme
des del govern municipal.

Una de les més destacades és que
en el darrer Ple es van aprovar els
pressupostos de l'any 2008.

S'acostuma a pensar que això no
es cosa de la gent, que ja n'hi ha
prou que ho facin els regidors de
les diferents opcions polítiques,
que per aquest motiu els vam
votar… Però no és ben bé així. És
cosa de la gent, és cosa de tots
els habitants del municipi, ja que
ens afecta directament. Es tracta
de saber com es gastaran els
diners, quines despeses es
prioritzaran, si les actuacions
previstes són d'interès comú, si es
tracten als habitants del municipi
de manera equitativa…

Més de 3 milions d'euros per a
pagar les despeses i inversions que
revertiran en un millor servei per
a tothom. Destaquem les destinades
a personal (uns 400.000), les
d'enllumenat públic (42.000), les
d'activitats per a la gent gran
(12.000), la neteja de les escoles
(45.000), la recollida de residus
(128.000), la neteja viària
(21.000)… S'invertiran més d'un
m i l i ó  i  m ig  d ' eu ro s  en
infraestructures, locals, mobiliari…

Amb participació, es podria valorar
si les partides són les adequades,
si se n'haurien de prioritzar unes
altres…

Amb una major assistència als
Plens tindriem la informació
necessària per a poder opinar,
potser fins i tot es podrien reduir
a lgunes despeses amb la
col·laboració de tothom. Es gasten
molts diners, per exemple, en la
recollida de residus. Segur que ho
podriem fer millor i reduir el dèficit
que es genera, (l'ingrès per aquest
concepte es de 86.000).

Un altre tema que permet la
participació dels ciutadans és tot
el referent al Pla d'Obres Urbanístic
Municipal (POUM). Interessa a
tothom la previsió del creixement
dels nuclis de població. L'opinió
de la gent que hi vivim s'hauria
de tenir en compte, però per aquest
motiu, el primer pas és tenir opinió!

El Raconet de la UPA El Pla Territorial de
Barcelona

La Comissió d'Ordenació Territorial
Metropolitana, integrada per la
Generalitat i els ajuntaments  acaba
d'enllestir l'avantprojecte del Pla
Territorial Metropolità de Barcelona
que ja està a exposició pública. És
un acord del Govern del país amb
els 164 ajuntaments de la regió de
Barcelona, que es produeix per
primera vegada, després de 4 anys
d'intens treball d'estudi, d'anàlisi,
de debat  i de recull de propostes.

Es tracta d'un document que ha
trigat més de 25 anys en veure la
llum. Pel que fa a la nostra comarca
i als nostres municipis, el Pla recull
tot això que s'ha pactat a nivell
territorial en el Pla Director de l'Alt
Penedès.

El Pla garanteix la conservació i la
funcionalitat dels espais naturals i
agraris ( “espais oberts” segons la
nomenclatura de l'avantpla).El
projecte fa un especial èmfasi per
garantir la permanència d'àrees
d'alt valor agrari, com el conreu de
la vinya a la plana penedesenca.
El Pla protegeix 200.000 ha
d'espais d'especial interès natural i
ambiental a tota la regió i reconeix
els espais d'especial protecció de
la vinya fins a una superfície de
24.000 hectàrees, equiparant la
seva protecció a la resta d'espais
naturals i d'interès ambiental.

Aposta el Pla per reforçar els nuclis
poblats ja consolidats, és a dir els
nostres pobles, viles i nuclis històrics,
evitant que el creixement escampi
l'habitatge arreu i posant barreres
a l'actual dispersió urbanística que
a manca de planejament ha omplert
zones del territori d'urbanitzacions
sense serveis i amb dèficits
urbanístics. Aquí el projecte recull,
també, les demandes dels municipis
del Penedès, de controlar el
creixement i d'ajustar-lo al nostre
model urbanístic i de paisatge.
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Les obres del col·lector d'aigües residuals de les
Gunyoles i Avinyó Nou van avançant. La zona
d'impulsió ja està connectada amb els polígons
industrials. Recentment han començat els treballs
de l'estació de bombeig i ja es prepara l'obra
per traspassar la N-340 per interceptar el
clavegueram de les Gunyoles, a l'alçada del pi
gros. El col·lector servirà per a recollir les aigües
residuals dels dos pobles i conduir-les a la planta
de tractament d'aigües residuals de la
Mancomunitat.
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Col.lector d'aigües a Avinyó Nou

El passat 18 de març es va aprovar en ple
extraordinari els pressupostos per aquest 2008.
La quantitat destinada per aquest any ha estat
de 3.082.000 euros. Pel que fa a inversions
reals, la xifra puja a 1.881.900 euros, en els
que s'inclou la Urbanització del PAU 1.3 “Les
Roques” que tindrà un cost de 526.216,59
euros. També s'hi reflexa l'enllumenat d'accés

Aquest 2008 l'Ajuntament destinarà gairebé 2 milions d'euros
en inversions reals

a Can Mitjans amb un preu 70.875 euros i el
local municipal d'Avinyó Nou amb un pressupost
de 697.312'92 euros. Les obres d'ampliació
del desguàs d'aigües pluvials d'Avinyó Nou,
l'ampliació d'abastament d'aigua a Sant
Sebas t ià  i  la  xar xa munic ipa l  de
telecomunicacions entre d'altres obres, també
formen part de les inversions per aquest 2008.

El Camí de Sant Sebastià / La carrerada
asfaltat

Les obres d'asfaltat del camí de Sant Sebastià
a la Carrerada ja estan finalitzades. Els trams
de l'asfaltat comprenen el camí de la carrerada
i la cruïlla de Mas Bertran i des de la LLinda
a Sant Sebastià. L'obra estava inclosa dins el
Pla Comarcal de Camins.

El tram del camí d'Avinyó Nou a Sant Sebastià ja
s'ha asfaltat. L'obra ha estat executada pel
Departament d'Agricultura de la Generalitat.

Asfaltat del camí d'Avinyó Nou a Sant
Sebastià

Juntament amb el trasllat del nou consultori
mèdic, hi haurà un canvi en el seu funcionament,
a partir d'aleshores les visites tant del practicant
com les de la metgessa, seran programades.
Per demanar dia i hora de visita s'habilitarà
el telèfon al 902 111 444 (servei 24 hores),
o  b é  a d r e ç a r - s e  a  l a  p à g i n a
www.gencat.cat/ics. El telèfon del consultori
és el 93 897 08 29, per espontànies.
A l'espera que l'Institut Català de la Salut posi
una persona a la recepció del consultori i per
tal d'agilitzar les visites dels veïns, l'Ajuntament
facilitarà un/a administratiu/va, que durant
unes hores al matí realitzarà diferents tasques
per tal de donar suport al practicant i a la
metgessa.
L'horari del nou consultori mèdic será el mateix,
com fins ara, sense cap canvi.

Nou consultori mèdic
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Preinscripcions i matriculacions Curs Escolar 2008-2009
El passat 4 d'abril va acabar el termini de
preinscripció per als alumnes d' educació infantil
( P3-P4-P5) i primària. S'han preinscrit al centre
20 alumnes de P3, 1 de 3r. i 1 de 5è.
Mica a mica veiem com se'ns van omplint les
aules. Amb aquestes dades, el curs vinent
passaríem a ser 111 alumnes i 11 o 12 mestres.
Possiblement es podrà organitzar ja l'escola amb
tots els grups desdoblats per nivells, i podent fer
agrupaments flexibles en funció dels interessos
de l'alumnat i l'escola.
Presentació de sol.licituds a les oficines de

l'Ajuntament o a la Llar d'Infants    del 5 al 16
de maig de 2008
Publicació de les llistes amb el barem: 22 de
maig de 2008
Reclamacions a les llistes am el barem:  23, 26
i 27 de maig de 2008.
Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 30
de maig de 2008
Període de matriculació:  del 9 al 13 de juny de
2008, ambdós inclosos.
JORNADA PORTES OBERTES LLAR D'INFANTS
 el 6 de maig de les 17.00 a les 19.00 hores.

Rosa Ferret Tort va
néixer el  14 d'abril
de 1908, és veïna
d'Avinyó Nou, i va
né i x e r  a  L e s
G u n y o l e s
(Avinyonet  de l
Penedès).
E l  pa s sa t  14
d ' a b r i l
l ' A j u n t a m e n t
d'Avinyonet va
v o l e r  r e t r e
homenatge a la
pr imera  ve ïna

Rosa Ferret Tort, Avinyó Nou rebrà la medalla centenària de la Generalitat de Catalunya

centenària del municipi, Rosa Ferret Tort, que
aquell mateix dia complia un segle de vida. No
es té constància de cap altre  veí/ïna que hagi
arribat a l'edat de cent anys i per això s'ha volgut
celebrar  aquest  aniversari d'una manera  especial.
L'alcalde, Joan Marcé acompanyat pel regidor

de Serveis Socials, Jordi Parellada i dels dos
regidors representants d'Avinyó  Nou, Mª Victòria
de Pascual i Pere Calvo, van acudir al domicili
de Rosa  Ferret per tal de fer-li entrega d'una
distinció i un obsequi. Diversos veïns  del poble
i la seva filla, Núria Domingo, van estar presents
en el  reconeixement. Els representants del consistori
van comunicar a la  homenatjada, que properament
rebrà la medalla centenària de la Generalitat de
 Catalunya. Posteriorment es va acompanyar a
Rosa Ferret i la seva  filla a visitar els nous
equipaments tant d'Avinyó Nou com de les
Gunyoles.  Quan van arribar al nou CEIP Avinyonet,
els  alumnes  les van rebre  cantant  "Per molts
anys" i li van entregar un obsequi. A continuació
van visitar  l'Església on van poder escoltar un
repic de campanes, per acabar visitant Les
Gunyoles, el seu poble natal.
El programa de TV3 "Els matins amb Josep Cuní"
es va fer ressò de  la notícia.
PER MOLTS  ANYS ROSITA!!
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El passat dissabte dia vuit de març es va portar
a terme la celebració del dia Internacional de les
dones.Unes noranta persones van assistir a l'acte
de commemoració del dia internacional de les
dones que va tenir lloc al CEIP d'Avinyonet del
Penedès. La lectura del manifest i un recital poètic
i musical va comptar amb la participació voluntària
d'onze dones del municipi d'entre set i vuitanta
anys. El recital amb acompanyament musical va
comptar amb diverses poesies recitades.
A continuació va tenir lloc la projecció i posterior
col·loqui del documental “Shorok” fruit de la
col·laboració mútua entre l'associació marroquina
Al Mahron i Entrepobles per donar a conèixer la
situació de les dones al nord del Marroc i promoure
l'equitat de gènere.

8 de març a Avinyonet del Penedès

Com cada any l'última setmana del mes de juny
comença una nova edició del Casal d'Estiu. L'horari
habitual del Casal és de 10 a 13h, també es fan
sortides de tot un dia i colònies. Cal destacar que
el Casal d'Estiu també ofereix el servei d'acollida
de 9h a 10h del matí i el servei de menjador de
13h a 15h.  També s'està preparant l'Estiu Jove,
i el Curset de Tennis, que es realitza els dilluns,
dimecres i divendres a la tarda.

Activitats amb la Gent Gran

El 23 de febrer es va fer una sortida a la Costa
Brava. Vam visitar la “Casa de la Màgia” a Castell
d'Aro, la casa-museu del Mag Xevi que ens va
ensenyar ell mateix, amb uns quants jocs de màgia.
Tot seguit vam passejar per Platja d'Aro i després
vam anar a dinar a Sant Antoni de Calonge.
El proper 26 d'abril es celebra la VI Festa de la
Gent Gran del municipi, una festa - homenatge a
la gent gran que es realitza cada any el mes
d'abril.

Tallers d'Entrenament de la Memòria
Els tallers d'entrenament de la Memòria consisteixen
en la realització d'unes activitats que agilitzen els
processos cognitius relacionats amb la memòria.
El taller consta d'una sessió introductòria i de 10
sessions més d'unes dues hores de durada.
Actualment s'estan portant a terme dos tallers
d'entrenament de la memòria a Sant Sebastià dels
Gorgs i se'n ha previst un altre que es realitzarà
a les Gunyoles cap al mes de setembre.

Altres Cursos i Tallers

El passat dissabte dia 12 d'abril finalitzava el
Curs d'aprofundiment al Tast de Vins amb una
visita i tast a les caves Miquel Pons de la Granada.
El curs ha tingut molt bona acollida, ja que ha
estat realitzat per divuit persones, la major part
dels quals havia realitzat el Curs d'iniciació.
Per altra banda el curs de francès, que es realitza
tots els dilluns de vuit a 2/4 de deu del vespre a
la planta baixa de l'Ajuntament, continua fins a
finals del més de juny i està previst tornar a
començar el mes d'octubre.

Casal d’estiu
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Telecentres:
Cursos d'Iniciació a la Informàtica

Els cursos d'iniciació estan dirigits a aquelles
persones que volen fer un primer contacte amb el
món de la informàtica i conèixer diferents usos
d'Internet que ens poden ser útils en la nostra vida
quotidiana. Durant el primer trimestre de l'any es
van  portar a terme els primers dos cursos
d'iniciació a la informàtica, on van participar

Agermanament

La II Trobada de l'Agermanament entre Béruges
i Avinyonet del Penedès te lloc al nostre municipi
de l'1 al 4 de maig. La Comissió d'Agermanament
 ha organitzat un seguit d'activitats en col·laboració
amb l'escola i d'altres entitats del municipi obertes
a la participació de tots els veïns i veïnes.

Dijous 1 de maig
- Arribada de la delegació de Béruges i Recepció
a l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
(aproximadament a les set de la tarda)

Divendres 2 de maig
- Visita dels francesos a Montserrat
- Tarda lúdico-esportiva amb activitats per totes les
edats (tennis, petanca, ping-pong, futbolí, jocs de
taula, jocs tradicionals, etc.) i Botifarrada a la
Societat Cultural la Penya

Activitats amb les Societats

A la Societat de Cantallops continua els dimecres
de sis a vuit de la tarda el Curs de Restauració
de Mobles.

Continua també el Curs d'Aeròbic que es realitza
tots els dimarts i dijous de nou a deu del vespre,
el curs es realitza cada any fins el mes de juliol
i torna a començar el mes de setembre després
de les vacances d'estiu.

catorze persones. . Els cursos d'iniciació es fan
als dos Telecentres de 2/4 de vuit a 2/4 de nou
del vespre i tenen una durada de quinze hores.
Aquest mes d'abril han començat dos cursos més
amb totes les places cobertes i ja s'ha començat
a preparar un nou programa de cursos.

Dissabte 3 de maig
- Al matí a Vilafranca; el Vinseum i el mercat
- A la Tarda al CEIP d'Avinyonet del Penedès:
- Exposició sobre l'Agermanament entre Béruges
i Avinyonet del Penedès
- Xocolatada
- Jocs per totes les edats; els jocs del món, futbolí,
escacs i tres en ratlla gegants i altres jocs recreatius.
- Debat col·loqui “Viure a Béruges, viure a Avinyonet
del Penedès”

- Sopar i concert de comiat amb “el Perro de Juan”
al Centre Cultural i Recreatiu Cantallops

Diumenge 4 de maig
- Al matí comiat als nostres amics de Béruges
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ANUNCI

Havent-se de renovar el càrrec de Jutge de Pau titular
d'aquest municipi, s'obre convocatòria pública perquè
tothom que estigui interessat i que reuneixi els requisits
establerts a l'article 102 de la Llei orgànica 6/1985, d'1
de juliol, del poder judicial, pugui presentar la seva
candidatura. Aquests requisits són, bàsicament, ser major
d'edat, tenir la nacionalitat espanyola i no trobar-se
incurs/a en cap de les causes d'incapacitat o
incompatibilitat per ostentar un càrrec públic.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies,
a comptar des de l'endemà de la darrera publicació del
present anunci al BOP de Barcelona i al butlletí municipal
“Avinyonet avui”. Les sol·licituds s'hauran de presentar
al registre general de l'Ajuntament en horari d'oficina.

La qual cosa es fa pública en compliment del que disposa
l'article 5.1 del Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny,
dels jutges de pau.

Avinyonet del Penedès, 31 de març de 2008

L'ALCALDE, Joan Marcé Casas

AJUNTAMENT
D’AVINYONET DEL PENEDÈS

Activitats de les societats

Els més petits van ser els protagonistes del Carnaval
a Cantallops

Carnaval a Cantallops

BAN

Mesures d'estalvi d'aigua

En aplicació de les mesures establertes al Decret
84/2007, de 3 d'abril, d'adopció de mesures
excepcionals i d'emergència en relació a la
utilització dels recursos hídrics, i activada la
situació d'excepcionalitat de nivell II a la conca
Ter-Llobregat, a la qual pertany Avinyonet del
Penedès, l'Ajuntament informa de les mesures
d'estalvi d'aigua potable a adoptar, tant pels
Serveis Municipals com pels ciutadans:

No es pot fer servir aigua de la xarxa apta per
al consum humà per a:
- Reg de jardins, gespa, horts, zones verdes i
esportives de caràcter públic i privat.
- Reg o neteja de vials, carrers, sendes i voreres
de caràcter públic o privat.
- Ompliment de piscines, estanys i fonts, privats
o públics.
- Fonts de consum humà que no disposin
d'elements automàtics de tancament.
- Rentat de mànega de tota classe de vehicles
exceptuant l'efectuat per una empresa dedicada
a aquesta activitat.

L'incompliment de les mesures esmentades es
considerarà infracció tipificada en l'article 116.3
del RDL 1/2001, de 20 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'Aigües, la qual
sancionarà en el seu grau màxim d'acord amb
els criteris de l'article 117 de la citada disposició.

Es recorda a tots els ciutadans i les ciutadanes
que la situació actual d'excepcionalitat aconsella
una utilització i un consum racional de l'aigua,
intensificant l'estalvi i un aprofitament més eficient.
Hem d'assumir aquest esforç entre tots i totes,
entenent que l'aigua, a més d'un recurs escàs,
és un patrimoni que hem de valorar i del qual
hem de tenir cura.

Avinyonet del Penedès
L'ALCALDE, Joan Marcé Casas

Activitats del Centre Cultural i recreatiu
"La Parra"
Dia 23 de Juny a la nit. Sopar-Revetlla de Sant
Joan. Ball amb el teclista Jordi Sugar
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CAMPS DE TREBALL A L’ESTIU
Els camps de treball són activitats de servei a la comunitat. Es duen a terme durant el temps de
vacances. Hi pots realitzar un treball desinteressat en un projecte de dimensió social, ja sigui ajudant
persones, protegint la natura, recuperant patrimoni... Hi ha camps de treball a Catalunya, a la resta
de l'estat i arreu del món. Les modalitats són molt diverses: n'hi ha de quinze dies de durada, a l'estiu,
fins als de 6 mesos en països del tercer món.
Pels camps de treball catalans i d'intercanvi amb les comunitats autònomes les reserves les pots fer
les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana, a partir del 16 d'abril,  d'aquestes dues maneres: per
Internet, www.gencat.cat/joventut o trucant al telèfon 012.
Per participar en els camps internacionals cal tenir entre 16 i 18 (camps d'adolescents) o de 18 a
35 anys (camps per a adults) i pagar una quota de 109 euros. Les inscripcions ja estan obertes,
trobareu la informació a www.cocat.org.
Cal tenir en compte que el viatge i l'assegurança va a càrrec teu!!!

CIDO: BUSCADOR D'OPOSICIONS DE LA DIPUTACIÓ
CIDO és el buscador d'Informació de Diaris Oficials de la Diputació de Barcelona, és una eina
interessant per accedir a la informació publicada en diaris oficials que afecten l'àmbit territorial de
Catalunya. El CIDO és un servei obert  a tothom de forma gratuïta.
Aquest servei té una part molt interessant que és el cercador d'oposicions en el que es poden buscar
les oposicions i borses de treball  a qualsevol administració, absolutament actualitzades i presentades
per àmbits d'interès, per matèries i per grups de titulació. Consulta-la a www.diba.es/cido .
També t'hi pots subscriure de manera que rebis mitjançant correu electrònic tots els avisos de convocatòries
de l locs de treball a l'administració, ja siguin oposicions o borses de treball.

INTERRAIL, UNA MANERA DIFERENT DE VIATJAR PER EUROPA
Descobrir Europa de la manera més divertida i econòmica, això és el que et permet el bitllet de tren
Interrail, amb el que podràs arribar a qualsevol racó d'Europa, al teu aire, sense més límits que les
teves ganes de viatjar i passar-ho bé.
El bitllet Interrail té dues modalitats: el Global Pass (30 països europeus al teu abast amb un sol bitllet
de tren) i el One Country Pass (un bitllet per conèixer un sol país a ritme de tren).
Trobareu més informació sobre l'Interrail, les tarifes i les modalitats a www.interrailnet.com, o a les
nostres oficines.

MÉS INFORMACIÓ AL SIAJ ALT PENEDÈS
C/ de la Font, 43 de Vilafranca

93 892 20 20
penedes@siaj.net

www.siaj.net
Horari:

De dilluns a dijous d'11 a 14h i de 17 a 20h.
Divendres d'11 a 14h del matí.
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