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editorial

T

ornem a posar-nos en contacte, mitjançant aquest butlletí, amb tots els ciutadans del nostre municipi, fidels a
l’objectiu de ser el màxim de transparents en la comunicació de l’acció de govern.
Volem destacar tres informacions que trobareu en aquest butlletí:

En primer lloc la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara il·legals les obres fetes al camp
de futbol del costat del cementiri. Lamentar els diners i el temps malversats.
En segon lloc la pujada molt significativa del preu de l’aigua. Aquest increment és el resultat de l’aplicació del contracte
signat l’any 2009 entre l’Ajuntament i l’empresa Aqualia.
En tercer lloc acomiadar, com a regidor del municipi, a en Miquel Martil Darder, que per raons personals ha presentat la
renúncia a l’acta de regidor del municipi. Agrair el seu servei al municipi com a alcalde i regidor.
Finalment volem ser optimistes en la previsió de futur del nostre municipi, manifestar el nostre compromís de continuar
treballant-hi i d’estar al costat dels nostres ciutadans en tot el que calgui.
L'alcalde i l'equip de govern municipal
Per a qualsevol informació, queixa, suggeriment... referit al butlletí, us podeu adreçar a:
jvinas@santjaumedelsdomenys.cat - culturastj@santjaumedelsdomenys.cat

serveis municipals
Ajuntament
Plaça de Joan Roig, 2 · 43713 Sant Jaume dels Domenys.
Tel. 977 67 71 13 · Fax 977 67 85 98
Horari oficines:
Dilluns: 9-13 h. 17-20 h. Dimarts a divendres: 9-14 h.
Secretari interventor
Manel Pahissa: mpahissa@santjaumedelsdomenys.cat
Web municipal: www.santjaumedelsdomenys.cat
E-mail: alcalde@santjaumedelsdomenys.cat

Alcalde
Magí Pallarès Morgades
Horari d'atenció:
Dilluns: 17-20 h. Dilluns, dimecres i divendres: matí
Àrees d'actuació específiques:
Alcaldia, Governació, Urbanisme, Medi Ambient.
Cal demanar hora prèviament.

Regidors
Horari d'atenció: Dilluns: 17-20 h. Cal demanar hora prèviament
- Xavier Vona Casanella (Urbanisme, Hisenda, Medi Ambient, Agricultura i Telecomunicacions)
- Albert Carreras Caralt (Esports, Sanitat, Serveis Socials, Punt TIC i Telecomunicacions)
- Joan Viñas Pros (Ensenyament)
- Gerard González Martin (Serveis Generals, Indústria i
Turisme)
- Núria Lahoz Angusto (Cultura, Joventut i Festes)
- Martí Ventura Calaf
- Joan Basseda Domènech
- Joan Ignasi López Vila
- Montserrat Lope Colldeforns
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El Punt Tic. Horaris
· Dilluns, dimarts i divendres, de 17.30 a
19.30 h.
· Dimecres, de 17.30 a 18.30 h. Curs d'iniciació a la informàtica de 18.30 a 19.30 h
· Dijous, al matí obert per cursos a la Gent
Gran; i a la tarda de 17.30 a 18.30 h

Web municipal
www.santjaumedelsdomenys.cat
Per passar informació que es mostri a la web municipal,
cal que us dirigiu a en Christian, de dilluns a divendres de
16 a 17.30 h a la Biblioteca Municipal o al correu electrònic:
culturastj@santjaumedelsdomenys.cat

Deixalleria mòbil
Primer i tercer dijous de cada mes al pàrquing de les escoles de Sant Jaume.
Horari: d'11 a 13 h i de 16 a 18 h
Si el dijous que pertoca és festa el servei de deixalleria es
fa l’endemà, divendres.
A la deixalleria mòbil hi podeu portar: olis de cuina, fluorescents i bombetes, tòxics de la llar (productes de netejar
de la cuina, dels lavabos i de la casa en general), esprais,
ferralla d'electrònica: CD's, DVD's, tòners, càrregues de tintes d'impressores, calculadores..., porexpan, sabates, roba,
pneumàtics de bicicleta, vidre pla, vidre de color, gots de vidre, vaixelles, bateries, piles, productes fitosanitaris, petits
electrodomèstics, joguines...
També hi ha la possibilitat de portar piles i olis als contenidors situats a l'entrada de l'Ajuntament.
Preguem que tot aquest material no el deixeu als punts habituals de recollida. Cal portar-los a la deixalleria mòbil.

els plens i les juntes de govern (gener - abril)
En cada butlletí us oferim un resum dels acords més significatius dels Plens i Juntes de Govern Local i les explicacions que creiem significatives. Si voleu més informació consulteu la pàgina web municipal.
Recordem també que els plens són públics i tothom hi pot assistir. La convocatòria la podeu veure a les cartelleres
municipals i a la pàgina web. Domenys Ràdio (107.6 FM) emet els plens i actes més significatius l’endemà de la seva
realització a les dotze del matí i a dos quarts de set de la tarda.

Els Plens
31-1-13 Ple extraordinari
- S’aprova provisionalment la modificació puntual de les normes subsidiàries pel canvi de qualificació urbanística de la
parcel·la situada al carrer Prat de la Riba núm. 24.
- S’aprova i accepta el conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament per al sosteniment del funcionament de la Llar d’Infants Els Petits Arcs del municipi.
Es concedeixen 72.800€ per al curs escolar 2011/12.
- S’aprova i es dóna conformitat a l’informe trimestral sobre
el compliment dels terminis segons la llei contra la morositat corresponent al quart trimestre de 2012
Nombre

Import

Pagaments realitzats durant el
trimestre dins del termini legal

32

57.347

Resta de pagaments

519

535.810

Pagaments totals durant el trimestre

551

593.157

Obligacions pendents on
s’incompleix el termini legal a data
de tancament del trimestre

990

876.493

- S’aprova l’estudi econòmic de modificació de les tarifes del
servei municipal d’abastament d’aigua potable de Sant Jaume presentada per l’empresa concessionària Aqualia Gestión Integral del Agua SA (Més informació en aquest mateix
butlletí).
- S’aprova provisionalment la imposició i ordenació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió, conservació, neteja i manteniment del servei
de clavegueram, tractament i depuració d’aigües residuals.
(Més informació en aquest mateix butlletí)

21-2-13 Ple extraordinari
- S’aprova la sol·licitud al Pla d’Obres i Serveis de Catalunya
i el Pla d’Acció Municipal 2013-2016 de la subvenció de les
obres previstes durant el quadrienni 2013-2016.
En aquesta sol·licitud es demana subvenció per a dues
obres:
- La primera és l’obra de la instal·lació de la canonada de
connexió a la xarxa de la Urbanització del Papagai amb el
nou punt de subministrament del dipòsit de la Torregassa. L’obra té un pressupost de 108.485,43€ i està previst
realitzar-la l’any 2014.
- La segona obra consisteix, en una segona fase, en la millora de l’eficàcia en l’enllumenat públic del municipi. Les
actuacions tenen un pressupost de 44.907,60€ i és previst realitzar-la durant l’any 2015.

22-3-13 Ple ordinari
- S’aprova el resum numèric del padró d’habitants a 1 de gener de 2012. (2.491 persones empadronades, 1.216 dones i 1.275 homes)
- S’aprova l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per
publicitat a la Ràdio.
- S’aproven els estatuts i el conveni per l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Jaume al Consorci de Comunicació Local.
- S’aproven, les següents mocions presentades:
· A favor de la dació en pagament, la paralització dels
desnonaments i el lloguer social.
· A favor del dret a decidir del poble de Catalunya.
· De reclamació del pagament dels deutes acumulats de
la Generalitat als Ajuntaments.
· Contra la tècnica d’extracció anomenada fractura hidràulica o fracking a Catalunya.
· De rebuig de determinades taxes de l’administració de
Justícia.
- Es dóna coneixement de la renúncia del regidor Miquel Martil i Darder, del grup polític PSC, a la seva acta de regidor del
municipi.

15-4-13 Ple extraordinari
- S’aprova el nomenament de Josep Palau Recasens com a
Jutge de Pau del municipi.
- S’aprova el reconeixement de diversos imports a pagar per
l’Ajuntament no comptabilitzats en el pressupost de l’any
2012 per falta de partida (188.419,61€)
- S’aprova la declaració de serveis essencials per tal de cobrir necessitats de contractació de personal en serveis com
neteja, mitjans de comunicació, monitoratge del casal d’estiu i piscina municipal.

Les Juntes de Govern
28-1-13
- S’aprova una relació de factures de l’exercici comptable
2012 per un import total de 99.900,65€
- S’informa d’una nova activitat a la zona industrial dels Arcs,
l’empresa CALDECOINOX SCP de caldereria.
- S’atorga una subvenció per a la millora i l’embelliment dels
habitatges per un import de 200€.
- S’accepten les ajudes i la normativa d’aprovació del projecte, i d’existència de la consignació pressupostària, de l’obra
de construcció del magatzem municipal al carrer Barcelona.
- Es concedeix a Vila Domenio la subvenció per l’any 2013 de
153€ en concepte de pagament de les subscripcions de la
revista a 8 entitats del municipi: Parròquia de Sant Jaume,
Llar d’Infants Els Petits Arcs, Escola Els Quatre Vents, Associació de Gent Gran, Societats de Papiolet, Sant Jaume,
Torregassa i Lletger.
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- S’aprova el contracte menor amb el grup TORNAVIC per
l’animació del Carnaval infantil. Preu 590€ (IVA inclòs).
11-2-13
- Es modifica el conveni signat amb la Direcció General de
Prevenció d’Incendis per a la sessió de tot l’edifici del Parc
de Bombers per compartir l’ús entre l’ajuntament, l’ADF i la
Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis.
- S’aprova la liquidació de la facturació de l’enllumenat públic
de la urbanització del Papagai corresponent a l’ajuntament
de la Bisbal del Penedès.
- S’aprova el Plec de clàusules administratives particulars de
la gestió del servei públic de transport especial.
- S’aprova l’adquisició de béns a títol gratuït d’una parcel·la
situada al Papagai.
- S’aprova el contracte menor per a la instal·lació d’una columna de llum a la rotonda del Papiolet. Import 3.500,53€.
- S’acorda concedir a la Coral Infantil Rierol una subvenció de
225€ per fer front la despesa del vestuari de nous balladors
del ball de Bastons.
- S’aprova el contracte menor de manteniment i jardineria de
la piscina municipal pel període d’un any i per un import de
11.242,14€ a l’empresa “Manteniment de Piscines i Serveis”.

25-2-13
- S’aprova l’assumpció de part de l’ajuntament del 50% del
cost del servei d’una sol·licitud d’assistència domiciliària i
del 100 % del cost d’una altra sol·licitud.
- S’accepten les ajudes i la normativa d’aprovació del projecte i d’existència de la consignació pressupostària de l’obra
de rehabilitació d’una nau per a destinar-la a local social i
magatzem.
- S’aprova el pla de seguretat de l’obra de construcció d’un
magatzem municipal al carrer Barcelona.
- S’aprova la contractació del grup musical ELEGANCE pel
ball de l’Aplec de Dilluns de Pasqua. Preu 650€ (IVA inclòs).
- Es denega la subvenció per a l’any 2012 a la Colla de Carnaval de Lletger i a l’Associació Cultural i Recreativa Virgen del
Rosario per la presentació de les sol·licituds fora termini i
estar esgotada la partida pressupostària.
- Es concedeix un ajut extraordinari a una família del municipi per fer front a les despeses de llibres escolars del curs
12/13. Import 212,70€.
- S’aprova el contracte menor de serveis per a contractació
de la pòlissa d’assegurances de responsabilitat patrimonial, civil, vida i responsabilitat jurídica de l’Ajuntament de
Sant Jaume. S’adjudica a JMU ASSEGURANCES per un import total de 9.714,83€ anuals.
- S’aprova el contracte menor per a la contractació del servei
d’assessorament i gestió laboral i fiscal. S’adjudica a l’empresa GRUP VANDELLÓS, SL per un import de 3.684,00 euros i 773,64 d’IVA anuals.

11-3-13
- S’aprova definitivament la memòria valorada per a l’eficiència en l’enllumenat públic del municipi.
- S’aprova el contracte menor a favor de SERRALLERIA DE
LA PARTE, SL per dur a terme l’obra de reparació de la tan4

-

-

ca metàl·lica de la zona esportiva de Lletger per un import
de 3.990,00€, IVA no inclòs.
S’aprova inicialment la memòria justificativa per a la sollicitud d’ajut per a la utilització d’àrid reciclat dels residus
de la construcció en diferents camins del terme municipal.
S’aprova l’arrendament d’un bé immoble per utilitzar-lo
com a magatzem municipal provisional.
S’aprova una relació de factures de l’exercici comptable
2013 per un import total de 103.282,29€.
S’informa d’una nova activitat a la zona industrial dels Arcs,
l’empresa ARTESANIA SOL, SL, magatzem i fabricació artesanal.
Es dóna compte de la Resolució del Departament d’Ensenyament que autoritza a l’Ajuntament a desafectar de l’ús
escolar l’edifici del carrer de la Carretera i carrer de la Germanor, 2-4 i espai adjunt.
S’aprova definitivament el plec de clàusules administratives particulars de la gestió del servei de transport regular
de benestar social i convidar els licitadors.

25-3-13
- S’aprova inicialment el plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir les obres d’ampliació del magatzem municipal al carrer de Barcelona núm. 11.
- S’aprova l’adhesió al Consorci Català de Desenvolupament
Local per a la contractació centralitzada del subministrament elèctric a Sant Jaume.
- S’aprova inicialment el projecte bàsic de l’activitat del Centre Cívic Municipal i el projecte de prevenció d’incendis.

8-4-13
- S’adjudica a l’empresa Endesa Energia SAU el contracte
administratiu per al subministrament d’energia elèctrica
d’aquest Ajuntament com a derivat de l’acord marc per al
subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals
de Catalunya.
- Es deixa sense efecte l’acord de Junta de Govern local de
data 27 d’agost de 2012 pel qual s’acorda contractar a l’empresa Orus Energia, SL el subministrament d’energia elèctrica.
- S’aprova el contracte menor i aprovació de la memòria valorada per les obres d’arranjament de diferents camins del
municipi. per un import de 8.060,11€, IVA inclòs. (camí de
Can Pedro al torrent de la Torregassa, camí de Lletger a
Cornudella i Camí fariner de la Carronya a Castellví).
- S’aproven els següents contractes menors per actes de la
Festa Major de Sant Jaume 2013:
· Patronat Pro Batea, grup Butonis (diables), import
1.500€ (catàleg Diputació)
· Orquestra Europa: import 6.000€ (catàleg Diputació)
· Grup Junior’s Orquestra per un import de 5.000€ (catàleg Diputació)

22-4-13
- S’aprova el conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de municipis i províncies en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals.
- S’aprova la convocatòria d’una plaça d’administrativa, per

els plens i les juntes de govern (gener - abril)
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promoció interna, pel sistema de selecció per concurs de
mèrits.
Es concedeixen 8 subvencions del 50% de l’IBI a majors de
65 anys i/o pensionistes. Se’n denega una altra.
S’adjudica el contracte de gestió del servei de transport especial de la Regidoria de Benestar Social al Sr. José Antonio
Ortiz Rodríguez.
S’aprova definitivament la memòria valorada per a la canonada de connexió de la xarxa d’aigua del Papagai amb el
dipòsit de la Torregassa.
S’accepta la sessió a l’Ajuntament per part de Cellers Domenys d’un terreny de 519,60 m2 destinats a espais lliures.
S’aprova una relació de pagaments per import de
105.934,13€
S’aprova la concessió de 266,25€ a l’Asociación Cultural y

Recreativa Virgen del Rosario per fer front a les despeses de
la Romeria 2013.
- S’aprova el conveni amb l’Institut d’Estudis Penedesencs
per a l’any 2013 (aportació de 300€).
- S’aprova el contracte menor per l’obra de reposició de
les plaques solars de l’escola Els Quatre Vents (import
5.676,38€, IVA inclòs).
- S’aprova el Plec de clàusules administratives particulars de
la gestió dels següents serveis públics:
· Recollida selectiva de residus sòlids urbans a El Papagai.
· Servei de festes majors, llums de Nadal, manteniment
cementiri i carrers.
· Servei de manteniment de camins.
· Servei de manteniment de zones verdes, parcs infantils
i podat d’arbres.

El TSJC declara il·legals les obres del segon
camp de futbol a Sant Jaume dels Domenys
L’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, llavors governat per ERC i PSC, va decidir tirar endavant la construcció
d’un nou camp de futbol al costat del cementiri finançat pel
“Plan Zapatero 1”.
Van ser 378.047€ els que va disposar el municipi a fons
perdut.
Moltes raons van portar a la llavors oposició, CiU, a no donar suport a aquest projecte: no era prioritari, no era el lloc
adequat i il·legalitat al projectar-se construir en una zona
verda. CiU va presentar diverses alternatives que considerava més adients.
L’Ajuntament va tirar endavant el seu projecte i la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de Sant Jaume aprovava el
Projecte de construcció d’un camp de futbol al costat del
cementiri el 23 de març de 2009. I van començar les obres.
Un grup de veïns del municipi van presentar un recurs contra l’Ajuntament de Sant Jaume per aquest projecte d’obra i
el jutge va ordenar parar les obres mitjançant la presentació d’un aval, ja que hi va trobar indicis d’il·legalitat.
L’Ajuntament mou fitxa i aconsegueix que el jutge, en sentència de 17 de maig de 2010, autoritzi la continuïtat de les
obres. I es van continuar les obres.
Però al recurs presentat encara li mancava la sentència sobre la legalitat del Projecte.
Posteriorment l’Ajuntament no compleix els terminis de finalització i justificació de les obres i se li comunica que no
rebrà part de la subvenció i que ha de retornar la rebuda.
Enmig hi ha les eleccions municipals del 25 de maig de
2011. El tema del camp de futbol és un tema cabdal en la
confrontació electoral: ERC i PSC per continuar-lo, CiU per
no continuar-lo.
El resultat electoral és clar: CiU obté majoria absoluta.
CiU, ja governant a l’Ajuntament, aconsegueix no retornar
els diners del “Plan Zapatero 1” i percebre els diners que
faltaven cobrar de la subvenció.
També atura les obres del segon camp, aprofita les torres
de llum, les banquetes... i ho instal·la juntament amb la
gespa artificial al Camp de futbol Joaquim M. Palau i Ra-

bassó, que és el camp de futbol de sempre (la remodelació
va ser inaugurada el 30 de desembre de 2012).
Evidentment ERC i PSC no han estalviat les crítiques a
l’Ajuntament per malversar fons públics al no acabar una
obra començada.
Però, faltava una sentència... Finalment el dia 20 de desembre de 2012 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
ha dictat sentència. Aquesta sentència és ferma i no admet
cap recurs.
Citem literalment un paràgraf d’aquesta sentència:
"ESTIMAMOS el acuerdo contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
23 de marzo de 2009, por el que se acuerda aprobar definitivamente el Proyecto de construcción de un campo de fútbol
entre la calle Marinada y Condal de la zona de “Els Arquets”,
Acuerdo y Proyecto que ANULAMOS y dejamos sin efecto.”
Aquesta sentència anul·la el Projecte de les obres que
s’han fet al Camp de Futbol del costat del Cementiri de Sant
Jaume dels Domenys i l’acord de la Junta de Govern Local
que ho va aprovar, ja que el Projecte, no s’ajusta a dret.
Les raons dels jutges del TSJC són clares:
- A la zona “s’hi admeten usos i activitats públiques que
siguin absolutament compatibles amb el caràcter de l’espai lliure o zona verda”. En principi, “tota activitat esportiva d’ús públic que no impedeixi el normal ús de l’espai
lliure pot ser admesa”.
- “Examinado el Proyecto del campo de fútbol impugnado, se
constata que su configuración como espacio cerrado o vallado para el uso exclusivo del deporte fútbol, vulnera las
exigencias de la calificación urbanística”...
Aquí acaba, de moment, la història... Queden les preguntes:
Si es van fer unes obres il·legals,... qui ha estat realment
el malversador de fons públics? Quina és la seva responsabilitat?
(Escrit enviat a la premsa a gener de 2013 per l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys)
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el preu de l'aigua
L’Ajuntament signa contracte de cessió de l’explotació de
l’aigua amb l’empresa AQUALIA l’any 2009.
Principals condicionants del contracte:
- Cessió a 25 anys.
- L’Ajuntament va percebre la quantitat de 850.000€ en
el moment de la cessió però a retornar a l’empresa Aqualia via tarifària, és a dir, incorporant aquest import com a
despesa en el compte d’explotació i fent-lo repercutir en el
“preu de l’aigua”.
- Qualsevol reparació o millora de la xarxa que s’efectuï
a la xarxa anirà carregada al compte d’explotació com a
despesa i repercutida en el “preu de l’aigua”.
De moment no s’aplica un augment de preus però, segons
el contracte signat, la pujada significativa de preus estava
prevista a partir del 2012.

Pujada de preus any 2012
L’11 d’abril de 2011: Aqualia presenta a l’Ajuntament el
compte d’explotació i la proposta d’augment de preus.
L’Ajuntament no s’assabenta de la proposta de pujada de
preus i no emet cap tipus d’informe: silenci administratiu
positiu.
La Junta de Preus de Catalunya al no tenir cap proposta de
l’Ajuntament autoritza a Aqualia l’augment de preus (21-711).
La Conselleria desestima el recurs presentat pel nou equip
de Govern de l’Ajuntament i ratifica l’augment de preus (1811-11).
Això determina que a partir de gener de 2012 s’apliquin els
nous preus al cost de l’aigua:

EXERCICI
2011

EXERCICI
2012

INCREMENT %

CONSUM 0 m3

13,84€

13€

-6,07

CONSUM 10 m3

13,84€

19€

37,28

CONSUM 20 m3

14,79€

27€

82,56

CONSUM 30 m3

24,29€

37€

52,33

CONSUM 40 m3

30,97€

54,50€

61,29

CONSUM 50 m3

63,29€

78,25€

23,64

CONSUM 60 m

92,79€

108,25€

16,66

122,29€

138,25€

13,05

3

CONSUM 70 m3

Cal dir que al preu del consum de l’aigua hi heu d’afegir la
conservació de comptadors (3€/rebut), la quota fixa de servei (10€/rebut), la repercussió del cànon de l’aigua (variable
segons consum) i l’IVA de tot.

Pujada de preus any 2013
El passat 14 de març la Comissió de Preus de Catalunya va
aprovar les noves tarifes d’aigua i clavegueram. La sol·licitud
de noves tarifes fou presentada per Aqualia amb informe favorable de l´Ajuntament aprovat al Ple de gener.
Les noves tarifes contemplen un increment dels preus
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d’acord amb el compte de resultats presentat per Aqualia i
d’acord amb el contracte signat l’any 2009.
- S’ha incorporat a les despeses la compra de l’aigua
al Consorci d’Aigües de Tarragona (aproximadament
11.000€ mensuals).
- S’ha incorporat la taxa de clavegueram que per contracte ja s’havia d’aplicar a partir de gener l’any 2012 (36€
l’any).
- S’apuja la quota fixa de servei (132€ anuals).
- S’apuja la quota de conservació de comptadors (36€
l’any).
Es preus per l’any 2013 del consum domèstic surten de
l’aplicació d’aquests trams i preus aprovats per la Junta de
Preus de Catalunya
· Consums fins a 15 m3/ unitat
consum bimestre .............................................0,4000 € m3
· Consums de 16 a 30 m3/unitat
consum bimestre .............................................0,7500 € m3
· Consums de 31 a 45 m3/unitat
consum bimestre ............................................1,5000 € m3
· Consums de 46 a 60 m3/unitat
consum bimestre .............................................2,2500 € m3
· Consums excés de 60 m3/unitat
consum bimestre .............................................3,0000 € m3
EXERCICI 2012

EXERCICI 2013

A PAGAR EN 4 REbUTS

A PAGAR EN 6 REbUTS

CONSUM 0 m3

13€

6€

CONSUM 10 m3

19€

6€

CONSUM 20 m3

27€

9,75€

CONSUM 30 m3

37€

17,25€

CONSUM 40 m3

54,50€

32,25€

CONSUM 50 m

78,25€

51€

CONSUM 60 m3

108,25€

73,50€

CONSUM 70 m

138,25€

103,50€

3

3

Encara que el preu del m3 d’aigua s’hagi reduït en els trams
de menys consum, l’increment del rebut de l’aigua és significatiu com a conseqüència dels acords signats amb Aqualia
l’any 2009 i que ara s’han d’aplicar necessàriament.
Als preus anteriorment citats falta afegir-hi el cànon de l’aigua que és percentual segons consum i l’IVA corresponent.
Per tal de facilitar que els consums es mantinguin dintre
dels trams menys cars, Aqualia farà la lectura i el cobrament del consum d’aigua bimensualment.
Aquesta modificació aporta una sèrie d’avantatges: facilita
un control més rigorós dels consums i imports, permet detectar amb major antelació qualsevol problema en la facturació, consums excessius, comptadors avariats, etc, i evita
l’acumulació de consums i per tant facturacions elevades.
La manera d’aplicar aquests nous preus serà notificada
per Aqualia a tots els usuaris.

Domenys Ràdio
Emetent al 107.6 de la FM en
connexió amb Ràdio banyeres. Podeu trobar la programació de Ràdio banyeres a:
www.radiobanyeres.com
Domenys Ràdio, a poc a poc, vol anar construint una programació de creació pròpia i pensada per al nostre municipi.
De moment podeu escoltar:
En emissió conjunta Banyeres - Sant Jaume i dins el programa “Baix Penedès al dia” de Xavier Montserrat:
- A les 9.30 i a les 18 h de dilluns a divendres, un noticiari
local i comarcal on es donen les notícies sobre el municipi de Sant Jaume.
En emissió exclusiva per a Sant Jaume:
- A les 14 h i a les 21 hores “Domenys informació”: noticiari local.
- Després de cada Ple o acte significatiu a Sant Jaume: retransmissió en diferit, el dia següent de la seva realització, a les 12 del matí i a les 18.30 de la tarda.

L’Ajuntament ha contractat com a directora de la ràdio municipal a la periodista Laia batlle Urgell que juntament amb
els col·laboradors Montserrat Casellas i Josep Castells,
estan preparant una nova ràdio oberta al municipi. Per a
qualsevol iniciativa només cal que us hi poseu en contacte.
També s’està tramitant l’adhesió de l’emissora municipal
al Consorci de la Comunicació de Catalunya.
Escolteu Domenys Ràdio al 107.6 de la FM!

Podeu contactar amb Domenys Ràdio:
domenysradiofm@gmail.com - Tel. 977 678 881
c/ de la Carretera, 4 , 2n pis (Centre Cívic)

càlcul de despeses anuals Ensenyament
La transparència en l’acció de govern implica l’explicació
d’on van a parar els diners que paguem els ciutadans d’un
municipi i ho volem anar explicant de les diferents partides
que té el pressupost del nostre Ajuntament.

llibrEs subVEnció (curs 11/12)

Aquest és el cost anual que l’Ajuntament paga, dels diners
recaptats, per les partides d’Ensenyament:

(conveni, cros escolar, piscina Arboç) .......................5.641,00€

Escola Els QuatrE VEnts (any 2012)

Neteja.................................................................................58.272,70
Transport escolar............................................................35.334,96
Conserge .......................................................................... 15.925,52
Manteniments (contracte): desinfecció,
ascensor, alarma, extintors ............................................5.628,49
Subministres (llum, telèfon, gasoil,...) ........................26,637,79
Reparacions i manteniments diversos ........................3.125,19
Xerrameca (col·laboració revista escolar) .................... 100,00
Total ......................................................................118.413.49€
(prop de 20 milions de pessetes)

MEnjador Escolar (any 2012)

Pagament empresa ........................... 73.311,45 (4,58 €/ menú)
Ingressos tiquets ............................... 87.812,98 (5,70€/ menú)
Diferència...................................................................... + 14.501,53
Despeses:
- Sous i S.S. monitores .................................................24.879,08
- Subministres material i reparacions ....................... 2.134,73
- Dèficit subvencionat per Ajuntament .................12.512,28€
(Subvenció aproximada de 0,75 €/menú)

50% del cost ....................................................................9.700,00€

aMPa (curs 11-12)

Escola dE Música contraPunt

Curs 2012-2013 .............................................................3.200,00€

llar d’infants Els PEtits arcs

Cavall de Cartró (12/13) ................................................70.440,12
Mòdul (12/13) ...................................................................4.952,00
Subministres (2012): llum, telèfon, etc. ... ..................2.935, 54
Reparacions estructura (2012) .................................... 1.177,71
Material .................................................................................. 177,63
Manteniments (2012: alarma, extintors) ........................ 309,54
Total ........................................................................ 79.992,54€
(13.300.000 pessetes anuals)

rEsuM aPortacions ajuntaMEnt

Escola Quatre Vents.....................................................118.413,49
Menjador escolar ...........................................................12.512,28
Subvenció llibres (50%) .................................................. 9.700,00
AMPA................................................................................... 5.641,00
Escola de Música Contrapunt ........................................ 3.200,00
Llar d’Infants Els Petits Arcs .......................................79.992,54
Total ...................................................................... 229.459,31€
(38.150.000 pessetes – 8% pressupost d’engany)
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preinscripció a l'escola Els Quatre Vents
i a la Llar d'Infants Els Petits Arcs
Escola Els QuatrE VEnts
Com ja haureu vist a les cartelleres municipals ja s’ha acabat el període de prescripció a l'Escola Els Quatre Vents del nostre
municipi (va ser de l'11 al 22 de març). La publicació de la llista d'admesos serà el dia 24 de maig i el període de matriculació
del 10 al 14 de juny, ambdós inclosos.

llar d'infants Els PEtits arcs
També a les cartelleres municipals i amb carta personalitzada a totes famílies possiblement interessades del municipi
s’ha informat del procés de preinscripció i matriculació a la
nostra Llar d’Infants:
El calendari de preinscripció i matriculació a la Llar d'Infants
municipal és el següent:
- Presentació de sol·licituds: del 6 al 17 de maig
- Documentació que cal presentar: fotocòpia i original del
DNI dels pares, del llibre de família, de la llibreta sanitària i de la llibreta de vacunes.
- Publicació de les llistes baremades: 27 de maig
- Termini per presentar reclamacions: 28, 29 i 30 de maig
- Publicació de les llistes d’alumnat admès: 5 de juny
- Període de matriculació: de l'10 al 14 de juny

ajuts i serveis escolars
conVocatÒria anual dEl consEll coMarcal dEl baiX PEnEdÈs PEl curs 2013-2014
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR
Enguany el Consell Comarcal del Baix Penedès, que és qui
gestiona el transport escolar, ens informa que es farà de
manera diferent a com es va fer en anys anteriors.
A les famílies ja usuàries del servei de transport el curs 1213 se’ls enviarà la sol·licitud per correu ordinari i l’hauran de
presentar complimentada al centre escolar.
Els nous alumnes o nous usuaris del servei de transport escolar per al curs 13/14 serà el centre escolar qui facilitarà
les sol·licituds i s’hauran de lliurar complimentades al mateix centre. (Els alumnes de 6è curs, ho podran portar tant a
l’escola que estan assistint actualment com a l’institut que
es matricularan per al curs vinent).
Les dates per presentar les sol·licituds són:
Del 20 de maig fins al 18 de juny als centres escolars respectius.
Del 19 de juny al 31 de juliol al Consell Comarcal del Baix
Penedès.
ALTRES SERVEIS I bEQUES
També informa el Consell Comarcal que referent a les sollicituds per altres serveis i beques (menjador, llibres escolars, llar d’Infants, ajuts individuals de desplaçament) sortiran properament les instruccions per tal de fer la seva
tramitació.
Per a més informació o per l’aclariment de qualsevol dubte us podeu dirigir al Consell Comarcal del baix Penedès:
Plaça del Centre, 5, del Vendrell, de dilluns a divendres de
10 a 13 h. Tel.: 977 66 45 50 – 977 66 89 99 o consultar la
seva pàgina web: www.ccbp.cat
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Per a tota la informació, recollida i lliurament de les sollicituds.... us heu de dirigir a la Llar d'Infants Municipal Els
Petits Arcs: Tel. 977 69 80 95. La “Jornada de portes obertes” es va fer el divendres 26 d’abril.

Despeses de l'Ajuntament en
activitats culturals i d'esbarjo
L'Ajuntament té com a principi bàsic informar de totes
les despeses que comporten els actes que organitza. El
criteri a seguir i que volem continuar és el de mantenir
les “celebracions” que ja són tradició al municipi, però
ajustant al màxim les despeses. Així us adjuntem un quadre comparatiu del cost de les festes els darrers anys:
festa Major
de sant
jaume dels
domenys

2010
Despeses:
49.672,35 €
Ingressos:
1.174,00 €

2011
Despeses:
35.555,51 €
Ingressos:
6.346,78 €

2012
Despeses:
27.704,77 €
Ingressos:
2.222,00 €

diada (11 de
setembre)

2010
Despeses:
615,44 €

2011
Despeses:
1.232,00 €

2012
Despeses:
660,27 €

reis

2011
Despeses:
3.427,28 €

2012
Despeses:
1.733,15 €

2013
Despeses:
249,80 €

carnaval

2011
Despeses:
3.380,80 €

2012
Despeses:
2.100,00 €

2013
Despeses:
404,50 €

aplec dels
arquets
(dilluns de
Pasqua)

2011
Despeses:
5.961,46 €
Ingressos:
2.400,00 €

2012
Despeses:
3.186,72 €
Ingressos:
2.639,00 €

2013
Despeses:
3.632,16 €
Ingressos:
2.717,00 €

il·luminació
carrers
nadal

2010-11
Cost llums
2.247,90 €

2011-12
Cost llums
1.026,60 €

2012-13
Cost llums:
1.089,00 €

escola de música
Contrapunt
Aniversari 25 anys
Enguany l'Escola de Música Contrapunt estem d'aniversari, fem 25
anys! I ho celebrarem com cal. El dissabte 18 de maig farem festa
grossa: pel matí farem una trobada-taller de big band amb alumnes
de les escoles de música de la Vegueria Penedès, amb un concert a
la una del migdia a Llorenç. A la tarda farem una mostra de combos
a Sant Jaume, Banyeres, i Llorenç. La farem simultàniament durant
tres hores a partir de les 4 de la tarda. Finalment farem un sopar
de germanor.

Matrícules curs 2013-14
El dia 15 de maig comença el període d'inscripcions per al curs vinent. Hem congelat els preus, i són els següents:
- Sensibilització: 19€
- Instrument en grup: 27€
- Instrument individual: 47€
- Conjunt instrumental: 19€
- Cinema i publicitat: 19€
El curs vinent iniciarem la nova assignatura “Cinema i publicitat”.
Aquesta assignatura està dirigida a alumnes majors de 12 anys (1r
d'ESO) i adults, en la qual s'ensenyarà tot allò necessari per aprendre a composar: harmonia, arranjaments, edició de partitures, tècniques de gravació,... Té un enfocament eminentment pràctic, i des
del primer dia es començarà a composar. Per Nadal de ben segur
que començarem a tenir les primeres composicions en escena!
Podreu trobar el full d'inscripció al CEIP Quatre Vents.

Projecte la “banda a l'Escola”
Aquest any hem començat el projecte de fer una banda de vent dins
l'escola de primària Quatre Vents. Fins ara valorem molt positivament com s'ha implantat el projecte. La implicació de tothom ha
sobreeixit les nostres expectatives: la Marta (la mestra de música),
l'equip directiu de l'escola, en Jordi (el professor de reforç), l'AMPA i diverses mares i pares que estan fent un munt d'activitats per
a finançar el projecte. I sobretot els alumnes que s'han agafat a
aquesta proposta amb molta il·lusió. El projecte doncs està anant
a tota màquina.
El curs vinent reblarem el clau: 30 nens i nenes noves se sumaran
a la banda, els que faran 3r, i ja tindrem 4 bandes. Això comença a
agafar envergadura!
Gràcies a tothom per fer possible això que tan sols fa quatre dies
era només un somni.

Recordatori
Recordeu que el butlletí d’octubre
2012 (núm. 4) és un recull informatiu de tot tipus de serveis.
Hi trobareu informació de:
-

Tècnics municipals d’urbanisme
Serveis Socials
Jutjat de Pau
Consultori Municipal

la web municipal
La web municipal de l’Ajuntament de Sant Jaume
(www.santjaumedelsdomenys.cat) inclou informació
institucional, enllaços per fer tramitacions, queixes o
suggeriments, informació dels serveis municipals, de
les entitats, agenda d’actes, recull d’activitats i moltes
altres seccions que poden ser d’interès per als qui la
consulten.
Darrerament s’ha fet una revisió dels continguts i
s’han ampliat d’altres per tal de complir amb el Mapa
de Bones Pràctiques de la comunicació local pública,
el control del qual el duu a terme el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de
la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
L’objectiu d’aquest estudi és avaluar la transparència
de les administracions locals pel que fa a la informació que es dóna a les seves webs municipals. S’avaluen els recursos que els ajuntaments ofereixen als
seus webs per fer efectius el dret a la informació pública i el dret de la participació ciutadana en el control
democràtic.
Quan per primer cop, a l’octubre de l’any 2012, es van
fer públiques les dades de l’informe a nivell nacional,
Sant Jaume estava situada en el 8è lloc entre els pobles del Baix Penedès, amb un 11% d’acompliment
dels 41 indicadors que conformen les bones pràctiques. Es destacava positivament que fos l’únic dels 14
municipis de la comarca que feia públics els acords
del Govern, un dels exponents màxims de transparència.
Des d’aquell moment s’ha afegit informació i s’han fet
canvis per adaptar-la al decàleg de bones pràctiques,
fins arribar al 49%, essent segons a la comarca, només darrere del Vendrell (80%), i amb perspectives
de què en un futur proper puguem assolir l’aprovat.
Serà del tot difícil poder meritar l’excel·lència, perquè
alguns dels indicadors que s’han de complir no estan
pensats per a municipis amb el nombre d’habitants
com el nostre, que tenen pressupostos d’acord amb el
padró d’habitants i que de moment no poden dedicar
recursos a coses com ara la creació i el manteniment
de xarxes socials de la corporació, crear un procés de
participació ciutadana, consells territorials o sectorials, amb un reglament que reculli les seves funcions.
N’hi ha d’altres indicadors que s’hi està treballant per
poder publicar-los en un breu espai de temps.
Podeu accedir al Mapa a través de la web:
http://www.infoparticipa.cat/bones-practiques/

- Transport Municipal - taxi
- Llar d’Infants Municipal “Els Petits Arcs”
- La xarxa Sant Jaume sense fils
- Servei d'abastament d'aigua:
Aqualia
- Servei de neteja municipal
- Menjador Escolar Municipal
- Biblioteca Municipal Alfons Maseras
- Punt d’Informació Juvenil
- Servei de podologia

- Serveis funeraris
- Oficina de Correus de Sant Jaume
- Transport escolar a l’escola Els
Quatre Vents
- Parròquia de Sant Jaume
- Cementiri municipal
- Escola de Música Comarcal Contrapunt
- Serveis comarcals
- Entitats del municipi
- Bonificacions, subvencions i ajuts
de l’Ajuntament de Sant Jaume
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casal d'estiu 2013
El Casal d’estiu d’engany presenta una novetat que esperem sigui d’interès per a un bon nombre d’infants. A més del tradicional
Casal on es fan activitats de lleure, aquest any es proposa el Casal del Circ, amb programa d’activitats propi en què el motiu
central serà les activitats relacionades amb el món del circ, des del maquillatge o el vestuari, fins a les representacions específiques que hom troba en un circ, com ara els malabarismes, els pallassos o els mags.
A la nova modalitat s’hi podran inscriure els infants que cursin a partir de 4t de primària fins als 17 anys. El Casal d’Estiu de
sempre, és per a infants que estan cursant des de P3 fins als 17 anys.
Ambdues modalitats començaran el dia 1 de juliol i finalitzaran el dia 24, l’últim dia abans de la Festa Major de Sant Jaume.
L’horari serà de 9 a 13 h, amb la possibilitat de fer una acollida de 8 a 9 h, i de fer el servei de menjador, de 13 a 15 h.
El període d’inscripcions s’avança a la setmana del 27 al 31 de maig, per tal de poder acomplir amb els terminis que marca la
legislació que regula les activitats de lleure. Passat aquest termini no es podrà garantir la plaça als qui presentin la inscripció
fora de temps.
Per formalitzar la inscripció cal lliurar una fotocòpia del DNI o del full del llibre de família on apareguin les dades de l’infant,
una fotocòpia de la targeta sanitària, el comprovant de pagament amb ingrés al compte de l’ajuntament a la Caixa Agrària i
el full d’inscripció i autoritzacions degudament complimentat i signat. Tota aquesta documentació s’haurà de presentar a la
Biblioteca, de 16 a 17.30 h. El model de full d’inscripció i autoritzacions us el podreu descarregar de la web de l’ajuntament
www.santjaumedelsdomenys.cat
L’ajuntament ha fet l’esforç de mantenir els mateixos
preus que l’any passat per als qui s’inscriuen a tot el
període sencer:

Servei d’acollida durant tot el mes: 30 €, de manera
esporàdica: 4€ per infant i dia.
El servei de menjador funcionarà com a l’escola. Els
tiquets es podran comprar a l'Ajuntament (d’1 a 19
tiquets a 6€ cadascun, 20 tiquets o més 5,70 € cadascun)

Tot el mes
(empadronats)

130€ per infant

2n germà:
110€

Tots el mes
(NO empadronats)

150€ per infant

2n germà:
150€

Per setmanes
(empadronats)

45€
per infant i setmana

Per setmanes
(NO empadronats)

55€
per infant i setmana

remodelació de la nau de Cornudella
A desembre de 2007 s’aprova la memòria valorada per un import de 272.043,39€ per la rehabilitació d’una nau a Cornudella.
El projecte contemplava un local social i magatzem municipal.
A 12 d’abril de 2010 s’aprova inicialment el projecte d’obra
redactat per l’anterior equip tècnic municipal.
En data 4 de juny de 2010 s’aprova el projecte definitivament.
A setembre de 2011 es revisa el projecte pel nou equip de govern de l’Ajuntament, es redacta una modificació del projecte
inicial amb un nou pressupost de 199.957,63€ (IVA inclòs).
A desembre de 2012 s’adjudica definitivament la contractació
de les obres a l’empresa Joan Anton Martin, SL per un import de
171.963, 57€. El projecte a executar contempla la remodelació
de la nau mantenint tota l'estructura.
A març de 2013 en fer-se el replanteig d’obra es detecten
una sèrie de patologies que fan plantejar una nova orientació.
Deficiències detectades:
- La nau construïda està, en el punt de l’entrada, 40 cm per
sota del nivell del terreny.
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- La nau presenta un desnivell interior d’aproximadament 60
cm (lògic per l’ús anterior de granja de porcs).
- El desnivell del terra de la nau provoca que el lloc més enfonsat de l’interior de la sala estigui un metre per sota del
nivell exterior (ja és ple d’humitats).
- L’alçada del cavall de coberta situat al mig del local té una
alçada màxima de 2,30 metres (no admissible per a una
sala d’ús públic).
- S’ha detectat principi d’oxidació dels ferros de les biguetes
del sostre.
A la vista de la situació detectada, l’Ajuntament i l’empresa
constructora s’han vist obligats a prendre la decisió d’enderrocar la nau de porcs, ajustar el pressupost, prescindir del
magatzem projectat i fer nova edificació amb tots els requisits
que requereix un local social per a Cornudella.
L’obra projectada té concedides les subvencions de 68.000 €
per part de la Diputació de Tarragona i 115.000 € per part del
Pla d’Obres de la Generalitat.

cost de la instal·lació de la gespa artificial
El finançament de l’obra d’instal·lació de gespa al camp de futbol Palau i Rabassó ha resultat de la següent manera:

FINANÇAMENT INICIAL DE L'ObRA

FINANÇAMENT PROVISIONAL

Import del projecte

434.136,34

Import d'adjudicació

390.747,00

Aportació de l'Ajuntament

127.505,84

Aportació de l'Ajuntament

47.404,69

Subvenció Pla d'Obres
de la Generalitat

306.612,48

Subvenció Pla d'Obres
de la Generalitat

273.522,90

Subvenció PAM de la Diputació
de Tarragona

69.819,41

FINANÇAMENT DEFINITIU
Import executat

398.545,03

Aportació de l'Ajuntament

55.202,72

Subvenció Pla d'Obres
de la Generalitat

273.522,90

Subvenció PAM de la
Diputació de Tarragona

69.819,41

La diferència entre l’import de la subvenció inicial del
Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya
(306.612,48€) i l’atorgada finalment a la gespa (273.522,90€)
s’ha destinat a subvencionar una nova obra anomenada: “Millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic del municipi”.

1r Campus Marc Bartra
Iniciar, desenvolupar i treballar els principis i valors bàsics del
futbol és el que es podrà fer enguany en el Primer Campus
Marc Bartra.
Us convidem a participar-hi del dimarts 25 al diumenge 30
de juny a Sant Jaume dels Domenys.
És un campus adreçat a nens i nenes nascuts entre el 2000
i 2007, en el qual podran gaudir d’una setmana de bon ambient, on els nens/es podran conèixer i compartir moments
amb en Marc Bartra i es realitzaran moltes activitats com
entrenaments diaris de futbol, competicions, jocs a l’aire lliure, piscina, audiovisuals, una excursió al Camp Nou i moltes
activitats més.
L’horari serà de dimarts a dissabte, de 9 a 18 h. El diumenge
30 de juny de 9 a 14 h.
El preu per nen és de 150 euros. S’inclou l’equipament Campus Marc Bartra, una excursió al Camp Nou, el dinar de tota
la setmana i l’entrada a la piscina municipal. En la inscripció
de germans es fa un 10% de descompte.
Les activitats es portaran a terme a camp de futbol municipal,
a l’Escola Els Quatre Vents i a la piscina municipal.
Per a més informació i per fer la inscripció consulteu la pàgina
web www.campusmarcbartra.com
Les places són limitades i teniu temps per apuntar-vos fins
al 31 de maig.
No us perdeu el primer Campus Marc Bartra!
Us hi esperem!
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RUA DE CARNAVAL
El diumenge dia 3 de febrer va tenir lloc, malgrat el fort
vent, la Rua de Carnaval pels carrers de Sant Jaume.
13 carrosses i dues comparses de les comarques de l’Alt
Penedès (10) i Baix Penedès (5), van omplir d’animació els
carrers del poble.
Destacar les carrosses “Esperit Indi” de la Colla de Carnaval de Lletger i Carnaval Ketaniman, també integrada per
gent de Sant Jaume.
Tant la Rua de Carnaval com “La Festa del vi jove i l’oli novell” de la Cooperativa van convocar a Sant Jaume una gran
afluència de gent del poble, de la comarca i de les comarques veïnes.
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l'acció municipal
Carnaval infantil
El dissabte 9 de febrer, al local de Societat de Sant Jaume,
s’hi va celebrar el Carnaval infantil amb una gran afluència
de petits i grans que hi van participar amb les seves variades disfresses.
La festa va ser conduïda per l’animador TORNAVIC que ens
va fer passar una tarda ben animada.
En finalitzar la festa es va repartir xocolata i melindros.

Nou equipament a l’Escola
Quatre Vents
El mes de gener d’enguany l’Ajuntament ha instal·lat al pati
d’educació infantil de l’escola Els Quatre Vents, dos equipaments per al joc dels infants. El cost ha estat de 4.368,10€.

Obres al municipi

Premi Nautilus

S’ha instal·lat una llumenera a la rotonda d’entrada al Papiolet, cost 3.500,53€.

L’Associació Cultural Nautilus va lliurar el seu premi 2012
de reconeixement de la tasca d’una entitat del municipi a
la Coral Rierol-Balls Populars que celebra enguany el seu
25è aniversari.

També s’han iniciat les obres del Centre Cívic de Cornudella
i del magatzem municipal al carrer de Barcelona, del polígon dels Arcs.

El lliurament es va fer el divendres 1 de febrer a la Sala de
la Cooperativa en la inauguració de l’exposició “Masies del
municipi”, organitzada per l’Associació de dones la Llinyola.

Cuina lowcost
Molt interessant i amb molta participació, la xerrada que
Fina Serra, cap de cuina de la Fonda Esport, va oferir el
passat dia 14 de febrer sobre la cuina “LOWCOST”.
En la xerrada es va parlar de les bases d’una cuina ràpida i econòmica: consells, trucs, reciclatge, com estalviar
a l’hora de comprar, estris i tècniques per fer més fàcil el
cuinar...
A la xerrada es va valorar la possibilitat de fer un curs sobre
cuina,de més llarga durada.
Per tal que es pugui organitzar, cal que passeu per
la Casa de Cultura o truqueu al 977 67 85 29 i
doneu el vostre nom a
en Christian.
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Connecta't per trobar feina
El dia 15 de febrer es va cloure el curs que l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, en col·laboració amb el Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i amb Jove Baix Penedès, que s’ha impartit a Sant Jaume.
Aquest curs dirigit a persones sense feina i
sota el nom de “Connecta’t per trobar feina”
ha consistit en un “Programa de formació digital per a la recerca d’ocupació”.
A l’acte de clausura, presidit pel nostre alcalde Magí Pallarès, hi va assistir el conseller de
Joventut David Godall, el conseller d’empresa
i ocupació Joan Maria Diu, ambdós del Consell Comarcal, i la regidora de Joventut del
nostre municipi Núria Lahoz.
Després dels parlaments es van repartir els
diplomes als 18 participants al curs. També
es va agrair a Jove Baix Penedès la feina organitzativa i de formació.

Cros escolar
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola
Els Quatre Vents de Sant Jaume va organitzar el diumenge dia 10 de març un Cros Escolar al polígon de
l’Empalme, davant de l’Aqüeducte romà.
A la prova, inclosa en la fase comarcal del Baix Penedès dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, hi
van participar prop de 400 alumnes de les escoles
de tota la comarca, una cinquantena d’ells, alumnes
de l’escola Els Quatre Vents del nostre municipi.
Un total de 16 categories de diferents edats, des
d’infants de 3 anys fins a la categoria de majors de
18 anys, i amb 8 circuits diferents adaptant les distàncies a les diferents edats, tots els assistents van
poder gaudir del seu cros adequat a la seva edat i
nivell.
Molts han estat els participants a la jornada i tots en
són guanyadors. Destaquem dels atletes que va presentar l’AMPA de l’Escola els Quatre Vents els que
han estat classificats en els primers llocs:
- En la categoria infantil masculí, l’Ismael Khatab
ha quedat en tercer lloc.
- En la categoria aleví femení, la Fiona Azcàrate Carol s’ha classificat en tercer lloc.
- En la categoria prebenjamí masculí, en Gerard
Hernàndez Romero i en Mario Gallego Navarro
han queda segon i tercer.
- En la categoria de 3 anys femení, la Marina Fernàndez Cano s’ha classificat en segon lloc.
Felicitar a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
de la nostra escola per la feina feta i per la modèlica
organització al costat del Consell Esportiu del Baix
Penedès.
Una magnífica jornada de participació i estímul a
l’esport per a petits i grans.
Es pot consultar tota la informació a la web del Consell Esportiu http://www.cebp.cat/ i al bloc de l'AMPA
http://www.ampaels4vents.blogspot.com/
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l'acció municipal
Aplec de dilluns de
Pasqua
Com cada any el dilluns de Pasqua es va
celebrar el tradicional Aplec de l’ermita
de la Mare de Déu dels Arquets.
A les 12 del matí hi va haver la Missa i
posteriorment la processó.
A la una del migdia la cantada de caramelles a càrrec de la Coral Infantil Rierol
i la Coral de la Llinyola.
A les dues, el dinar amb la també tradicional paella d’arròs. En acabar, les mones de Pasqua, lliurades pels padrins i
padrines als seus fillols i filloles van ser
gustosament assaborides.
La Festa va acabar amb un ball amenitzat pel grup Elegance.
L’Aplec va tenir un convidat no desitjat, el
vent, i l’amenaça de pluja, però malgrat
tots els impediments, més de tres-centes persones van participar en l’Aplec.

Audició de l’Escola de Música Contrapunt
L’Escola de Música Contrapunt continua amb el seu treball als municipis de Sant Jaume, Llorenç i Banyeres.
Actualment més de seixanta alumnes del municipi de Sant Jaume dels Domenys participen en l’aprenentatge musical que
imparteix l’escola Contrapunt.
L’any passat ja ens va oferir una audició al Papiolet i el dia 2 de març ens van oferir una mostra de la seva feina a Lletger.
Hi van actuar més de vuitanta músics, entre d’altres, les dues Big Band de les classes de tercer de Primària de l’Escola Els
Quatre Vents, amb un gran èxit d’interpretació i de públic. Literalment no s’hi cabia.
Agrair a l’Escola de Música Contrapunt la seva feina i a la Societat de Lletger la seva col·laboració en l’organització de
l’audició.
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CURSOS
Continuen durant aquest
trimestre els cursos següents:

Alfabetització
Horari: dimarts i dijous, de 15.30 a 17 h.
Professora: Rosario Teuler
Activitat gratuïta

Ioga
Horari: dimecres, de 17 a 18 h
Professora: Marisa Barros
Preu: 20 € mensuals

Sevillanas
Horari: divendres, de 19 a 20 h
Professora: M. Carmen Suárez
Preu: 10 € mensuals

Informàtica bàsica i internet
L’ajuntament organitza cursos d’informàtica bàsica i
d’internet per adults en què l’objectiu és donar-los les eines
necessàries per tal de què rebin una capacitació mínima, el
que s’anomena l’alfabetització digital. Avui en dia és cada
cop més important poder desenvolupar-se amb les noves
tecnologies, connectar-se i saber manejar-se en el món virtual d’internet.
Els cursos tenen una durada de 12 hores en què s’aborda el
coneixement del maquinari, el tractament de textos, el full
de càlcul, la navegació per internet, el correu electrònic i les
xarxes socials.
El preu és de 60 euros que es paga en tres mensualitats de
20 euros cadascuna. S’engegaran amb un mínim de 3 persones i un màxim de 4.
Més informació la podeu obtenir a la Biblioteca o al Punt TIC
(Casa de Cultura), on el mestre, en Christian Knoph, us atendrà.
Els dijous al matí es fan cursos d’informàtica gratuïts
adreçats a la gent gran del municipi. Estan gestionats per
l'Associació de Gent Gran. Per demanar informació i/o apuntar-vos cal que truqueu al seu president: Albert Carreras,
tel. 977 67 82 38.
Presencialment a la Biblioteca, o per correu electrònic, teniu
la possibilitat de suggerir cursos, activitats,... que voldríeu
que organitzés l'Ajuntament.
Els cursos que s'ofereixen ara es faran a Sant Jaume, però
també volem organitzar cursos, tallers, activitats,... al Papiolet, la Torregassa - el Papagai i Lletger. Feu-nos saber on
voldríeu que es fessin, indicant-nos el què us agradaria fer.
Per a informació i inscripcions:
biblioteca Municipal
Tel. 977 67 85 29, de 16 a 17,30 h (Christian)
www.santjaumedelsdomenys.cat
culturastj@santjaumedelsdomenys.cat
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Piscina municipal
Obertura de la piscina el dia 22 de juny.
Tancament de la piscina el dia 11 de setembre.
Horari:
Del 22 de juny al 15 d’agost oberta d'11 a 19.30 h
Del 16 d’agost a l'11 de setembre d'11 a 19 h
Preus:
la temporada 2013 mantindrà els preus de l’any passat:
Entrada per un dia

3€

Abonament familiar de temporada
(4 membres)*

140€

Membre addicional*

18€

Abonament familiar mensual (4 membres)*

80€

Abonament addicional
(per a l'abonament mensual)

15€

Abonament individual de temporada

70€

Abonament individual mensual

40€

Infants menors de 3 anys
Abonament de 10 entrades

gratuït
15€

* Els abonaments familiars els poden subcriure les unitats familiars compostes exclusivament per: pare, mare (o tutors) i fills.
* Els abonaments es pagaran a la Caixa Agrària i el comprovant d’ingrés s’haurà de lliurar a la piscina el primer dia per
fer els carnets.

Lliga contra el Càncer
Des de fa més de 10 anys la “Lliga contra el Càncer” de les
comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre per tal de treballar la conscienciació amb la malaltia i per tal de recollir
fons organitza a un poble de la comarca del Baix Penedès
un dinar solidari.
A aquest dinar hi participa gent de tots els pobles de la
comarca, autoritats i persones significatives del món de la
cultura, de l’esport... També les entitats del municipi hi tenen una participació activa.
Enguany és a Sant Jaume on es farà, el dissabte 25 de
maig, aquest dinar solidari.
Es farà al polígon dels Arcs, carrer de Mallorca, 6 (és el mateix carrer que l’aqüeducte romà). Abans del dinar hi haurà
actuació d’entitats del municipi.
Per a més informació i per apuntar-vos cal que us poseu en
contacte amb la Dolors Galimany, delegada de la Lliga del
Càncer a Sant Jaume, tel. 686 601 682.
El preu del tiquet pel dinar solidari és de 20€. Podeu comprar el tiquet a l’Ajuntament.

notícies-avisos d'interès
ENTITATS
A) Recordem que els terminis per acollir-se a les subvencions per a entitats sense conveni amb l'Ajuntament segons “L’ordenança reguladora de subvencions que l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
lliura per finalitats culturals, d’oci, esportives i assistencials” és el següent:

Comissió de festes
S’ha constituït la Comissió de Festes per tal d’organitzar
les festes més significatives del poble. La integren Josep
Aznar, Marc Bartra, Jordi Cruz, Josep Maria Gol, Dolors Miquel, Aloma Torres i la regidora de Festes Núria Lahoz.
Ja estan treballant intensament en l'organització de la propera Festa Major de Sant Jaume.

- Fins al 31 de març per activitats que es realitzin
en el primer semestre de l'any 2013.
- Fins al 30 de setembre per activitats que es realitzin en el segon semestre de l'any 2013.
B) Donar la benvinguda a una nova entitat al municipi,
és la representació a Sant Jaume de l’Assemblea
Nacional de Catalunya que té la seva seu social al
Centre Cívic, carrer de la Carretera núm. 4. Podeu
connectar-hi a:
ancsantjaumedelsdomenys@gmail.com
C) Donar fe d’una errada del butlletí anterior. En parlar
de les quantitats concedides a entitats del municipi
es deia que a l’Associació de Veïns del Papagai se li
havien concedit 1.422,45 € i volíem dir que es van
concedir a l’Associació de Propietaris del Papagai.
Quan l’Ajuntament relaciona quantitats concedides no
es refereix únicament a subvencions sinó a tots els pagaments que l’Ajuntament fa per activitats de l’entitat
(Exemples: lloguer de lavabos, 40% de les subvencions
de la Diputació, arranjament d’espais, instal·lacions
elèctriques,...) ja que són quantitats que l’Ajuntament
ha de pagar i estan vinculades a entitats.

Sintrom - Nou servei a
l’ambulatori de Sant Jaume
Des del passat dia 7 de març, l’ambulatori municipal atén
el servei de control de les persones que es mediquen amb
Sintrom i Aldocumar. És la infermera Olga Gòmez, qui
s’encarrega els dijous a partir de l’una del migdia, de fer el
seguiment de les persones tractades.
Per poder beneficiar-s’hi, el pacient va a l’ambulatori amb
cita prèvia i després d’una analítica, i segons el resultat, se
li aconsella una pauta de medicació diària durant un període determinat. La concertació del servei ha de ser amb
prèvia derivació del CAP de l’Arboç.
El Sintrom i l’Aldocumar (antivitamina K) és un tractament
anticoagulant oral que té com a objectiu disminuir la tendència de la sang a coagular-se i evitar que es produeixin
embòlies. Està adreçat a persones que tenen arítmia cardíaca o són portadores de vàlvules artificials, operades del
cor o que tenen malalties de la sang o patologies que afavoreixen la trombosi.
Amb aquest servei evitem el desplaçament a l’Arboç de
més de les 50 persones del municipi que segueixen aquest
control.

Durant l'any, l'Ajuntament anirà organitzant altres
activitats, tallers i/o cursos, dels quals en podreu
trobar informació a la web municipal, a les cartelleres del municipi o a la Casa de Cultura.
Per a informació i inscripcions:
bIbLIOTECA MUNICIPAL
Tel. 977 67 85 29 de 16 a 17.30 h (Christian)
www.santjaumedelsdomenys.cat
culturastj@santjaumedelsdomenys.cat
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servei de recollida de residus urbans
HORARIS I FREQÜÈNCIES DE RECOLLIDA DE RESIDUS:
FRACCIÓ RESTA I ORGÀNICA
16 DE JUNy AL 14 DE SETEMbRE
DILLUNS

RESTES DE MENJAR

bOLQUERS

DIMARTS
DIMECRES

DILLUNS

RESTES DE MENJAR

bOLQUERS

RESTES DE MENJAR

bOLQUERS

DIMARTS
RESTES DE MENJAR

DIJOUS

bOLQUERS

RESTA O REbUIG

DIMECRES
DIJOUS

DIVENDRES

RESTES DE MENJAR

bOLQUERS

DIVENDRES

DISSAbTE

RESTES DE MENJAR

bOLQUERS

DISSAbTE

DIUMENGE

CESPA realitzarà la recollida tots els dies festius llevat del
dia 25 de desembre i l’1 de gener (totes els altres dies festius
no es deixarà de donar el servei).
Segons el dia en què caigui el 25 de desembre i l’1 de gener, CESPA podrà modificar, prèvia aprovació dels serveis
tècnics de l’Ajuntament, els tipus de recollida per tal que el
servei sigui més eficient. No obstant, CESPA, divulgarà 15
dies abans mitjançant el repartiment d’un full d’informació.
La recollida porta a porta de bolquers es durà a terme de
manera segregada els dies de recollida de la FORM (orgànica) (dilluns, dimecres, divendres i dissabtes) dins d’un
cubell identificat que indicarà que conté bolquers. Els dies
de recollida de resta, aquestes estaran incloses dins del
cubell de resta i, per tant, no caldrà recollir-la de manera
segregada.
L’horari de recollida serà el mateix: nocturn a partir de les
10 de la nit.

FRACCIÓ PAPER I CARTRÓ

Horari diürn/ totes les zones 1 dia/setmana
Horari diürn/ comercial 1 dia/setmana

FRACCIÓ ENVASOS

Horari diürn/ totes les zones 1 dia/setmana

RESTA O REbUIG
RESTES DE MENJAR

bOLQUERS

DIUMENGE

PILES I OLIS. El servei de recollida de piles i olis es
realitzarà trimestralment en diversos punts del municipi de
Sant Jaume dels Domenys com poden ser societats, ferreteries i el propi Ajuntament.
Aquest servei es realitzarà en horari diürn.
RESTES VEGETALS. El servei de recollida de restes
vegetals es realitzarà porta a porta cada 15 dies, els dilluns
(1r i 3r de cada mes) a partir de les 8 h en els habitatges
que abans del divendres anterior al servei hagin sol·licitat
prèviament aquest servei a l’Ajuntament.
SERVEI DE RECOLLIDA DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE L’EMPALME

CESPA posarà a disposició el servei de recollida i transport
de residus del polígon de Sant Jaume dels Domenys els dijous a les 20 hores a les empreses del polígon mitjançant
contenidors de 240 l per la deposició de residu assimilable
a urbà.
Els contenidors, propietat de CESPA, es deixaran a les empreses prèvia autorització de l’Ajuntament de Sant Jaume
dels Domenys.

DEIXALLERIA MÒBIL

Horari diürn/ totes les zones 1 dia/setmana

Cada 15 dies, el primer i el tercer dijous de cada mes al pàrquing de les escoles de Sant Jaume, dins l’horari d'11 a 13 h
i de 16 a 18 h.

ALTRES SERVEIS
VOLUMINOSOS. El servei de recollida de voluminosos

FESTES POPULARS

FRACCIÓ VIDRE

es realitzarà el primer dissabte de cada mes, porta a porta,
als habitatges que hagin sol·licitat aquest servei prèvia trucada a l’Ajuntament abans del divendres anterior a la prestació del servei. Es realitzarà en horari diürn, a partir de les
8 hores.
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15 DE SETEMbRE AL 15 DE JUNy

Caldrà avisar en temps suficient a l’Ajuntament perquè
l’empresa concessionària pugui distribuïr bujols suficients
a cada festa per a què tots els residus generats en l’acte puguin ser recollits de forma selectiva segons les 5 fracciones
de residus municipals que recull el servei de recollida de residus.

activitats maig - setembre
Maig
4

- 1r dissabte de mes: recollida de mobles i trastos
vells (cal trucar a l'Ajuntament abans de les 12 h del
divendres)
5
- Futbol: JE Sant Jaume – L’Arboç CF
- Trobada de cantaires, excantaires i pares – 25è
aniversari de la Coral Rierol - a l’Escola Els Quatre
VentsCoral Rierol
18
- Escola de música Contrapunt “25è aniversari”. Escola Contrapunt i Societat de Sant Jaume
- Ruta a peu per les muntanyes de Prades. Centreex
- Cantada a la Bisbal. Coral Rierol
22
- Taller amb famílies: el joc de racons i el joc simbòlic.
Llar d’Infants els Petits Arcs
25
- Dinar de la Lliga contra el Càncer. Secció local de la
Lliga contra el Càncer i Ajuntament
- Cantada a Barcelona “Juguem cantant”. Coral Rierol
- Sopar a la fresca a la Societat. Societat de Sant Jaume
29
- Cafè-tertúlia amb famílies: el control d’esfínters.
Llar d’infants Els Petits Arcs
31
- Xerrada dels Mossos d’Esquadra per a pares i mares: Xarxes socials. Ho organitzen: Jove Baix Penedès i AMPA de l’escola Els Quatre Vents.
Altres activitats de maig sense data:
- Sortida de l’Associació de Gent Gran.

Juny
1

- 1r dissabte de mes: recollida de mobles i trastos
vells (cal trucar a l'Ajuntament abans de les 12 del
divendres)
- Trobada d’excantaires a la Casa de Cultura. Coral
Rierol
1-2
- Romeria. Associació Virgen del Rosario
2
- Catifa de Corpus. La Llinyola
7-8-9 - Exposició 25 anys de la Coral Rierol a la Casa de Cultura. Coral Rierol
8
- Torneig de final de temporada. Club de Futbol Base
16
- Concert de final de curs i cloenda del 25 anys a la
Societat de Sant Jaume. Coral Rierol
21
- Últim dia de curs a l’escola Els Quatre Vents
22
- Obertura de la piscina municipal – Jornada de portes obertes
23
- Revetlla de Sant Joan. Sopar i ball amb el grup Trifàsyc. Societat de Sant Jaume
- Revetlla de Sant Joan de Cornudella. Asociación de
Vecinos de Cornudella
26
- Taller d’estiu amb famílies. Llar d’Infants Els Petits
Arcs
28
- Festa de fi de curs de la Llar d’Infants Els Petits Arcs
29-30 - Pujada a Montserrat a peu. Centreex
25-30 - 1r Campus “Marc Bartra”
Altres activitats de juny sense data:
- Sortida de l’Associació de Gent Gran
- Festa de fi de curs a l’escola Els Quatre Vents

Juliol
1
- Inici del Casal d’Estiu
5-6-7 - Festa Major de Cornudella
6
- 1r dissabte de mes: recollida de mobles i trastos
vells (cal trucar a L’Ajuntament abans de les 12 h
del divendres)
7
- Festa de Sant Cristòfol – 3a trobada de cotxes clàssics. La Llinyola
19
- Últim dia de curs a la Llar d’Infants Els Petits Arcs
20-21 - Actes de Festa Major organitzats per la Societat de
Sant Jaume (Consultar programa de Festa Major)
24
- Últim dia del Casal d’Estiu
24-25-26-27-28
- Festa Major a Sant Jaume (Consultar programa de
Festa Major)
Altres activitats de juliol sense data:
- Comanda llibres per al curs 13/14. AMPA de l’Escola
- Torneig de futbol-7. Joventut Esportiva i Futbol Base
- Festa de Santa Marina – Societat de Lletger

Agost
3

- 1r dissabte de mes: recollida de mobles i trastos
vells (cal trucar a l’Ajuntament abans de les 12 h del
divendres)

2-3-4-5
- Festa Major del Papiolet
14
- Sortida a Bellvei. Ball de Diables de Sant Jaume
16-17 - Sortida a Batea. Ball de Diables de Sant Jaume
16-17-18
- Festa Major de la Torregassa
Altres activitats d’agost sense data:
- Sopar a la fresca: Societat de Sant Jaume

Setembre
7

- 1r dissabte de mes: recollida de mobles i trastos
vells (cal trucar a l’Ajuntament abans de les 12 h del
divendres)
11
- Últim dia d’obertura de la piscina municipal.
- Celebració de la Diada Nacional de Catalunya a Lletger. Ho organitza l’Ajuntament
12
- Inici del curs escolar a l’Escola Els Quatre Vents
13
- Inici del curs escolar als Instituts de Secundària
Altres activitats de setembre sense data de mes:
- Ruta a peu per racons del Penedès – Centreex
Altres activitats del període sense data:
- Debut dels grups de teatre de la Societat de Sant
Jaume
nota: L’ajuntament no es fa responsable dels
canvis i/o anul·lacions que es puguin produir en les activitats organitzades per les
entitats, que són les que ens han fet arribar la informació.
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telèfons d'interès

e-mail municipals d'interès

MuniciPi dE sant jauME dEls doMEnys

· Ajuntament: alcalde@santjaumedelsdomenys.cat

Ajuntament ............................................................. 977 67 71 13
Consultori Municipal ............................................ 977 67 88 16
Farmàcia ................................................................ 977 67 87 22
Parròquia................................................................. 977 67 71 62
Escola Els Quatre Vents ....................................... 977 67 76 82
Llar Municipal Els Petits Arcs ............................. 977 69 80 95
Cooperativa Agrícola ............................................ 977 67 71 35
Biblioteca Alfons Maseras –
Punt d’Informació Juvenil ................................... 977 67 85 29
Domenys Ràdio ..................................................... 977 67 88 81
Servei de taxi (J. Antonio Ortiz)........................... 636 40 30 79

· Casa de Cultura: culturastj@santjaumedelsdomenys.cat
· Centreex: centreex@gmail.com
· La Llinyola: lallinyola@gmail.com
· Diables i drac: stjaumediables@gmail.com
· Vila Domenio: viladomenio@gmail.com
· Trabucaires: trabuc.sjd@gmail.com
· AMPA Els Quatre Vents: ampaels4vents@gmail.com
· Escola Els Quatre Vents: ceipelsquatrevents@xtec.cat
· Llar D'Infants els Petits Arcs:
santjaume@cavalldecartro.com
· Societat Cultural i Recreativa del Papiolet:
societatpapiolet@gmail.com

Telèfon d’emergència ........................................................... 112
(assistència immediata policial,sanitària,bombers...)
Emergència sanitària............................................ 902 11 14 44
Bombers Generalitat ............................................................. 085
Parc de bombers de Sant Jaume ...................... 977 67 87 75
Mossos d’Esquadra ............................................................... 088
Guàrdia civil ............................................................................ 062
Ambulàncies (urgències) ..................................................... 061
Àrea Bàsica de Salut de l’Arboç .......................... 977 67 15 88
Línia d’atenció a les dones 24 hores ................. 900 90 01 20
Línia d’atenció a la Infància ................................. 900 30 07 77

· Societat Recreativa i Cultural de Lletger:
socreclletger@gmail.com

sErVEis

· ANC Sant Jaume:
ancsantjaumedelsdomenys@gmail.com

Consell Comarcal Baix Penedès ........................ 977 15 71 71
Funerària Selva, SL (servei permanent) .......... 977 66 10 75
Aqualia (avaries) .................................................... 900 81 40 82
Wifi Penedès ........................................................... 938 19 93 94
Hospital del Vendrell ................ 977 25 79 00 / 902 01 34 20
Hispano Igualadina................................................ 902 44 77 26
Autocars Poch ....................................................... 977 66 02 40
Creu Roja del Vendrell .......................................... 977 66 11 41
Hospital Joan XXIII ................................................. 977 29 58 00
Hospital Santa Tecla ............................................. 977 25 99 00
RENFE informació ................................................. 902 66 02 40

· Coral Rierol i balls populars: coralrierol@hotmail.com
· Associació de Gent Gran: aggdomenys@gmail.com
· Penya blaugrana: penya.blaugrana@gmail.com
· Agrupament escolta Els Xarel·los:
aeelsxarel.los@gmail.com
· Nautilus: acnautilus@gmail.com
· Associació de Veïns de Cornudella:
asociacionvecinoscornudella@gmail.com
· Escola de Música Contrapunt:
escolacontrapunt@gmail.com

webs del municipi d'interès
· Ajuntament: www.santjaumedelsdomenys.cat
· Escola Els Quatre Vents:
www.escolaelsquatrevents.jimdo.com
· AMPA Els Quatre Vents:
www.ampaels4vents.blogspot.com.es
· Llar Els Petits Arcs: www.cavalldecartro.com/petitsarcs
· Diables i drac: www.stjaumediables.blogspot.com
· Centreex: www.webfacil.tinet.cat/centreex
· Vila Domenio: www.viladomenio.blogspot.com
· Penya blaugrana: www.santjaumeblaugrana.org
· Trabucaires: www.trabucsjd.blogspot.com
· Nautilus: www.acnautilus.blogspot.com
· Arrabassers del Papiolet:
www.cursacampiquipugui.com
· Escola de Música Contrapunt:
www.sites.google/site/musicacontrapunt
· ANC Sant Jaume: www.assemblea.cat
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EMErgÈnciEs

· Domenys ràdio: domenysradiofm@gmail.com

