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Primera sortida familiar amb la Mountain Bike
El passat dia 21 d’agost, a les 5 de la tarda, es va
dur a terme la 1ª Sortida Familiar amb Mountain
Bike, una activitat que es va convertir també en
el primer acte públic que el grup PERAFORT
BIKE va promoure i que en va fer partíceps a tot
el poble. El trajecte va transcórrer des de la piscina municipal de Perafort fins a la presa del
Pantà del Catllar. En arribar al destí es va oferir
una ampolla d’aigua i una pasta a tots els participants i una vegada es va tornar a Perafort, es va

lliurar un entrepà i un refresc per a tots els participants.
L’excursió va ser un èxit de participació, es van
aplegar un grup de 32 persones entre pares, fills
i acompanyants.
Des d’aquestes pàgines, el grup Perafort Bike vol
agrair la col·laboració de tots els veïns que van
participar directa i indirectament en la sortida i a
l’Ajuntament de Perafort.

Grup de Perafort Bike acompanyat de amics i familiars durant la sortida al Pantà del Catllar

Dos perafortins guanyen la Triatló Ciutat de Tarragona
Els perafortins Xavi Prim i Núria Fortuny van
guanyar el passat 17 de setembre la 6ena. edició
del Triatló Popular Ciutat de Tarragona
Memorial Laia Massó i Virgili. Xavi Prim va guanyar després de completar el circuit amb un
temps de 56 minuts i 25 segons, mentre que la
seva companya, Núria Fortuny, en categoria
femenina, i amb un temps de 1h i 3 minuts,
també en fou la guanyadora. Més de 100 esportistes van participar en aquestaTriatló que va
combinar la natació, la bicicleta i la carrera, per
diversos punts de la ciutat.
Xavi Prim i Núria Fortuny, guanyadors de la 6ena Triatló Popular
Fotografia cedida per: M. Elena Virgili
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Festa de la verema

Salutació 3
Nº11 Octubre de 2003

Salutació

El passat 13 de setembre la Junta Recreativa de
Perafort va organitzar la tradicional festa de la
verema, essent el sopar i els actes preparats
d’un gran èxit d’assistència. Així hi van assistir
membres del Foment de les Tradicions
Catalanes, la Pubilla i l’Hereu de Catalunya i les
pubilles de les comarques de Barcelona,
Tarragona, Lleida i Girona.

Els ciutadans i ciutadanes de Perafort i Puigdelfí vau confiar amb mi i amb tot el meu
equip el passat 13 de juny, revalidant-nos encara més el nostre govern dut a terme en
els darrers quatre anys. Així, heu confiat amb nosaltres per fer de Perafort i Puigdelfí
un municipi millor i amb més qualitat de vida. Davant els bons resultats obtinguts us
vull agraïr el fet d’haver depositat la confiança en el nostre projecte i en les nostres
il·lusions que continuaran transformant els nostres nuclis.
A la vegada, aprofito aquestes línies per felicitar-vos per l’augment de la participació
que van tenir els comicis, perquè aquesta participació és una mostra evident de la
democràcia i la pluralitat existent en la nostra societat actual.

Després del sopar va continuar la festa amb un
ball amenitzat per l’orquestra “Dalas”. Durant
el descans del ball es va celebrar l’elecció de la
pubilla i dames d’honor de Perafort, 20032004, uns títols que van recaure en: Maria
Raduà, la nova Pubilla de Perafort i Meritxell
Díaz i Raquel López, com a dames d’honor de
la mateixa.
Durant la festa de la verema, es va lliurar un
detall a la Junta de la Societat en reconeixement al treball dut a terme durant aquesta
anys, una distinció que va recollir el President
de l’entitat acompanyat per part de la Junta.

Joan Martí Pla
Alcalde de Perafort

No cal que us digui que tots nosaltres estem a la vostra disposició per fer de Perafort
i Puigdelfí un municipi millor.
Durant la Festa de la Verema, es van escollir la nova Pubilla de
Perafort i les dues dames d’honor

Caminada a Sant Joan de la Muntanya
El passat dia 19 d‘octubre, a les 8
del matí, sota una pluja molt fina, es
va dur a terme la caminada a Sant
Joan de la Muntanya, que va ser un
èxit de participació, es van aplegar
un grup de 19 persones.
L’inici del recorregut va ser a
Montblanc, sortint del davant de les
escoles i durant tot el trajecte, que
va durar unes quatre hores en total,
sobretot la tornada a casa va ser
molt i molt passada per aigua. Tot i
les inclemències del temps, però
tots els participants van coincidir en
que l’aventura es tornarà a repetir.
Tot els veïns i amics que van participar en la
Caminada a St Joan de la Muntanya

Així, des de fa uns quatre mesos el nou consistori ja té vida pròpia, l’equip el formem
cinc regidors, distribuïts en les següents carteres: M. Carme Cavero i Aiguadé, 1er.
Tinent d’Alcalde, s’ocupa també de les àrees de Cultura, Hisenda, Tresoreria i Serveis
Socials; Francesc Díaz, Alcade Pedani de Puigdelfí i portarà les àrees de Medi
ambient, Parcs i jardins i Agricultura; Julio Trigos i Samper és el 2n. Tinent d’Alcalde,
i s’encarrega de les àrees de Sanitat, Ensenyament i Esports i, finalment, Javier Antonio
Robledo i López ocupant-se de Joventut, Festes, Protecció civil i Circulació vial.
Dos regidors de l’IPPPM formen part també del nou consistori: Sr. Carlos Velilla i
Garcia i Sr. Lluís Massagués i Vidal.

Joan Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort

Ajuntament de
Perafort
Butlletí d’Informació
Municipal
Nº 12 octubre de 2003
Alcalde President:
Joan-Martí Pla i Pla
Coordinador:
Javier Antonio
Robledo i López
Redacció, disseny i
maquetació:
Gestión 4
Fotografies:
T. Morera

Tombes romanes. Avinguda Catalunya
Dipòsit Legal:
T-1057-2000

Telèfon de l’Ajuntament: 977 62 50 06 · Fax de l’Ajuntament: 977 61 00 27
e-mail: aj.perafort@altanet.org
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El creixement del CEIP Perafort

Des del 14 de juny, l’Ajuntament de Perafort té
nou consistori com a resultat de les eleccions
municipals celebrades el dia 13. Quatre candidatures van concórrer a les passades eleccions:
Convergència i Unió, encapçalada per Joan Martí
Pla i Pla; IPPPM, Independents per PerafortPuigdelfí, P.M, encapçalada per Carles Velilla i
Garcia; la candidatura del CVEPM; i la del Partit
Popular. La candidatura més votada per una més
que majoria de vots fou la de CiU:

Ara farà un mes, vam iniciar el curs escolar al
CEIP Perafort situat al C/Nou, nº51 de
Perafort. Però en realitat va ser el mes de
setembre de l’any passat, que vam començar a
existir com a escola. Els inicis sempre estan
plens d’il·lusió i moltes expectatives, però
també de certes pors i mancances: així és com
vam començar el mes de setembre de 2002,
amb 6 nens/es (cinc de P3 i un de P4) i una
mestra en una caseta de poble acollidora, amb
una aula, una sala-menjador i un pati adequat a
les nostres necessitats.

326

Vots per CiU

129

Vots per IPPPM

20

Vots per CVEPM

15

Vots per PP

D’aquesta manera, essent el cens electoral de
595 habitants, CiU va obtenir un 71,4% dels vots
i IPPPM, un 28,6%. Aquests resultats van atorgar
a CiU cinc regidors i, a IPPPM, dos. D’aquesta

manera, en la sessió ordinària celebrada l’11 de
juliol, els regidors que passen a formar part del
nou govern municipal, essent, Joan Martí Pla l’alcalde de Perafort i que portarà les àrees de
Governació, Personal i Obres, són:
M. Carme Cavero i Aiguadé: 1er.Tinent d’Alcalde.
Cultura, Hisenda,Tresoreria i Serveis Socials.
Francesc Díaz Álvarez: Alcade Pedani de Puigdelfí
i les àrees de Medi Ambient, Parcs i jardins i
Agricultura.
Julio Trigos i Samper: 2n. Tinent d’Alcalde, àrees
de Sanitat, Ensenyament i Esports.
Javier Antonio Robledo i López: Àrees de
Joventut, Festes, Protecció civil i Circulació vial.
La resta de la corporació queda integrada pels
regidors següents: Carlos Velilla i Garcia, i Lluís
Massagués i Vidal d’ IPPPM.
Al mateix temps, es va acordar la constitució de
la Comissió de Comptes, integrada pels regidors: Joan Martí Pla, M. Carme Cavero –tresoreria-, Carlos Velilla –regidor- i el secretari de la
corporació.

L’any va anar passant i les expectatives creades
sobre la continuïtat i el creixement de l’Escola
es van anar confirmant. En el curs 2003-04, la
matrícula s’ha doblat i ja som 13 nens/es (8 de
P3, 4 de P4 i de P5) i dues mestres. La nostra
caseta de poble acollidora ja té dues aules, una
sala-menjador més gran i un pati amb teulada.
El CEIP Perafort disposa de servei de menjador i de servei de permanència al centre pel
matí i per la tarda, a càrrec d’una monitora,
facilitada per l’Ajuntament per aquesta tasca.
Ara la intenció de l’Ajuntament, pares i mares
i de les mestres és que l’Escola
funcioni, que a poc a poc, però
amb pas ferm el poble de
Perafort creixi i la caseta del
carrer Nou se’ns quedi petita.
Això significarà que les coses
s’estan fent bé i que les necessitats del poble a curt termini,
passaran per una escola nova
on poder acollir nens i nenes
d’educació infantil i primària.
Gràcies a tots aquells que ho
esteu fent realitat.
La Direcció del CEIP Perafort

Ara, el CEIP Perafort ha guanyat una aula més agafant l’espai de la Biblioteca Municipal

Partit de casats contra solters
Joan Martí Pla
Alcalde de Perafort.
Governació, Personal i Obres.

M. Carme Cavero i Aiguadé
1er.Tinent d’Alcalde. Cultura,
Hisenda,Tresoreria i Serveis Socials.

Javier Antonio Robledo i López
Joventut, Festes, Protecció civil i
Circulació vial.

Francesc Díaz Álvarez
Alcade Pedani de Puigdelfí. Medi
Ambient, Parcs i jardins i Agricultura.

Carlos Velilla i Garcia
Regidor d’IPPPM.

Julio Trigos i Samper
2n.Tinent d’Alcalde. Sanitat,
Ensenyament i Esports.

Lluís Massagués i Vidal
Regidor d’IPPPM.

Com cada any, a l’estiu,
es celebra un partit de
futbol al Camp de
Perafort entre els casats
i els solters del municipi.
Degut a l’empat, el partit
va arribar a la tanda de
penalts, en la qual finalment, els solters van
vèncer els casats.
Fins l’any que v e!!
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Acords de plens

Alumnes Escola Bressol Curs 2003-2004
CLASSE DELS ÀNECS CAMINANTS
-

FERNÁNDEZ PLANTÓN, ALBA (09-07-02)
MARTÍ GARCÍA, GENÍS (21-07-02)
MARTÍNEZ GASCÓN, DENISSE (24-04-02)
NORTE SAN JUAN, CARLOTA (11-01-02)
NORTE SAN JUAN, GENÍS (11-01-02)

- PONS AINA, PAU (11-08-02)
- RAMÍREZ GALLARDO, NIL (10-05-02)
- SOBERÁ GONZÁLEZ, JORDI (10-04-02)
- VALERO BRILHANTE, ADRIÀ (25-06-02)
- VIDAL COMÉS, JOAN (01-06-02 )

Alumnes CEIP Perafort Curs 2003-2004*
-

JANIRA FÉLEZ HEREDIA
LAIA HERRÁIZ FERNÁNDEZ
CRISTIAN RODRÍGUEZ CÓRDOBA
ERIC PÉREZ MARTÍNEZ
ORIOL LOZANO PADRENY
BIEL MARTÍ GARCIA
IOLANDA LÓPEZ RUFA

-

Consistori 5
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ADRIÀ MARTÍNEZ CASANOVAS
JAVIER MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
ELISABET FLIX DORADO
ABEL RUIZ BASCUÑANA
AINHOA VILLA FERNÁNDEZ

Les mestres són la Mercè Palau Just i la Yolanda Sisteré López.
* Començant per l’esquerra

Tot seguit, detallem alguns dels punts que s’han
aprovat en els diferents plens que ha celebrat
l’Ajuntament durant aquest període.
Ple ordinari del 10 de gener de 2003
Assistents: Sr. Alcalde Joan Martí Pla i Pla; Sr.
Tinent d’Alcalde, Joan Ventura i Mateu;
Consellers: Sr. Francesc Díaz i Álvarez, Sr. Julio
Trigos i Samper, Sr. Carlos Velilla i Garcia i Sr. Joan
Padreny Sarrà.
Secretari: Sr. Antoni Pàmies i Juncosa
Llicències d’Obres
Diverses sol·licituds d’obres menors que són
aprovades per unanimitat.
Aprovació Provisional SAU-R 2
La Corporació Municipal, per unanimitat, acorda
l’aprovació provisional de dit SAU R-2.
L’esmentat Projecte i l’expedient respectiu,
seran tramesos als Serveis Territorials de la
Generalitat a Tarragona, a efectes de la seva
aprovació definitiva.
Aprovació, si s’escau, del pressupost general
per a 2003.
4 vots a favor del grup del FIC
2 abstencions a favor del Grup de CiU
Queda per tant aprovat el Pressupost per majoria absoluta.
INGRESSOS
Capítol 1er. Impostos directes
1.336.181 €
Capítol 2on. Impostos indirectes
83.394 €
Capítol 3er.Taxes i altres ingressos
211.421 €
Capítol 4rt.Transferències corrents 216.364 €
Capítol 5è. Ingressos Patrimonials
61.722 €
Capítol 7è. Subvenció d’ens territorials 216.510 €
Capítol 9è. Passius financers
931.569 €
TOTAL INGRESSOS

3.057.161 €

DESPESES
Capítol 1er. Renumeracions.Assegurances 190.117 €
Capítol 2on. Béns i Serveis
694.423 €
Capítol 3r. Despeses Financeres
313 €
Capítol 4rt.Transferències corrents 159.377 €
Capítol 6è. Inversions reals
1.928.719 €
Capítol 9è.Variació passius financers
84.212 €
TOTAL DESPESES

3.057.161 €

L’Ajuntament d’acord amb la legislació de Règim
Local, acordà exposar al públic l’aprovació inicial
del Pressupost de l’any 2003, i el seu anunci en
el Butlletí Oficial de la Província.
A continuació, s’acordà per unanimitat, aprovar
les Bases per a l’execució del pressupost que
s’ha votat, les quals acompanyen l’esmentat
pressupost. Per últim, d’acord amb el que disposa l’article 416 del RDL 781/1986, es considerarà definitivament aprovat el pressupost, si de
cas al llarg de l’exposició pública, no s’hi formulés cap reclamació.
Subvenció Festa Major de Puigdelfí 2003
S’acorda per unanimitat, la concessió d’una subvenció
de 18.377,00 euros, pels actes que organitza la
Societat.
Manteniment Casals 2003
Perafort
Puigdelfí

Activitats Casals 2003
Perafort, cada trimestre
Puigdelfí, cada trimestre

10.715,00 €
7.992,00 €

469,00 €
469,00 €

Subvenció Festa Major de Perafort 2003
S’acorda per unanimitat, la concessió d’una subvenció
de 22.970,00 euros, pels actes que organitza la
Societat.
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Cessió d’un solar per al Departament
d’Ensenyament per a la construcció d’escoles
noves
Vist l’escrit de 19-11-02 del Cap de la Delegació
Territorial d’Ensenyament, en què sol·licita a
l’Ajuntament la cessió de solar per a la construcció d’un centre d’educació infantil i primari
de 5 unitats, s’acorda per unanimitat:
1.- Aprovar la cessió d’un solar de 5.500 m2 a
partir de la Pista Poliesportiva de Perafort, deixant un vial al marge dret amb direcció a la
carretera dels Pallaresos per a pas de camions i
executar els documents urbanístics.
2.- Facultar l’Alcalde per a signar els documents
escaients.
Adjudicació d’Obres i Serveis
L’Alcalde informa:
- Que, a la CN.240, per enllaç a l’estació de l’AVE,
s’hi construirà una rotonda, i en el seu centre s’hi
col·locarà una màquina de tren antiga.
- Que, al carrer Del Mig de Puigdelfí, núm 10, la
paret mitgera amb l’Albert Figuerola Puig,
aquest accepta la paret mitgera i a canvi es farà
càrrec de l’arrebossat de la mateixa. A tal efecte, s’expedirà el corresponent document.
- Comenta l’Alcalde que ha de tenir una reunió
amb el Sr. Rodríguez, del G.I.F. per parlar del nou

vial a construir per arribar a l’Estació de l’A.V.E. i
la Secuita, al suprimir-se l’actual pont del final de
carrer Joan Fuster. Es parla d’acceptar l’oferta del
Sr. Rodríguez de quedar-nos les bigues del pont.
- Explica que, juntament amb els ajuntaments de
Tarragona, El Morell i La Pobla de Mafumet, es
van flotar uns autocars fins a Galícia, com a solidaritat amb el poble gallec i per ajudar-los a
netejar les platges de fuel-oil vessat pel Barcopetroler Prestige.
- Comenta el resultat de l’entrevista amb el
Subdelegat del Govern, per parlar de la parada
d’autobusos a al CN-240, en la qual li va demanar un pas elevat per a vianants, per evitar possibles accidents. El Delegat en va prendre nota
per estudiar la seva solució. Actualment, s’està
confeccionant un petit projecte per a demanar
dues marquesines.
- Seguidament, comenta la Resolució del
Ministeri de Foment de 04-12-2002, acceptant
les al·legacions de l’Ajuntament, pel traçat del
“Corredor del Mediterrani”, en què primordialment han modificat el traçat inicial del davant de
Puigdelfí, el qual passarà per la “Costa de
Puigdelfí”, tal com s’havia demanat.
- El regidor d’Esports, Sr. Julio Trigos, diu que
s’han fixat a terra les porteries i cistelles de bàsquet, a l’objecte de prevenir accidents.
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Alumnes Escola Bressol Curs 2003-2004
CLASSE LACTANTS
- ELOY FERNÁNDEZ OLIVÉ (6-4-03)
- ABRIL GINÉ DOSANTOS (22-5-03)
- ANDREA LÓPEZ TEJADA (08-11-02)
- RAÚL LARIO PÉREZ (23-01-03)
- AINA LOZANO PADRENY (04-09-02)

-

LOÏC MARCOS MICÓ (14-02-03)
PAULA MARÍN BLÁZQUEZ (14-09-02)
NAIA MILLER BLESA (24-03-03)
HÉCTOR OCAÑA RODRÍGUEZ (08-01-03)

CLASSE DELS ÓSSOS
- ARJONA CUCHARERO, CARLOS (02-08-01)
-BOU GONZÁLEZ, PAULA (02-12-01)
-CANETE AGUIRRE, CLAUDIA (08-05-01)
-CASADO OLAYA, PAU (24-08-01)
-CASASÚS PASCUA, NATÀLIA (12-10-01)
-CENTELLA MADORRÁN, LAURA (21-01-01)
-EL ADOUTI, ISMAEL (21-12-01)
-FERNÁNDEZ PLANTÓN, LAURA (18-01-01)
-GAGO ROYO, JOAN (10-12-01)
-GARCÍA EXTREMERA, UNAI (29-05-01)
Vista aèrea de Perafort

-GIJÓN FUENTES, IRENE (03-09-01)
-MILLER BLESA, JALEN ALEIX (05-02-01)
-MIRÓN GONZÁLEZ, PAULA (25-10-01)
-ORUJ COCH, PAULA (16-09-01)
-PÉREZ MARTÍNEZ, AIDA (17-05-01)
-RODRÍGUEZ CÓRDOBA, RAÜL (14-04-01)
-SÁNCHEZ SALANUEVA, PAULA (26-08-01)
-TORRES MORLANES, BLANCA (29-10-01)
-TOUS GALOFRÉ, XAVIER (16-05-01)
-VALLS VELILLA, CARLOS (30-05-01)
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“A pèl tour” va visitar Perafort
El dissabte 26 de juliol, el programa de Televisió
de Catalunya “A pèl tour” va visitar el municipi
de Perafort i hi va celebrar el seu particular
show al Casal del poble. D’aquesta manera, el
dissabte a la nit es va gravar en directe el programa, que es va emetre per TV3, el dimarts 29
de juliol.
El públic de la gravació de l’“A pèl tour” va ser
majoritàriament de Perafort i de Puigdelfí i

durant el programa hi va haver la intervenció de
diversos veïns del municipi. "A pèl tour” és un
programa basat en la capacitat de José
Corbacho i Santi Millán per explicar i recrear
situacions quotidianes des d'un punt de vista
humorístic i totalment "a pèl". A l’estiu, com
l’any passat, el programa fa una tourné amb la
caravana per tot Catalunya amb la qual visita
diferents pobles i ciutats.

EL retorn a l’Escola Bressol
L’altre dia vaig llegir un article de la Rosa
Vidiella, pedagoga i assessora de Llar d’Infants,
on explicava el cas de la Cindi i la seva adaptació a un nou medi: em va cridar l’atenció perquè a l’Escola Bressol de Perafort també estem
en període d’adaptació, període difícil pels canvis que pateixen els infants amb les seves
incorporacions a l’escola, un nou medi per a
ells.
Els infants són molt sensibles als canvis i és per
això que l’adaptació a l’escola s’ha de tractar de
manera especial, amb sensibilitat, i ser conscients

que pot provocar transtorns
alimentaris, de
son, de comportament etc... A la
nostra Escola l’adaptació es fa de
forma gradual:
els dos primers
dies els nen-es hi són a la Llar acompanyats pels
seus familiars durant un hora, on el nen va
coneixent el seu nou entorn sense patir la separació, moltes vegades traumàtica, dels seus familiars, i al mateix temps ens va agafant confiança a
les persones que tindrem cura d’ells a l’escola.
Els dies següents, depenent del nen, les estones
que passi a la llar seran més o menys llargues,
sempre respectant el nen com a ésser individual.
Ens caldria fer una última reflexió: les pràctiques educatives no tan sols han d’anar encaminades a una millor evolució i creixement dels
infants, sinó també cap a una convivència on
predominin els valors humans.

Des de la nostra Escola
una salutació per a tots!!
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Sessió Extraordinària celebrada per
l’Ajuntament en ple el 12 de febrer de
2003
Assistents: Sr. Alcalde Joan Martí Pla i Pla; Sr.
Tinent d’Alcalde, Joan Ventura i Mateu;
Consellers: Sr. Francesc Díaz i Álvarez, Sr. Julio
Trigos i Samper, Sr. Carlos Velilla i Garcia i Sr. Joan
Padreny Sarrà.
Secretari: Sr. Antoni Pàmies i Juncosa
Ordenances Fiscals 2003
Modificacions de la Llei 51/2002, de 27 de desembre
Seguidament, es dóna lectura als textos de les
noves ordenances, aprovant-se a continuació les
següents modificacions:
1.- Modificació de l’Ordenança fiscal de l’IAE:
Coeficient de Ponderació
d’1 a 5 milions
de 5,1 a 10 milions
de 10,1 a 50 milions
de 50,1 a 100 milions
més de 100 milions
1ª categoria
2ª categoria
3ª categoria

Coeficient
1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
2,60
2,50
2,40

2.- Modificació Ordenança Fiscal de l’Impost
sobre Béns Immobles:
Urbana
Rústica
Característiques especials

0,4
0,3
0,85

Les característiques especials afecta a l’empresa Repsol
Química, SA rebut fix 90065908

3.- Modificació de l’Ordenança Fiscal sobre
construccions, instal·lacions i obres:
Base imposable, a 3,00% del pressupost
Exempcions: estarna exemptes fins a un 100%
del tipus de gravàmen, totes le sobres menors,
les quals el seu pressupost no superi l’import de
9.015,00 euros. No obstant s’haurà de sol·licitar
el corresponent permís.

Aquestes ordenances seran exposades al públic
per un termini d’un mes en el BOP i tauler d’anuncis. Per últim, d’acord amb el que disposa
l’artice 416 del RDL 781/1986, es consideraran
definitivament aprovades les ordenances, si de
cas al llarg de l’exposició pública, no s’hi formulés cap reclamació.
Posat en consideració dels membres de la
Corporació Municipal, el Sr. Alcalde proposa la
seva aprovació, és aprovada per unanimitat.

Sessió Extraordinària celebrada per
l’Ajuntament en ple el 26 de març de
2003
Assistents: Sr. Alcalde Joan Martí Pla i Pla; Sr.
Tinent d’Alcalde, Joan Ventura i Mateu;
Consellers: Sr. Francesc Díaz i Álvarez, Sr. Julio
Trigos i Samper, Sr. Carlos Velilla i Garcia i Sr. Joan
Padreny Sarrà.
Secretari: Sr. Antoni Pàmies i Juncosa
Proposta de Resolució de l’Alcalde, sobre les
al·legacions presentades per Repsol Química, SA
contra l’Impost d’Activitats Econòmiques.
Aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals
següents:
1.Ordenança fiscal de l’impost sobre activitats
econòmiques.
2.Ordenança fiscal de l’impost sobre béns
immobles.
3.Ordenança fiscal sobre construccions,
instal·lacions i obres.
Donat compte novament de l’expedient incoat
per a l’adequació i modificació de les ordenances fiscals a la Llei 51/2002, de 27 de desembre,
de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, atenent
que ha variat la regulació de diversos tributs.
Atès que durant el termini d’exposició pública
es varen presentar dues al·legacions de l‘empresa Repsol Química SA., concretament contra els
articles 7.3 i 12 de l’ordenança reguladora de
l’Impost sobre activitats econòmiques.
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Havent-se examinat l’expedient i els informes
jurídics que hi consten envers les al·legacions
presentades, un l’emès pels Serveis Jurídics del
Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de
Tarragona, que conclou proposant desestimar
les al·legacions presentades, i altre el de
Secretaria-Intervenció, que a més de ratificar l’emés pels Serveis jurídics del SAM, proposa estimar en part les al·legacions presentades per
Repsol Química, SA., en relació a l’article 7.3 de
l’ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques i modificar el text inicial per
l’alternatiu que s’hi proposa.
Prèvia deliberació i a proposta del Sr. Alcalde,
s’aprova per unanimitat deIs assistents, sis regidors dels set que componen la Corporació, que
suposa la majoria absoluta, el següent acord:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades
per Repsol Química. SA., en quan a l’article 12
de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre
activitats econòmiques.
Segon.- Estimar en part les al·legacions presentades per Repsol Química, SA. en relació a l’article 7.3 de l’ordenança reguladora de l’Impost

sobre activitats econòmiques i modificar el text
inicial per l’alternatiu proposat per Secretariaintervenció, essent el següent:
Tercer.- A més del coeficient anterior, i sobre les
quotes incrementades per a la seva aplicació,
s’estableix la següent escala de coeficients a raó
de la categoria atorgada al carrer on radiqui l’establiment, d’acord amb la següent relació i categories previstes al vialer annex:
Categoria

Coeficient de situació

1ª Casc urbà
2ª Zona industrial
3ª. Resta territori municipal
(sòl no urbanitzable)

2,6
2,5
2,4

L’Ajuntament ha establert la separació del terme
municipal en tres zones ben diferenciades motivades pel tipus d’activitat implantades, comercial
i industrials, i per establir les diferents categories
s’ha valorat la major centralitat del casc urbà, un
més fàcil accés per als ciutadans i una major
dotació de serveis respecte de la zona industrial
i de la resta del territori municipal.

Vista aèrea de Puigdelfí
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Camp de futbol renovat
Durant aquesta temporada l’Ajuntament
de Perafort ha realitzat diverses millores
en el camp de futbol municipal de
Perafort per tal que les activitats esportives i d’altres que s’hi celebrin s’hi puguin
realitzar amb bones condicions. Així
doncs, s’ha reemplenat i anivellat el
terreny del camp, s’han canviat les porteries, s’han instal·lat noves banquetes pels
jugadors, unes tanques protectores, per
exigències de la pròpia categoria, i també
unes xarxes per evitar la pèrdua de les
pilotes durant el joc i entrenaments.
Finalment, en aquesta primera fase de
millores, s’ha supervisat i millorat també
l’enllumenat, s’han efectuat canvis en el
sistema de reg i s’han fet reformes en
l’acondicionament dels vestuaris.

El camp de futbol ha acabat amb la seva primera fase de
les millores d’arranjaments

Inici de les obres per a la nova Escola Bressol

En el solar on s’hi construirà la nova Escola Bressol, ja hi han
començat les obres d’adequació del terreny

Les obres de la nova Escola Bressol ja
estan en marxa. De moment, s’han iniciat
les obres d’adequació del solar on s’ubicarà
la futura Escola Bressol de Perafort, que es
troba en el solar situat al llarg de l’avinguda Catalunya que va des del carrer Colom
fins a la carretera dels Pallaresos. L’espai
que ocupa és de 1.330m2 i aquesta primera fase té com a objectiu la definició de
nivells d’explanació, salvant i modificant els
actuals que presentaven una elevada irregularitat i forts desnivells.
L’empresa que està duent a terme aquesta
primera fase és Progrés 1, SL, adjudicat en
un ple de govern sortint amb un preu de
licitació de 105.334,94 euros amb IVA
inclòs, en tractar-se de l’oferta més avantatjosa de les tres propostes presentades.
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Les activitats d’estiu de l’Esplai d’en Yuki
Aquest estiu l’Esplai d’en Yuki ha estat plegat
d’activitats diverses per tal que els nens i nenes
de Perafort i Puigdeflí no s’avorrissin. Així, han
anat a la piscina, han fet manualitats, han berenat
xocolatada, han fet playbacks, han vist cinema
infantil i, fins i tot han fet una petita cercavila per
presentar-nos la seva Cucafera, feta per ells
mateixos.

Nota informativa
L’esplai d’en Yuki ja ha començat, des del passat 4 d’octubre, el seu horari d’hivern: els
dissabtes de 10h a 13h per a tots els nens i
nenes de 3 a 13 anys, ambdós inclosos.

Nº11 Octubre de 2003

Quart. Aprovar definitivament la modificació de
les següents ordenances fiscals:
a) Impost sobre béns immobles.
b) Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
c) Impost sobre activitats econòmiques.
Cinquè.- Publicar les ordenances amb el text
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.
Sisè.- Contra l’acord d’aprovació definitiva i de
conformitat amb l’article 19.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals es podrà interposar
recurs contencíós administratiu en el termini de
dos mesos a partir de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.

El 16 de juliol van acabar la realització de la maqueta de Perafort, amb tots els elements propis del poble, i la van anar a portar a l’Ajuntament

Subvenció pel manteniment del circuit Joan
Olivé
Com els anys anteriors, l’Alcalde, proposa la
mateixa quantitat de subvenció pel manteniment del circuit d’entrenament del corredor de
motos de 250 c.c., que competeix en el
Campionat del món 2003. Aquesta quantitat va
ser l’any passat de 2.404,05 euros, i per enguany
la mateixa quantitat, la qual és aprovada per
unanimitat.

Assistents: Sr. Alcalde Joan Martí Pla i Pla; Sr.
Tinent d’Alcalde, Joan Ventura i Mateu;
Consellers: Sr. Francesc Díaz i Álvarez, Sr. Julio
Trigos i Samper, Sr. Carlos Velilla i Garcia i Sr. Joan
Padreny Sarrà.
Secretari: Sr. Antoni Pàmies i Juncosa

Liquidació del pressupost de l’Exercici de 2002
Seguidament, el President, manifesta que han
d’examinar-se, i en el seu cas, aprovar--se els
comptes municipals del Pressupost General, i
O.E.P. corresponent de l’any 2002. Practicada
una detinguda i minuciosa anàlisis de les consignacions pressupostades als aspectes formals o
processals, estimen que s’han complert tots els
tràmits legals en la rendició de dits comptes, i
quant al fons, consideren que es troben degudament justificades totes les partides de càrrec i
data, per mitjà dels documents que els acompanyen i que es consideren legítims, havent-se
observat així mateix els contingut de les bases
d’execució del Pressupost que es liquida.

Llicències d’Obres
Diverses sol·licituds d’obres menors que són
aprovades per unanimitat.

Resultant que, pel que fa referència al Compte
General del Pressupost Ordinari ofereix el
següent resum:

Subvenció per a la Pubilla de les Comarques
Tarragonines
L’Alcalde, explica el precedent de l’anterior
Pubilla de les Comarques Tarragonines, Olga
Miró Barenys, l’any 1993, en què per despeses
de desplaçament se li va atorgar una subvenció
de 100.000 ptes. Degut al temps transcorregut,
l’Alcalde proposa per l’actual Pubilla, Ester
Ribas Vernet, una subvenció de 1.502,53 euros,
com a subvenció per les despeses de viatges
durant el seu mandat com a Pubilla de les
Comarques Tarragonines, la qual és aprovada
per unanimitat.

PRIMER
Recaptació líquida
Pendent de cobrament

3.221.222,62 €
305.140,93 €

SEGON
Despeses líquides
Pendent de pagament

2.993.590,56 €
5.526,90 €

Ple ordinari del 10 d’abril de 2003

Al mes de juliol van construir el trenet “Chu-Chu”i van anar a donar una volta pel municipi

Consistori 9

De la comparació d’ingressos i pagaments
líquids resulta un SUPERÀVIT el 31-12-02 de
227.632,06 €
El Compte General, contè tota la documentació
exigida en el Nou Pla comptable.
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Respecte del COMPTE D’ADMINISTRACIÓ
DEL PATRIMONI, el resum és el següent:
Actiu patrimonial de l’exercici 3.120.263,99 €
Altes durant l’exercici
809.733,20 €
Suma
3.929.997,19 €
La suma entre els dos apartats dóna un ACTIU
PATRIMONIAL EN TANCAR L’EXERCICI DE
3.929.997,19 €.
El Sr. President, anuncia que es procedeix a la
votació per aprovar dits comptes, i no haventhi cap objecció en contra, són aprovats per
unanimitat.
De la present liquidació ens serà tramesa una
còpia a l’l·lm. Sr. Delegat d’Hisenda, al Director
general d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya, i a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya.
Equipaments i serveis
L’Alcalde dóna compte dels següents temes:
1.- Obres Mossèn Eladi Parés i Cristina Dolç
Lubasa ha renunciat a fer-les, i s’ha adjudicat el
26-03-2003 pel Procediment Negociat, a saber:
Pressupost d’adjudicació
Pressupost de
Construccions Recasens
Cofran, SL
José Sugrañes

56.829,58 €
56.829,00 €
76.439,64 €
64.933,61 €

2.- Tema Campanes Esglésies
L’Arquitecte de I’Arquebisbat, Sr. Magaroles, està
confeccionant els Projectes per l’arranjament
dels campanars.
3.- Construccions Riera
Ha presentat l’aval que l’Ajuntament li va requerir, per import de 179.625,32€, nº 8890/955503/91 de “La Caixa” per a les obres de construcció de xalets a l’Av. Catalunya.
4. Mª Rosa Valls
Demana acollir-se al mateix tema de la cessió de
paret mitgera de la vivenda situada al carrer Sant
Pere 15, amb la salvetat que aquesta paret ja està
arranjada í el Sr. Boronat, Arquitecte, haurà de
comptar el cost de dites obres.

5.-Senyalitzacíó de carrers
L’Alcalde, exposa que s’han començat les obres
de senyalització de carrers i que estàn a punt
d’acabar-se.
El Regidor Sr.Velilla, discrepa de la manera com s’ha
portat a terme sense passar-ho per un Ple.
L’Alcalde, li contesta que es va exposar al públic
durant un mes i que el mapa està i estava a disposició dels veïns i que consta també en dues Actes.
6.-Senyalització parada d’autobús escolar
Comenta l’Alcalde que properament al Consell
Comarcal procedirà a la senyalització de la parada d’autobús de transport escolar a Perafort i a
Puigdelfí. Per a la marquesina de Perafort creu
necessari pavimentar els laterals de la marquesina que hi ha terra.
Sessió Extraordinària celebrada per
l’Ajuntament en ple l’11 de juny de 2003
Assistents: Sr. Alcalde Joan Martí Pla i Pla; Sr.
Tinent d’Alcalde, Joan Ventura i Mateu;
Consellers: Sr. Francesc Díaz i Álvarez, Sr. Julio
Trigos i Samper, Sr. Carlos Velilla i Garcia i Sr.
Joan Padreny Sarrà.
Secretari: Sr. Antoni Pàmies i Juncosa
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Festes de Sant Pere
El pregoner de la festes de Sant Pere a Perafort,
fou enguany el Sr. Anton Valero, Director
General de Producció de Dow Chemical
Ibérica, que va donar la benvinguda a la Festa
Major del municipi. Anton Valero, llicenciat en
Ciències Químiques, primer Premi Dow al
1978, és des del mes de febrer d’aquest any,
Director general de Producció de Dow
Chemical.
Valero va destacar durant el seu pregó l’estima que sent per a Perafort, doncs coneix
el municipi des de fa anys, també va parlar
del passat de Perafort i del seu esperançador futur, “si el present ja és força engrescador, el futur encara es presenta més brillant, ja que l'arribada de l'AVE converteix
Perafort en el centre neuràlgic de comunicacions, no només del Tarragonès, sinó de
les comarques del voltant: el Baix Camp,
l’Alt Camp, la Conca de Barberà... Tots
sabem que ser punt neuràlgic de les comunicacions implica més desenvolupament i
més riquesa, i comporta més benestar”.

A continuació, es va celebrar el correfoc a
càrrec de la Llumeneta i els Diables de Perafort
i, a les 11 de la nit, el tradicional sopar popular
a la pista poliesportiva. Durant els dies
següents, hi va haver actes per a tots els gustos
i totes les edats. Des de les orquestres fins a
altes hores de la matinada, a la cursa ciclista 37è
Gran Premi Sant Pere, 6è Memorial Ramon
Falcó; pallassos pels més petits; la festa de l’escuma, balls de saló, i finalment el gran castell de
focs va tancar la festa.

Els nens i nenes de l’Esplai d’en Yuki durant la desfilada de moda que van
oferir durant les festes

Punt Únic.Aprovació de l’Acta anterior
D’aquesta manera es dóna per acabat l’actual mandat del Consistori d’acord amb la Legislació vigent.
Ple ordinari de l’11 de juliol de 2003
Assistents: Sr. Alcalde Joan Martí Pla i Pla; Sra.
Tinent d’Alcalde, M. Carme Cavero Aiguadé;
Consellers: Sr. Francesc Díaz i Álvarez, Sr. Julio
Trigos i Samper, Sr. Javier Antonio Robledo i
López i Sr. Lluís Massagués i Vidal.
Secretari: Sr. Antoni Pàmies i Juncosa.
Periodicitat de les Sessions
Una sessió ordinària, mínima, cada TRES mesos.
Contractació per assistència tècnica
Oferta de l’Arquitecte Sr. Ramon Anguera
i Montaña, Oferta de l’Arquitecte Sr. Carles
Penalba i Sedó, Oferta de l’Arquitecte Sr. Enric

El Director General de Producció de Dow Chemical Ibérica, Sr.
Anton Valero, durant el seu pregó inaugural de les festes

Moment de la traca que va donar inici a la Festa Major de Sant Pere
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El President del Parlament va inaugurar
els nous serveis dels carrers
Perafort i Puigdelfí van inaugurar abans de l’estiu
els seus carrers i noves senyalitzacions que després
de quasi dos anys d’obres i carrers aixecats, han
permès que tots els veïns gaudeixin de més benestar i qualitat de vida en tenir les línies elèctriques i
les conduccions de gas propà, l’enllumentat públic,
les escomeses dels veïns i les línies de telèfon soterrades. La inversió pel municipi ha estat important,
el cost total de les obres fou de 3 milions d’euros
la qual cosa equival a una inversió d’aproximadament uns 4.000 euros per habitant.

procés de les obres”, a la vegada que destacava el
camí de progrés i futur que espera als dos nuclis.
A banda de l’acte d’inauguració, la jornada va
comptar amb una sèrie d’actes festius com la
trobada de Puntaires a Puigdelfí, durant tot el
matí; la benvinguda a kes Pubilles a Perafort i, un
aperitiu popular.

Així, l’1 de maig, l’Ajuntament va fer l’acte d’inauguració oficial que va comptar amb la presència del President del Parlament de Catalunya,
Molt Honorable Sr. Joan Rigol que va inaugurar
primer les obres acabades de Perafort, a la Plaça
de l’Església, i tot seguit, el President del
Parlament i les autoritats es van traslladar a la
plaça de l’Església de Puigdelfí per fer el mateix.
Per l’Alcalde l’obra “és l’obra d’una legislatura, amb
dificultats, amb problemes i amb molta paciència
per part dels ciutadans que han aguantat tot el
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Casanovas i Ripoll. A la vista de les tres ofertes
presentades, l’Alcalde proposa contractar per
UN any, a l’Arquitecte Sr. Carles Penalba i Sedó,
per ser l’oferta més avantatjosa econòmicament
essent aprovada per assentiment.
Llicències d’Obres
Diverses sol·licituds d’obres menors que són
aprovades per unanimitat.
Aprovació de la Constitució de la Junta de
Compensació del Pla Parcial Industrial del
Sector 10
S’aprova inicialment la Junta de Compensació
del Pla Parcial Sector 10 i la seva publicació al
Butlletí.
Al·legacions municipals al Pla Director
Urbanístic de les Activitats Industrials i
Turístiques del Camp de Tarragona
S’aproven les següents conclusions:
Genèriques, respecte de l’àmbit del Polígon
Nord:
El contingut del Pla Director Urbanístic de les
Activitats Industrials i Turístíques del Camp de
Tarragona és deficient, insuficient, incoherent i
incomplet, a més d’incomplir i no respectar la
llei 2/2002 d’Urbanisme, en aquells articles que
li són d’aplicació. Específiques, pel que afecta en
particular el nostre terme municipal:
Primer.- Cal eliminar la qualificació com a “protecció paisatgística” del terreny lliure existent,
mantenint l’actual qualificació fins la propera
revisió de les Normes subsidiàries de planejament municipal, en la qual es delimitaran
terrenys que permetin la prosperitat de la
població.

Joan Martí Pla, durant el seu parlament a Puigdelfí acompanyat del President del Parlament de Catalunya, Molt Hble. Sr. Joan Rigol

Segon.- L’autonomia municipal ha de tenir les
facultats que la Llei atorga per a poder modificar
la normativa municipal de les actuals Normes
Subsidiàries i adaptar-lo a les necessitats d’un
municipi amb aspiracions de creixement com el
nostre.

Consistori 11
Posada a votació la Proposta de l’Alcadia, és
aprovada amb els vots favorables dels SIS
Regidors presents a la sessió, la qual cosa representa la majoria absoluta del nombre de 7
Regidors que formen la Corporació municipal.
Per últim, s’acorda que el present acord sigui
tramès al Servei Territorial d’Urbanisme a
Tarragona.
En el decurs de l’exposició de motius, el Regidor
Sr. Massagués, va fer una àmplia dissertació i,
com a resum final, va demanar la retirada d’aquest Pla; que després de les explicacions de
l’Alcalde, no va prosperar aquesta proposta.
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Adjudicacions d’obres i serveis
Adj. Bars Piscines
El Bar de Puigdelfí; a Maria Raduà López.
El Bar de Perafort; a Pilar Garcia Martínez.
Obres Pistes Poliesportives
S’han realitzat obres a les dues Pistes
Poliesportives, Perafort i Puigdelfí, per adequarles i poder-hi col·locar els escenaris per a les
actuacions de les orquestres.
Local Dragonera
S’ha instal·lat l’aire acondicionat, de tipus aire
fred i calor.
Arranjament de Camins
S’han fet actuacions en el camí Vell de Valls a
Tarragona i s’han tapat els clots del camí de Mas
Blanquet.
Accés al Camí Del Torrentet, conegut també ver
les “Hortes” a la CN-240
Aquest accés, provisionalment, es fa actualment
per Ventada i sortida del sector d’Hidrolimp.

Bombes de pressió al dipòsit d’aigua de Perafort
Degut a l’increment de la xarxa d’aigua i també
de la població, fa temps que es ve notant una
disminució en la pressió del subministrament
d’aigua potable; per aquest motiu, s’ha procedit
a millorar aquest servei amb l’instal·lacíó d’unes
bombes de pressió a la sortida del dipòsit general. El Regidor Sr. Díaz, diu que a Puigdelfi, també
fan falta.
Adjudicació adequació solar ver a la Llar
d’Infants
Es van presentar tres ofertes, a saber:
Nº1. Intec Fred, SL. 110.378,00 €, amb IVA.
Nº2. Progrés 1, SL. 105.334,94 €, amb IVA.
Nº3. Palacín Torres 107.840,00 €, amb IVA.
Preu de Licitació, 105.334,94 € amb IVA.
Adjudicat a Progrés 1, SL. per 105.334,94 €
amb IVA.
Socorristes Piscines
S’ha adjudicat a la mateixa empresa de I’any passat, Calamars Salvament, SL. al preu de 7,50 €/b.
més IVA.

Padró d’habitants
PADRÓ D’HABITANTS A 30-09-03
764 Habitants
Naixements:

Casaments:
04-01-03
Francisco Manuel Pérez Llacer
i Josefa Lucas Martínez

19-07-03
Francisco Launes Villagrasa i
Aurelia Rusnac

12-04-03
Gonçal Brotons Nieto i
Carme Cárdenas Díaz

25-08-03
Juan Félez Oso i
Verónica Heredia González

16-04-03 Líam Álvaro Fernández
02-05-03 Júlia Argemí Muñoz
06-06-03 Jordina Llauradó Dalmau 22-06-03
Miquel Diago Marsé i
07-09-03 Carlos Vázquez Porras
Aksenova Inessa Vladimrovna

Defuncions:
21-06-03
Jesús Rodríguez Solís i
Cristina Floristán Portal

27-01-03 Maria Badia Porta
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Personal Guarderia
Informa que pel curs vinent, l’actual Directora, ja
no hi serà per decisió pròpia. A tal efecte es
convocarà el corresponent anunci per a cobrir
aquesta baixa.´
Programa de TV, A Pèl Tour
Explica l’Alcalde, que l’any passat, ja es va intentar fer aquest programa, però que, per motius
de calendari, no es va poder portar a terme.
Aquest any es van iniciar converses, la primera
oferta va ser d’un milió de pessetes. Després de
noves negociacions es va arribar a l’acord de
500.000 ptes. (3.005,06 euros), aforament del
Casal de 270 persones. Entrades per l’organització 60, 190 pel públic i 20 entrades per
l’Ajuntament. Despeses addicionals, generador
de llum, més berenar.

Properament celebrar una reunió amb la Junta
de Caçadors i Socis.
A continuació, explica els passos seguits perquè
siguin col·locades dues marquesines en la CN240, tocant a la rotonda. Fins ara, s’han fet dues
visites al subdelegat del Govern, per demanar un
pas elevat i dues marquesines. Fins ara no es té
cap resposta positiva, a pesar de tenir un document signat pel Representant de Carreteres de
l’Estat a Catalunya, en què hi ha el compromís de
la instal·lació de les marquesines.

Tot seguit l’Alcalde, dóna la paraula al Regidor
d’Esports Sr. Trigos, el qual explica les següents
activitats per aquest estiu:
Futbol- Sala, masculí, comença
el Torneig el dia 14 de juliol,
amb un total de 24 equips, en
2 grups, un a Perafort i l’altra
a Puigdelfi. Cada dia 2 partits,
amb semifinals i final a
Perafort.
Altres activltats: Futbol Sala
juvenil, Petanca, Futbol de
Casats i Solters i casades i
solteres. Dies de cinema, un
parell de sessions a Perafort i
Puigdelfi.
Seguidament, l’Alcalde informa que s’hauran d’adoptar
actuacions en els següents
temes:
- Adequar la Biblioteca.
- Arranjament del xiqui- parc.
- Arranjament de tanques a
diferents recintes municipals.
- Adequar el Camp de Futbol.

En el Ple de l’11 de juliol es va aprovar arranjar el Xiqui Parc.
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Adjudicacions d’obres i serveis
Adj. Bars Piscines
El Bar de Puigdelfí; a Maria Raduà López.
El Bar de Perafort; a Pilar Garcia Martínez.
Obres Pistes Poliesportives
S’han realitzat obres a les dues Pistes
Poliesportives, Perafort i Puigdelfí, per adequarles i poder-hi col·locar els escenaris per a les
actuacions de les orquestres.
Local Dragonera
S’ha instal·lat l’aire acondicionat, de tipus aire
fred i calor.
Arranjament de Camins
S’han fet actuacions en el camí Vell de Valls a
Tarragona i s’han tapat els clots del camí de Mas
Blanquet.
Accés al Camí Del Torrentet, conegut també ver
les “Hortes” a la CN-240
Aquest accés, provisionalment, es fa actualment
per Ventada i sortida del sector d’Hidrolimp.

Bombes de pressió al dipòsit d’aigua de Perafort
Degut a l’increment de la xarxa d’aigua i també
de la població, fa temps que es ve notant una
disminució en la pressió del subministrament
d’aigua potable; per aquest motiu, s’ha procedit
a millorar aquest servei amb l’instal·lacíó d’unes
bombes de pressió a la sortida del dipòsit general. El Regidor Sr. Díaz, diu que a Puigdelfi, també
fan falta.
Adjudicació adequació solar ver a la Llar
d’Infants
Es van presentar tres ofertes, a saber:
Nº1. Intec Fred, SL. 110.378,00 €, amb IVA.
Nº2. Progrés 1, SL. 105.334,94 €, amb IVA.
Nº3. Palacín Torres 107.840,00 €, amb IVA.
Preu de Licitació, 105.334,94 € amb IVA.
Adjudicat a Progrés 1, SL. per 105.334,94 €
amb IVA.
Socorristes Piscines
S’ha adjudicat a la mateixa empresa de I’any passat, Calamars Salvament, SL. al preu de 7,50 €/b.
més IVA.

Padró d’habitants
PADRÓ D’HABITANTS A 30-09-03
764 Habitants
Naixements:

Casaments:
04-01-03
Francisco Manuel Pérez Llacer
i Josefa Lucas Martínez

19-07-03
Francisco Launes Villagrasa i
Aurelia Rusnac

12-04-03
Gonçal Brotons Nieto i
Carme Cárdenas Díaz

25-08-03
Juan Félez Oso i
Verónica Heredia González

16-04-03 Líam Álvaro Fernández
02-05-03 Júlia Argemí Muñoz
06-06-03 Jordina Llauradó Dalmau 22-06-03
Miquel Diago Marsé i
07-09-03 Carlos Vázquez Porras
Aksenova Inessa Vladimrovna

Defuncions:
21-06-03
Jesús Rodríguez Solís i
Cristina Floristán Portal

27-01-03 Maria Badia Porta
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Personal Guarderia
Informa que pel curs vinent, l’actual Directora, ja
no hi serà per decisió pròpia. A tal efecte es
convocarà el corresponent anunci per a cobrir
aquesta baixa.´
Programa de TV, A Pèl Tour
Explica l’Alcalde, que l’any passat, ja es va intentar fer aquest programa, però que, per motius
de calendari, no es va poder portar a terme.
Aquest any es van iniciar converses, la primera
oferta va ser d’un milió de pessetes. Després de
noves negociacions es va arribar a l’acord de
500.000 ptes. (3.005,06 euros), aforament del
Casal de 270 persones. Entrades per l’organització 60, 190 pel públic i 20 entrades per
l’Ajuntament. Despeses addicionals, generador
de llum, més berenar.

Properament celebrar una reunió amb la Junta
de Caçadors i Socis.
A continuació, explica els passos seguits perquè
siguin col·locades dues marquesines en la CN240, tocant a la rotonda. Fins ara, s’han fet dues
visites al subdelegat del Govern, per demanar un
pas elevat i dues marquesines. Fins ara no es té
cap resposta positiva, a pesar de tenir un document signat pel Representant de Carreteres de
l’Estat a Catalunya, en què hi ha el compromís de
la instal·lació de les marquesines.

Tot seguit l’Alcalde, dóna la paraula al Regidor
d’Esports Sr. Trigos, el qual explica les següents
activitats per aquest estiu:
Futbol- Sala, masculí, comença
el Torneig el dia 14 de juliol,
amb un total de 24 equips, en
2 grups, un a Perafort i l’altra
a Puigdelfi. Cada dia 2 partits,
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Perafort.
Altres activltats: Futbol Sala
juvenil, Petanca, Futbol de
Casats i Solters i casades i
solteres. Dies de cinema, un
parell de sessions a Perafort i
Puigdelfi.
Seguidament, l’Alcalde informa que s’hauran d’adoptar
actuacions en els següents
temes:
- Adequar la Biblioteca.
- Arranjament del xiqui- parc.
- Arranjament de tanques a
diferents recintes municipals.
- Adequar el Camp de Futbol.

En el Ple de l’11 de juliol es va aprovar arranjar el Xiqui Parc.
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El President del Parlament va inaugurar
els nous serveis dels carrers
Perafort i Puigdelfí van inaugurar abans de l’estiu
els seus carrers i noves senyalitzacions que després
de quasi dos anys d’obres i carrers aixecats, han
permès que tots els veïns gaudeixin de més benestar i qualitat de vida en tenir les línies elèctriques i
les conduccions de gas propà, l’enllumentat públic,
les escomeses dels veïns i les línies de telèfon soterrades. La inversió pel municipi ha estat important,
el cost total de les obres fou de 3 milions d’euros
la qual cosa equival a una inversió d’aproximadament uns 4.000 euros per habitant.

procés de les obres”, a la vegada que destacava el
camí de progrés i futur que espera als dos nuclis.
A banda de l’acte d’inauguració, la jornada va
comptar amb una sèrie d’actes festius com la
trobada de Puntaires a Puigdelfí, durant tot el
matí; la benvinguda a kes Pubilles a Perafort i, un
aperitiu popular.

Així, l’1 de maig, l’Ajuntament va fer l’acte d’inauguració oficial que va comptar amb la presència del President del Parlament de Catalunya,
Molt Honorable Sr. Joan Rigol que va inaugurar
primer les obres acabades de Perafort, a la Plaça
de l’Església, i tot seguit, el President del
Parlament i les autoritats es van traslladar a la
plaça de l’Església de Puigdelfí per fer el mateix.
Per l’Alcalde l’obra “és l’obra d’una legislatura, amb
dificultats, amb problemes i amb molta paciència
per part dels ciutadans que han aguantat tot el
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Casanovas i Ripoll. A la vista de les tres ofertes
presentades, l’Alcalde proposa contractar per
UN any, a l’Arquitecte Sr. Carles Penalba i Sedó,
per ser l’oferta més avantatjosa econòmicament
essent aprovada per assentiment.
Llicències d’Obres
Diverses sol·licituds d’obres menors que són
aprovades per unanimitat.
Aprovació de la Constitució de la Junta de
Compensació del Pla Parcial Industrial del
Sector 10
S’aprova inicialment la Junta de Compensació
del Pla Parcial Sector 10 i la seva publicació al
Butlletí.
Al·legacions municipals al Pla Director
Urbanístic de les Activitats Industrials i
Turístiques del Camp de Tarragona
S’aproven les següents conclusions:
Genèriques, respecte de l’àmbit del Polígon
Nord:
El contingut del Pla Director Urbanístic de les
Activitats Industrials i Turístíques del Camp de
Tarragona és deficient, insuficient, incoherent i
incomplet, a més d’incomplir i no respectar la
llei 2/2002 d’Urbanisme, en aquells articles que
li són d’aplicació. Específiques, pel que afecta en
particular el nostre terme municipal:
Primer.- Cal eliminar la qualificació com a “protecció paisatgística” del terreny lliure existent,
mantenint l’actual qualificació fins la propera
revisió de les Normes subsidiàries de planejament municipal, en la qual es delimitaran
terrenys que permetin la prosperitat de la
població.

Joan Martí Pla, durant el seu parlament a Puigdelfí acompanyat del President del Parlament de Catalunya, Molt Hble. Sr. Joan Rigol

Segon.- L’autonomia municipal ha de tenir les
facultats que la Llei atorga per a poder modificar
la normativa municipal de les actuals Normes
Subsidiàries i adaptar-lo a les necessitats d’un
municipi amb aspiracions de creixement com el
nostre.

Consistori 11
Posada a votació la Proposta de l’Alcadia, és
aprovada amb els vots favorables dels SIS
Regidors presents a la sessió, la qual cosa representa la majoria absoluta del nombre de 7
Regidors que formen la Corporació municipal.
Per últim, s’acorda que el present acord sigui
tramès al Servei Territorial d’Urbanisme a
Tarragona.
En el decurs de l’exposició de motius, el Regidor
Sr. Massagués, va fer una àmplia dissertació i,
com a resum final, va demanar la retirada d’aquest Pla; que després de les explicacions de
l’Alcalde, no va prosperar aquesta proposta.
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Respecte del COMPTE D’ADMINISTRACIÓ
DEL PATRIMONI, el resum és el següent:
Actiu patrimonial de l’exercici 3.120.263,99 €
Altes durant l’exercici
809.733,20 €
Suma
3.929.997,19 €
La suma entre els dos apartats dóna un ACTIU
PATRIMONIAL EN TANCAR L’EXERCICI DE
3.929.997,19 €.
El Sr. President, anuncia que es procedeix a la
votació per aprovar dits comptes, i no haventhi cap objecció en contra, són aprovats per
unanimitat.
De la present liquidació ens serà tramesa una
còpia a l’l·lm. Sr. Delegat d’Hisenda, al Director
general d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya, i a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya.
Equipaments i serveis
L’Alcalde dóna compte dels següents temes:
1.- Obres Mossèn Eladi Parés i Cristina Dolç
Lubasa ha renunciat a fer-les, i s’ha adjudicat el
26-03-2003 pel Procediment Negociat, a saber:
Pressupost d’adjudicació
Pressupost de
Construccions Recasens
Cofran, SL
José Sugrañes

56.829,58 €
56.829,00 €
76.439,64 €
64.933,61 €

2.- Tema Campanes Esglésies
L’Arquitecte de I’Arquebisbat, Sr. Magaroles, està
confeccionant els Projectes per l’arranjament
dels campanars.
3.- Construccions Riera
Ha presentat l’aval que l’Ajuntament li va requerir, per import de 179.625,32€, nº 8890/955503/91 de “La Caixa” per a les obres de construcció de xalets a l’Av. Catalunya.
4. Mª Rosa Valls
Demana acollir-se al mateix tema de la cessió de
paret mitgera de la vivenda situada al carrer Sant
Pere 15, amb la salvetat que aquesta paret ja està
arranjada í el Sr. Boronat, Arquitecte, haurà de
comptar el cost de dites obres.

5.-Senyalitzacíó de carrers
L’Alcalde, exposa que s’han començat les obres
de senyalització de carrers i que estàn a punt
d’acabar-se.
El Regidor Sr.Velilla, discrepa de la manera com s’ha
portat a terme sense passar-ho per un Ple.
L’Alcalde, li contesta que es va exposar al públic
durant un mes i que el mapa està i estava a disposició dels veïns i que consta també en dues Actes.
6.-Senyalització parada d’autobús escolar
Comenta l’Alcalde que properament al Consell
Comarcal procedirà a la senyalització de la parada d’autobús de transport escolar a Perafort i a
Puigdelfí. Per a la marquesina de Perafort creu
necessari pavimentar els laterals de la marquesina que hi ha terra.
Sessió Extraordinària celebrada per
l’Ajuntament en ple l’11 de juny de 2003
Assistents: Sr. Alcalde Joan Martí Pla i Pla; Sr.
Tinent d’Alcalde, Joan Ventura i Mateu;
Consellers: Sr. Francesc Díaz i Álvarez, Sr. Julio
Trigos i Samper, Sr. Carlos Velilla i Garcia i Sr.
Joan Padreny Sarrà.
Secretari: Sr. Antoni Pàmies i Juncosa
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Festes de Sant Pere
El pregoner de la festes de Sant Pere a Perafort,
fou enguany el Sr. Anton Valero, Director
General de Producció de Dow Chemical
Ibérica, que va donar la benvinguda a la Festa
Major del municipi. Anton Valero, llicenciat en
Ciències Químiques, primer Premi Dow al
1978, és des del mes de febrer d’aquest any,
Director general de Producció de Dow
Chemical.
Valero va destacar durant el seu pregó l’estima que sent per a Perafort, doncs coneix
el municipi des de fa anys, també va parlar
del passat de Perafort i del seu esperançador futur, “si el present ja és força engrescador, el futur encara es presenta més brillant, ja que l'arribada de l'AVE converteix
Perafort en el centre neuràlgic de comunicacions, no només del Tarragonès, sinó de
les comarques del voltant: el Baix Camp,
l’Alt Camp, la Conca de Barberà... Tots
sabem que ser punt neuràlgic de les comunicacions implica més desenvolupament i
més riquesa, i comporta més benestar”.

A continuació, es va celebrar el correfoc a
càrrec de la Llumeneta i els Diables de Perafort
i, a les 11 de la nit, el tradicional sopar popular
a la pista poliesportiva. Durant els dies
següents, hi va haver actes per a tots els gustos
i totes les edats. Des de les orquestres fins a
altes hores de la matinada, a la cursa ciclista 37è
Gran Premi Sant Pere, 6è Memorial Ramon
Falcó; pallassos pels més petits; la festa de l’escuma, balls de saló, i finalment el gran castell de
focs va tancar la festa.

Els nens i nenes de l’Esplai d’en Yuki durant la desfilada de moda que van
oferir durant les festes

Punt Únic.Aprovació de l’Acta anterior
D’aquesta manera es dóna per acabat l’actual mandat del Consistori d’acord amb la Legislació vigent.
Ple ordinari de l’11 de juliol de 2003
Assistents: Sr. Alcalde Joan Martí Pla i Pla; Sra.
Tinent d’Alcalde, M. Carme Cavero Aiguadé;
Consellers: Sr. Francesc Díaz i Álvarez, Sr. Julio
Trigos i Samper, Sr. Javier Antonio Robledo i
López i Sr. Lluís Massagués i Vidal.
Secretari: Sr. Antoni Pàmies i Juncosa.
Periodicitat de les Sessions
Una sessió ordinària, mínima, cada TRES mesos.
Contractació per assistència tècnica
Oferta de l’Arquitecte Sr. Ramon Anguera
i Montaña, Oferta de l’Arquitecte Sr. Carles
Penalba i Sedó, Oferta de l’Arquitecte Sr. Enric

El Director General de Producció de Dow Chemical Ibérica, Sr.
Anton Valero, durant el seu pregó inaugural de les festes

Moment de la traca que va donar inici a la Festa Major de Sant Pere
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Les activitats d’estiu de l’Esplai d’en Yuki
Aquest estiu l’Esplai d’en Yuki ha estat plegat
d’activitats diverses per tal que els nens i nenes
de Perafort i Puigdeflí no s’avorrissin. Així, han
anat a la piscina, han fet manualitats, han berenat
xocolatada, han fet playbacks, han vist cinema
infantil i, fins i tot han fet una petita cercavila per
presentar-nos la seva Cucafera, feta per ells
mateixos.

Nota informativa
L’esplai d’en Yuki ja ha començat, des del passat 4 d’octubre, el seu horari d’hivern: els
dissabtes de 10h a 13h per a tots els nens i
nenes de 3 a 13 anys, ambdós inclosos.

Nº11 Octubre de 2003

Quart. Aprovar definitivament la modificació de
les següents ordenances fiscals:
a) Impost sobre béns immobles.
b) Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
c) Impost sobre activitats econòmiques.
Cinquè.- Publicar les ordenances amb el text
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.
Sisè.- Contra l’acord d’aprovació definitiva i de
conformitat amb l’article 19.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals es podrà interposar
recurs contencíós administratiu en el termini de
dos mesos a partir de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.

El 16 de juliol van acabar la realització de la maqueta de Perafort, amb tots els elements propis del poble, i la van anar a portar a l’Ajuntament

Subvenció pel manteniment del circuit Joan
Olivé
Com els anys anteriors, l’Alcalde, proposa la
mateixa quantitat de subvenció pel manteniment del circuit d’entrenament del corredor de
motos de 250 c.c., que competeix en el
Campionat del món 2003. Aquesta quantitat va
ser l’any passat de 2.404,05 euros, i per enguany
la mateixa quantitat, la qual és aprovada per
unanimitat.

Assistents: Sr. Alcalde Joan Martí Pla i Pla; Sr.
Tinent d’Alcalde, Joan Ventura i Mateu;
Consellers: Sr. Francesc Díaz i Álvarez, Sr. Julio
Trigos i Samper, Sr. Carlos Velilla i Garcia i Sr. Joan
Padreny Sarrà.
Secretari: Sr. Antoni Pàmies i Juncosa

Liquidació del pressupost de l’Exercici de 2002
Seguidament, el President, manifesta que han
d’examinar-se, i en el seu cas, aprovar--se els
comptes municipals del Pressupost General, i
O.E.P. corresponent de l’any 2002. Practicada
una detinguda i minuciosa anàlisis de les consignacions pressupostades als aspectes formals o
processals, estimen que s’han complert tots els
tràmits legals en la rendició de dits comptes, i
quant al fons, consideren que es troben degudament justificades totes les partides de càrrec i
data, per mitjà dels documents que els acompanyen i que es consideren legítims, havent-se
observat així mateix els contingut de les bases
d’execució del Pressupost que es liquida.

Llicències d’Obres
Diverses sol·licituds d’obres menors que són
aprovades per unanimitat.

Resultant que, pel que fa referència al Compte
General del Pressupost Ordinari ofereix el
següent resum:

Subvenció per a la Pubilla de les Comarques
Tarragonines
L’Alcalde, explica el precedent de l’anterior
Pubilla de les Comarques Tarragonines, Olga
Miró Barenys, l’any 1993, en què per despeses
de desplaçament se li va atorgar una subvenció
de 100.000 ptes. Degut al temps transcorregut,
l’Alcalde proposa per l’actual Pubilla, Ester
Ribas Vernet, una subvenció de 1.502,53 euros,
com a subvenció per les despeses de viatges
durant el seu mandat com a Pubilla de les
Comarques Tarragonines, la qual és aprovada
per unanimitat.

PRIMER
Recaptació líquida
Pendent de cobrament

3.221.222,62 €
305.140,93 €

SEGON
Despeses líquides
Pendent de pagament

2.993.590,56 €
5.526,90 €

Ple ordinari del 10 d’abril de 2003

Al mes de juliol van construir el trenet “Chu-Chu”i van anar a donar una volta pel municipi

Consistori 9

De la comparació d’ingressos i pagaments
líquids resulta un SUPERÀVIT el 31-12-02 de
227.632,06 €
El Compte General, contè tota la documentació
exigida en el Nou Pla comptable.
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Havent-se examinat l’expedient i els informes
jurídics que hi consten envers les al·legacions
presentades, un l’emès pels Serveis Jurídics del
Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de
Tarragona, que conclou proposant desestimar
les al·legacions presentades, i altre el de
Secretaria-Intervenció, que a més de ratificar l’emés pels Serveis jurídics del SAM, proposa estimar en part les al·legacions presentades per
Repsol Química, SA., en relació a l’article 7.3 de
l’ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques i modificar el text inicial per
l’alternatiu que s’hi proposa.
Prèvia deliberació i a proposta del Sr. Alcalde,
s’aprova per unanimitat deIs assistents, sis regidors dels set que componen la Corporació, que
suposa la majoria absoluta, el següent acord:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades
per Repsol Química. SA., en quan a l’article 12
de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre
activitats econòmiques.
Segon.- Estimar en part les al·legacions presentades per Repsol Química, SA. en relació a l’article 7.3 de l’ordenança reguladora de l’Impost

sobre activitats econòmiques i modificar el text
inicial per l’alternatiu proposat per Secretariaintervenció, essent el següent:
Tercer.- A més del coeficient anterior, i sobre les
quotes incrementades per a la seva aplicació,
s’estableix la següent escala de coeficients a raó
de la categoria atorgada al carrer on radiqui l’establiment, d’acord amb la següent relació i categories previstes al vialer annex:
Categoria

Coeficient de situació

1ª Casc urbà
2ª Zona industrial
3ª. Resta territori municipal
(sòl no urbanitzable)

2,6
2,5
2,4

L’Ajuntament ha establert la separació del terme
municipal en tres zones ben diferenciades motivades pel tipus d’activitat implantades, comercial
i industrials, i per establir les diferents categories
s’ha valorat la major centralitat del casc urbà, un
més fàcil accés per als ciutadans i una major
dotació de serveis respecte de la zona industrial
i de la resta del territori municipal.

Vista aèrea de Puigdelfí
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Camp de futbol renovat
Durant aquesta temporada l’Ajuntament
de Perafort ha realitzat diverses millores
en el camp de futbol municipal de
Perafort per tal que les activitats esportives i d’altres que s’hi celebrin s’hi puguin
realitzar amb bones condicions. Així
doncs, s’ha reemplenat i anivellat el
terreny del camp, s’han canviat les porteries, s’han instal·lat noves banquetes pels
jugadors, unes tanques protectores, per
exigències de la pròpia categoria, i també
unes xarxes per evitar la pèrdua de les
pilotes durant el joc i entrenaments.
Finalment, en aquesta primera fase de
millores, s’ha supervisat i millorat també
l’enllumenat, s’han efectuat canvis en el
sistema de reg i s’han fet reformes en
l’acondicionament dels vestuaris.

El camp de futbol ha acabat amb la seva primera fase de
les millores d’arranjaments

Inici de les obres per a la nova Escola Bressol

En el solar on s’hi construirà la nova Escola Bressol, ja hi han
començat les obres d’adequació del terreny

Les obres de la nova Escola Bressol ja
estan en marxa. De moment, s’han iniciat
les obres d’adequació del solar on s’ubicarà
la futura Escola Bressol de Perafort, que es
troba en el solar situat al llarg de l’avinguda Catalunya que va des del carrer Colom
fins a la carretera dels Pallaresos. L’espai
que ocupa és de 1.330m2 i aquesta primera fase té com a objectiu la definició de
nivells d’explanació, salvant i modificant els
actuals que presentaven una elevada irregularitat i forts desnivells.
L’empresa que està duent a terme aquesta
primera fase és Progrés 1, SL, adjudicat en
un ple de govern sortint amb un preu de
licitació de 105.334,94 euros amb IVA
inclòs, en tractar-se de l’oferta més avantatjosa de les tres propostes presentades.
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“A pèl tour” va visitar Perafort
El dissabte 26 de juliol, el programa de Televisió
de Catalunya “A pèl tour” va visitar el municipi
de Perafort i hi va celebrar el seu particular
show al Casal del poble. D’aquesta manera, el
dissabte a la nit es va gravar en directe el programa, que es va emetre per TV3, el dimarts 29
de juliol.
El públic de la gravació de l’“A pèl tour” va ser
majoritàriament de Perafort i de Puigdelfí i

durant el programa hi va haver la intervenció de
diversos veïns del municipi. "A pèl tour” és un
programa basat en la capacitat de José
Corbacho i Santi Millán per explicar i recrear
situacions quotidianes des d'un punt de vista
humorístic i totalment "a pèl". A l’estiu, com
l’any passat, el programa fa una tourné amb la
caravana per tot Catalunya amb la qual visita
diferents pobles i ciutats.

EL retorn a l’Escola Bressol
L’altre dia vaig llegir un article de la Rosa
Vidiella, pedagoga i assessora de Llar d’Infants,
on explicava el cas de la Cindi i la seva adaptació a un nou medi: em va cridar l’atenció perquè a l’Escola Bressol de Perafort també estem
en període d’adaptació, període difícil pels canvis que pateixen els infants amb les seves
incorporacions a l’escola, un nou medi per a
ells.
Els infants són molt sensibles als canvis i és per
això que l’adaptació a l’escola s’ha de tractar de
manera especial, amb sensibilitat, i ser conscients

que pot provocar transtorns
alimentaris, de
son, de comportament etc... A la
nostra Escola l’adaptació es fa de
forma gradual:
els dos primers
dies els nen-es hi són a la Llar acompanyats pels
seus familiars durant un hora, on el nen va
coneixent el seu nou entorn sense patir la separació, moltes vegades traumàtica, dels seus familiars, i al mateix temps ens va agafant confiança a
les persones que tindrem cura d’ells a l’escola.
Els dies següents, depenent del nen, les estones
que passi a la llar seran més o menys llargues,
sempre respectant el nen com a ésser individual.
Ens caldria fer una última reflexió: les pràctiques educatives no tan sols han d’anar encaminades a una millor evolució i creixement dels
infants, sinó també cap a una convivència on
predominin els valors humans.

Des de la nostra Escola
una salutació per a tots!!
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Sessió Extraordinària celebrada per
l’Ajuntament en ple el 12 de febrer de
2003
Assistents: Sr. Alcalde Joan Martí Pla i Pla; Sr.
Tinent d’Alcalde, Joan Ventura i Mateu;
Consellers: Sr. Francesc Díaz i Álvarez, Sr. Julio
Trigos i Samper, Sr. Carlos Velilla i Garcia i Sr. Joan
Padreny Sarrà.
Secretari: Sr. Antoni Pàmies i Juncosa
Ordenances Fiscals 2003
Modificacions de la Llei 51/2002, de 27 de desembre
Seguidament, es dóna lectura als textos de les
noves ordenances, aprovant-se a continuació les
següents modificacions:
1.- Modificació de l’Ordenança fiscal de l’IAE:
Coeficient de Ponderació
d’1 a 5 milions
de 5,1 a 10 milions
de 10,1 a 50 milions
de 50,1 a 100 milions
més de 100 milions
1ª categoria
2ª categoria
3ª categoria

Coeficient
1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
2,60
2,50
2,40

2.- Modificació Ordenança Fiscal de l’Impost
sobre Béns Immobles:
Urbana
Rústica
Característiques especials

0,4
0,3
0,85

Les característiques especials afecta a l’empresa Repsol
Química, SA rebut fix 90065908

3.- Modificació de l’Ordenança Fiscal sobre
construccions, instal·lacions i obres:
Base imposable, a 3,00% del pressupost
Exempcions: estarna exemptes fins a un 100%
del tipus de gravàmen, totes le sobres menors,
les quals el seu pressupost no superi l’import de
9.015,00 euros. No obstant s’haurà de sol·licitar
el corresponent permís.

Aquestes ordenances seran exposades al públic
per un termini d’un mes en el BOP i tauler d’anuncis. Per últim, d’acord amb el que disposa
l’artice 416 del RDL 781/1986, es consideraran
definitivament aprovades les ordenances, si de
cas al llarg de l’exposició pública, no s’hi formulés cap reclamació.
Posat en consideració dels membres de la
Corporació Municipal, el Sr. Alcalde proposa la
seva aprovació, és aprovada per unanimitat.

Sessió Extraordinària celebrada per
l’Ajuntament en ple el 26 de març de
2003
Assistents: Sr. Alcalde Joan Martí Pla i Pla; Sr.
Tinent d’Alcalde, Joan Ventura i Mateu;
Consellers: Sr. Francesc Díaz i Álvarez, Sr. Julio
Trigos i Samper, Sr. Carlos Velilla i Garcia i Sr. Joan
Padreny Sarrà.
Secretari: Sr. Antoni Pàmies i Juncosa
Proposta de Resolució de l’Alcalde, sobre les
al·legacions presentades per Repsol Química, SA
contra l’Impost d’Activitats Econòmiques.
Aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals
següents:
1.Ordenança fiscal de l’impost sobre activitats
econòmiques.
2.Ordenança fiscal de l’impost sobre béns
immobles.
3.Ordenança fiscal sobre construccions,
instal·lacions i obres.
Donat compte novament de l’expedient incoat
per a l’adequació i modificació de les ordenances fiscals a la Llei 51/2002, de 27 de desembre,
de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, atenent
que ha variat la regulació de diversos tributs.
Atès que durant el termini d’exposició pública
es varen presentar dues al·legacions de l‘empresa Repsol Química SA., concretament contra els
articles 7.3 i 12 de l’ordenança reguladora de
l’Impost sobre activitats econòmiques.

6
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Cessió d’un solar per al Departament
d’Ensenyament per a la construcció d’escoles
noves
Vist l’escrit de 19-11-02 del Cap de la Delegació
Territorial d’Ensenyament, en què sol·licita a
l’Ajuntament la cessió de solar per a la construcció d’un centre d’educació infantil i primari
de 5 unitats, s’acorda per unanimitat:
1.- Aprovar la cessió d’un solar de 5.500 m2 a
partir de la Pista Poliesportiva de Perafort, deixant un vial al marge dret amb direcció a la
carretera dels Pallaresos per a pas de camions i
executar els documents urbanístics.
2.- Facultar l’Alcalde per a signar els documents
escaients.
Adjudicació d’Obres i Serveis
L’Alcalde informa:
- Que, a la CN.240, per enllaç a l’estació de l’AVE,
s’hi construirà una rotonda, i en el seu centre s’hi
col·locarà una màquina de tren antiga.
- Que, al carrer Del Mig de Puigdelfí, núm 10, la
paret mitgera amb l’Albert Figuerola Puig,
aquest accepta la paret mitgera i a canvi es farà
càrrec de l’arrebossat de la mateixa. A tal efecte, s’expedirà el corresponent document.
- Comenta l’Alcalde que ha de tenir una reunió
amb el Sr. Rodríguez, del G.I.F. per parlar del nou

vial a construir per arribar a l’Estació de l’A.V.E. i
la Secuita, al suprimir-se l’actual pont del final de
carrer Joan Fuster. Es parla d’acceptar l’oferta del
Sr. Rodríguez de quedar-nos les bigues del pont.
- Explica que, juntament amb els ajuntaments de
Tarragona, El Morell i La Pobla de Mafumet, es
van flotar uns autocars fins a Galícia, com a solidaritat amb el poble gallec i per ajudar-los a
netejar les platges de fuel-oil vessat pel Barcopetroler Prestige.
- Comenta el resultat de l’entrevista amb el
Subdelegat del Govern, per parlar de la parada
d’autobusos a al CN-240, en la qual li va demanar un pas elevat per a vianants, per evitar possibles accidents. El Delegat en va prendre nota
per estudiar la seva solució. Actualment, s’està
confeccionant un petit projecte per a demanar
dues marquesines.
- Seguidament, comenta la Resolució del
Ministeri de Foment de 04-12-2002, acceptant
les al·legacions de l’Ajuntament, pel traçat del
“Corredor del Mediterrani”, en què primordialment han modificat el traçat inicial del davant de
Puigdelfí, el qual passarà per la “Costa de
Puigdelfí”, tal com s’havia demanat.
- El regidor d’Esports, Sr. Julio Trigos, diu que
s’han fixat a terra les porteries i cistelles de bàsquet, a l’objecte de prevenir accidents.
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Alumnes Escola Bressol Curs 2003-2004
CLASSE LACTANTS
- ELOY FERNÁNDEZ OLIVÉ (6-4-03)
- ABRIL GINÉ DOSANTOS (22-5-03)
- ANDREA LÓPEZ TEJADA (08-11-02)
- RAÚL LARIO PÉREZ (23-01-03)
- AINA LOZANO PADRENY (04-09-02)

-

LOÏC MARCOS MICÓ (14-02-03)
PAULA MARÍN BLÁZQUEZ (14-09-02)
NAIA MILLER BLESA (24-03-03)
HÉCTOR OCAÑA RODRÍGUEZ (08-01-03)

CLASSE DELS ÓSSOS
- ARJONA CUCHARERO, CARLOS (02-08-01)
-BOU GONZÁLEZ, PAULA (02-12-01)
-CANETE AGUIRRE, CLAUDIA (08-05-01)
-CASADO OLAYA, PAU (24-08-01)
-CASASÚS PASCUA, NATÀLIA (12-10-01)
-CENTELLA MADORRÁN, LAURA (21-01-01)
-EL ADOUTI, ISMAEL (21-12-01)
-FERNÁNDEZ PLANTÓN, LAURA (18-01-01)
-GAGO ROYO, JOAN (10-12-01)
-GARCÍA EXTREMERA, UNAI (29-05-01)
Vista aèrea de Perafort

-GIJÓN FUENTES, IRENE (03-09-01)
-MILLER BLESA, JALEN ALEIX (05-02-01)
-MIRÓN GONZÁLEZ, PAULA (25-10-01)
-ORUJ COCH, PAULA (16-09-01)
-PÉREZ MARTÍNEZ, AIDA (17-05-01)
-RODRÍGUEZ CÓRDOBA, RAÜL (14-04-01)
-SÁNCHEZ SALANUEVA, PAULA (26-08-01)
-TORRES MORLANES, BLANCA (29-10-01)
-TOUS GALOFRÉ, XAVIER (16-05-01)
-VALLS VELILLA, CARLOS (30-05-01)
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Acords de plens

Alumnes Escola Bressol Curs 2003-2004
CLASSE DELS ÀNECS CAMINANTS
-

FERNÁNDEZ PLANTÓN, ALBA (09-07-02)
MARTÍ GARCÍA, GENÍS (21-07-02)
MARTÍNEZ GASCÓN, DENISSE (24-04-02)
NORTE SAN JUAN, CARLOTA (11-01-02)
NORTE SAN JUAN, GENÍS (11-01-02)

- PONS AINA, PAU (11-08-02)
- RAMÍREZ GALLARDO, NIL (10-05-02)
- SOBERÁ GONZÁLEZ, JORDI (10-04-02)
- VALERO BRILHANTE, ADRIÀ (25-06-02)
- VIDAL COMÉS, JOAN (01-06-02 )

Alumnes CEIP Perafort Curs 2003-2004*
-

JANIRA FÉLEZ HEREDIA
LAIA HERRÁIZ FERNÁNDEZ
CRISTIAN RODRÍGUEZ CÓRDOBA
ERIC PÉREZ MARTÍNEZ
ORIOL LOZANO PADRENY
BIEL MARTÍ GARCIA
IOLANDA LÓPEZ RUFA

-
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ADRIÀ MARTÍNEZ CASANOVAS
JAVIER MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
ELISABET FLIX DORADO
ABEL RUIZ BASCUÑANA
AINHOA VILLA FERNÁNDEZ

Les mestres són la Mercè Palau Just i la Yolanda Sisteré López.
* Començant per l’esquerra

Tot seguit, detallem alguns dels punts que s’han
aprovat en els diferents plens que ha celebrat
l’Ajuntament durant aquest període.
Ple ordinari del 10 de gener de 2003
Assistents: Sr. Alcalde Joan Martí Pla i Pla; Sr.
Tinent d’Alcalde, Joan Ventura i Mateu;
Consellers: Sr. Francesc Díaz i Álvarez, Sr. Julio
Trigos i Samper, Sr. Carlos Velilla i Garcia i Sr. Joan
Padreny Sarrà.
Secretari: Sr. Antoni Pàmies i Juncosa
Llicències d’Obres
Diverses sol·licituds d’obres menors que són
aprovades per unanimitat.
Aprovació Provisional SAU-R 2
La Corporació Municipal, per unanimitat, acorda
l’aprovació provisional de dit SAU R-2.
L’esmentat Projecte i l’expedient respectiu,
seran tramesos als Serveis Territorials de la
Generalitat a Tarragona, a efectes de la seva
aprovació definitiva.
Aprovació, si s’escau, del pressupost general
per a 2003.
4 vots a favor del grup del FIC
2 abstencions a favor del Grup de CiU
Queda per tant aprovat el Pressupost per majoria absoluta.
INGRESSOS
Capítol 1er. Impostos directes
1.336.181 €
Capítol 2on. Impostos indirectes
83.394 €
Capítol 3er.Taxes i altres ingressos
211.421 €
Capítol 4rt.Transferències corrents 216.364 €
Capítol 5è. Ingressos Patrimonials
61.722 €
Capítol 7è. Subvenció d’ens territorials 216.510 €
Capítol 9è. Passius financers
931.569 €
TOTAL INGRESSOS

3.057.161 €

DESPESES
Capítol 1er. Renumeracions.Assegurances 190.117 €
Capítol 2on. Béns i Serveis
694.423 €
Capítol 3r. Despeses Financeres
313 €
Capítol 4rt.Transferències corrents 159.377 €
Capítol 6è. Inversions reals
1.928.719 €
Capítol 9è.Variació passius financers
84.212 €
TOTAL DESPESES

3.057.161 €

L’Ajuntament d’acord amb la legislació de Règim
Local, acordà exposar al públic l’aprovació inicial
del Pressupost de l’any 2003, i el seu anunci en
el Butlletí Oficial de la Província.
A continuació, s’acordà per unanimitat, aprovar
les Bases per a l’execució del pressupost que
s’ha votat, les quals acompanyen l’esmentat
pressupost. Per últim, d’acord amb el que disposa l’article 416 del RDL 781/1986, es considerarà definitivament aprovat el pressupost, si de
cas al llarg de l’exposició pública, no s’hi formulés cap reclamació.
Subvenció Festa Major de Puigdelfí 2003
S’acorda per unanimitat, la concessió d’una subvenció
de 18.377,00 euros, pels actes que organitza la
Societat.
Manteniment Casals 2003
Perafort
Puigdelfí

Activitats Casals 2003
Perafort, cada trimestre
Puigdelfí, cada trimestre

10.715,00 €
7.992,00 €

469,00 €
469,00 €

Subvenció Festa Major de Perafort 2003
S’acorda per unanimitat, la concessió d’una subvenció
de 22.970,00 euros, pels actes que organitza la
Societat.

Consistori
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Constitució del nou consistori

El creixement del CEIP Perafort

Des del 14 de juny, l’Ajuntament de Perafort té
nou consistori com a resultat de les eleccions
municipals celebrades el dia 13. Quatre candidatures van concórrer a les passades eleccions:
Convergència i Unió, encapçalada per Joan Martí
Pla i Pla; IPPPM, Independents per PerafortPuigdelfí, P.M, encapçalada per Carles Velilla i
Garcia; la candidatura del CVEPM; i la del Partit
Popular. La candidatura més votada per una més
que majoria de vots fou la de CiU:

Ara farà un mes, vam iniciar el curs escolar al
CEIP Perafort situat al C/Nou, nº51 de
Perafort. Però en realitat va ser el mes de
setembre de l’any passat, que vam començar a
existir com a escola. Els inicis sempre estan
plens d’il·lusió i moltes expectatives, però
també de certes pors i mancances: així és com
vam començar el mes de setembre de 2002,
amb 6 nens/es (cinc de P3 i un de P4) i una
mestra en una caseta de poble acollidora, amb
una aula, una sala-menjador i un pati adequat a
les nostres necessitats.

326

Vots per CiU

129

Vots per IPPPM

20

Vots per CVEPM

15

Vots per PP

D’aquesta manera, essent el cens electoral de
595 habitants, CiU va obtenir un 71,4% dels vots
i IPPPM, un 28,6%. Aquests resultats van atorgar
a CiU cinc regidors i, a IPPPM, dos. D’aquesta

manera, en la sessió ordinària celebrada l’11 de
juliol, els regidors que passen a formar part del
nou govern municipal, essent, Joan Martí Pla l’alcalde de Perafort i que portarà les àrees de
Governació, Personal i Obres, són:
M. Carme Cavero i Aiguadé: 1er.Tinent d’Alcalde.
Cultura, Hisenda,Tresoreria i Serveis Socials.
Francesc Díaz Álvarez: Alcade Pedani de Puigdelfí
i les àrees de Medi Ambient, Parcs i jardins i
Agricultura.
Julio Trigos i Samper: 2n. Tinent d’Alcalde, àrees
de Sanitat, Ensenyament i Esports.
Javier Antonio Robledo i López: Àrees de
Joventut, Festes, Protecció civil i Circulació vial.
La resta de la corporació queda integrada pels
regidors següents: Carlos Velilla i Garcia, i Lluís
Massagués i Vidal d’ IPPPM.
Al mateix temps, es va acordar la constitució de
la Comissió de Comptes, integrada pels regidors: Joan Martí Pla, M. Carme Cavero –tresoreria-, Carlos Velilla –regidor- i el secretari de la
corporació.

L’any va anar passant i les expectatives creades
sobre la continuïtat i el creixement de l’Escola
es van anar confirmant. En el curs 2003-04, la
matrícula s’ha doblat i ja som 13 nens/es (8 de
P3, 4 de P4 i de P5) i dues mestres. La nostra
caseta de poble acollidora ja té dues aules, una
sala-menjador més gran i un pati amb teulada.
El CEIP Perafort disposa de servei de menjador i de servei de permanència al centre pel
matí i per la tarda, a càrrec d’una monitora,
facilitada per l’Ajuntament per aquesta tasca.
Ara la intenció de l’Ajuntament, pares i mares
i de les mestres és que l’Escola
funcioni, que a poc a poc, però
amb pas ferm el poble de
Perafort creixi i la caseta del
carrer Nou se’ns quedi petita.
Això significarà que les coses
s’estan fent bé i que les necessitats del poble a curt termini,
passaran per una escola nova
on poder acollir nens i nenes
d’educació infantil i primària.
Gràcies a tots aquells que ho
esteu fent realitat.
La Direcció del CEIP Perafort

Ara, el CEIP Perafort ha guanyat una aula més agafant l’espai de la Biblioteca Municipal

Partit de casats contra solters
Joan Martí Pla
Alcalde de Perafort.
Governació, Personal i Obres.

M. Carme Cavero i Aiguadé
1er.Tinent d’Alcalde. Cultura,
Hisenda,Tresoreria i Serveis Socials.

Javier Antonio Robledo i López
Joventut, Festes, Protecció civil i
Circulació vial.

Francesc Díaz Álvarez
Alcade Pedani de Puigdelfí. Medi
Ambient, Parcs i jardins i Agricultura.

Carlos Velilla i Garcia
Regidor d’IPPPM.

Julio Trigos i Samper
2n.Tinent d’Alcalde. Sanitat,
Ensenyament i Esports.

Lluís Massagués i Vidal
Regidor d’IPPPM.

Com cada any, a l’estiu,
es celebra un partit de
futbol al Camp de
Perafort entre els casats
i els solters del municipi.
Degut a l’empat, el partit
va arribar a la tanda de
penalts, en la qual finalment, els solters van
vèncer els casats.
Fins l’any que v e!!
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Festa de la verema

Salutació 3
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Salutació

El passat 13 de setembre la Junta Recreativa de
Perafort va organitzar la tradicional festa de la
verema, essent el sopar i els actes preparats
d’un gran èxit d’assistència. Així hi van assistir
membres del Foment de les Tradicions
Catalanes, la Pubilla i l’Hereu de Catalunya i les
pubilles de les comarques de Barcelona,
Tarragona, Lleida i Girona.

Els ciutadans i ciutadanes de Perafort i Puigdelfí vau confiar amb mi i amb tot el meu
equip el passat 13 de juny, revalidant-nos encara més el nostre govern dut a terme en
els darrers quatre anys. Així, heu confiat amb nosaltres per fer de Perafort i Puigdelfí
un municipi millor i amb més qualitat de vida. Davant els bons resultats obtinguts us
vull agraïr el fet d’haver depositat la confiança en el nostre projecte i en les nostres
il·lusions que continuaran transformant els nostres nuclis.
A la vegada, aprofito aquestes línies per felicitar-vos per l’augment de la participació
que van tenir els comicis, perquè aquesta participació és una mostra evident de la
democràcia i la pluralitat existent en la nostra societat actual.

Després del sopar va continuar la festa amb un
ball amenitzat per l’orquestra “Dalas”. Durant
el descans del ball es va celebrar l’elecció de la
pubilla i dames d’honor de Perafort, 20032004, uns títols que van recaure en: Maria
Raduà, la nova Pubilla de Perafort i Meritxell
Díaz i Raquel López, com a dames d’honor de
la mateixa.
Durant la festa de la verema, es va lliurar un
detall a la Junta de la Societat en reconeixement al treball dut a terme durant aquesta
anys, una distinció que va recollir el President
de l’entitat acompanyat per part de la Junta.

Joan Martí Pla
Alcalde de Perafort

No cal que us digui que tots nosaltres estem a la vostra disposició per fer de Perafort
i Puigdelfí un municipi millor.
Durant la Festa de la Verema, es van escollir la nova Pubilla de
Perafort i les dues dames d’honor

Caminada a Sant Joan de la Muntanya
El passat dia 19 d‘octubre, a les 8
del matí, sota una pluja molt fina, es
va dur a terme la caminada a Sant
Joan de la Muntanya, que va ser un
èxit de participació, es van aplegar
un grup de 19 persones.
L’inici del recorregut va ser a
Montblanc, sortint del davant de les
escoles i durant tot el trajecte, que
va durar unes quatre hores en total,
sobretot la tornada a casa va ser
molt i molt passada per aigua. Tot i
les inclemències del temps, però
tots els participants van coincidir en
que l’aventura es tornarà a repetir.
Tot els veïns i amics que van participar en la
Caminada a St Joan de la Muntanya

Així, des de fa uns quatre mesos el nou consistori ja té vida pròpia, l’equip el formem
cinc regidors, distribuïts en les següents carteres: M. Carme Cavero i Aiguadé, 1er.
Tinent d’Alcalde, s’ocupa també de les àrees de Cultura, Hisenda, Tresoreria i Serveis
Socials; Francesc Díaz, Alcade Pedani de Puigdelfí i portarà les àrees de Medi
ambient, Parcs i jardins i Agricultura; Julio Trigos i Samper és el 2n. Tinent d’Alcalde,
i s’encarrega de les àrees de Sanitat, Ensenyament i Esports i, finalment, Javier Antonio
Robledo i López ocupant-se de Joventut, Festes, Protecció civil i Circulació vial.
Dos regidors de l’IPPPM formen part també del nou consistori: Sr. Carlos Velilla i
Garcia i Sr. Lluís Massagués i Vidal.

Joan Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort
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Primera sortida familiar amb la Mountain Bike
El passat dia 21 d’agost, a les 5 de la tarda, es va
dur a terme la 1ª Sortida Familiar amb Mountain
Bike, una activitat que es va convertir també en
el primer acte públic que el grup PERAFORT
BIKE va promoure i que en va fer partíceps a tot
el poble. El trajecte va transcórrer des de la piscina municipal de Perafort fins a la presa del
Pantà del Catllar. En arribar al destí es va oferir
una ampolla d’aigua i una pasta a tots els participants i una vegada es va tornar a Perafort, es va

lliurar un entrepà i un refresc per a tots els participants.
L’excursió va ser un èxit de participació, es van
aplegar un grup de 32 persones entre pares, fills
i acompanyants.
Des d’aquestes pàgines, el grup Perafort Bike vol
agrair la col·laboració de tots els veïns que van
participar directa i indirectament en la sortida i a
l’Ajuntament de Perafort.

Grup de Perafort Bike acompanyat de amics i familiars durant la sortida al Pantà del Catllar

Dos perafortins guanyen la Triatló Ciutat de Tarragona
Els perafortins Xavi Prim i Núria Fortuny van
guanyar el passat 17 de setembre la 6ena. edició
del Triatló Popular Ciutat de Tarragona
Memorial Laia Massó i Virgili. Xavi Prim va guanyar després de completar el circuit amb un
temps de 56 minuts i 25 segons, mentre que la
seva companya, Núria Fortuny, en categoria
femenina, i amb un temps de 1h i 3 minuts,
també en fou la guanyadora. Més de 100 esportistes van participar en aquestaTriatló que va
combinar la natació, la bicicleta i la carrera, per
diversos punts de la ciutat.
Xavi Prim i Núria Fortuny, guanyadors de la 6ena Triatló Popular
Fotografia cedida per: M. Elena Virgili
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