Ajuntament de
Perafort i Puigelfí
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L’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí

Festes
Programa de Festes de Nadal i Reis
Divendres 22 de desembre de 2000
Caga tió a l’Escola Bressol de Perafort.

Dissabte 23 de desembre de 2000
Caga tió al casal de Perafort, a les 18.00h.

Dilluns 25 de desembre de 2000
Solemne Missa del dia de Nadal.

Dimarts 26 de desembre de 2000
Missa de Sant Esteve. Tot seguit arribada del Patge Reial a Perafort
per recollir les cartes als Reis Mags, al casal de Perafort.

Dies 27, 28 i 29
Esplai de Nadal a la casa del metge de Perafort.

Divendres 29 de desembre de 2000
Recital de poemes de Nadal de Josep M. Segarra. Participació d’una
coral.

Dissabte 30 de desembre de 2000
Recital de poemes de Nadal de Josep M. Segarra. Participació d’una
coral.

Diumenge 31 de desembre de 2000
Castell de Focs Artificials per celebrar l’any nou. Organització a
càrrec de l’Ajuntament.

Dilluns 1 de gener de 2001
Missa Solemne d’Any Nou.

Dies 2, 3, 4 i 5 de gener de 2001
Matí i tarda, Taller infantil de Nadal.

Dia 4 de gener de 2001
Actuació del grup de Pallasos Xip-Xap.

Divendres 5 de gener de 2001
A la tarda, GRAN CAVALCADA dels REIS MAGS pels carrers del
poble.

Adoració dels pastors, retaule de
Santiponce.
Juan Martínez Montañés

maig 2000
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EL TEMA
Entrevista a Joan Olivé, Campió estatal de 125 c.c.

Salutació

“Estic molt content amb el poble, m’anima molt veure
tanta gent donant-me suport”
Després del treball i dels esforços realitzats durant tot l’any en les
diferents proves i circuits, el nostre Joan Olivé ja és campió estatal de 125 c.c. Des d’aquestes pàgines, felicitats per la victòria!

Pregunta obligada, què se sent sabent que és el pilot més jove de
la història en guanyar el campionat estatal de 125 c.c.?
Bé, ara ja han passat uns dies i estic més tranquil, però en el
moment i durant els dies següents de la meva victòria vaig sentir
molta alegria, la veritat és que em vaig treure un gran pes del
damunt ja que ha
estat el resultat del
treball de tota la temporada.
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El nostre consistori ja ha complert l’any i mig de la seva legislatura. Uns mesos durant els
quals els diferents regidors hem treballat amb il•lusió en les nostres respectives àrees.
Com sabreu, una de les característiques més importants que fan augmentar la qualitat i el
nivell de vida d’un municipi i, per tant, del dia a dia de tots els ciutadans, és vetllar perquè
no hi hagi delinqüència, que els carrers es mantinguin en bon estat, que no hi hagi una
mala senyalització… i que el nostre entorn natural i tot allò relacionat amb el medi
ambient, un fet molt important en una societat moderna com la nostra, no es trobi perjudicat per cap acció externa o pròpia.

L’afecció per les motos li ve des de ben petit.
Sí, el meu pare ja corria amb motos i és qui m’hi va afeccionar.
Primer vaig començar amb la pocket bike, després vaig continuar
amb les sccoters i, a partir de llavors vaig anar pujant de categoria
fins on sóc ara.

Amb aquesta voluntat, doncs, l’àrea que represento té previst començar, en breu, la
col•locació de diverses senyals de trànsit que primer s’iniciaran per Puigdelfí i, seguidament, continuaran amb la seva col.locació pels carrers de Perafort. Així, hi haurà senyals
de cedir el pas, miralls en aquells encreuaments on es fa difícil la visibilitat, etc… per tal
que tots nosaltres gaudim d’aquesta qualitat de vida de la qual us parlava.

Quins són els seus propers objectius? El veuran poc per Perafort
durant els propers dies?
De moment em
quedo per aquí ja
que estic entrenant.
Pot ser que a mitjans de desembre
sàpiga si vaig al
Mundial. Crec que
hi ha moltes possibilitats que així
sigui.

Amb la seva trajectòria
ascendent i després
de guanyar la Copa
Movistar Honda de
125 cc, s’hi imaginava com a campió estatal?

Francesc Díaz i Álvarez
Regidor de l’àrea de Protecció Civil,
Medi ambient i Circulació vial
Alcalde pedani de Puigdelfí

En l’homenatge
que et va fer
l’Ajuntament per
la consecució del
títol, deuria comprovar la satisfacció dels veïns
de Perafort i dels
amics que han
seguit la teva trajectòria?

Sempre es pensa
amb
guanyar,
aquest és el repte.
Però de fet, no era
el preferit perquè jo
participava per primera vegada al
campionat estatal i
hi havia molts
altres pilots
que hi participaven des de
feia anys, per tant,
en
principi
hi
tenien més experiència.

Ha dit que un dels elements claus del seu èxit ha estat el treball.
Quants dies i quantes hores dedica a entrenar?
És cert, aquest any ha estat dur a nivell de treball tant per mi com
per tot l’equip. Des que he obtingut el títol estatal, he tingut uns
dies de descans però des del 4 de desembre ja he començat la pretemporada i la temporada la començarem en el mes d’abril. Els
entrenaments són diaris: exercici físic durant la setmana i el cap de
setmana amb la moto. Cada dia, doncs, entreno una hora i mitja o
dues i al cap del dia, amb l’escola i tot, acabo tard i cansat. De
totes maneres, m’ho combino força bé i l’esforç realitzat queda
compensat davant els resultats obtinguts.

Per altra banda, com alcalde pedani de Puigdelfí, m’agradaria destacar els canvis i les
millores que ha tingut la zona. El passat 21 de novembre es van començar les obres de soterrament de les línies elèctriques i de telèfon i les conduccions de gas propà al carrer Països
Catalans, unes obres que, tot i les lògiques molèsties que provoquen, seran una gran millora per a tots nosaltres. A la vegada, cal destacar molts altres serveis que s’han arranjat o fet
de nous: així, s’han construït els vestidors polivalents de les piscines i del poliesportiu, s’ha
remodelat el mobiliari de la sala d’espera del consultori, s’han construït dues pistes de
petanca, s’ha pintat la llar d’avis, s’ha arranjat la barana de la Plaça de l’Esglèsia i, entre
d’altres més, s’han canviat diversos arbres i s’ha renovat la jardineria de tot Puigdelfí per tal
de d’oferir una imatge més renovada.
Estigueu segurs que tots aquests canvis, que fan evolucionar el municipi dia a dia, han estat
possibles gràcies a l’esforç, l’empenta i el treball de tots els que hi vivim.

Telèfon i fax de l’Ajuntament: 977
web: aaguila@perafort.altanettorg

62 50 06

Index

La veritat és que
estic molt content
amb
el
poble,
molts
veïns han seguit la meva trajectòria des de que vaig
començar i, veure que tanta gent que em dóna suport, tant
en el dia a dia de les competicions com en el dia de l’homenatge, anima molt a continuar treballant.

Butlletí d’Informació Municipal
Nº 2/desembre de 2000

Ajuntament de Perafort

Salutació
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Alcalde President:
Joan-Martí Pla i Pla

Consitori
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Ara, allà on vagis portaràs el nom de Perafort arreu. Pot ser una
manera de “promocionar” el poble?

Coordinador:
Joan Ventura i Mateu

Urbanisme
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Perafort és un poble molt tranquil, és per això que m’agrada. També
és per aquesta raó, -diu somrient- que intentaré no promocionar
molt el poble perquè vull que segueixi així de tranquil. La veritat és
que s’hi està molt bé aquí, és ideal per viure-hi i descansar.

Redacció, disseny i maquetació:
Gestión 4

Oci, Cultura i Societat
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Fotografies:
Txema Morera

El tema
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Dipòsit Legal:
T-1057-2000

Programa de Festes de Nadal i Reis
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OCI, CULTURA
I SOCIETAT

CONSISTORI
Padró d’habitants 01.11.00: 680 habitants

Castanyada popular
Estat de les finances a 31.10.00
Pressupost General
O.E.P.
Saldo

143.713.648 Ptes.
640.313 Ptes.
144.353.961 Ptes.

Situació de l’efectiu:
C.T. Suc. Perafort, cte.ct.
C.T. Suc. Perafort, cte. termini
C.T. Suc. Perafort, cte. crèdit
Banc Zaragozano
B.C.L. d’Espanya a Madrid

3.665.967
150.000.000
-23.000.000
13.489.741
198.253

Ptes.
Ptes.
Ptes.
Ptes.
Ptes.

SUMA TOTAL

144.353.961 Ptes.

CASAMENTS
26.08.00 Joaquín López Mora
Natalia Álvarez Póveda
NAIXEMENTS
05.07.00 Biel Martí Garcia
DEFUNCIONS
29.09.00 Juan Manuel Sancho Pérez
15.10.00 Salvador Sendrós Carles
16.11.00 Rosa Labaila Monsec

Il.luminació nadalenca

Perafort i Puigdelfí van celebrar el passat mes d’octubre, la tradicional castanyada de cada any. A la sala de ball de Puigdelfí i a
Perafort, els veïns es van reunir per menjar castanyes, panellets i
boniatos, acompanyat de vi ranci i vi dolç. Les castanyades, tant a
Perafort com a Puigdelfí, organitzades per la Societat Cultural i
Recreativa del municipi.

Cinema per a tothom
A l’estiu, una temporada ja oblidada, el cinema a la fresca va tenir
diferents cites durant els mesos de juliol i agost. Ara, les pel.lícules
ja no són a la fresca, però els cinèfils podran gaudir durant l’hivern
de diferents projeccions que programarà l’Ajuntament. El passat
dissabte, 2 de desembre, a la sala de ball, s’hi va programar la
pel.lícula “La Momia”, gratuïta per a tothom.

La Festa de l’oli
Acords de plens
4

A continuació, detallem alguns dels punts que s’han aprovat
en els diferents plens que ha celebrat l’Ajuntament durant
aquest període.

Ple ordinari de l’1 de setembre de 2000
(…)

6. Proposta per arranjament de camins, any 2000
De conformitat amb el Decret del Consell Comarcal sobre arranjaments i millora de camins municipals, any 2000, s’acorda per unanimitat, demanar subvenció per a l’arranjament del tram comprès
des del casc antic urbà de Perafort (final carrer Nou), fins la cruïlla
amb el camí del Torrent, amb paviment de mescla bituminosa en
calent de 6 cm. de gruix. El pressupost és de 3.475.372 ptes.
7. Pròrroga de la Pòlissa de crèdit
S’acorda per unanimitat, prorrogar per un any més la Pòlissa de
Crèdit que tenim oberta amb Caixa Tarragona, per un import de 23
milions de ptes., amb les condicions EURIBOR i un interès nominal aplicable pel 1er. Període del 4’5%. S’acorda facultar l’Alcade
per a signar els documents escaients.
8. Adjudicació d’Obres i Serveis
El Sr. Alcalde comunica que ja està acabat i en funcionament l’ascensor de la Casa de la Vila.
Diu que el Parc Icolàndia ja està de nou arranjat i manca fer la
inauguració oficial.
Estan a punt d’acabar-se els jardins tocant a l’antic escorxador.

S’han començat les negociacions per a comprar dos solars a
Puigdelfí i la casa l’Alfonsa a Perafort.
Estan instal•lats els parcs infantils de Perafort i Puigdelfí.
Informa d’una reunió amb veïns del carrer Vallespinosa, per a crear
una comissió de seguiment de la proliferació de mosques.
A través de la Casa BETTA CONSULTOR, s’han iniciat els tràmits
per a contractar una Directora per a la guarderia i dues educadores, d’acord amb la normativa exigida per Ensenyament.
A últims del mes d’agost, a mitja nit, hi hagué un incident a causa
d’una forta mala olor procedent d’alguna factoria de les rodalies.
Més de 30 trucades de veïns de Puigdelfí van alertar a Protecció
Civil, que al cap de pocs minuts va desplaçar fins a Puigdelfí el
Delegat Territorial de Govern de la Generalitat i el Director de
Repsol Química, SA. Fins ara no tenim constància escrita de qui i
com es va produir l’incident.

El dissabte 9 de desembre, Perafort va celebrar la Festa de l’oli per
tal de donar la benvinguda a l’oli nou. Així, l’Ajuntament va organitzar un esmorzar popular per a tots els veïns, al casal de Perafort,
amb botifarra,cansalada, pa torrat i, naturalment, litres de l’oli nou.
Aquesta benvinguda a l’oli nou va ser possible gràcies al donatiu
d’Olis Tarragonès d’Anton Roig.
El naixement il.luminat resta aquests dies de Nadal a l’esglèsia de Perafort

Des del divendres 1 de desembre, Perafort i Puigdelfí ja anuncien
les festes nadalenques amb la il•luminació pròpia d’aquests dies i
que ha estat col•locada pels diversos carrers del municipi.
En el Ple de l’Ajuntament de l’1 de setembre, l’Alcalde va comentar que seria necesari anar millorant cada any l’enllumenat de
Nadal i va proposar fer un comanda pel mateix import de l’any passat, 2 milions de pessetes, i amb llums de baix consum. La proposta fou aprovada per unanimitat.

9. Bases per ajuts al transport escolar i llibres, durant el curs
2000-2001
Prèvia deliberació al respecte, són aprovades les següents bases:
Ajuts per a transport escolar
Bases que regeixen l’atorgament d’ajuts per a transport escolar
durant el curs 2000/2001
1. Beques de transport escolar dels estudiants que estan cursant 5è.
FP, Batxillerat, Cicles formatius, COU i Universitaris (Diplomatures
i Llicenciatures).
Mòdul nº1.-Desplaçament a Reus, Tarragona, Valls, El Turó,
Constantí, etc, Beca de 30.000 ptes.
Mòdul nº2.-Desplaçament a Tortosa, Móra d’Ebre, Vilanova, Lleida,
Barcelona, etc, Beca de 84.800 ptes.
2. Beneficiaris: Tots els escolars empadronats al municipi que cursin nivells acadèmics superiors a l’Ensenyança Primària, a
l’Ensenyança Secundària Obligatòria (E.S.O.) i primer de batxillerat.

desembre 2000
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Homenatge a la gent gran

Cada any es realitza el procés de producció i
envasament de l’oli nou que, gràcies a Olis
Tarragonès podem degustar en l’esmorzar popular a Perafort

La gent gran de Perafort i Puigdelfí té una cita cada Nadal: l’excursió i el dinar de germanor. L’Ajuntament va organitzar el dissabte 16
de desembre una excursió a Montserrat, on s’hi va celebrar una
missa i, a continuació es va anar a dinar a Esparreguera.
Després de l’àpat, es va tornar a Puigdelfí per veure l’obra de teatre
que va representar la companyia Cicuta. Finalment, es va obsequiar a cada jubilat amb un lot de Nadal i aquells que no van poder
venir a l’excursió, l’Ajuntament els va portar personalment el lot a
casa.

desembre 2000

CONSISTORI

URBANISME
Millorem amb obres
Perafort i Puigdelfí

La casa del metge serà
una biblioteca

La casa del mestre
forma part de les reestructuracions que ha
fet l’ajuntament per
adequar millor els
serveis que ofereix als
ciutadans

Les obres de soterrament per les conduccions del gas està previst que s’acabin a finals del 2001
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El passat 21 de novembre es van començar les obres de soterrament de les línies elèctriques i de telèfon i les conduccions de gas
propà a Perafort i Puigdelfí. Així, van iniciar-se al carrer Països
Catalans de Puigdelfí i, al mateix temps a Perafort, per les rases on
estaran ubicats els dipòsits, per acondicionar els terrenys per la ubicació dels tancs de gas. Com ja va comunicar l’Ajuntament, el
retard de l’inici de les obres fou per la manca de signatura dels diferents convenis de les empreses involucrades en el projecte:
Telefónica, Enher i Repsol Gas. Finalment, el diferencial de pressupost amb l’empresa LUBASA fou aprovat per unanimitat en el passat ple, celebrat el dia 10 de novembre de 2000.

L’Ajuntament ja ha iniciat les obres de remodelació de la antiga
casa del metge per convertir-la en una biblioteca i altres usos. Com
sabeu la casa té dos plantes: a la part de baix s’hi ubicaria la biblioteca, els serveis i una sala amb sis ordinadors per impartir classes
d’informàtica i, a la planta de dalt, 3 despatxos o aules lliures per
fer activitats diverses.
Es preveu que es podrà començar a disposar de la infraestructura a
partir del primer trimestre del 2001. D’aquesta manera, tal i com
també es va fer amb la casa del mestre que es va convertir en taller
de manualitats i de puntes de coixí, l’Ajuntament pretén, amb
aquestes reestructuracions, donar un bon ús als diferents espais i
oferir més serveis als ciutadans del municipi.

A fi i efecte de comunicar aquest fet, l’Ajuntament va distribuir per
les bústies una nota informativa comunicant als ciutadans l’inici de
les obres. Unes obres que serviran per solucionar un greu problema i millorar el nivell i la qualitat de vida de tots els que hi vivim.

Ajuts per a llibres escolars durant el curs 2000-2001
Bases que regeixen l’atorgament d’ajuts per a llibres escolars
2000/2001
Beques per l’adquisició de llibres escoalrs dels estudiants que estan
cursant Educació Infantil, Educació Primària, ESO, 5è. FP,
Batxillerat, Cicles formatius, COU i Superiors Essent els mòduls
becats els següents:
Mòdul nº1.-Educació infantil (llar d’infants i P-3, P-4
i P-5), 5.000 ptes.
Mòdul nº2.-Educació Primària, 7.500 ptes.
Mòdul nº3.-ESO, 5è. FP, Batxillerat, Cicles formatius grau mitjà i
superior i COU, 15.000 ptes.
Mòdul nº4.- Universitaris
(Diplomatura i Llicenciatura) 27.500 ptes.
Quedant exclosos qualsevol altres tipus d’estudis.
2. Beneficiaris: Tots els escolars empadronats al municipi.
3.Interpretació: L’Ajuntament es reserva el dret de requerir qualsevol tipus de dades que consideri oportunes i necessàries per a la
possible concessió de l’ajut per adquisició de llibres escolars i discrecionalment atorgar-la o denegar-la.
4. Documentació a presentar:
a) Instància sol.licitant acollir-se a l’ajuda.
b) Justificant de matrícula i certificat d’assistència a les classes.
c) Factura o certificat del centre on fiqui l’adquisició de llibres.
d) El número del compte on s’ha de fer la transferència bancària.
L’incompliment de qualsevol requisit establert a les bases del punt
4, suposarà la pèrdua automàtica de l’ajuda atorgada.
5. Les beques atorgades seran lliurades durant el mes de març de
2001.
6. El termini per a presentar sol.licituds, serà el dia 31 de gener de
2001.
(…)

D’aquesta manera, a part del soterrament de les conduccions de
gas propà, s’instal•larà la xarxa elèctrica, l’enllumentat públic, les
escomeses dels veïns i les línies de telèfon. Es col.locaran 4 tubs
provisionals per a futures instal.lacions -per exemple, la del
cable…- i es canviarà tota la xarxa d’aigua feta de fibrociment per
polietilè per poder tenir una bomba de pressió per tot el municipi.
L’empresa Lubasa executa les obres de subcontractació, Bosir S.A
s’encarrega del tema elèctric i Codigas s’ocupa de la instal•lació
del gas. El cost de les obres rondarà els 270 milions de pessetes i
està previst que acabin a finals del 2001 o durant el primer trimestre del 2002.

3. Interpretació: L’Ajuntament es reserva el dret de requerir qualsevol tipus de dades que consideri oportunes i necessàries per a la
possible concessió de l’ajut per transport escolar i discrecionalment atorgar-la o denegar-la.
4. Documentació a presentar:
a) Instància sol.licitant acollir-se a l’ajuda.
b) Justificant de matrícula i certificat d’assistència a les classes.
c) El número del compte on s’ha de fer la transferència bancària.
L’incompliment de qualsevol requisit establert a les bases del punt
núm. 4, suposarà la pèrdua automàtica de l’ajuda atorgada.
5. Les beques atorgades seran lliurades durant el mes de març de
2001.
6. El termini per a presentar sol.licituds, serà el dia 31 de gener de
2001.

Ple extraordinari del 10 de novembre de 2000

La casa del metge es convertirà en biblioteca i tindrà una sala amb sis ordinadors i tres aules lliures per activitats diverses

desembre 2000

3. Ingressos i despeses
(...)
Seguidament s’aprova la petició de Vicenç Orts S.L. d’actualització
del servei de recollida d’escornbraries, que passa de 1.144.150
ptes. a 1.402.439 ptes./l’any.

També s’aprova una subvenció de 350.000 ptes., pel Sr. Joan Olivé
per arranjament del circuit per a pràctiques de moto del seu fill.
A continuació, s’aprova una Moció de Unió de Pagesos, sobre el
Gasóleo agrícola, i trametre’l al govern de l’Estat.
(…)

5. Subvenció per arranjament de façanes
Prèvia deliberació al respecte, s’acorda per unanimitat, la modificació de les subvencions per arranjament de façanes que, a partir
del 2001, quedaran regulades de la següent manera:
Arranjament de façanes:
MÒDUL “A”: Pintar
1.190 ptes/m2
MÒDUL “B”: Arrebossar i pintar
3.610 ptes/rn2
MÒDUL “B”: Repicar, arrebossar i pintar
4.850 ptes/m2
La subvenció consistirà en una quantitat que suposarà el 50% de
l’import dels treballs, si es tracta de façanes.
Tancament provisional de parcel.les urbanes:
MÒDUL “A”: Obra arrebossada,
sense pintar i porta
MÒDUL “B”: Pintar

17.883 ptes/m2
1.190 ptes/m2

La subvenció consistirà en una quantitat que suposarà el 20% de
l’import dels treballs, si es tracta de tancament de parcel.les urbanes.
1.-La present normativa començarà a regir a partir del dia 01-012001.
2.- L’Ajuntament, establirà un fons de 4.000.000 ptes. per a subvencionar les façanes i el tancament de parcel.les, en els casos que
la paret doni directament a la via pública.
(...)

6.- Modificació d’ordenances fiscals per al 2001
Prèvia deliberació al respecte, i vistos els informes favorables dels
tècnics municipals, s’ aproven per unanimitat la modificació i
implantació de les següents ordenances per a l’exercici de 2001.
Modificació dels Preus Públics:
Preus de la piscina durant la temporada 2.001
- Empadronats abonaments temporada
3.000.- ptes.
- No empadronats abonament temporada
10.000.- ptes.
- Veïns residents no empadronats i
contribuents abonament de temporada
4.000.- ptes.
- Cases amb més de dos socis, els dos primers a
3.000.- ptes.
i els següents a
1500.-ptes/cadascú
- Empadronats, abonament mensual
2.500.- ptes.
- No empadronats, abonament mensual
7.500.-ptes.
- Veïns no empadronats i contribuents,
abonaments mensual
3.500.- ptes.
- Forasters entrades per un dia
1.000.- ptes.
- Entrades per un dia empadronats
300.- ptes
-Es donaran tres entrades gratuïtes per cada abonament de temporada a cada empadronat i contribuent.
- Els empadronats i contribuents tindran dret a retirar entrades de
dilluns a divendres, a l’ajuntament, al preu de 300 ptes.
* El preu de les entrades al públic tindran un cost de 1.000.-ptes.
diàries que es podran retirar a la mateixa piscina.
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CONSISTORI
Modificació de l’impost sobre I’l.A.E.
Coeficient municipal (igual que l’any 2000)

CONSISTORI
1,4

Índex de situació. Categoria Primera
1,5
Carrer Nou, Sant Pere, Joan Fuster, Av. Catalunya i Solans de
Perafort i carrer Nou, Av. Països Catalans i Major de Puigdelfí.
Categoria Segona
Resta de carrers de Perafort i Puigdelfí

1,4

Categoria Tercera
Disseminat i Empreses Petroquímiques

1,3

Ordenança de nova implantació
Plus Vàlua
Els quadres de percentatges per a determinar l’increment de valor,
seran el següents:
Població de dret
Períodes
d’1 fins a 5 anys (% anual) Màx.
de fins a 10 anys Màx.
de fins a 15 anys Màx.
de fins a 20 anys Màx.

Fins a 50.000 hab.
3,1
2,8
2,7
2,7

6
Tant les modificacions de l’I.A.E., el Preu Públic per utilització de
piscines municipals i la implantació de Plus Vàlua, començaran a
regir al dia següent a la seva publicació en el B.O.P. (…)

7.- Actualització de preus per a les obres d’enllumenat públics,
telefonia, baixa tensió i gas canalitzat.
A conseqüència de l’escrit de l’empresa LUBASA, adjudicatòria de
les obres d’enllumenat públic, telefonia, baixa tensió i gas canalitzat, en què demana una actualització de preus de contracte equivalent a un 11’93%, degut a la paralització de les obres en 14
mesos. Davant d’aquesta sol.licitud l’Ajuntament, va endegar les
consultes als Serveis Tècnics i Jurídics de la Diputació. L’informe,
diu que l’augment de costos l’ha de redactar el Director de les
obres Sr. Boronat, i, en cas de rescindir el contracte, l’empresa té
dret a rebre una compensació del 6% sobre el cost d’execució del
projecte. En I’informe del Sr. Boronat de 30-10-2000, diu que l’augment per ell calculat, puja a un 12’16%. També fa menció que la
suspensió temporal del contracte, la va concedir l’Ajuntament en
data 6-7-1999, a petició del contractista, però per causes no imputables a ells.
Com a conclusió al problema comentat, l’Alcalde proposa l’aprovació de la compensació sol.licitada per l’empresa. El cap del grup
de CiU. Sr. Solé diu que no hi està d’acord perquè no s’han portat
bé els tràmits. L’Alcalde li contesta que, en el seu moment no s’havia d’haver adjudicat aquesta obra donat que no hi havia els
Convenis signats amb Repsol Gas, Telefònica i ENHER, empreses
que han de subministrar els materials, en el cas de Repsol Gas i
TeIefónica i ENHER que ha de fer els projcctes deis materials i el
circuit de la xarxa. Després del conesponent intercanvi d’opinions,
l’Alcalde demana la votació de la proposta presentada per l’empresa LUBASA d’un augment del 11’93% que és aprovada amb el
vot favorable de tots els membres de la Corporació, assistents en
aquest Ple.

9.- Instal•lació de comptadors d’aigua a les façanes
A proposta del Sr. Alcalde, indica que seria el moment oportú per
aprovar la instal·lació dels comptadors del subministrament d’aigua
potable que encara queden en l’interior dels habitatges, per a
col·locar-los a l’exterior de les façanes abans o en el decurs de les
obres dels carrers.(...)
10. L’aprovació de la liquidació del pressupost general de l’exercici de 1999
(…)
Resum del Compte General del Pressupost Ordinari:
PRIMER
Recaptació líquida
Pendent de cobrament

494.254.346 ptes.
310.001 ptes

SEGON
Despeses líquides
280.584.028 ptes.
Pendent de pagament
15.313.981 ptes.
de la comparació d’ingressos i pagament líquids, resulta un superàvit
el 31-12-99 de
213.670.319 ptes
El compte General, conté tota la documentació exigida en el Nou
Pla comptable.
Respecte del COMPTE D’ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI, el
resum és el següent:
- Actiu patrimonial a l’inici de l’exercici
314.516.433 ptes.
- Altres durant l’exercici
93.707.386 ptes.
- Suma
408.223.819 ptes.
- Baixes durant l’exercici
0 ptes.
La diferència entre els dos apartats dóna un ACTIU PATRIMONIAL
EN TANCAR L’EXERCICI DE 408.223.819 pessetes.
El Sr. President anuncia que es procedeix a la votació per aprovar
dits comptes, i no havent-hi cap objecció en contra, són aprovats
per unanimitat.

11.- Fax d’Unió de Pagesos sobre els incidents de les forces d’ordre públic contra el Sr. Alcalde del Morell
Proposta de moció sobre la càrrega policial contra la Unió de
Pagesos de Catalunya a Tarragona. Davant els fets ocorreguts, el
proppassat dia 29 de setembre, davant les instal.lacions de la
Companyia Logística d’Hidrocarburs (CLH) a Tarragona, en què la
Po l i c i a N a c i o n a l va c a r r e g a r i n j u s t i f i c a d a m e n t i desproporcionadament contra el pagesos convocats per la Unió de
Pagesos a Catalunya a manifestar-se contra l’encariment del preu
del gas-oil. En els esmentats fets també es van detenir per la policia
tres pagesos, dos d’ells dirigents del sindicat, Pere Guinovart i Joan
Salvador Vernet.
Davant del fet que la Unió de Pagesos de Catalunya havia pactat
amb el Subdelegat del Govem de I’Estat a Tarragona, Sr. Raúl
Navarro, els serveis mínims durant la manifestació, i que unilateralment aquest Subdelegat va trencar, ordenant la càrrega contra un
grup reduït de pagesos que estaven en una actitut pacífica.
El Ple de I’Ajuntament de PERAFORT acorda:
1er. - Demanar la dimissió del Subdelegat del Govem a Tarragona,
ja que la seva actuació ha posat de manifest actituds d’altres temps
que haurien d’estar erradicades avui en la nostra societat democràtica i de Dret.
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2on- Notificar l’adopció d’aquest acord a la subdelegació del
Govem a Tarragona, Plaça Imperial, 3 i a la Unió de Pagesos de
Catalunya a l’Av. Paisos Catalans, 25 de Reus 43002.

12- Equipament i serveis
Seguidament, l’Alcalde, dóna compte de les adjudicacions d’obres
i serveis següents:
TANCA CAMP DE FUTBOL DE PERAFORT adjudicada
per
4.268.018-ptes. a Cons. Ind. i Civiles, S.L.; IL•LUMINACIÓ CAMP
DE FUTBOL adjudicada per 4.628.400-ptes. a Instal. Olivé, S.C.P.;
REC CAMP DE FUTBOL adjudicada per 2.688.880-ptes. a Instal.
Olivé, S.C.P.; COMPRA DE FURGONETA NOVA. NISSAN MODEL
VANETTE E. per 1.979.000 ptes. a ROALVAR, SA.; ROTULACIÓ DE
CARRERS i NÚMEROS A LES VIVENDES pel Srs. Agustí Aguilà a
Perafort i José Antº. García a Puigdelfí.
Informa l’Alcalde, que està presentat al Dep. d’Ensenyament, un
avantprojecte per a construir en l’actual ubicació de la Guarderia,
un Centre d’Educació Infantil de primer cicle, per a 45 places. El
projecte definitiu serà aprovat en el seu moment per la Corporació
Municipal.

L’import de l’avantprojecte és de 32 milions de pessetes.
També informa dels següents temes:
• S’han començat a posar recs automàtics a diferents jardins.
• Aprofitant una oferta per a fer Cinema en campanya de tardor, es
va acceptar un bloc de pel.lícules per a Perafort i Puigdelfí.
(…)

Bústia de suggeriments
Per tal que tothom qui ho vulgui pugui expressar les seves
inquietuds o idees, “Viure a Perafort i Puigdelfí” ha obert un
bústia de suggeriments a la que us podreu adreçar quan ho cregueu pertinent.
Podeu deixar els vostres escrits a la secretaria de l’Ajuntament.

L’Escola Bressol, una Escola Activa
Aquest setembre, l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí junt amb els
professionals de l’Escola Bressol, hem iniciat un nou projecte educatiu basat en els principis de I’ESCOLA ACTIVA.
Volem que els nens i nenes aprenguin de la millor manera possible, donant preferència a l’observació directa, a l’educació en les
tècniques d’aprenentatge manual i a l’experimentació. El nostre
objectiu és que pares i mestres fem de I’educació una tasca comuna on la comunicació sigui la base d’aquest procés d’ensenyamentaprenentatge.
No volem treballar sols, junts podem potenciar els valors que es
treballen diàriament a l’escola, com són el respecte, la tolerància i
saber compartir. Són importants els continguts pròpiament curriculars, però encara ho és més formar als nostres alumnes com a futurs
ciutadants i ciutadanes capaços de transrnetre aquests valors a les
noves generacions i col.laborar a fer d’aquest rnón, un món just,
solidari i lliure.
Hem de ser conscients que, en aquestes edats primerenques, els
nens i nenes són grans observadors i imitadors de l’entorn, i per
tant, hem de poder donar el model més adient, sabent que en un
futur inmediat seran, en bona part, el reflexe de la nostra manera
de fer i de ser.
Així, doncs, pensem que la nostra tasca ha de ser la d’impartir un
aprenentatge per a la vida i fer-ho de manera conjunta: família i
escola.
Equip psicopedagògic de l’Escola Bressol
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Els nens i nenes de
l’Escola Bressol han
il•lustrat el díptic
informatiu que ha
editat l’escola
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CONSISTORI
Modificació de l’impost sobre I’l.A.E.
Coeficient municipal (igual que l’any 2000)

CONSISTORI
1,4

Índex de situació. Categoria Primera
1,5
Carrer Nou, Sant Pere, Joan Fuster, Av. Catalunya i Solans de
Perafort i carrer Nou, Av. Països Catalans i Major de Puigdelfí.
Categoria Segona
Resta de carrers de Perafort i Puigdelfí

1,4

Categoria Tercera
Disseminat i Empreses Petroquímiques

1,3

Ordenança de nova implantació
Plus Vàlua
Els quadres de percentatges per a determinar l’increment de valor,
seran el següents:
Població de dret
Períodes
d’1 fins a 5 anys (% anual) Màx.
de fins a 10 anys Màx.
de fins a 15 anys Màx.
de fins a 20 anys Màx.

Fins a 50.000 hab.
3,1
2,8
2,7
2,7

6
Tant les modificacions de l’I.A.E., el Preu Públic per utilització de
piscines municipals i la implantació de Plus Vàlua, començaran a
regir al dia següent a la seva publicació en el B.O.P. (…)

7.- Actualització de preus per a les obres d’enllumenat públics,
telefonia, baixa tensió i gas canalitzat.
A conseqüència de l’escrit de l’empresa LUBASA, adjudicatòria de
les obres d’enllumenat públic, telefonia, baixa tensió i gas canalitzat, en què demana una actualització de preus de contracte equivalent a un 11’93%, degut a la paralització de les obres en 14
mesos. Davant d’aquesta sol.licitud l’Ajuntament, va endegar les
consultes als Serveis Tècnics i Jurídics de la Diputació. L’informe,
diu que l’augment de costos l’ha de redactar el Director de les
obres Sr. Boronat, i, en cas de rescindir el contracte, l’empresa té
dret a rebre una compensació del 6% sobre el cost d’execució del
projecte. En I’informe del Sr. Boronat de 30-10-2000, diu que l’augment per ell calculat, puja a un 12’16%. També fa menció que la
suspensió temporal del contracte, la va concedir l’Ajuntament en
data 6-7-1999, a petició del contractista, però per causes no imputables a ells.
Com a conclusió al problema comentat, l’Alcalde proposa l’aprovació de la compensació sol.licitada per l’empresa. El cap del grup
de CiU. Sr. Solé diu que no hi està d’acord perquè no s’han portat
bé els tràmits. L’Alcalde li contesta que, en el seu moment no s’havia d’haver adjudicat aquesta obra donat que no hi havia els
Convenis signats amb Repsol Gas, Telefònica i ENHER, empreses
que han de subministrar els materials, en el cas de Repsol Gas i
TeIefónica i ENHER que ha de fer els projcctes deis materials i el
circuit de la xarxa. Després del conesponent intercanvi d’opinions,
l’Alcalde demana la votació de la proposta presentada per l’empresa LUBASA d’un augment del 11’93% que és aprovada amb el
vot favorable de tots els membres de la Corporació, assistents en
aquest Ple.

9.- Instal•lació de comptadors d’aigua a les façanes
A proposta del Sr. Alcalde, indica que seria el moment oportú per
aprovar la instal·lació dels comptadors del subministrament d’aigua
potable que encara queden en l’interior dels habitatges, per a
col·locar-los a l’exterior de les façanes abans o en el decurs de les
obres dels carrers.(...)
10. L’aprovació de la liquidació del pressupost general de l’exercici de 1999
(…)
Resum del Compte General del Pressupost Ordinari:
PRIMER
Recaptació líquida
Pendent de cobrament

494.254.346 ptes.
310.001 ptes

SEGON
Despeses líquides
280.584.028 ptes.
Pendent de pagament
15.313.981 ptes.
de la comparació d’ingressos i pagament líquids, resulta un superàvit
el 31-12-99 de
213.670.319 ptes
El compte General, conté tota la documentació exigida en el Nou
Pla comptable.
Respecte del COMPTE D’ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI, el
resum és el següent:
- Actiu patrimonial a l’inici de l’exercici
314.516.433 ptes.
- Altres durant l’exercici
93.707.386 ptes.
- Suma
408.223.819 ptes.
- Baixes durant l’exercici
0 ptes.
La diferència entre els dos apartats dóna un ACTIU PATRIMONIAL
EN TANCAR L’EXERCICI DE 408.223.819 pessetes.
El Sr. President anuncia que es procedeix a la votació per aprovar
dits comptes, i no havent-hi cap objecció en contra, són aprovats
per unanimitat.

11.- Fax d’Unió de Pagesos sobre els incidents de les forces d’ordre públic contra el Sr. Alcalde del Morell
Proposta de moció sobre la càrrega policial contra la Unió de
Pagesos de Catalunya a Tarragona. Davant els fets ocorreguts, el
proppassat dia 29 de setembre, davant les instal.lacions de la
Companyia Logística d’Hidrocarburs (CLH) a Tarragona, en què la
Po l i c i a N a c i o n a l va c a r r e g a r i n j u s t i f i c a d a m e n t i desproporcionadament contra el pagesos convocats per la Unió de
Pagesos a Catalunya a manifestar-se contra l’encariment del preu
del gas-oil. En els esmentats fets també es van detenir per la policia
tres pagesos, dos d’ells dirigents del sindicat, Pere Guinovart i Joan
Salvador Vernet.
Davant del fet que la Unió de Pagesos de Catalunya havia pactat
amb el Subdelegat del Govem de I’Estat a Tarragona, Sr. Raúl
Navarro, els serveis mínims durant la manifestació, i que unilateralment aquest Subdelegat va trencar, ordenant la càrrega contra un
grup reduït de pagesos que estaven en una actitut pacífica.
El Ple de I’Ajuntament de PERAFORT acorda:
1er. - Demanar la dimissió del Subdelegat del Govem a Tarragona,
ja que la seva actuació ha posat de manifest actituds d’altres temps
que haurien d’estar erradicades avui en la nostra societat democràtica i de Dret.
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2on- Notificar l’adopció d’aquest acord a la subdelegació del
Govem a Tarragona, Plaça Imperial, 3 i a la Unió de Pagesos de
Catalunya a l’Av. Paisos Catalans, 25 de Reus 43002.

12- Equipament i serveis
Seguidament, l’Alcalde, dóna compte de les adjudicacions d’obres
i serveis següents:
TANCA CAMP DE FUTBOL DE PERAFORT adjudicada
per
4.268.018-ptes. a Cons. Ind. i Civiles, S.L.; IL•LUMINACIÓ CAMP
DE FUTBOL adjudicada per 4.628.400-ptes. a Instal. Olivé, S.C.P.;
REC CAMP DE FUTBOL adjudicada per 2.688.880-ptes. a Instal.
Olivé, S.C.P.; COMPRA DE FURGONETA NOVA. NISSAN MODEL
VANETTE E. per 1.979.000 ptes. a ROALVAR, SA.; ROTULACIÓ DE
CARRERS i NÚMEROS A LES VIVENDES pel Srs. Agustí Aguilà a
Perafort i José Antº. García a Puigdelfí.
Informa l’Alcalde, que està presentat al Dep. d’Ensenyament, un
avantprojecte per a construir en l’actual ubicació de la Guarderia,
un Centre d’Educació Infantil de primer cicle, per a 45 places. El
projecte definitiu serà aprovat en el seu moment per la Corporació
Municipal.

L’import de l’avantprojecte és de 32 milions de pessetes.
També informa dels següents temes:
• S’han començat a posar recs automàtics a diferents jardins.
• Aprofitant una oferta per a fer Cinema en campanya de tardor, es
va acceptar un bloc de pel.lícules per a Perafort i Puigdelfí.
(…)

Bústia de suggeriments
Per tal que tothom qui ho vulgui pugui expressar les seves
inquietuds o idees, “Viure a Perafort i Puigdelfí” ha obert un
bústia de suggeriments a la que us podreu adreçar quan ho cregueu pertinent.
Podeu deixar els vostres escrits a la secretaria de l’Ajuntament.

L’Escola Bressol, una Escola Activa
Aquest setembre, l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí junt amb els
professionals de l’Escola Bressol, hem iniciat un nou projecte educatiu basat en els principis de I’ESCOLA ACTIVA.
Volem que els nens i nenes aprenguin de la millor manera possible, donant preferència a l’observació directa, a l’educació en les
tècniques d’aprenentatge manual i a l’experimentació. El nostre
objectiu és que pares i mestres fem de I’educació una tasca comuna on la comunicació sigui la base d’aquest procés d’ensenyamentaprenentatge.
No volem treballar sols, junts podem potenciar els valors que es
treballen diàriament a l’escola, com són el respecte, la tolerància i
saber compartir. Són importants els continguts pròpiament curriculars, però encara ho és més formar als nostres alumnes com a futurs
ciutadants i ciutadanes capaços de transrnetre aquests valors a les
noves generacions i col.laborar a fer d’aquest rnón, un món just,
solidari i lliure.
Hem de ser conscients que, en aquestes edats primerenques, els
nens i nenes són grans observadors i imitadors de l’entorn, i per
tant, hem de poder donar el model més adient, sabent que en un
futur inmediat seran, en bona part, el reflexe de la nostra manera
de fer i de ser.
Així, doncs, pensem que la nostra tasca ha de ser la d’impartir un
aprenentatge per a la vida i fer-ho de manera conjunta: família i
escola.
Equip psicopedagògic de l’Escola Bressol

P

E

R

A

F

O

R

T

Els nens i nenes de
l’Escola Bressol han
il•lustrat el díptic
informatiu que ha
editat l’escola
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CONSISTORI

URBANISME
Millorem amb obres
Perafort i Puigdelfí

La casa del metge serà
una biblioteca

La casa del mestre
forma part de les reestructuracions que ha
fet l’ajuntament per
adequar millor els
serveis que ofereix als
ciutadans

Les obres de soterrament per les conduccions del gas està previst que s’acabin a finals del 2001

8
El passat 21 de novembre es van començar les obres de soterrament de les línies elèctriques i de telèfon i les conduccions de gas
propà a Perafort i Puigdelfí. Així, van iniciar-se al carrer Països
Catalans de Puigdelfí i, al mateix temps a Perafort, per les rases on
estaran ubicats els dipòsits, per acondicionar els terrenys per la ubicació dels tancs de gas. Com ja va comunicar l’Ajuntament, el
retard de l’inici de les obres fou per la manca de signatura dels diferents convenis de les empreses involucrades en el projecte:
Telefónica, Enher i Repsol Gas. Finalment, el diferencial de pressupost amb l’empresa LUBASA fou aprovat per unanimitat en el passat ple, celebrat el dia 10 de novembre de 2000.

L’Ajuntament ja ha iniciat les obres de remodelació de la antiga
casa del metge per convertir-la en una biblioteca i altres usos. Com
sabeu la casa té dos plantes: a la part de baix s’hi ubicaria la biblioteca, els serveis i una sala amb sis ordinadors per impartir classes
d’informàtica i, a la planta de dalt, 3 despatxos o aules lliures per
fer activitats diverses.
Es preveu que es podrà començar a disposar de la infraestructura a
partir del primer trimestre del 2001. D’aquesta manera, tal i com
també es va fer amb la casa del mestre que es va convertir en taller
de manualitats i de puntes de coixí, l’Ajuntament pretén, amb
aquestes reestructuracions, donar un bon ús als diferents espais i
oferir més serveis als ciutadans del municipi.

A fi i efecte de comunicar aquest fet, l’Ajuntament va distribuir per
les bústies una nota informativa comunicant als ciutadans l’inici de
les obres. Unes obres que serviran per solucionar un greu problema i millorar el nivell i la qualitat de vida de tots els que hi vivim.

Ajuts per a llibres escolars durant el curs 2000-2001
Bases que regeixen l’atorgament d’ajuts per a llibres escolars
2000/2001
Beques per l’adquisició de llibres escoalrs dels estudiants que estan
cursant Educació Infantil, Educació Primària, ESO, 5è. FP,
Batxillerat, Cicles formatius, COU i Superiors Essent els mòduls
becats els següents:
Mòdul nº1.-Educació infantil (llar d’infants i P-3, P-4
i P-5), 5.000 ptes.
Mòdul nº2.-Educació Primària, 7.500 ptes.
Mòdul nº3.-ESO, 5è. FP, Batxillerat, Cicles formatius grau mitjà i
superior i COU, 15.000 ptes.
Mòdul nº4.- Universitaris
(Diplomatura i Llicenciatura) 27.500 ptes.
Quedant exclosos qualsevol altres tipus d’estudis.
2. Beneficiaris: Tots els escolars empadronats al municipi.
3.Interpretació: L’Ajuntament es reserva el dret de requerir qualsevol tipus de dades que consideri oportunes i necessàries per a la
possible concessió de l’ajut per adquisició de llibres escolars i discrecionalment atorgar-la o denegar-la.
4. Documentació a presentar:
a) Instància sol.licitant acollir-se a l’ajuda.
b) Justificant de matrícula i certificat d’assistència a les classes.
c) Factura o certificat del centre on fiqui l’adquisició de llibres.
d) El número del compte on s’ha de fer la transferència bancària.
L’incompliment de qualsevol requisit establert a les bases del punt
4, suposarà la pèrdua automàtica de l’ajuda atorgada.
5. Les beques atorgades seran lliurades durant el mes de març de
2001.
6. El termini per a presentar sol.licituds, serà el dia 31 de gener de
2001.
(…)

D’aquesta manera, a part del soterrament de les conduccions de
gas propà, s’instal•larà la xarxa elèctrica, l’enllumentat públic, les
escomeses dels veïns i les línies de telèfon. Es col.locaran 4 tubs
provisionals per a futures instal.lacions -per exemple, la del
cable…- i es canviarà tota la xarxa d’aigua feta de fibrociment per
polietilè per poder tenir una bomba de pressió per tot el municipi.
L’empresa Lubasa executa les obres de subcontractació, Bosir S.A
s’encarrega del tema elèctric i Codigas s’ocupa de la instal•lació
del gas. El cost de les obres rondarà els 270 milions de pessetes i
està previst que acabin a finals del 2001 o durant el primer trimestre del 2002.

3. Interpretació: L’Ajuntament es reserva el dret de requerir qualsevol tipus de dades que consideri oportunes i necessàries per a la
possible concessió de l’ajut per transport escolar i discrecionalment atorgar-la o denegar-la.
4. Documentació a presentar:
a) Instància sol.licitant acollir-se a l’ajuda.
b) Justificant de matrícula i certificat d’assistència a les classes.
c) El número del compte on s’ha de fer la transferència bancària.
L’incompliment de qualsevol requisit establert a les bases del punt
núm. 4, suposarà la pèrdua automàtica de l’ajuda atorgada.
5. Les beques atorgades seran lliurades durant el mes de març de
2001.
6. El termini per a presentar sol.licituds, serà el dia 31 de gener de
2001.

Ple extraordinari del 10 de novembre de 2000

La casa del metge es convertirà en biblioteca i tindrà una sala amb sis ordinadors i tres aules lliures per activitats diverses
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3. Ingressos i despeses
(...)
Seguidament s’aprova la petició de Vicenç Orts S.L. d’actualització
del servei de recollida d’escornbraries, que passa de 1.144.150
ptes. a 1.402.439 ptes./l’any.

També s’aprova una subvenció de 350.000 ptes., pel Sr. Joan Olivé
per arranjament del circuit per a pràctiques de moto del seu fill.
A continuació, s’aprova una Moció de Unió de Pagesos, sobre el
Gasóleo agrícola, i trametre’l al govern de l’Estat.
(…)

5. Subvenció per arranjament de façanes
Prèvia deliberació al respecte, s’acorda per unanimitat, la modificació de les subvencions per arranjament de façanes que, a partir
del 2001, quedaran regulades de la següent manera:
Arranjament de façanes:
MÒDUL “A”: Pintar
1.190 ptes/m2
MÒDUL “B”: Arrebossar i pintar
3.610 ptes/rn2
MÒDUL “B”: Repicar, arrebossar i pintar
4.850 ptes/m2
La subvenció consistirà en una quantitat que suposarà el 50% de
l’import dels treballs, si es tracta de façanes.
Tancament provisional de parcel.les urbanes:
MÒDUL “A”: Obra arrebossada,
sense pintar i porta
MÒDUL “B”: Pintar

17.883 ptes/m2
1.190 ptes/m2

La subvenció consistirà en una quantitat que suposarà el 20% de
l’import dels treballs, si es tracta de tancament de parcel.les urbanes.
1.-La present normativa començarà a regir a partir del dia 01-012001.
2.- L’Ajuntament, establirà un fons de 4.000.000 ptes. per a subvencionar les façanes i el tancament de parcel.les, en els casos que
la paret doni directament a la via pública.
(...)

6.- Modificació d’ordenances fiscals per al 2001
Prèvia deliberació al respecte, i vistos els informes favorables dels
tècnics municipals, s’ aproven per unanimitat la modificació i
implantació de les següents ordenances per a l’exercici de 2001.
Modificació dels Preus Públics:
Preus de la piscina durant la temporada 2.001
- Empadronats abonaments temporada
3.000.- ptes.
- No empadronats abonament temporada
10.000.- ptes.
- Veïns residents no empadronats i
contribuents abonament de temporada
4.000.- ptes.
- Cases amb més de dos socis, els dos primers a
3.000.- ptes.
i els següents a
1500.-ptes/cadascú
- Empadronats, abonament mensual
2.500.- ptes.
- No empadronats, abonament mensual
7.500.-ptes.
- Veïns no empadronats i contribuents,
abonaments mensual
3.500.- ptes.
- Forasters entrades per un dia
1.000.- ptes.
- Entrades per un dia empadronats
300.- ptes
-Es donaran tres entrades gratuïtes per cada abonament de temporada a cada empadronat i contribuent.
- Els empadronats i contribuents tindran dret a retirar entrades de
dilluns a divendres, a l’ajuntament, al preu de 300 ptes.
* El preu de les entrades al públic tindran un cost de 1.000.-ptes.
diàries que es podran retirar a la mateixa piscina.
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OCI, CULTURA
I SOCIETAT

CONSISTORI
Padró d’habitants 01.11.00: 680 habitants

Castanyada popular
Estat de les finances a 31.10.00
Pressupost General
O.E.P.
Saldo

143.713.648 Ptes.
640.313 Ptes.
144.353.961 Ptes.

Situació de l’efectiu:
C.T. Suc. Perafort, cte.ct.
C.T. Suc. Perafort, cte. termini
C.T. Suc. Perafort, cte. crèdit
Banc Zaragozano
B.C.L. d’Espanya a Madrid

3.665.967
150.000.000
-23.000.000
13.489.741
198.253

Ptes.
Ptes.
Ptes.
Ptes.
Ptes.

SUMA TOTAL

144.353.961 Ptes.

CASAMENTS
26.08.00 Joaquín López Mora
Natalia Álvarez Póveda
NAIXEMENTS
05.07.00 Biel Martí Garcia
DEFUNCIONS
29.09.00 Juan Manuel Sancho Pérez
15.10.00 Salvador Sendrós Carles
16.11.00 Rosa Labaila Monsec

Il.luminació nadalenca

Perafort i Puigdelfí van celebrar el passat mes d’octubre, la tradicional castanyada de cada any. A la sala de ball de Puigdelfí i a
Perafort, els veïns es van reunir per menjar castanyes, panellets i
boniatos, acompanyat de vi ranci i vi dolç. Les castanyades, tant a
Perafort com a Puigdelfí, organitzades per la Societat Cultural i
Recreativa del municipi.

Cinema per a tothom
A l’estiu, una temporada ja oblidada, el cinema a la fresca va tenir
diferents cites durant els mesos de juliol i agost. Ara, les pel.lícules
ja no són a la fresca, però els cinèfils podran gaudir durant l’hivern
de diferents projeccions que programarà l’Ajuntament. El passat
dissabte, 2 de desembre, a la sala de ball, s’hi va programar la
pel.lícula “La Momia”, gratuïta per a tothom.

La Festa de l’oli
Acords de plens
4

A continuació, detallem alguns dels punts que s’han aprovat
en els diferents plens que ha celebrat l’Ajuntament durant
aquest període.

Ple ordinari de l’1 de setembre de 2000
(…)

6. Proposta per arranjament de camins, any 2000
De conformitat amb el Decret del Consell Comarcal sobre arranjaments i millora de camins municipals, any 2000, s’acorda per unanimitat, demanar subvenció per a l’arranjament del tram comprès
des del casc antic urbà de Perafort (final carrer Nou), fins la cruïlla
amb el camí del Torrent, amb paviment de mescla bituminosa en
calent de 6 cm. de gruix. El pressupost és de 3.475.372 ptes.
7. Pròrroga de la Pòlissa de crèdit
S’acorda per unanimitat, prorrogar per un any més la Pòlissa de
Crèdit que tenim oberta amb Caixa Tarragona, per un import de 23
milions de ptes., amb les condicions EURIBOR i un interès nominal aplicable pel 1er. Període del 4’5%. S’acorda facultar l’Alcade
per a signar els documents escaients.
8. Adjudicació d’Obres i Serveis
El Sr. Alcalde comunica que ja està acabat i en funcionament l’ascensor de la Casa de la Vila.
Diu que el Parc Icolàndia ja està de nou arranjat i manca fer la
inauguració oficial.
Estan a punt d’acabar-se els jardins tocant a l’antic escorxador.

S’han començat les negociacions per a comprar dos solars a
Puigdelfí i la casa l’Alfonsa a Perafort.
Estan instal•lats els parcs infantils de Perafort i Puigdelfí.
Informa d’una reunió amb veïns del carrer Vallespinosa, per a crear
una comissió de seguiment de la proliferació de mosques.
A través de la Casa BETTA CONSULTOR, s’han iniciat els tràmits
per a contractar una Directora per a la guarderia i dues educadores, d’acord amb la normativa exigida per Ensenyament.
A últims del mes d’agost, a mitja nit, hi hagué un incident a causa
d’una forta mala olor procedent d’alguna factoria de les rodalies.
Més de 30 trucades de veïns de Puigdelfí van alertar a Protecció
Civil, que al cap de pocs minuts va desplaçar fins a Puigdelfí el
Delegat Territorial de Govern de la Generalitat i el Director de
Repsol Química, SA. Fins ara no tenim constància escrita de qui i
com es va produir l’incident.

El dissabte 9 de desembre, Perafort va celebrar la Festa de l’oli per
tal de donar la benvinguda a l’oli nou. Així, l’Ajuntament va organitzar un esmorzar popular per a tots els veïns, al casal de Perafort,
amb botifarra,cansalada, pa torrat i, naturalment, litres de l’oli nou.
Aquesta benvinguda a l’oli nou va ser possible gràcies al donatiu
d’Olis Tarragonès d’Anton Roig.
El naixement il.luminat resta aquests dies de Nadal a l’esglèsia de Perafort

Des del divendres 1 de desembre, Perafort i Puigdelfí ja anuncien
les festes nadalenques amb la il•luminació pròpia d’aquests dies i
que ha estat col•locada pels diversos carrers del municipi.
En el Ple de l’Ajuntament de l’1 de setembre, l’Alcalde va comentar que seria necesari anar millorant cada any l’enllumenat de
Nadal i va proposar fer un comanda pel mateix import de l’any passat, 2 milions de pessetes, i amb llums de baix consum. La proposta fou aprovada per unanimitat.

9. Bases per ajuts al transport escolar i llibres, durant el curs
2000-2001
Prèvia deliberació al respecte, són aprovades les següents bases:
Ajuts per a transport escolar
Bases que regeixen l’atorgament d’ajuts per a transport escolar
durant el curs 2000/2001
1. Beques de transport escolar dels estudiants que estan cursant 5è.
FP, Batxillerat, Cicles formatius, COU i Universitaris (Diplomatures
i Llicenciatures).
Mòdul nº1.-Desplaçament a Reus, Tarragona, Valls, El Turó,
Constantí, etc, Beca de 30.000 ptes.
Mòdul nº2.-Desplaçament a Tortosa, Móra d’Ebre, Vilanova, Lleida,
Barcelona, etc, Beca de 84.800 ptes.
2. Beneficiaris: Tots els escolars empadronats al municipi que cursin nivells acadèmics superiors a l’Ensenyança Primària, a
l’Ensenyança Secundària Obligatòria (E.S.O.) i primer de batxillerat.
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Homenatge a la gent gran

Cada any es realitza el procés de producció i
envasament de l’oli nou que, gràcies a Olis
Tarragonès podem degustar en l’esmorzar popular a Perafort

La gent gran de Perafort i Puigdelfí té una cita cada Nadal: l’excursió i el dinar de germanor. L’Ajuntament va organitzar el dissabte 16
de desembre una excursió a Montserrat, on s’hi va celebrar una
missa i, a continuació es va anar a dinar a Esparreguera.
Després de l’àpat, es va tornar a Puigdelfí per veure l’obra de teatre
que va representar la companyia Cicuta. Finalment, es va obsequiar a cada jubilat amb un lot de Nadal i aquells que no van poder
venir a l’excursió, l’Ajuntament els va portar personalment el lot a
casa.

desembre 2000

EL TEMA
Entrevista a Joan Olivé, Campió estatal de 125 c.c.

Salutació

“Estic molt content amb el poble, m’anima molt veure
tanta gent donant-me suport”
Després del treball i dels esforços realitzats durant tot l’any en les
diferents proves i circuits, el nostre Joan Olivé ja és campió estatal de 125 c.c. Des d’aquestes pàgines, felicitats per la victòria!

Pregunta obligada, què se sent sabent que és el pilot més jove de
la història en guanyar el campionat estatal de 125 c.c.?
Bé, ara ja han passat uns dies i estic més tranquil, però en el
moment i durant els dies següents de la meva victòria vaig sentir
molta alegria, la veritat és que em vaig treure un gran pes del
damunt ja que ha
estat el resultat del
treball de tota la temporada.
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El nostre consistori ja ha complert l’any i mig de la seva legislatura. Uns mesos durant els
quals els diferents regidors hem treballat amb il•lusió en les nostres respectives àrees.
Com sabreu, una de les característiques més importants que fan augmentar la qualitat i el
nivell de vida d’un municipi i, per tant, del dia a dia de tots els ciutadans, és vetllar perquè
no hi hagi delinqüència, que els carrers es mantinguin en bon estat, que no hi hagi una
mala senyalització… i que el nostre entorn natural i tot allò relacionat amb el medi
ambient, un fet molt important en una societat moderna com la nostra, no es trobi perjudicat per cap acció externa o pròpia.

L’afecció per les motos li ve des de ben petit.
Sí, el meu pare ja corria amb motos i és qui m’hi va afeccionar.
Primer vaig començar amb la pocket bike, després vaig continuar
amb les sccoters i, a partir de llavors vaig anar pujant de categoria
fins on sóc ara.

Amb aquesta voluntat, doncs, l’àrea que represento té previst començar, en breu, la
col•locació de diverses senyals de trànsit que primer s’iniciaran per Puigdelfí i, seguidament, continuaran amb la seva col.locació pels carrers de Perafort. Així, hi haurà senyals
de cedir el pas, miralls en aquells encreuaments on es fa difícil la visibilitat, etc… per tal
que tots nosaltres gaudim d’aquesta qualitat de vida de la qual us parlava.

Quins són els seus propers objectius? El veuran poc per Perafort
durant els propers dies?
De moment em
quedo per aquí ja
que estic entrenant.
Pot ser que a mitjans de desembre
sàpiga si vaig al
Mundial. Crec que
hi ha moltes possibilitats que així
sigui.

Amb la seva trajectòria
ascendent i després
de guanyar la Copa
Movistar Honda de
125 cc, s’hi imaginava com a campió estatal?

Francesc Díaz i Álvarez
Regidor de l’àrea de Protecció Civil,
Medi ambient i Circulació vial
Alcalde pedani de Puigdelfí

En l’homenatge
que et va fer
l’Ajuntament per
la consecució del
títol, deuria comprovar la satisfacció dels veïns
de Perafort i dels
amics que han
seguit la teva trajectòria?

Sempre es pensa
amb
guanyar,
aquest és el repte.
Però de fet, no era
el preferit perquè jo
participava per primera vegada al
campionat estatal i
hi havia molts
altres pilots
que hi participaven des de
feia anys, per tant,
en
principi
hi
tenien més experiència.

Ha dit que un dels elements claus del seu èxit ha estat el treball.
Quants dies i quantes hores dedica a entrenar?
És cert, aquest any ha estat dur a nivell de treball tant per mi com
per tot l’equip. Des que he obtingut el títol estatal, he tingut uns
dies de descans però des del 4 de desembre ja he començat la pretemporada i la temporada la començarem en el mes d’abril. Els
entrenaments són diaris: exercici físic durant la setmana i el cap de
setmana amb la moto. Cada dia, doncs, entreno una hora i mitja o
dues i al cap del dia, amb l’escola i tot, acabo tard i cansat. De
totes maneres, m’ho combino força bé i l’esforç realitzat queda
compensat davant els resultats obtinguts.

Per altra banda, com alcalde pedani de Puigdelfí, m’agradaria destacar els canvis i les
millores que ha tingut la zona. El passat 21 de novembre es van començar les obres de soterrament de les línies elèctriques i de telèfon i les conduccions de gas propà al carrer Països
Catalans, unes obres que, tot i les lògiques molèsties que provoquen, seran una gran millora per a tots nosaltres. A la vegada, cal destacar molts altres serveis que s’han arranjat o fet
de nous: així, s’han construït els vestidors polivalents de les piscines i del poliesportiu, s’ha
remodelat el mobiliari de la sala d’espera del consultori, s’han construït dues pistes de
petanca, s’ha pintat la llar d’avis, s’ha arranjat la barana de la Plaça de l’Esglèsia i, entre
d’altres més, s’han canviat diversos arbres i s’ha renovat la jardineria de tot Puigdelfí per tal
de d’oferir una imatge més renovada.
Estigueu segurs que tots aquests canvis, que fan evolucionar el municipi dia a dia, han estat
possibles gràcies a l’esforç, l’empenta i el treball de tots els que hi vivim.

Telèfon i fax de l’Ajuntament: 977
web: aaguila@perafort.altanettorg

62 50 06

Index

La veritat és que
estic molt content
amb
el
poble,
molts
veïns han seguit la meva trajectòria des de que vaig
començar i, veure que tanta gent que em dóna suport, tant
en el dia a dia de les competicions com en el dia de l’homenatge, anima molt a continuar treballant.
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Ajuntament de Perafort

Salutació
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Alcalde President:
Joan-Martí Pla i Pla

Consitori

4

Ara, allà on vagis portaràs el nom de Perafort arreu. Pot ser una
manera de “promocionar” el poble?

Coordinador:
Joan Ventura i Mateu

Urbanisme
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Perafort és un poble molt tranquil, és per això que m’agrada. També
és per aquesta raó, -diu somrient- que intentaré no promocionar
molt el poble perquè vull que segueixi així de tranquil. La veritat és
que s’hi està molt bé aquí, és ideal per viure-hi i descansar.

Redacció, disseny i maquetació:
Gestión 4

Oci, Cultura i Societat

9

desembre 2000

Fotografies:
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El tema
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Dipòsit Legal:
T-1057-2000

Programa de Festes de Nadal i Reis
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Festes
Programa de Festes de Nadal i Reis
Divendres 22 de desembre de 2000
Caga tió a l’Escola Bressol de Perafort.

Dissabte 23 de desembre de 2000
Caga tió al casal de Perafort, a les 18.00h.

Dilluns 25 de desembre de 2000
Solemne Missa del dia de Nadal.

Dimarts 26 de desembre de 2000
Missa de Sant Esteve. Tot seguit arribada del Patge Reial a Perafort
per recollir les cartes als Reis Mags, al casal de Perafort.

Dies 27, 28 i 29
Esplai de Nadal a la casa del metge de Perafort.

Divendres 29 de desembre de 2000
Recital de poemes de Nadal de Josep M. Segarra. Participació d’una
coral.

Dissabte 30 de desembre de 2000
Recital de poemes de Nadal de Josep M. Segarra. Participació d’una
coral.

Diumenge 31 de desembre de 2000
Castell de Focs Artificials per celebrar l’any nou. Organització a
càrrec de l’Ajuntament.

Dilluns 1 de gener de 2001
Missa Solemne d’Any Nou.

Dies 2, 3, 4 i 5 de gener de 2001
Matí i tarda, Taller infantil de Nadal.

Dia 4 de gener de 2001
Actuació del grup de Pallasos Xip-Xap.

Divendres 5 de gener de 2001
A la tarda, GRAN CAVALCADA dels REIS MAGS pels carrers del
poble.

Adoració dels pastors, retaule de
Santiponce.
Juan Martínez Montañés

maig 2000
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