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Presentació

Mateu 
Montserrat

i Miquel

Alcalde
del Pla de 

Santa Maria

A
l darrer Butlletí Municipal, 
publicat el passat mes 
d’abril, avançava que 
se’n publicarien tres cada 

any i aquest correspon, doncs, al 
segon de 2016. 

L’entenem com una eina per infor-
mar de les coses que es fan i que 
passen i per deixar-ne constància 
més enllà d’a les xarxes socials –
pensant en totes aquelles perso-
nes que no hi accedeixen–, on es 
fa més difícil rastrejar el que no és 
present immediat. També, per mirar 
d’aprofundir en projectes que inte-
ressen a tothom.

L’Ajuntament, que ja disposava de 
pàgina web, de perfil i pàgina a Fa-
cebook i de l’aplicació per a telè-
fons mòbils “El Pla al Dia”, al juliol va 
crear el seu compte de Twitter. Com 
més elements de contacte amb els 
veïns i de dinamització disposem, 
millor per a la bona entesa entre 
tots i, al capdavall, per al municipi.

Hi observareu un canvi de format. 
D’una part, els temes ja no s’or-
ganitzen segons les diferents Re-
gidories sinó que els recollim, tot 
seguint un ordre cronològic, a “El 
replà de notícies”. De l’altra, incor-
porem algunes seccions noves amb 
vocació de continuïtat. Es tracta de 
“Pla de projectes”, on volem expli-
car què tenim entre mans i com 
avança; “L’Ajuntament respon”, 
per tractar en detall qüestions 
que preocupen; i “Treballadors de 
l’Ajuntament”, per donar a conéixer 
la tasca de les persones al servei 
del poble.

D’entre tot l’esdevingut en 
aquests mesos, m’agradaria agrair 
en aquest espai la tasca de dos 
treballadors municipals que s’han 
jubilat recentment: Maria Teresa 
Clavé i Sergio Cruz. Així mateix, 
reconéixer a Jordi Pinyol –que ha 
deixat el seu càrrec com a Regidor 
per incorporar-se a la Brigada Mu-
nicipal–  la feina ben feta durant 
cinc anys.

En el Ple de 28 de juliol, Jordi Pi-
nyol va ser substituït com a Regi-
dor per la següent candidata de la 
llista de CiU, Isabel Grau.  Aquests 
canvis han conduït a una reorde-
nació de competències. La nova 
Regidora assumeix les de Festes 
i Comerç. Meritxell Pau manté En-
senyament. Carles Singla comp-
ta amb Comunicació, Cultura i 
Turisme i esdevé Tercer Tinent 
d’Alcalde. Finalment, Urbanisme 
i Medi Ambient passen a depen-
dre d’Alcaldia.

L’estiu és una època de celebra-
cions. Hem viscut les dels barris, 
l’Aplec de sardanes i, com mana 
la tradició, les nostres dues Festes 
Majors, la de les Neus i la Festa 
Major Gran. Vull aprofitar aquestes 
línies per agrair molt especialment 
a totes les persones i entitats que 
intervenen en la preparació i orga-
nització, el seu esforç i el temps 
que hi dediquen. 

I també cal valorar la participació 
de tothom. Perquè una festa sigui 
un èxit, cal que els convidats hi 
assisteixin i en gaudeixin. Gràcies, 
doncs, a tots aquells que heu vin-

gut als actes d’aquest estiu, heu 
compartit l’alegria i la satisfacció 
del retrobament i heu fet que l’es-
forç de tots els organitzadors hagi 
valgut la pena.

La Festa Major és potser el mo-
ment en que la tasca de l’Ajunta-
ment té una visibilitat més gran, 
per més que al darrera hi ha molts 
mesos de preparació. De la matei-
xa manera, hi ha altres tasques 
que no es veuen i que són molt 
importants per al futur del nostre 
poble.

De manera constant, treballem 
per afavorir que s’implantin no-
ves empreses al polígon industrial 
i que les que ja hi són trobin faci-
litats per créixer. Tenim confiança 
que en els pròxims mesos aques-
ta tasca constant i discreta donarà 
alguns fruits importants dels quals 
es beneficiaran persones i famílies 
del nostre municipi.

Com sempre, seguim tots compro-
mesos amb un bon servei al poble. 
I és en el marc d’aquest compro-
mís que vull, des d’aquestes rat-
lles, demanar la col·laboració de 
totes les persones del Pla. 

Tenir un poble net i endreçat i llui-
tar contra les actituds incíviques i 
la manca de respecte pel patrimo-
ni comú no pot ser només feina 
de les institucions. El bon funcio-
nament de tot plegat només és i 
serà possible amb la participació 
de tothom, amb civisme i ganes 
de construir. Gràcies a totes i a 
tots per la vostra cooperació.

Treballem per afavorir que 
les empreses del polígon 
industrial trobin facilitats 
per créixer i que se n’hi 
implantin de noves
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D’esquerra a dreta: Meritxell Pau, Isabel Grau, Josep Silvestre, Eulàlia Ramon, Maria Teresa Ferré, Carles Singla, Mateu Montserrat, Sergio Cruz, 
Maria Teresa Clavé, Jordi Murtró, Jordi Valls i Griselda Pau, al final del Plenari Municipal del 28 de juliol

Els projectes avancen
Tot just fa uns mesos, des d’aquesta mateixa tri-
buna, parlàvem de propòsits i de molt camí per 
recórrer. Ara, després d’un any de legislatura, cal 
fer incís en que les coses es mouen.

A les seccions “Replà de notícies” i “Pla de projec-
tes” d’aquest Butlletí podreu constatar que el pla 
de futur que vam presentar en la nostra candida-
tura va esdevenint, de mica en mica, una realitat. 

Per exemple, cal destacar  la compra de terrenys 
que permetran millorar les zones d’aparcament i 
construir una pista poliesportiva oberta i sumar-hi 
moltes actuacions petites que no tenen un gran 
impacte però que en conjunt ajuden a millorar 
la vida del municipi.

A l’horitzó més proper hi ha la construcció de la 
pista poliesportiva i la urbanització del nou car-
rer, que durà el nom de Mossèn Josep Cabayol. 
També es preveu restaurar l’exterior de la Fàbrica, 
continuar avançant en els museus i, a mig termini, 
iniciar les obres de rehabilitació de l’edifici que 
ha d’acollir el futur Hotel d’Entitats i la Biblioteca.

Si els projectes avancen és perquè l’Ajuntament 
manté un deute que representa poc més del 10% 
del seu pressupost anual. En trobareu el detall al 
Butlletí de 2015 i correspon a dos crèdits, amb 
interessos molt baixos i subvencionats en part, 
que es van retornant poc a poc. Un d’ells és el 
que va servir per construir la llar d’infants i l’altre, 
a llarg termini, per a l’adquisició de La Fàbrica. 

Una de les claus per anar endavant és, sense 
cap mena de dubte, el rigor en la planificació i 
l’execució del pressupost: equilibrant ingressos 
i despeses i aprofitant totes les oportunitats 
d’obtenir aportacions d’altres administracions i 
subvencions.

Seguim aquí
Treballant, preguntat i proposant. Així continuem 
des del primer dia que vam entrar al consistori. 
En aquest últim mesos estem preparant alguns 
projectes per al poble que esperem que ben avi-
at vegin la llum i rebin el suport popular. Mentre 
tot això no arriba, en els plens dels darrers me-
sos, altres propostes han estat aprovades, com 
la moció de compromís de rebuig a la LOMCE. 
Però n’hi ha d’altres que no han estat possibles 
com la moció “Fem un pas més cap a la inde-
pendència, sense por, en suport als ajuntament 
investigats per l’Audiència nacional i el dret a 
decidir” o la moció per declarar el rei Felip VI 
persona non grata.

Una de les fites que vam aconseguir en un 
ple, com ja vam explicar, va ser la creació de 
la comissió de civisme que està integrada per 
membres de l’Ajuntament de CiU i de la CUP. 
La seva funció és avaluar els actes que englo-
ba el reglament de civisme que es produeixen 
al poble i buscar solucions, en cap cas es va 
crear únicament per posar multes i sancions. 
El ple del dia 28 de juliol vam demanar que 
s’anul·lés el punt on s’aprovava la modificació 
del reglament de civisme, concretament sobre 
l’abocament de fems. Vam prendre aquesta 
decisió perquè aquest reglament no va passar 
per la comissió de civisme a la qual pertany. És 
per això, que vam demanar de passar-ho en 
comissió de civisme i avaluar aquest punt de 
forma conjunta per arriar a un acord i votar-ho 
en el ple següent. 

Nosaltres seguim treballant de manera assem-
bleària i ens reunim cada dimarts al vespre per 
debatre, proposar i continuar imaginant un po-
ble millor. I ja sabeu, com sempre diem, que 
tothom i és benvingut. 

Carles Singla Casellas
Portaveu del Grup Municipal  
de Convergència i Unió

Jordi Murtró Balañà
Portaveu del Grup Muicipal  
CUP-Poble Actiu
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Abril 2016

L’Ajuntament compra una finca 
a la zona de l’Horta per ampliar 
l’aparcament municipal lliure i 
gratuït. El terreny té 367 m2 de 
superfície i és annex a la zona 
de pàrquing a la qual s’accedeix 
pel carrer Onze de Setembre. Des 
que es va reformar la Réria, s’ha 
incrementat el nombre de places 
d’estacionament cèntric i gratu-
ït i s’ha millorat la senyalització 
d’aquest espai per tal que els no 
residents hi puguin arribar amb 
més facilitat. Aquestes mesures 
afavoreixen tant els veïns com el 
comerç.

Se celebren els actes de Sant 
Jordi, per primer cop a la Plaça 
de l’Església, amb esmorzar  i es-
pectacle per a la canalla, recital 
poètic (organitzat per la CUP El 
Pla amb la participació de Nexus 
Teatre) i sardanes, gràcies a la 
iniciativa de Botigues i Serveis 
del Pla, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i de diverses enti-
tats del poble. L’endemà, dia 24, 
té lloc la Bicicletada Popular, amb  
aproximadament 130 participants 
i un recorregut de 12,5 quilòme-
tres.

Amb motiu del Dia Internacional 
de la Dansa (30 d’abril) s’ofereix 
una mostra de salsa, zumba i dan-
sa del ventre oberta a tothom. Els 
grups d’aquestes tres activitats es 
van unir per organitzar-la, amb el 
suport del Club Patí, l’agrupació 
sardanista Aires Planencs i l’Ajun-
tament.

Replà de 
notícies

Maig 2016

Es rep la visita d’un grup d’es-
tudiants i acadèmics de l’Escola 
d’Arquitectura i Disseny de la 
Universitat Viña del Mar (Xile), in-
teressats en conèixer el procés 
de transformació de La Fàbrica. 
Aquesta Escola col·labora en la 
rehabilitació d’una antiga fàbrica 
cervesera a la ciutat de Limache, 
a Xile. Segons el director de l’es-
cola, Joaquín Bustamante, apro-
fundir en els treballs realitzats al 
Pla els aporta idees i experiències 
que els poden ser útils per al seu 
projecte. En ambdós casos, va re-
marcar, es tracta de donar nous 
usos socials a edificis industrials 
i comptar amb la implicació dels 
veïns. 

L’Ajuntament renova la conducció 
d’aigua de l’antiga mina, que es-
tava embussada per la calç. Les 
obres han suposat una despesa 
de 24.000 euros. Aquest submi-
nistrament s’utilitza avui dia per 
al regadiu i per omplir la Piscina 
Municipal. 

Un any més, l’Ajuntament col-
labora en la gran recollida de llet 
promoguda per Caixabank amb el 
nom de “Cap nen sense bigoti”.

Juny 2016

Durant el mes de juny, l’Ajun-
tament recull CV a petició d’una 
empresa que vol ampliar la seva 
plantilla. Al setembre es realit-
zaran entrevistes a les persones 

que hagin estat preseleccionades. 
L’únic requisit per optar a un lloc 
de treball és haver superat l’en-
senyament secundari obligatori 
(ESO).

Des de l’1 de juny les persones 
usuàries de l’aigua de la font de 
la Cooperativa ho fan mitjançant 
una targeta, per evitar-ne els mals 
usos.

El dia 19 es fa la caminada soli-
dària amb Fan del Lluís per la ruta 
de les barraques de pedra seca, 
amb la participació de més de 
200 persones i amb l’organitza-
ció de La Xiruca Foradada, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament 
així com de Cos Equilibri, Patates  
Palau, Montseta (vermut) i d’al-
tres.

Entre els actes vandàlics més 
destacats d’aquests darrers me-
sos hi ha la destrossa de la il-
luminació de l’Església de Sant 
Ramon. El preu de les reparaci-
ons ha estat d’aproximadament 

2.000 euros. També, al carrer Vidal 
i Barraquer es va arrencar una pa-
perera i es va trencar el seient de 
la nova tirolina, tot just acabada 
d’estrenar, al Parc de la Fàbrica. 
Dos mesos enrere, un grup de 
nois va malmetre part dels equi-
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Replà de 
notícies

paments del pati de la Llar d’In-
fants Quatre Vents. L’Ajuntament 
fa una crida a tota la població del 
municipi perquè estigui atenta a 
vigilar i denunciar les conductes 
incíviques. Els Mossos d’Esquadra 
anuncien que reforcen la vigilàn-
cia nocturna al municipi. 

Aquests són els resultats de les 
Eleccions Generals de 26 de juny:

  2016  2015
Total votants  1.172  66,07%  69,75%
Abstenció  602  33,93%  30,25%
Vots nuls  12  1,02%  0,73%
Vots en blanc  14  1,21%  0,65%

ERC-CATSÍ  28,10%  
CDC  23,62%   
ECP  17,76%   
PP  10,69%   
PSC-PSOE  10,26%   
C’s  6,47%  
ALTRES  1,90%

2016
Candidatures  Vots  
ERC-CATSÍ  326  28,10%  
CDC  274  23,62%  
ECP  206  17,76%   
PP  124  10,69%
PSC-PSOE  119  10,26%  
C’s  75  6,47%   
PACMA  17  1,47%   
RECORTES CERO-  
GRUPO VERDE  3  0,26% 
PCPC  2  0,17% 

El mateix dia de les Eleccions, a 
l’Església de Sant Ramon, es lliu-
ren els premis del XIXè concurs 
literari “Vila del Pla” així com les 
beques per a estudis universita-
ris que concedeix l’Ajuntament. El 
detall dels guanyadors i el recull 
amb les obres guardonades -d’en-
tre 82 treballs presentats- es pot 
descarregar del web de l’Ajunta-
ment. L’acte va tenir lloc durant 
la pausa del magnífic concert que 
va oferir Aupa Quartet, en el marc 
de la Xarxa de Músiques de Cata-
lunya, organitzada per Joventuts 
Musicals. Aquest grup intèrpreta,  
amb una formació clàssica de vi-
olins, viola i violoncel, peces prò-
pies i versions de jazz, de música 
pop i de cançons populars.

L’Ajuntament adjudica dues 
finques -de què era propietari- 
en subhasta pública. Es tracta de 
les situades, respectivament, als 
números 7 i 10 del carrer Balmes, 
que li van ser llegades en l’herèn-
cia del veí del Pla Josep Rovira. Els 
dos edificis, en situació deficient, 
van ser posats a subhasta. Al fina-
litzar el termini, es van rebre dues 
ofertes per cadascun d’ells. Un 
cop comprovades, es van adjudi-
car a l’oferta més alta que va ser 
en tots dos casos la presentada 
per Carme Balcells Canela. El preu 
de venda de la finca de Balmes 7 
ha estat de 14.500€, mentre que 
la de Balmes 10 s’ha venut per 
10.700€.  

Com cada any, per Sant Joan  
es posa en marxa la Piscina Muni-
cipal amb un dia de portes ober-
tes. 

Juliol 2016

Enguany la Piscina acull –a més 
dels cursets de natació, l’Aquagim 
organitzat pel Col·lectiu de Dones, 
la jornada “Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple” i festes els dissabtes a la 

nit amb bany nocturn– Aqua Zum-
ba gratuït per a tothom els diu-
menges de juliol al matí. La nova 
edició dels cursets d’estiu de na-
tació incorpora algunes novetats, 
com la celebració d’una festa de 
final de curs i el lliurament d’un 
diploma i una medalla a tots els 
participants.

També torna el Casal d’Estiu, 
que enguany ha inclòs una visita 
guiada al Centre d’Intepretació 
Tèxtil i Museu Agrícola, amb ac-
tivitats didàctiques. El 2015 es va 
signar un conveni amb el Consell 
Comarcal per fer possible que 
tant els infants usuaris del Centre 
Obert com aquells que presentin 
risc d’exclusió social puguin as-
sistir al Casal. Per a nens i nenes 
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de 6 a 15 anys, aquest estiu s’ha 
organitzat el Zumba for Kids.

El Rector i l’Alcalde del Pla sig-
nen un conveni per a la cessió de 
la Sala Parroquial a l’Ajuntament, 
que, durant els pròxims 10 anys, 
en gestionarà l’ús i n’assumirà les 
despeses d’aigua, llum, manteni-
ment i rehabilitació.

L’Ajuntament concedeix 24.000 
euros en subvencions a les enti-
tats culturals i esportives del po-
ble. S’han de destinar a activitats 
o equipaments i cobreixen fins al 
50% dels costos. 

Club Esportiu El Pla de 
Santa Maria

€ 7500,00

Club Patí El Pla de Santa 
Maria

€ 4500,00

Escola de Futbol € 3000,00

Centre excursionista “La 
Xiruca Foradada”

€ 1025,00

Club Ciclista Planenc € 500,00

Coral del Pla de Santa 
Maria

€ 2000,00

Associació de la Gent Gran € 1800,00

Associació de Mares i Pa-
res d’Alumnes

€ 1000,00

Col·lectiu de dones del Pla € 900,00

Penya Barcelonista El Pla 
de Santa Maria

€ 800,00

Nexus Teatre € 800,00

Associació Fotogràfica 
UllPlà

€ 500,00

Associació de Joves del 
Pla de Santa Maria

€ 500,00

Es fan diverses fumigacions 
per mirar d’acabar amb la plaga 
de mosques i també s’intervé en 
alguns punts del municipi davant 
la presència de rates.

El 9 de juliol té lloc el 30è aplec 
de sardanes “Aires Planencs”, 
amb la cobla Reus Jove. L’orga-

nitza l’Agrupació Sardanista, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament.
 
L’Ajuntament obre el seu comp-
te de Twitter. Podeu seguir les se-
ves piulades a @AjPlaSantaMaria

El dia 15 es presenta el llibre 
“Filles. Viatge d’anada”, de Ra-
quel Estrada Roig, que va obtenir 
el 31è Premi Miquel Martí i Pol 
de poesia, concedit per l’Ajun-
tament de Roda de Ter. L’acte té  
lloc a la Sala de Plens de l’Ajun-
tament.
 
Com cada any se celebren les 
festes dels barris de Sant Antoni 
i del Carme, amb una gran parti-
cipació i amb les havaneres, en 
aquesta darrera, de la formació 
Port Bo.

L’Ajuntament compra un ter-
reny per construir una pista poli-
esportiva descoberta, situat sota 
l’Escola, entre el carrer del Vall i 
la Llar d’Infants. L’equipament es 
construirà l’any vinent.

El dia 20 es presenta, a l’Esglé-
sia de Sant Ramon, el llibre “Mn. 
Josep Cabayol i Magrinyà, un 

home coratjós”, escrit per Mn. 
Isidre Torramadé. El volum recull 
testimonis, vivències i anècdo-
tes de persones que, al llarg dels 
anys, han col·laborat amb Mn. Ca-
bayol, una persona especialment 
estimada al Pla on va ser rector 
entre 1969 i 1976 abans de marxar 
com a missioner a l’Àfrica. Al fi-
nal de l’acte,  l’Alcalde va explicar 
la proposta de dedicar-li el futur 
carrer que anirà del Raval de Sant 
Ramon al carrer del Vall. S’aprova 
per unanimitat en el Plenari Mu-
nicipal del 28 de juliol.

Del dissabte 23 al divendres 29 
de juliol se celebra, per prime-
ra vegada i amb una molt bona 
acollida i participació, la Setma-
na Jove, pensada per i per al col-
lectiu de nois i noies entre 12 i 20 
anys i organitzada pel Consell de 
Joves i l’Ajuntament, amb la col-
laboració de l’Associació de Joves.

El Plenari Municipal del 28 de 
juliol revoca el nomenament del 
dictador Francisco Franco com a 
alcalde honorari perpetu del Pla.
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Replà de 
notícies

El Casal d’Estiu tanca les por-
tes el dia 29. Gràcies al conveni 
amb el Consell Comarcal, s’ha 
ofert dinar gratuïtament als nens 
del Centre Obert, que durant el 
curs fan aquest àpat a l’escola. El 
conveni inclou també el cost d’un 
monitor de menjador. En total, 
l’aportació del Consell Comarcal 
al Casal d’Estiu del Pla és lleuge-
rament superior als 3.000 euros.

El dia 29 l’Ajuntament convoca 
una reunió de veïns i veïnes per 
informar de forma presencial de 
la situació dels diversos projec-
tes i actuacions que porta a terme 
l’Ajuntament (vegeu la secció “Pla 
de projectes”). 

Agost 2016

La revista “Catalunya Cristia-
na” dedica un reportatge a les 

esglésies del Pla en el número 
de diumenge 7 d’agost de 2016. 
L’autor del text és Eduard Bru-
fau i les fotografies,  del planenc 
Ramon Ferré Vila. El reportatge 
forma part d’una sèrie que la 
publicació ha dedicat a les esglé-
sies de l’Alt Camp. Així mateix,  
el Centre d’Interpretació del Tèx-
til i Museu Agrícola apareixen a 
“Cultura i Paisatge a la Ruta del 
Cister”.

Els dies 5 i 6 d’agost va tenir 
lloc el Dia del Comerç Local, amb 
ofertes i promocions, esmorzar 
popular i sorteig d’un televisor, 
a iniciativa de Botigues i Serveis 
del Pla amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

Els dies 6 i 7 d’agost es va 
celebrar la Festa de les Neus, 
amb l’espectacle de màgia “Bi-
cicadabra” del mag Fèlix Brunet; 
cercavila amb presentació dels 
vestits nous dels gegants Serè i 
Marinada, i tradicional Pedregada 
de Caramels. Dissabte al vespre, 
projecció del reportatge de les ac-
tivitats d’estiu del Catesplai Pla-
nenc a l’església de Sant Ramon 
i sopar, culminat amb Cinextreme, 
a càrrec d’Impro Acatomba Tea-
tre. El diumenge va tenir lloc el 
tradicional dinar de germanor de 
la Diada de la Gent Gran.

El dia 12 d’agost es dóna el tret 
de sortida a la Festa Major d’estiu 
amb un pregó de l’I. Sr. Oriol Amat 
i Salas –economista i diputat de 
Junts pel Sí al Parlament de Cata-
lunya–, que convida a l’optimisme. 
Enguany, ha comptat amb actes 
i activitats de tota mena, de les 
més tradicionals (cercavila, sar-

danes, cursa ciclista, futbol, cor-
refoc, activitats per a la canalla: 
inflables a la piscina, festa de 
l’escuma, espectacle infantil) a 
les més innovadores (concurs 
de paelles, Kardsverdstaken). La 
novetat més destacada ha estat 
la presentació de “Somnis”, el pri-
mer i únic festival de màgia de 
l’Alt Camp. 

El 27 agost el Sopar del Fan del 
Lluís, en què hi col·labora l’Ajun-
tament amb d’altres persones 
i entitats, va reunir més de 300 
persones a l’entorn d’aquest pro-
jecte solidari.

El 10 d’agost l’App “El Pla al 
Dia” arribava a les 725 descàr-
regues i al tancament d’aquest 
butlletí s’havia assolit la xifra de 
822. Al gener s’hi havien incor-
porat noves funcionalitats i es va 
començar amb 299 usuaris. Per 
descarregar-la, cal anar a l’Apple 
Store o a la Google Play Store i 
buscar “El Pla al dia”. La descàr-
rega és gratuïta i ràpida, ja que 
el pes de l’aplicació és només de 
2,6 Mb. A través d’ella i des del 
mòbil, es reben els pregons, es 
poden comunicar incidències, te-
nir a mà l’adreça i el telèfon dels 
establiments i serveis del poble,  
veure l’agenda d’actes del muni-
cipi, etc.



B
u
tl

le
tí

 M
u
n
ic

ip
al

  
  
El

 P
la

 d
e 

Sa
n
ta

 M
ar

ia
  

nú
m

. 8
   

se
te

m
b

re
 2

01
6

B
u
tl

le
tí

 M
u
n
ic

ip
al

  
 

Pla de  
pojectes

8 8 

S’està treballant en les co-
bertes de les naus que no 
formaran part de la residèn-
cia, per assegurar-ne el tan-
cament i la impermeabilitat. 
Són les naus que van a con-
tinuació de les que acullen 
el Centre d’Interpretació del 
Tèxtil i el Museu Agrícola. Ac-
tualment ja n’hi ha dues que 
estan completades i és pre-
vist que aviat es començarà 
a treballar en les següents.

Un cop reparat l’exterior de 
la teulada, es reformaran els 
sostres, amb l’eliminació del 
cel ras i els canyissos i la re-
paració dels cavalls de fusta. 
Finalment s’instal·la malla 
metàl·lica per prevenir des-
preniments.

La previsió és que les expo-
sicions de la Fira del Vent del 
2017 es puguin celebrar per 
primera vegada a l’interior 
de les naus.

La Fàbrica:  
Restauració 
de les naus

8 

La compra d’un terreny de 
5.768 metres quadrats situat 
entre el carrer del Vall, la Rasa 
del Tudores i el pati de l’escola 
permetrà la construcció d’una 
pista poliesportiva i obrir un 
nou carrer, que durà el nom de 
Mn. Josep Cabayol, entre el Ra-

val de Sant Ramon i el Vall, just 
sota la Llar d’Infants. La pista 
serà accessible també des del 
pati de l’Escola i estarà a dis-
posició d’aquesta en horari 
lectiu. Fora d’aquest, permetrà 
la pràctica lliure de futbol sala, 
bàsquet i altres esports.

El projecte d’instal·lació d’una 
residència d’avis a les anti-
gues naus de La Fàbrica avan-
ça a poc a poc. Es preveu que 
l’interior de les naus acollirà 
un sol pis i s’ha descartat la 
possibilitat de construir a do-
ble alçada. L’empresa promo-
tora està pendent que la Ge-

neralitat defineixi el nombre 
de places concertades que 
podrà tenir el centre. Aquest, 
a més de residència, tindrà 
centre de dia i acollirà altres 
instal·lacions com bugaderia 
o cuina, que donaran servei 
a d’altres residències del ma-
teix grup.

Pista poliesportiva  
oberta i nou carrer  
Mn. Josep Cabayol

Residència d’avis
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El 26 de març del 2017 es complei-
xen 100 anys de la data en què 
es va celebrar la festa d’inaugu-
ració de la fàbrica Martí, Llopart i 
Trenchs al Pla. S’han realitzat dues 
reunions amb les entitats del poble 
per començar a pensar els actes a 
dur a terme per commemorar-ne 
el Centenari. Algunes idees sobre 

les que s’està treballant, entre d’al-
tres, són fer visites teatralitzades, 
una exposició de fotografies i ob-
jectes, excursions pel recorregut 
de la mina d’aigua i un ball de gala 
que evoqui el que va tenir lloc ara 
farà un segle. També es preveu fer 
que, per un dia, la xemeneia torni 
a treure fum.

L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), després de negociacions 
que s’han allargat durant anys, 
ha acceptat suavitzar la seva exi-
gència que es construís un pont 
valorat en 200.000 euros per tra-
vessar la rasa de la Fonollosa en 
l’accés a la urbanització de la Tor-
re de Santa Maria. L’ACA accepta 
ara la construcció d’un gual amb 

canals coberts per reixes metàl-
liques que tindria un cost assumi-
ble per  l’Ajuntament. Per dur-lo a 
terme, ja s’ha sol·licitat una sub-
venció i és previst que en el ter-
mini d’un any l’obra pugui estar 
realitzada. La rasa és propietat 
de l’ACA i, quan hi ha aiguats, les 
rierades fan impossible el pas de 
persones i vehicles.

L’Ajuntament del 
Pla participa, jun-
tament amb 7 mu-
nicipis més de l’Alt 
Camp i a través del 
Consell Comarcal, 
en la convocatò-
ria de subvencions 
del fons Feder. El 
projecte presentat 
contempla l’arran-
jament i la rehabi-
litació de l’exterior 
de La Fàbrica en la 
part que no anirà 
destinada a resi-
dència d’avis. La 
previsió és restau-
rar la vivenda de 
l’amo i el director, 
els edificis de ser-
veis de l’entrada 
i també les faça-
nes que donen a 
l’Avinguda Gaudí. 
El pressupost és de 
218.361 Euros, dels 
quals Feder en fi-
nança la meitat. La 
resta els ha d’apor-
tar l’Ajuntament, ja 
sigui directament 
o a través d’altres 
subvencions.

S’ha acabat la fase 
de neteja de l’inte-
rior de l’edifici del 
carrer Major desti-
nat a acollir l’hotel 
d’entitats i la biblio-
teca pública. Ara es 
començarà a desen-
volupar el projecte 
de rehabilitació per 
tal de poder sol-
licitar subvencions 
que permetin efec-
tuar l’obra.

Centenari de la Fàbrica

Accés a la Torre de Santa Maria

La  
Fàbrica: 
Exterior

Casa  
Rovira
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L’Impost de Béns  
Immobles (IBI)
En els darrers mesos, diverses per-
sones han fet arribar a l’Ajuntament 
el seu malestar per la pujada de l’IBI. 
Per això volem aportar una mica 
d’informació sobre aquest impost 
que paguen tots els titulars d’immo-
bles (edificis i terrenys, tant urbans 
com rústics).

Tot i que la normativa de l’impost la 
fixa l’Estat espanyol, el cobren els 
Ajuntaments i és una de les seves 
principals fonts de finançament. En 
el cas del Pla, l’IBI representa en-
tre el 20% i el 25% dels ingressos 
municipals. Per tant, una part molt 
important dels serveis i l’activitat 
de l’Ajuntament es paga gràcies a 
aquest impost.

Els ajuntaments petits sovint dele-
guen la gestió i el cobrament de l’IBI 
a una entitat supramunicipal. En el 
cas del Pla i molts altres pobles de 
la província de Tarragona, aquestes 
tasques les porta a terme BASE, un 
organisme que depén de la Dipu-
tació.

L’IBI pren com a punt de partida 
el valor cadastral del terreny i els 
edificis corresponents. Aquest valor 
el fixa el govern de Madrid, no els 
ajuntaments, i com a norma general 
està per sota del 50% del valor de 
mercat. 

Històricament, el valor cadastral no 
s’actualitzava anualment, sinó que 
es feia en períodes de temps més 
amplis. Això produïa desfasaments, 

de vegades molt grans i pujades 
sobtades. A partir del 2014, els pres-
supostos generals de l’Estat poden 
actualitzar els valors cadastrals amb 
coeficients que són diferents per a 
cada municipi, segons quin va ser 
l’últim any que es va fer una valo-
ració col·lectiva. 

En el cas del Pla, s’ha aplicat aques-
ta actualització anual. Això fa que, 
com que el valor cadastral puja 
per l’actualització que marquen els 
pressupostos generals de l’Estat, 
l’IBI anual també puja. Hi hauria l’op-
ció de no fer la pujada anual, però 
el resultat seria que al cap d’uns 
anys caldria fer una regularització 
i l’increment recolliria de cop tot el 
que no s’hauria augmentat en els 
anys anteriors.

A banda d’aquesta actualització, el 
Govern d’Espanya ha dut a terme 
un procediment de regularització 
cadastral que ara està finalitzant. 
La regularització consisteix a incor-
porar al Cadastre tots els canvis i les 
alteracions que han tingut lloc en 
els immobles i que no han estat co-
municades en el seu moment. Això 

afecta, entre d’altres situacions, la 
construcció de porxos, piscines i 
barbacoes o ampliacions de l’edi-
ficació de qualsevol mena. 

Per dur-la a terme, el Govern utilit-
za tant inspeccions sobre el terreny 
com anàlisi de documents i de foto-
grafies per satèl·lit. La regularització 
sol conduir a un increment del va-
lor cadastral que, en conseqüència, 
també fa pujar l’IBI i a vegades for-
ça, ja que la regularització pot tenir 
efecte retroactiu i es cobra de cop 
la diferència corresponent a diver-
sos anys. 

Els ajuntaments sí que estableixen 
el coeficient que s’aplica sobre el 
valor cadastral i que determina la 
quota de l’IBI. El mínim està fixat en 
el 0,40 % i el màxim en el 1,30 %. 
Al Pla, el coeficient és del 0,65 % i 
no ha pujat durant els darrers anys, 
tot i que és un dels més baixos dels 
pobles del voltant. 

A tall d’exemple, anotem coefici-
ents d’altres municipis propers. El 
Pont d’Armentera: 0,75%. Figuerola: 
0,79%. Cabra: 0,70. Valls: 0,96 %. Així, 
si el valor cadastral d’un edifici i el 
terreny corresponents és de 100.000 
euros, a Valls pagaria un IBI de 960€; 
a Cabra, de 700€ i al Pla, de 650€. 

Així doncs, l’impost no ha pujat per-
què l’Ajuntament del Pla ho hagi 
decidit –que manté el mateix coefi-
cient des de fa diversos anys– sinó 
per l’actualització i la regularització 
dels valors cadastrals que duu a ter-
me el govern de l’Estat.

L’Ajuntament
respon

Al Pla, el coeficient 
és del 0,65 % 
i no ha pujat durant 
els darrers anys, 
tot i que és un dels 
més baixos dels 
pobles del voltant.
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Treballadors  
de 

l’Ajuntament

E
ncetem en aquest butlletí 
una sèrie per donar a conèi-
xer les persones que formen 
la plantilla de l’Ajuntament 

del Pla i la tasca que realitzen. Ara 
presentem la Brigada Municipal i en 
pròxims números parlarem amb els 
treballadors d’altres dependències: 
les oficines municipals, la llar d’in-
fants i els equipaments esportius i 
educatius.

La Brigada Municipal la formen 
quatre persones, però en aquesta 
ocasió s’hi ha afegit en Sergio Cruz, 
que n’ha estat membre fins el juny 
passat. El Sergio s’ha jubilat després 
de 9 anys com a membre de l’equip. 
Nascut a Peñaflor (Sevilla), viu al Pla 
des del 1974 i ara confessa que tro-
ba a faltar una mica la rutina de la 
feina diària. La seva consistia, sobre-
tot, a dur la màquina d’escombrar i 
fer tasques de manteniment.

El més veterà és en Jaume Mont-
serrat, que en forma part des de 
fa 15 anys. Planenc de tota la vida, 
se’l coneix més per Jaume “Arturo”. 
L’origen del sobrenom ve de l’escola 
i del seu germà. Tothom deia “el Jau-
me, el germà de l’Arturo”, explica, 
i es va quedar en “Jaume Arturo”. 

El Jaume fa principalment feines de 
paleta i també té cura de l’ermita 
de Sant Ramon i dels voltants. Es 
vol jubilar el març de l’any vinent, 
quan en farà 64. “Treballo des dels 
14 anys”, explica. Avui ha vingut a 
la trobada amb els companys fent 
un parèntesi en les seves vacances.

L’Asun García va néixer a Estella 
(Navarra) però es va criar a Donos-
ti, al País Basc. Viu al Pla des de fa 
22 anys i en fa 13 que treballa a la 
Brigada. La seva feina és escombrar 
carrers i places, a més d’altres tas-
ques de neteja, i els dimecres i dis-
sabtes és a la Deixalleria Municipal.

El Dídac Rojano va néixer a Màlaga 
i fa 14 anys que treballa a la Briga-

Els sap greu que la seva tasca no 
té prou visibilitat i sovint se senten 
a l’ull de l’huracà de les crítiques. 
El Jaume troba que cal tenir molta 
paciència i tots assenteixen quan 
diu que “des de fora no es veu tot 
el que fem”. El Dídac remarca que 
“alguns que han treballat aquí han  
quedat sorpresos de tota la feina 
que hi ha”. 

La manca de civisme és un gran pro-
blema que els afecta de ple. Des de 
la gent que deixa que els seus gos-
sos embrutin a tort i a dret, fins a les 
bretolades, passant pel “caos” de la 
Deixalleria. “Hem hagut de treure un 
sofà o runa d’obra del compactador 
de rebuig”, explica l’Asun. Són ca-
sos extrems, però sovint es troben 
deixalles abocades on no toca o, 
senzillament, per tot arreu. 

La recollida selectiva també crea 
complicacions: “Els diumenges, que 
toca plàstic, orgànica i bolquers, hi 
ha qui igualment treu el rebuig, vidre 
o paper, o bé ho tiren a qualsevol 
paperera. Saben que després ho 
hem de retirar igualment”, explica 
el Jordi.

La Brigada Municipal del Pla treballa 
per a un poble net i endreçat. Si tot-
hom hi contribuís, podria aprofun-
dir en d’altres tasques de què ens 
beneficiaríem tots plegats. Com es 
diu popularment “no és més net qui 
més neteja sinó qui menys embru-
ta”.

da. Viu a Valls, però confessa que 
gairebé només hi va a dormir. La 
seva labor principal és tot el que té 
a veure amb la jardineria, però com 
tothom, fa el que convé: “A vegades 
estàs fent una feina i et truquen per 
una urgència. Doncs la deixes i vas 
on toca”.

El Jordi Pinyol és alhora el més jove 
i la incorporació més recent. Va 
néixer a Reus, va viure 10 anys als 
Garidells i en fa 24 que és al Pla. Al 
juny, va substituir el Sergio. Abans 
va passar el concurs corresponent 
i va renunciar al càrrec de Regidor 
que ha ocupat durant cinc anys. Està 
molt content de treballar “al poble i 
per al poble”.

Les naus de l’antiga fàbrica són el 
quarter general i magatzem de la 
Brigada. L’àmbit de treball, però, 
és molt gran, molt més que el casc 
urbà: “Hi ha la Torre de Santa Maria, 
el Vedat, el Polígon, les Barraques, 
Sant Ramon, el Cementiri, el Camp 
de Vol. També fem tasques a l’Es-
cola. Som poca gent per a tant de 
poble”, explica el Dídac.

Tots estan contents de formar part 
de l’equip. Coincideixen que la fei-
na fa de bon fer i la relació amb 
els companys és bona. El salari és 
“el que toca”, diuen. Com tots els 
treballadors de l’administració pú-
blica, han patit les retallades de la 
crisi però valoren la seguretat del 
lloc de treball.

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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