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editorial

C

omencem nou any amb energies renovades per tal de continuar al servei del nostre municipi de Sant Jaume dels
Domenys.

Us presentem en aquest butlletí les noves taxes per a l’any 2014 que essencialment no han sofert variació en referència a l’any passat. També us presentem el pressupost per a l’any 2014, disminuïm ingressos i despeses en l’intent,
cada cop més reeixit, d’aconseguir l’equilibri pressupostari perdut.
Trobareu també un resum de “l’Auditoria” del període 2008 – 2011. No cal assenyalar amb el dit a ningú però caldria que
tothom, en qualsevol tasca, fos professional i assumís les responsabilitats derivades dels seus actes.
En el passat trimestre Domenys Ràdio va estrenar programació, estem contents del treball que ve realitzant l’emissora
municipal, exemple de pluralitat i de projecció de la tasca de les entitats i de la vida del poble. Gràcies a la directora i a
tots els col·laboradors.
Finalment desitjar a tothom un bon any 2014 i que ens sigui propici tant pels anhels personals com col·lectius.
Bon Any 2014
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

Rua de Carnaval 2014
La Rua de Carnaval 2014 tindrà lloc el diumenge 23 de
febrer, a partir de 2/4 d’1 del migdia, i el seu recorregut
serà similar al de l’any passat, amb inici al carrer del
Mar, per pujar per la Rambla, girar pel carrer de la Germanor fins al carrer de la Carretera, que enllaça amb el
carrer de Prat de la Riba fins al carrer de Joan Fuster,
per acabar al carrer dels Enamorats.
Es prega a tots els veïns que col·laborin i no estacionin
els seus vehicles en els trams on circula la Rua, per tal
de què aquesta sigui el més lluïda possible. Desitgem
que en gaudiu, ja sigui com a participants disfressats o
com a espectadors.

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
- José Luis Pérez López
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serveis municipals
Web municipal
www.santjaumedelsdomenys.cat
A la pàgina web municipal hi trobareu molta i diversa informació sobre el municipi. Es renova constantment i és un
bon camí per seguir la vida municipal.
Hi podeu trobar, entre d’altres: el calendari actualitzat de
totes les activitats del municipi, les actes dels Plens i de
les Juntes de Govern, les ordenances municipals, fotografies de tots els actes que es fan al municipi, les entitats del
municipi, diferents borses de treball... és impossible relacionar-ho tot. CONSULTEU-LA!!!
Hi podeu trobar els impresos per als tràmits més habituals
de l'Ajuntament:
Imprès d'instància.
• Sol·licitud de llicència d'obres majors.
• Sol·licitud de llicència d'obres menors.
• Sol·licitud de llicència de parcel·lació.
• Sol·licitud de llicència per a instal·lació de grua.
• Sol·licitud de llicència de primera ocupació.
• Sol·licitud propostes alternatives al pla d'ordenació
urbanística municipal.
• Full de domiciliació bancària.
El Punt TIC de Sant Jaume dels Domenys està
ubicat a la Casa de Cultura, al carrer de la
Germanor, 8. Està dotat amb 10 punts de connexió a internet.
Un Punt TIC és un espai obert a tothom, on
respectant una normativa, tothom i amb autonomia, pot
fer ús dels ordinadors i els serveis que aquests possibiliten. Puntualment es poden fer consultes al tècnic (Christian) que atén el servei.
Horari: Dijous matí, obert per a cursos a la Gent Gran. Dilluns a divendres de 17.30 a 19.30 h (dimarts i dijous: curs
d’iniciació a la informàtica de 18.30 a 19.30 h)
El punt TIC estarà tancat al públic quan s’hi facin cursos.
Es recorda a les entitats que, prèvia sol·licitud a l'ajuntament, poden disposar de la sala del Punt TIC amb el seu
equipament, per organitzar cursos, tallers,...

Parròquia de Sant Jaume
Canvis en l’horari de misses:
La Torregassa: vigília del tercer diumenge del mes a les
18.30 h.
Lletger: vigília del primer diumenge de mes a les 18 h.

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

• Sol·licitud de material i/o dependències municipals.
• Sol·licitud de canvi de titularitat dels serveis que gestiona l’Ajuntament.

• Sol·licitud de llicència d'activitats.
• Sol·licitud de llicència municipal per a la tinença de gossos potencialment perillosos.

• Sol·licitud per instal·lar una parada de venda ambulant.
Els següents tràmits els podeu fer a través d’Internet accedint en la web per l'apartat "TRÀMITS EN LÍNIA":
• Instància genèrica.
• Cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal.
• Queixes i suggeriments.
• Denúncia per distribució de publicitat directa.
• Alta, canvi de domicili, canvi de residència al padró
municipal.
Empreses - botigues - comerços
Les empreses, botigues i comerços del municipi que ho desitgin, poden incorporar-hi les seves dades al directori de
la web, ja han fet 25 entitats del municipi.
TAMBÉ PODEU 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

Recordatori
Recordeu que el butlletí d’octubre-13 (núm. 7) és un recull
informatiu de tot tipus de serveis. Hi trobareu informació de:
• Tècnics municipals d’urbanisme
• Serveis Socials
• Jutjat de Pau
• Consultori Municipal
• 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’Aj. de Sant Jaume

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.
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En cada butlletí us oferirem 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.

Els Plens
31-10-13 Ple extraordinari
- S’aprova la modificació, imposició i ordenació de tributs locals i ordenances locals fiscals reguladores per a
l’exercici 2014 (Més informació en aquest butlletí).
- S’aprova l’ampliació de la declaració de serveis essencials per cobrir necessitats urgents i inajornables als sectors, funcions, categories professionals i serveis.
- S’aprova la modificació de la plantilla de personal (creació d’una plaça de directora de la ràdio municipal).
- S’aprova la modificació del reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable.
- S’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Sant Jaume dels Domenys, els establiments comercials del municipi i l’empresa per a la distribució i venda de
bosses i fundes compostables destinades a la recollida
porta a porta de brossa orgànica.
- S’aprova la verificació del text refós del pla parcial urbanístic del sector A Torregassa Nord.
- S’aprova la nova denominació del carrer 5 dels Arquets
com a carrer Gregal.
19-12-13 Ple ordinari
- S’aproven les bases de la convocatòria de subvenció
d’ajuts a l’educació.
- S’aprova el pressupost general, les bases d’execució, la
plantilla del personal i la relació dels llocs de treball per
a l’exercici 2014. (Més informació en aquest butlletí).
- S’aprova la moció per l’adequació del pas sobre vies de
l’estació de l’Arboç.

Les juntes de govern
30-9-13
- S’atorga una targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
- S’adjudica definitivament el contracte de manteniment
de zones verdes i altres espais del municipi, parcs infantils i podat d’arbres i plantes. S’atorga per tres anys a
l’empresa Àngel Marcè Gallofré pel preu de 24.058,08 €
l’any (IVA inclòs).
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Àngel Marcè Gallofré pel preu de 19.911,24 € l’any (IVA
inclòs).
- S’adjudica definitivament el contracte de gestió del servei públic del servei de recollida selectiva de residus
sòlids urbans a la urbanització El Papagai. S’atorga per
tres anys a l’empresa Àngel Marcè Gallofré pel preu de
21.887,04 € l’any (IVA inclòs).
- Es ratifica el conveni entre el Consell Comarcal del Baix
Penedès i els ajuntaments d’Albinyana, l’Arboç, Calafell,
Cunit, Llorenç del Penedès, el Montmell, Sant Jaume dels
Domenys, Santa Oliva i El Vendrell per a l’encàrrec de
gestió del manteniment de l’Àrea Recreativa Forestal del
Montmell.
- S’aprova un ajut extraordinari, previ informe de serveis
socials del municipi, per a 7 alumnes de 4 famílies per
la compra dels llibres de text per al curs 13/14. Import
240,04 €.
- S’autoritza a l’empresa Autocars Poch per fer el transport escolar del curs 13/14 a l’Escola Els Quatre Vents.
- S’acorda bonificar les quotes de transport d’autocar
d’acord amb el conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal i diversos ajuntaments de la comarca.
El Consell Comarcal (Generalitat) paga el 30% del cost.
El 70% restant cal repartir-ho entre ajuntament i usuari
del servei: A Sant Jaume: del 70%, el 65% (115 € trimestrals) ho paga l’ajuntament i el 35% (62 € trimestrals) ho
paga l’usuari.Quotes trimestrals:
· 62 € trimestrals (1 fill)
· 50 € trimestrals (2 fills)
· 41 € trimestrals (família nombrosa)
- S’accepten les ajudes i la normativa d’aprovació del projecte i d’existència de la consignació pressupostària de
l’obra de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi.
- S’aprova definitivament el projecte de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica del sector C Sant Jaume
Residencial Sud.
- S’aprova el contracte menor per a la reposició del cable
elèctric robat de l’enllumenat públic del Papiolet. Preu
3.604,72 € (IVA inclòs).
- S’aprova inicialment el nou projecte de local social i magatzem al nucli de Cornudella. Import: 233.197,25 € (IVA
inclòs).
14-10-13
- S’aprova el conveni entre l’ajuntament i l’AMPA de l’escola els Quatre Vents.

- S’adjudica definitivament el contracte de manteniment
dels camins del municipi. S’atorga per tres anys a l’empresa Àngel Marcè Gallofré pel preu de 24.009 € l’any
(IVA inclòs).

- S’aprova definitivament la memòria valorada pel restabliment de la realitat física alterada del camp de futbol
del costat del cementiri. Import 47.088,36 €.

- S’adjudica definitivament el contracte de servei de festes
majors i altres festes, llums de Nadal, manteniment de
cementiri i de carrers. S’atorga per tres anys a l’empresa

- S’aprova un ajut extraordinari al Club de Futbol Base
Sant Jaume per a la creació de la pàgina web del club.
Import 200 €.

els plens i les juntes de govern (setembre - gener)
28-10-13

9-12-13

- S’aproven factures de l’exercici 2013 per valor de
144.441,16 €.

- S’aproven factures de l’exercici comptable 2013 per import de 128.152,78 €.

- S’aprova el nou projecte de comunicació i justificació de
l’obra de construcció d’un local social i magatzem al nucli
de Cornudella, que substitueix al projecte anterior.

- S’aprova definitivament el projecte d’urbanització del
sector Sant Jaume Residencial Sud.

Pressupost de l’obra: 235.082,18
Subvenció PAM: 68.000
Subvenció PUOSC 11: 115.000
Subvenció total: 183.000

- Es concedeix un ajut extraordinari a una família pel
transport escolar del curs 13-14. Import 92,25 €.

- S’aproven les bases de la convocatòria per tal de constituir
una borsa de treball per a peons de la brigada municipal.
- S’inicia el procés d’oposició per tal que l’ajuntament pugui disposar de personal que formi part d’una borsa de
treball per ocupar interinament la plaça de peó segons
les necessitats puntuals del municipi.
- S’aprova el contracte menor per a l’execució de les obres
pel restabliment de la realitat física alterada en la construcció del camp de futbol del costat del cementiri. 1a
fase (S’adjudica a l’empresa Reciclatges Penedès SL per
un import de 24.793,39 € i 5.206,61 € d’IVA).
- S’aproven les subvencions que concedeix l’ajuntament
per a llibres de text del curs 12/13 als alumnes de P-3
a 2n de primària empadronats al municipi i que assisteixen a l’escola Els Quatre Vents (40% del cost). Import:
2.835,54 €.
- Es concedeix a una família una subvenció per fer front a les
despeses del transport escolar dels seus fills (184,50 €).
- S’aprova l’adquisició de 50 llibres de “L’Olivera” de Josep
Pros Marlès a l’Associació Cultural Nautilus. Import 400 €.
11-11-13
- S’aprova una subvenció per a promoure la millora i embelliment dels habitatges. Import: 160 €.
- S’aprova el pla de seguretat de l’obra de restabliment de
la realitat física alterada del camp de futbol del costat del
cementiri.
- Es denega una targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució, titular conductor per no reunir
els requisits.
- S’aprova el contracte menor per la contractació del Pla
de Comunicació de l’Auditoria de l’ajuntament per l’empresa XIP, Xarxa d’Industrials i Professionals SCP per un
import de 2.300 € IVA no inclòs.
- S’aprova, previ informe dels serveis socials, un ajut extraordinari a una família per l’assistència d’un fill a la
Llar d’Infants municipal per al curs 13-14.
- S’aprova el contracte menor per a realitzar el control de
plagues a la Llar d’Infants municipal. S’atorga a l’empresa Gestor Químics SL per un import de 324.28 € anuals.
- Es concedeix a l’Asociación de Vecinos de Cornudella una
subvenció de 161,67 € per fer front al dèficit de la Festa
Major 2013.
25-11-13
- S’aprova el contracte menor amb l’empresa Jabea, SL
per tal de legalitzar l’emissora de ràdio municipal. Import
900 € (IVA inclòs).

- Es concedeix una subvenció extraordinària a l’escola Els
Quatre Vents per la compra d’una fotocopiadora. Import
489,60 €.
- S’aprova el conveni per a la formació pràctica de treball
d’una alumna de l’Institut Coster de la Torre de la Bisbal
a l’ajuntament de Sant Jaume.
- S’aprova el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i diversos ajuntaments de la comarca per a l’execució d’accions d’ocupació en favor de persones aturades.
A Sant Jaume: contractació d’una persona per un període de tres mesos. La gestió de la contractació és mitjançant el Consell Comarcal.
- S’aprova el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i diversos ajuntaments de la comarca per a l’execució d’accions d’ocupació en favor de persones aturades. Programa de treball i formació.
A Sant Jaume: contractació d’una persona per un període de sis mesos. La gestió de la contractació és mitjançant el Consell Comarcal.
23-12-13
- S’aprova la proposta de liquidació de l’obra de portada
d’aigua al nucli de Lletger.
- S’aprova el conveni per a regular defectes d’adjudicació
del projecte de reparcel·lació del sector H Els Arquets.
- S’aprova l’aportació econòmica de 390 € al programa Comenius de l’Escola Els Quatre Vents.
- S’aproven factures de l’exercici comptable 2013 per import de 43.882,76 €.
13-1-14
- S’aprova la subvenció a la Comissió de treball de l’Orquestra de l’Escola Els Quatre Vents de 682,35 € per tal
de promoure l’aprenentatge musical dins de l’àmbit escolar.
- S’aprova el contracte menor per a la prestació gratuïta
del Servei WIFI i la connexió a internet al municipi de
Sant Jaume dels Domenys. Contracte fet amb XTA i Wifi
Penedès.
- S’aproven les bases de la convocatòria d’una plaça de
director/a de la ràdio municipal per concurs oposició lliure com a personal laboral a temps parcial.
- S’aprova el Plec de clàusules econòmic administratives
particulars de la contractació del servei públic mitjançant la concessió de l’Escola Bressol Municipal Els Petits
Arcs pel procediment obert.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1
REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES

Remolcs i semiremolcs arrossegats
per vehicles de tracció mecànica
De 751 kg a 999 CU ............................................................ 33,40
De 1.000 a 2.999 kg CU...................................................... 52,40
De més de 2.999 CU .........................................................157,10

És la quota íntegra de l’impost de l’exercici 2013:
Tipus de béns immobles

Tipus

Béns immobles urbans

0,788

Béns immobles rústics

0,9

Béns immobles de característiques
especials

1,3

Per raons d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estan exempts tots els béns immobles quina
quota líquida és inferior a
- Béns immobles urbans: 6 (SIS) Euros.
- Béns immobles rústics: 6 (SIS) Euros.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2:
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Es modifica el coeficient de ponderació de tots els carrers i
zones del municipi.
Art. 1. Coeficient de situació
Categoria
Índex de situació totes les vies
única
1,10

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3:
REGULADORA DE L’IMPOST DE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
És la quota íntegra de l’impost de l’exercici 2013 i es contemplen noves bonificacions:
Turismes:
De –8 cavalls fiscals (CF) .................................................. 23,80
De 8 a 11,99 CF ................................................................... 64,30
De +12 fins a 15,99 CF .....................................................135,70
De +16 a 19,99 CF.............................................................169,00
De més de 20 CF ...............................................................211,30
Autobusos:
De –21 places ....................................................................157,10
De 21 a 50 places .............................................................223,80
De + de 50 places .............................................................279,70
Camions:
De –1.000 kg càrrega útil (CU) ......................................... 79,80
De 1.000 a 2.999 kg CU....................................................157,10
De 2.999 a 9.999 kg CU....................................................223,80
Més de 9.999 kg CU ..........................................................279,70
Tractors
De –16 CF ............................................................................. 33,40
De 16 a 25 CF....................................................................... 52,40
De +25 CF ...........................................................................157,10
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Altres vehicles
Ciclomotors............................................................................ 9,00
Motocicletes fins a 125 cc ................................................... 9,00
Motocicletes +125 cc a 250 cc ......................................... 15,00
Motocicletes de 250 a 500 cc ........................................... 30,00
Motocicletes de +500 fins a 1.000 cc .............................. 60,00
Motocicletes de més de 1.000 cc ...................................120,00
Bonificacions
1. S’aplica una bonificació de la quota de l’impost, incrementada o no, a favor dels titulars dels vehicles, el funcionament dels quals causa una menor incidència en el
medi ambient per algun dels següents motius:
a) Del 25 % de la quota de l’Impost els vehicles híbrids.
b) Del 50 % de la quota de l’impost als vehicles elèctrics.
2. S’aplica una bonificació del 90% de la quota de l’impost,
incrementada o no, a favor dels titulars dels vehicles següents:
a) Els vehicles catalogats com a històrics d’acord amb
allò que disposa el Reial decret 1247/1995, de 14 de juliol, que aprova el Reglament de Vehicles Històrics.
b) Els vehicles que tenen una antiguitat mínima d'anys
(mínim: 25 anys), comptats a partir de la data de fabricació. Si no és coneguda, s’ha de tenir en compte la de la
seva primera matriculació o, si hi manca, la data en què
el corresponent tipus o model es va deixar de fabricar.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5:
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DEL VALORS DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA
És la quota líquida de l’impost de l’exercici 2013 i es contemplen noves bonificacions:
Període de generació

Tipus

Entre 1 i 5 anys

3,7

Fins a 10 anys

3,5

Fins a 15 anys

3,2

Fins a 20 anys

3,0

Quadre de tipus impositius per determinar la quota tributària
Període de generació

Tipus

Entre 1 i 5 anys

30%

Fins a 10 anys

30%

Fins a 15 anys

30%

Fins a 20 anys

30%

tributs i taxes 2014
Bonificacions
S’aplicarà una bonificació del 50% en aquelles transmissions de béns o de la transmissió o constitució de drets reals
de gaudiment limitadors del domini i que es donin les següents condicions:
a) Que es produeixin a títol lucratiu per causa de mort.
b) Que els beneficiaris de la transmissió o constitució siguin
descendents, adoptats, cònjuge, ascendents o adoptants.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4:
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS
I OBRES
S’adapta ordenança a la legislació vigent i es modifiquen els
elements per a la determinació de l’obligació tributària de
l’impost així com dels elements d’ordenació:
a) Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de totes classes de nova planta.
b) Obres de demolició.
c) Obres en edificis, tant aquelles que modifiquin la seva
disposició interior com el seu aspecte exterior.
d) Qualsevol altra construcció, instal·lació i obra que requereixi llicència urbanística.
1. La base imposable d’aquest Impost està constituïda pel
cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, a
efectes de la declaració-liquidació que es regula a l’article següent. S’entén com a cost real i efectiu el cost
d’execució material de la construcció, instal·lació o obra.
2. La quota de l’impost serà la resultant d’aplicar a la base
imposable el tipus de gravamen.
3. El tipus de gravamen serà del 3%.
BONIFICACIONS, REDUCCIONS I EXEMPCIONS
- Per tal de promoure la construcció d’habitatges per als
joves, es bonificarà un 50% de la quota de l’import, als menors de 35 anys que estiguin empadronats al municipi i siguin habitatges nous destinats a primera residència, per
crear noves unitats familiars. No tindran aquesta consideració les rehabilitacions o altres obres de reforma.
- Per promoure instal·lacions de noves activitats comercials, industrials i professionals al municipi a les persones
empadronades i menors de 40 anys es bonificarà el 50%
de la quota de l’Impost. L’activitat haurà de generar una
nova alta al padró de l’Impost d’Activitats Econòmiques, i
no tindran la bonificació les ampliacions, reformes, canvis
de titularitat o canvis d’activitat.
- Per promoure el trasllat d’activitats ramaderes ja installades fora dels nuclis habitats, i millorar les condicions higièniques, sanitàries i ambientals, es bonificarà en un 95%
de la quota de l’Impost, les obres, construccions o installacions noves que suposin la desaparició de l’activitat ramadera existent als nuclis habitats i el seu trasllat a un lloc
adient d’acord amb la normativa urbanística vigent.
- Per fomentar la rehabilitació, reparació i manteniment
dels locals socials de les Societats Culturals existents al
municipi un 95% de la quota de l’impost.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7:
REGULADORA DE LA TAXA PER
L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS
S’adapta ordenança a la legislació vigent i es contemplen
nous conceptes d’expedició de documents administratius.
Article 7. Tarifa
7.1 Certificacions administratives ...................................... 4
7.2 Certificacions d’empadronament ................................. 2
7.3 Altres documents ............................................................ 4
7.4 Drets d’examen de selecció de personal ..................14
7.5 Fotocòpies de documents municipals ................... 0.10
7.6 Certificacions de documents dels
serveis urbanístics i tècnics ........................................29
7.8 Fotocòpies de plànols i documents especials
que no es puguin reproduir les oficines
municipals per a la gestió (els sol·licitants
hauran de pagar també el cost de les còpies .........12
7.9 Còpies de plànols i documents
urbanístics amb CD .......................................................25
7.10 Fotocòpies punt TIC ................................................... 0.10
7.11 Concessions llicències d’antotaxi ............................ 408
7.12 Per a la tramitació de llicències d’antotaxi ........... 204
7.13 Per a l’autorització per substitució
vehicle d’antotaxi ........................................................ 126
7.14 Inscripció al registre general d’animals
de companyia .................................................................10
7.15 Llicència municipal per tinença de
gossos potencialment perillosos ...............................20
7.16 Autoritzacions de llicència d’armes ...........................15
7.17 Informes d’estrangeria:
- Adequació de l’habitatge per al
reagrupament familiar (INF01-INF04) .....................15
- Arrelament social (INF02-INF03) ..............................10
7.18 Del cost total dels aparells de teleassistència, es
derivarà el percentatge de l’import del cost pel seu
pagament als usuaris del servei d’acord amb el que
es designi en els informes dels serveis socials per
aquest concepte.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8:
REGULADORA PER LA TAXA PER
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
S’adequa ordenança a la legislació vigent mantenint les quotes de l’exercici 2013 i modificant import fiances.
·
·
·
·
·
·

Llicència per obra menor....................................................43
Llicència per obra major .................................................. 288
Llicències de primera ocupació .........................................73
Llicències de segregació i parcel·lació ......................... 203
Senyalització per a instal·lacions i rasants.....................58
Pròrrogues de la llicència d’obres menors (tant
sigui d’inici o d’acabament d’obra)........... 100% de la taxa
· Pròrrogues de la llicència d’obres majors
(tant sigui d’inici o d’acabament d’obra ......100% de la taxa
· Les llicències per a instal·lacions de grues tributaran
com a llicències d’obra major.
· Per a la tramitació de l’aprovació dels estatuts i
bases d’actuació de les bases de cooperació .............. 330
(Es consideren inclosos en la quota tributària els
expedients de parcel·lació o reparcel·lació).
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Fiances
· Obra major ....................................................................... 600 €
· Obra menor amb projecte o memòria ........................ 200 €
1. Residus d’enderrocs i de la construcció: 12,02 €/m3 de residus previstos en el projecte, amb un mínim de 120,20 €.
2. Residus d’excavacions, 6 €/m3 amb un mínim de 300,51
€ i un màxim de 24.040,48 €.
3. En cas d’obres que no requereixen Projecte tècnic, i des
de l’Ajuntament es valori que generen poca runa, s’aplicarà una fiança fixa de 60€.
En aquells casos en què es demostri la dificultat per a preveure el volum de residus, la fiança es calcularà en base
als percentatges següents, a aplicar sobre el pressupost
total de l’obra:
· Obres d’enderrocament .............................................0.05 €
· Obres de nova construcció ........................................0.05 €
· Obres d’excavació..................................................... 0.025 €

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9:
REGULADORA DE LA TAXA DE
CEMENTIRI MUNICIPAL
S’adequa ordenança a la legislació vigent mantenint les quotes de l’exercici 2013 i modificant concepte concessions provisionals de nínxols.
Concessió per cinquanta anys de nínxols:
· Primer pis ..................................................................... 982 €
· Segon pis ................................................................... 1.085 €
· Tercer pis .......................................................................876 €
· Cineraris.........................................................................587 €
· Concessió provisional de nínxols per a dos
anys no renovables ........................................................ 28 €
· Expedició i renovació de títols ..................................... 14 €
· Tramitació de canvi de titular ...................................... 19 €
· Per despeses d’enterrament .....................................220 €

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11:
REGULADORA DE LA TAXA DE
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Es mantenen les quotes tributàries de l’exercici 2013 que és
el següent:
· Habitatges......................................................................159 €
· Habitatges en els que visquin com a
màxim dues persones majors de 65 anys .............130 €
· Unitat de local que consti a l’IBI.................................. 65 €
· Bar .................................................................................. 327 €
· Restaurants, fondes, hotels, hostals ....................... 434 €
· Indústries tipus A ( fins a 50 m2) .............................242 €
· Indústries tipus B ( de més de 50 fins a 100 m2) ...255 €
· Indústries tipus C ( de més de 100 m2) ...................278 €
· Locals comercials tipus A ( fins a 50 m2) ................ 224 €
· Locals comercials tipus B (+ de 50 fins a 100 m2) ... 232 €
· Locals comercials tipus C (de més de 100 m2) .......251 €
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12:
REGULADORA DE LA TAXA PEL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
a) Per les despeses d’instal·lació del comptador:
- sense obertura de rases ............................................209 €
- amb obertura de rases ...............................................626 €
Per les despeses d’instal·lació d’hidrants:
- comptador i instal·lació ......................................... 1.660 €
- substitució a la xarxa municipal ...............................540 €
b) Pels drets de connexió a la xarxa municipal:
- Industrials .....................................................................626 €
- Hidrants .........................................................................626 €
- Particulars ....................................................................260 €
c) Conservació de comptadors:
- Ús domèstic .................................................... 6 €/bimestre
- Ús industrial .................................................10 €/bimestre
d) Tarifes de subministrament

Euro/m3

ÚS DOMÈSTIC
Consums fins a 15m3/unitat consum/bimestre ............. 0,40
Consums de 16 a 30 m3/unitat consum/bimestre ......... 0,75
Consums de 31 a 45 m3/unitat consum/bimestre ......... 1,50
Consums de 46 a 60 m3/unitat consum/bimestre ......... 2,25
Consums excés de 60m3/unitat consum/bimestre ....... 3,00
ÚS INDUSTRIAL
Consums fins a 15 m3/unitat consums/bimestre .......... 0,50
Consums de 16 a 30 m3/unitat consum/bimestre ......... 0,85
Consums de 31 a 45 m3/unitat consum/bimestre ......... 1,60
Consums de 46 a 60 m3/unitat consum/bimestre ......... 2,50
Consums excés de 60m3/unitat consum/bimestre ....... 3,25
Preus no tarifaris
- Canvi de nom ................................................................... 6 €
- Tall i reobertura de subministrament ........................ 30 €
- Estimació consum en cas de frau:
n. dies frau x 1h/dia x calibre (m3/u) x tarifa vigent
- Manipulació comptador precintat:
m3 x tarifa vigent + import reobertura x n. Precintats

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15:
REGULADORA DE LA TAXA PER
L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS
DE LES VORERES I RESERVES DE LA VIA
PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU,
PARADA DE VEHICLES, CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL MENA
S’adapta l’ordenança a la legislació vigent i es manté la quota
tributària de l’exercici 2013:
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
- Per l’atorgament .......................................................... 53,60 €

tributs i taxes 2014
- Renovació anual ........................................................... 37,60 €
- Placa .............................................................................. 25,80 €
Reserva d’aparcament en la via pública en la vorera contrària a la de l’entrada dels vehicles, es concedirà previ informe tècnic que valor la seva necessitat, i amb un mínim
de 3 ml
- Per l’atorgament ................................................................ 12 €
- Per renovació ............................................................... 10,50 €

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16:
REGULADORA DE LA TAXA PER A
L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Parades, barraques, casetes de venda, espectacles,
atraccions, indústries de carrer ambulants i rodatge cinematogràfic:
· Venda ambulant pels nuclis de
població en vehicles ................................................. 19 €/dia
· Venda ambulant sedentària al carrer
en llocs determinats per l’Ajuntament .................... 5 €/dia
· Espectacles, atraccions, casetes
d’esbarjo instal·lades en terreny públic ..... 2,30 €/m2/dia
Parades Festa Major:
· Fins a 18 m2 ....................................................................... 50 €
· Fins a 40 m2 ....................................................................... 75 €
· + de 40 m2 ........................................................................ 100 €
Ocupació amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa:
· Tarifes taxa per m2/dia o
fracció de superfície ocupada ........................0,37 € m2/dia
Instal·lació d’exhibició d’anuncis ocupant terrenys de domini local o visibles des de carreteres, camins veïnals i
altres vies públiques:
· Per a la col·locació d’anuncis a la paret
del camp de futbol panell petit ...................................... 64 €
· Per a la col·locació d’anuncis a la paret
del camp de futbol panell gran ...................................... 75 €
· Per a la col·locació d’anuncis a la tanca
metàl·lica del camp de futbol ......................................... 56 €
· Per a la col·locació de cartells i rètols
visibles des de la via pública amb unes
dimensions màximes d’alçada des del terra
de 3,95 m i 3,5 de llargada ........................................... 804 €
Ocupació amb casetes d’eines, sitges, material d’obra, lavabos d’obres:
· Tarifes taxa per m2/dia o fracció
de superfície ocupada .....................................0,37 € m2/dia

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17:
REGULADORA DE LA TAXA PER
OCUPACIONS DEL SUBSÒL, SÒL
I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
Es mantenen les tarifes de l’exercici 2013:
La quantitat de la taxa es determina aplicant l’1’5% a la
base imposable definida en l’article 5 d’aquesta Ordenança.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22:
REGULADORA DE LA TAXA PER A
LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
D’ACTIVITATS CULTURALS,
ESPORTIVES I D’ENSENYAMENT
S’adapta ordenança a la legislació vigent, es mantenen les
tarifes de l’exercici 2013 i s’actualitzen les tarifes del Casal
d’estiu així com els de la piscina municipal:
- Ensenyament d’informàtica .................................20 €/mes
- Accés a internet màxim 30 minuts/dia ..................... 0,20 €
- Impressió de resultats de consulta
a Internet amb full DNA4 ...............................0,05 € per full
- Activitats culturals, esportives
i d’ensenyament ..................................................... 20 €/mes
CASAL D’ESTIU
-

Tot el mes (empadronats) ........................... 130€ per infant
2n germà empadronat.................................................... 110€
Tot el mes (NO empadronats) .................... 130€ per infant
2n germà no empadronat .............................................. 150€
Per setmanes (empadronats) ........ 45 € infantil /setmana
Per setmanes (no empadronats) ..55 € infantil / setmana
Servei d’acollida de 8 a 9 h, tot el mes:
30 €, de manera esporàdica: 4 € per infant i dia.

PISCINA MUNICIPAL
- Preu únic de l’entrada (esporàdica): ...............................3 €
(Menors de 3 anys entrada gratuïta)
Abonament de temporada
- Abonament mensual familiar* (4 membres) ............ 140 €
- Membre addicional* ......................................................... 18 €
- Abonament individual...................................................... 70 €
Abonaments mensuals
- Abonament familiar* (4 membres) ............................... 80 €
- Membre addicional........................................................... 15 €
- Abonament individual...................................................... 40 €
- Abonament de 10 entrades ............................................ 15 €

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23:
REGULADORA DE LA TAXA PER A
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
TRANSPORT ESPECIAL DE LA
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL
S’adapta ordenança a la legislació vigent i es mantenen les
tarifes de l’exercici 2013:
- Abonament de 10 viatges
(cost d’anada i tornada)................................................ 6,25 €
- Bitllet senzill d’un viatge d’anada i tornada ............. 1,25 €
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24:
REGULADORA DE LA UTILITZACIÓ DE
TERRENYS I EDIFICIS D’ÚS PÚBLIC
PER A DIFERENTS ACTIVITATS

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25:
REGULADORA DE LES TAXES PER A
LA TRAMITACIÓ I L’ATORGAMENT DE
LLICÈNCIA DE LES ACTIVITATS

- Per a la utilització d’espais municipals per
activitats no lucratives particulars per sessió ........... 75 €
- Per a la utilització d’espais municipals
per activitats lucratives per sessió ............................. 100 €
- Per a la utilització de sales públiques per
a celebracions ................................................................ 100 €
- Per a la utilització de les instal·lacions
el camp de futbol (futbol A7) .......................................... 50 €
- Per a la utilització de les instal·lacions
del camp de futbol............................................................ 80 €
- Per a la utilització dels taulons, taules,
i cadires del centre cultural a particulars:
- cadires i taules ...............................................0,59 €/unitat
- taulons amb tres cavallets ..........................1,20 €/unitat

S’adapta ordenança a la legislació vigent i es mantenen les
tarifes de l’exercici 2013, s’inclouen nous conceptes:
Permís municipal d’activitats innòcues
- Règim de comunicació .................................................. 571 €
- Llicència ambiental (amb DIA o sense DIA)............... 692 €
- Autorització ambiental .................................................. 692 €
- Comerços ......................................................................... 571 €
- Autoritzacions d’establiments
minoristes de carn fresca i deriva ................................ 51 €
- Tramitació inscripció cens municipal
de torres de refrigeració i
condensadors evaporatius ............................................. 51 €
- Informes relatius a activitats ........................................ 51 €

COMENTARI ALS TRIBUTS I ORDENANCES FISCALS:
Per aquest 2014 les ordenances fiscals que més repercussió tenen no s’han incrementat, el que s’ha fet és una adaptació de les ordenances fiscals a la legislació vigent, ja que moltes d’elles estaven molt desfasades.
Pel que fa a temes que afecten a la “butxaca”, com a més destacats hi hauria:
- La unificació del coeficient a categoria única i l’índex de situació de totes les vies a 1,10, buscant la simplificació de
la gestió de l’IAE.
- La introducció de bonificacions per “l’impost de circulació” per a vehicles híbrids i elèctrics.
- S’ha disminuït el cost del certificat d’empadronament .
S’ha creat la taxa per l’expedició d’informes d’estrangeria i per l’assignació d’aparells de teleassistència que, previ
informe dels serveis socials, no es té subvenció o aquesta només és parcial.
En quant a la taxa de recollida d’escombraries només s’ha incorporat el preu per unitat de local que consti a l’IBI, concepte ja recollit a l’ordenança, però que no s’aplicava en no haver-hi quota tributària assignada.
El canvi més important no queda reflectit aquí, ja que és la regularització del valor cadastral. En el nostre cas s’ha preferit fer una actualització en dues fases (es podia fer de cop o en dues anualitats), de forma que el 2014 s’incrementarà
en un 10% i el 2015, en principi en un altre 10%. D’aquesta manera pensem que es suavitza l’impacte de la pujada ja
que per aquest 2014, al no aplicar-se l’increment del 10% de l’any 2013, als municipis amb problemes de finançament,
l’import a pagar serà el mateix de l’any passat.

pressupost 2014
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Estat d’ingrEssos

Estat dE dEsPEsEs

A) Ingressos per operacions corrents
CAPÍTOL I: Imposts Directes............................... 1.225.749,17
CAPÍTOL II: Imposts Indirectes ................................14.723,00
CAPÍTOL III: Taxes i altres Ingressos ....................528.604,33
CAPÍTOL IV: Transferències Corrents ...................684.608,88
CAPÍTOL V: Ingressos Patrimonials ............................. 500,00

A) Despeses per operacions corrents
CAPÍTOL I: Despeses de personal .........................580.043,00
CAPÍTOL II: Despeses de Béns
Corrents i Serveis ................................................ 1.359.152,78
CAPÍTOL III: Despeses Financeres ..........................76.600,00
CAPÍTOL IV: Transferències Corrents .....................67.873,73

B) Ingressos per operacions de capital
CAPÍTOL VI: Alienació d’inversions reals ................ 9.820,00
CAPÍTOL VII: Transferències de capital ................286.061,15
CAPÍTOL VIII: Actius Financers ......................................... 0,00
CAPÍTOL IX: Passius Financers.......................................... 0,00

B) Despeses per operacions de capital
CAPÍTOL VI: Inversions Reals .................................428.397,02
CAPÍTOL VII: Transferències de capital ............................ 0,00
CAPÍTOL VIII: Actius Financers .......................................... 0,00
CAPÍTOL IX: Passius Financers............................. 238.000,00

TOTAL ..................................... 2.750.066,53

TOTAL ..................................... 2.750.066,53

finançament de les inversions 2014
Dominació obra

Millores d’infraestructures existents
Millores en equipaments existents
Expropiació terrenys
Local social i magatzem Cornudella
Indemnització defectes adjudicació
reparcel·lació els Arquets
2a fase obres restabliment camp de futbol
com a zona verda
Canonada de connexió
de la xarxa del Papagai
Àrid reciclat dels residus
per diferents camins
Camí vell de la Carronya
Total

Subvenció

Fons propis

Endeutament

Venda - ingressos

3.000,00
3.000,00
1.000,00
183.000,00

103.061,15

3.000,00
3.000,00
1.000,00
235.082,18

52.082,18
12.369,55

12.369,55

17.088,36

17.088,36

5.424,28

108.485,43

12.107,50
286.061,15

Pressupost despeses

26.440,00
80.429,69

52.082,18

9.820,00

21.927,50

9.820,00

26.440,00
428.393,02

COMENTARI DEL PRESSUPOST I PLA D’INVERSIONS:
Normalment per fer el pressupost el primer que cal saber són els ingressos previstos, això es determina amb l’aprovació
de les Ordenances Fiscals, que com hem vist anteriorment representen un increment d’ingressos molt petit per al 2014.
Aquest any però, el que marca el pressupost és el marc pressupostari que es va enviar a Madrid i que era una previsió
per al 2014, 2015 i 2016 d’ingressos i despeses. Per poder complir amb aquest marc ha estat necessari ajustar molt les
despeses de manera que pràcticament totes estan al límit i qualsevol “extra” pot fer desequilibrar el pressupost.
Al mateix temps ha estat necessari incrementar les partides de Benestar Social per fer front a l’increment d’ajuts socials
que els Serveis Socials de l’Ajuntament han d’atendre, i incrementar les partides de personal per poder acollir-nos als
Plans d’Ocupació gestionats pel Consell Comarcal.
Per poder fer aquests ajustos, s’ha reduït el pla d’inversions al mínim, deixant de pressupostar tot allò que no té el finançament garantit a dia d’avui. La part positiva és que el pressupost d’ingressos també està molt ajustat i pensem que amb
tota probabilitat s’ingressarà més del previst, així podrem reduir al màxim les tensions de tresoreria que hem patit els
últims anys, tot i la reducció del pressupost en més del 30% des de l’any 2011.

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:
- Fins al 31 de març per activitats que es realitzin en el
primer semestre de l'any 2014.
- Fins al 30 de setembre per activitats que es realitzin en el
segon semestre de l'any 2014.
B) Hem suprimit, de moment, dels convenis o acords amb
entitats del municipi, els pactes sobre les actuacions subvencionades per la Diputació de Tarragona. Estem pendents
de noves instruccions que ens ha d’enviar la Diputació. Un
cop rebudes establirem els nous acords amb les entitats.
C) Estem parlant amb totes les entitats del municipi per,
si cal renovar per al 2014, els acords anteriors. Si alguna
entitat no ho ha fet encara cal que es posi en contacte amb
la Regidoria de Cultura.
d) Donar la benvinguda a una nova entitat al municipi. “L’Orquestra Els Quatre Vents” que té com a objectiu fomentar
un projecte educatiu basat en la formació musical dins de
l’àmbit escolar. L’empara institucional li dóna l’AMPA de

l’Escola Els Quatre Vents però l’Orquestra té un funcionament autònom. Entre les activitats que tenen previstes fer
per recaptar fons per sufragar les despeses de la compra
i manteniment dels instruments, estan la participació en la
Rua de Carnaval i el Carnaval infantil amb unes paradetes
en què hom podrà maquillar-se o comprar màscares. També posaran paradeta on vendran els productes de bijuteria
i d’altres, a la Festa de l’Oli i el Vi i en el Cros escolar.
La comissió de treball és ubicada a la Casa de Cultura i disposa del següent c/e: orquestaelsquatrevents@gmail.com
E) Com ja ve sent tradicional, les entitats i associacions del
municipi encapçalades per la Llinyola, treballen juntes en
l’organització d’actes per recaptar fons per una causa tan
solidària com és la Marató de TV3, que amb el lema "La
solidaritat no degenera", anava dedicada a les malalties
neurodegeneratives. El diumenge 15 de desembre es va fer
el mercat de productes casolans i artesanals a la plaça de
Sant Jaume, al costat de l’església, seguit del dinar solidari
a la Societat. En total es van recollir 3.333 euros, una xifra
que diu molt de la gent del municipi, capaç d’unir-se i respondre inclús en moments menys favorables. L’ajuntament
agraeix a la Llinyola, les entitats i les persones que van
participar en el desenvolupament de la jornada, la feina
feta, i a tots els que hi van col·laborar, la seva generositat.
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El passat 28 de novembre, l’empresa EUROAUDIT-AUDITORS
S.A.P., especialitzada en auditories per a municipis, va presentar al Saló d'Actes de la Cooperativa de Sant Jaume, un Informe
de Procediments Acordats i Expedients 2008-2011, sol·licitat
per l'Ajuntament, per donar a conèixer diverses situacions econòmiques provocades en aquest període.
En la presentació als assistents, es van exposar i analitzar les
dades facilitades per la Secretaria d'Intervenció, com a Òrgan
Fiscalitzador de l’Ajuntament, així com la documentació dels
expedients que han generat els conflictes econòmics més rellevants.
Resum:
BLOCS ANALITZATS:
- REVISIÓ DE LA FACTURACIÓ REBUDA I ESTAT DE COMPTABILITZACIÓ
- REVISIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ
- ESTAT DE COMPLIMENT DE LES ORDENANCES FISCALS
- ESTAT DE COMPLIMENT DELS EXPEDIENTS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
- PROCEDIMENTS INFORMATS. ANÀLISI JURÍDIC-TÈCNIC DE
TRES EXPEDIENTS
FaCtUraCiÓ rEBUda i Estat dE CoMPtaBiLitZaCiÓ
Analitzats els manaments amb partida pressupostària
del període, s’han detectat pagaments fets per un valor de
209.238,45 € amb informe desfavorable, la majoria dels
quals per insuficiència de crèdit. És a dir, s’han fet pagaments per damunt del pressupostat. (Crèdit insuficient o
inadequat 151.156,39 € i comprovacions materials d’obres
58.127,06 €).
L’exercici 2012 es van pagar factures pendents de pagament
dels exercicis anteriors per un valor total de 23.068,40 €, a
través d’una línia extraordinària de crèdit ICO.
Els proveïdors pagats van ser: ENDESA, GAS NATURAL FENOSA, UNIPOST, COMERCIAL 54, ÀNGEL MARCÉ I GALLOFRÉ.
rEVisiÓ dE ProCEdiMEnts dE ContraCtaCiÓ
Un cop analitzats els expedients de contractació del període,
facilitats pel Secretari Interventor com a òrgan fiscalitzador,
s’han detectat diversos expedients amb informes desfavorables:
- En “l’expedient de compra de contenidors i pantalles visuals per a la recollida selectiva d’escombraries”, es va pro12
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duir un fraccionament irregular, vulnerant l’art. 74.2 de la
LCSP, per tal d’evitar el concurs obert.
El juny de 2009, el Secretari Interventor, emet informe negatiu per al pagament de factures mensuals per assessorament tècnic, des de febrer de 2008 a juny 2009, qualificantse l’acte com a no subjecte a llei i per tant nul de ple dret.
L’octubre de 2009 es fa la contractació d’una professora de
piano i d’un professor de guitarra, per activitats extraescolars, amb les següents irregularitats:
- Les contractacions s’han fet sense concurs.
- No consta a l’expedient que els contractats compleixin
amb els requisits per ocupar el lloc (experiència mínima
i formació didàctica per a ser docents).
- No s’ha procedit a la legalització prèvia de cap escola de
música ni d’aules habilitades de centres docents.
L’octubre de 2009 s’emet informe negatiu de Secretaria
d’intervenció, pel que es declara la il·legalitat de la pròrroga del servei de recollida d’escombraries i tractament de
residus, per tant, es decreta la incoació d’un nou procediment de contractació.
El desembre de 2009 es qualifica el pagament de factures al
servei de taxi, com a no subjecte i nul de ple dret, per no haver seguit el procediment de concurs per a la contractació.
El novembre de 2010, la contractació laboral directa d’una
dinamitzadora de caràcter no permanent, sense concurs
ni publicitat, vulnerant el que estableixen els articles 22 i
94 del Reglament del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

Estat dE CoMPLiMEnt dE LEs ordEnanCEs FisCaLs
Es va informar negativament la imposició d’un preu públic
per la prestació del servei de l'Escola Municipal de Música "Pau Sicart", ja que no consta que el municipi tingui cap
escola registrada, ni que s’avingui al que disposa el Decret
179/1993, de 27 de juliol que regula les escoles de música
a Catalunya.
Estat dE CoMPLiMEnt dELs EXPEdiEnts dE disCiPLina
UrBanÍstiCa
Analitzats els expedients de disciplina urbanística, amb contingut econòmic d’aquest període, s’observen irregularitats
d’importància en els procediments que es detallen:
1) En la recepció de serveis urbanístics, xarxes de clavegueram, aigua potable i enllumenat públic de L'URBANITZACIÓ
"EL PAPAGAI", l’informe negatiu de Secretaria Intervenció,
posa de manifest un seguit d’irregularitats que constitueixen il·legalitats urbanístiques i que posen en dificultats les
arques municipals:
- De l’informe previ de l’arquitecte assessor es desprèn
que les xarxes a recepcionar presenten greus deficiències de manteniment i conservació. Tot i que aconsella
imposar contribucions especials després de rebudes,
prescindint d’informar de l’adequació a normativa de les
xarxes.
- No es va fer, abans de la recepció, cap informe de costos
d’inversió ni avaluació de l’estat de les xarxes.
- No existia cap previsió pressupostària el 2010, ni es va
preveure a posteriori per adequar els serveis.
- No existia cap informe de delimitació dels termes de
Sant Jaume i La Bisbal.
Les esmentades irregularitats provoquen grans despeses al
municipi i dificultats per a repercutir les inversions.

Informe de Procediments Acordats
i Expedients 2008-2011
2) En referència a les CONTRIBUCIONS ESPECIALS del carrer
EUROPA de CORNUDELLA, CAL QUILDO de LA TORREGASSA, i DEL PAPIOLET, es fa referència als 3 procediments
d’imposició de contribucions especials, tots ells amb informe negatiu de Secretaria Intervenció i amb el mateix resultat i conseqüències negatives per a les arques municipals.
En els tres casos, les contribucions es van imposar quan
les obres ja estaven iniciades o acabades, la qual cosa
està prohibida per la Llei, provocant la revocació de l’acord
d’imposició i conseqüentment la pèrdua d’ingressos per
part de l’Ajuntament.
ProCEdiMEnts inForMats. anÀLisi JUrÍdiC-tÈCniC dE
trEs EXPEdiEnts
EXP. 55/2009 d’aProVaCiÓ dEFinitiVa dE La ConstrUCCiÓ d’Un CaMP dE FUtBoL
El 23 de març de 2009, el Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume,
procedeix a aprovar definitivament, la construcció d’un camp
de futbol en el sector “l’Arquet”, per un preu d’adjudicació de
378.048 €, amb càrrec al Fons Estatal d’Inversions, amb el
vot en contra dels 5 regidors de CiU.
El 5 de maig de 2009, té entrada al Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona un recurs presentat per 4 ciutadans
de Sant Jaume, per considerar que l'edificació del Camp de
Futbol no s’ajusta al planejament vigent, donat que es pretén
construir en una zona verda. En el mateix escrit es demana
la MESURA CAUTELAR de paralització de les obres. A partir
d’aquest moment s’inicia una batalla judicial llarga que ha
arribat fins als nostres dies:
- 1/6/2009: L’Ajuntament es persona a la causa presentant
oposició a la demanda.
- 16/6/2009: El jutjat admet la MESURA CAUTELAR de suspensió, prèvia caució de 60.000€ dels demandants.
- L’AUTO del jutjat és apel·lat davant el TSJC, per l’ajuntament.
- 17/5/2010: El Jutjat C.A. 2 Tarragona, emet sentència desestimant la demanda presentada.
- 2/11/2010: El TSJC emet sentència revocant l’AUTO del
Jutjat 2.
- Els demandants apel·len al TSJC.
- 20/12/2012: Quan les obres ja han acabat i quan el Govern Municipal també ha canviat, el TSJC emet sentència
donant la raó als demandants i revocant la sentència. Obligant a enderrocar les obres executades.
- 29/4/2013: L’Ajuntament demana un ajornament per a
l’execució de la sentència de 12 mesos, que és denegat pel
jutjat.
CONSIDERACIONS:
No són possibles moltes consideracions de base jurídica, donat que els Tribunals ja han emès un veredicte inapel·lable,
donant la raó als qui consideraven que les obres del camp de
futbol eren il·legals per ser un ús no permès en els terrenys
on es van projectar.
Sí que podem constatar que la lentitud dels Jutjats ha provocat, un cop més, danys que hauran de pagar tots els ciutadans de Sant Jaume.
També constatar que la forma de prendre decisions per part
del Govern Municipal va ser, com a mínim, temerària. Com es
pot considerar la següent seqüència:

- Fer continuar unes obres que li han costat 378.047 € a tots
els ciutadans i que ara han de ser enderrocades,coneixedors
del procés engegat.
- Manteniment d’un procés judicial en primera i segona instància, amb un cost important per a les arques municipals.
- Manca de processos de participació ciutadana real, que
donessin credibilitat al projecte.
És molt important introduir principis de transparència i participació i de prudència per evitar en el futur episodis tan
lamentables i costosos per a un municipi de pocs recursos
com és Sant Jaume dels Domenys.
EXPEdiEnt dE ContraCtaCiÓ dE L’aigUa PotaBLE
El 14 de setembre de 2009, la JGL va procedir a adjudicar la
concessió del sistema d’abastament d’aigua i clavegueram
del municipi a l’empresa AQUALIA.
EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ:
El procediment de contractació s’ajusta a la legislació vigent
en matèria de contractes de l’administració pública.
Sorprèn el fet que en els criteris de valoració s’incorporin
valoracions d’aspectes tècnics que són d’obligat compliment, desvirtuant el conjunt de la valoració fins arribar a tan
sols un 10% de millora del cànon i a un 10% en l'evolució de
costos pels 25 anys. Els criteris econòmics no haurien d’estar per sota del 40% de la puntuació, si el que es vol és que
no es traslladi el cost als usuaris. Un dels licitadors va recórrer el procediment, sent rebutjat el seu recurs.
LA GESTIÓ TÈCNICA D'AQUALIA:
La gestió tècnica del període presenta greus interrogants.
Doncs es donen greus incompliments en la presentació de
documentació i de diligència davant de l’ajuntament: auditoria de riscos no presentada, normes UNE EN ISO9001 no
presentada, retard en la presentació dels comptes i un llarg
etcètera de coses, que disten de l’excel·lència i compromís
adquirit en la formalització del contracte.
LA GESTIÓ ECONÒMICA DEL PERÍODE:
Es fa molt difícil d’avaluar la gestió econòmica del període,
ja que els comptes presentats aboleixen de moltes llacunes.
Podem concloure junt amb el CETEB, qui va realitzar un informe exhaustiu dels comptes 2010-2011, amb la mateixa
problemàtica detectada per analitzar els comptes, que:
S’han incrementat els ingressos en un 18,15%, però les despeses ho han fet en un 19,6%, generant-se unes pèrdues de
19.600€, en l’exercici 2011, el que va donar peu a la decisió
unilateral d’apujar tarifes d’aigua, per part d’AQUALIA.
Sorprèn que totes les despeses augmentin per sobre de
l'IPC, sense que puguem contrastar facturació. Però encara
sorprèn més que les que més exageradament pugen són les
despeses financeres i amortitzacions, que són conceptes estables, no susceptibles de creixement.
AQUALIA ha vulnerat el contracte i el Plec de Clàusules, al demanar la pujada de preus a la Comissió de Preus de Catalunya, de forma unilateral, vulnerant el compromís de no pujar
tarifes durant els primers tres anys de concessió i el compromís d’aprovació prèvia pel Ple de l’Ajuntament de les tarifes.
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Podem afirmar que la gestió de l’empresa concessionària
és, com a mínim, deslleial de tot punt amb l’Ajuntament i està
generant perjudicis greus als usuaris.
Cal mantenir un seguiment estret per a l’aplicació de les
sancions que preveu el Plec de Clàusules, ja que cal construir un expedient que, arribat el moment, doni suport a la
posició municipal davant de la dissensió mútua de la gestió.
EXPEdiEnt dE ContraCtaCiÓ dEL sErVEi dE rECoLLida
dE Brossa
El 12 de juliol de 2010, l’Ajuntament va adjudicar el contracte
de la recollida i tractament de la brossa a CESPA, tot i que
l'adjudicatària ja venia prestant el servei des del 31 de maig.
No ens consta que l’oferta guanyadora fos la més avantatjosa de les presentades.

No ens consta informe de suficiència de crèdit per cobrir les
despeses originades per la contractació.
Analitzat el Plec de Clàusules no s’observen anomalies
substancials, més enllà de què, un cop més, el preu del contracte tan sols és un 15% del total.
Creiem que els problemes esdevenen per l´ elecció del sistema de recollida porta a porta, junt amb un sistema de recollida selectiva per àrees d’aportació. Possiblement, la implantació del nou sistema va estar poc meditada, sense tenir
en compte les possibilitats d’un municipi com Sant Jaume.
Caldria estudiar les diferents possibilitats, per tal d’adoptar
un sistema més eficient i sostenible, ja que de no fer-se així,
l’actual sistema pot portar a un increment continuat del cost
de la recollida.
EUROAUDIT-AUDITORS S.A.P.

diputació de tarragona
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DÓNA
SUPORT A LES LLARS D’INFANTS
MUNICIPALS A TRAVÉS D’UN
PROGRAMA EXTRAORDINARI DOTAT
AMB 5.000.000 EUROS
Així mateix, la institució supramunicipal fomenta el transport escolar no obligatori a la demarcació amb 1.620.000
euros (540.000 euros anuals durant 3 anys).
La Diputació de Tarragona va aprovar concedir 5.000.000
euros per finançar les despeses de funcionament dels centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal de la demarcació durant el curs 2012-2013. Així mateix,
va acordar aportar 1.620.000 euros al Programa de mobilitat en matèria de transport escolar no obligatori per a
alumnes d’ensenyament obligatori del Camp de Tarragona
i les Terres de l'Ebre. En concret, la institució supramunicipal aportarà per aquesta finalitat un total de 540.000 euros
per curs (2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014).
Aquests dos programes, juntament amb el recent aprovat
Pla d'Acció Municipal (PAM) 2013, dotat amb prop de 17
milions d’euros, “són tres notícies que ajuden moltíssim al
món local en temps de dificultats”. Així ho va assegurar el
president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, durant la roda de premsa celebrada al Palau de la Diputació
de Tarragona, on també va prendre part el vicepresident de
la Diputació i diputat delegat del Servei d'Assistència Municipal, Josep M. Cruset.
Durant la roda de premsa, Poblet va recordar que per la
institució els municipis són la primera referència d’actua14

ció, motiu pel qual “vetllem per donar resposta a les necessitats i inquietuds dels ajuntaments del Camp de Tarragona
i de les Terres de l'Ebre”. Així mateix, va recalcar l’esforç
que fa la Diputació, ja que “hem hagut d’optimitzar recursos i treballar de valent per poder donar més als municipis
en temps de crisi”. En aquest sentit, va recordar que els
5 milions d’euros del programa d’ajut extraordinari a les
llars d’infants de titularitat municipal, sumats als 17 milions del PAM, representen una inversió total de 22 milions
d’euros a favor dels municipis.
Assistència a les llars d’infants municipals
El programa extraordinari de suport a les llars d’infants
municipals preveu l’aportació de 5.000.000 euros per finançar les despeses de funcionament d’aquests centres
en els moments actuals de difícil situació econòmica. Uns
costos que fins al 2011 havia assumit la Generalitat i que, a
partir del 2012, “i fins que la situació econòmica ho requereixi, assumirà la Diputació de Tarragona”.
Els beneficiaris d’aquest programa extraordinari de suport
seran els ajuntaments titulars de centres de primer cicle
d’educació infantil, autoritzats pel Departament d'Ensenyament que sol·licitin l’ajut.
Mitjançant aquest impuls la Diputació de Tarragona vol
contribuir al sosteniment de les places que s’han creat per
al curs 2012-2013 als centres de primer cicle d'educació
infantil de titularitat local, i ajudar, d’aquesta manera, a les
famílies i als ajuntaments de la demarcació.
...
(Extret de la nota de premsa publicada per la Diputació de
Tarragona el 25-10-13)

restauració zona verda
Per les fotografies podeu veure la diferència entre l’abans i el després de les obres de restauració de la zona verda que
ocupava el camp de futbol del costat del cementiri.
La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 20 de desembre de 2012 declara que les obres fetes al Camp
de Futbol del costat del cementiri incompleixen la normativa urbanística i s’han d’eliminar. El 21 de gener de 2013 el jutjat
contenciós administratiu núm. 2 de Tarragona requereix expressament a l’Ajuntament que doni compliment a la sentència
dictada pel TSJC.
El Ple de l’Ajuntament de 3 de juny d’enguany aprova “la memòria valorada per al restabliment de la realitat física alterada
derivada de la construcció d’un camp de futbol a la zona verda dels Arquets”. La memòria valorada ascendeix a 47.088,36 €.
S’ha realitzat ara la primera fase de les obres, cal continuar-les per tal de retornar l’indret al seu estat anterior de zona
verda.

Domenys Ràdio
Carrer de la Carretera 4, 2n pis
(Centre Cívic) - Tel. 977 67 88 81
L'inici d’un nou any sempre és
bona època per fer balanç de la
feina feta. A Domenys Ràdio hem
estat treballant durant aquests
mesos perquè la informació i l’entreteniment estiguessin garantits,
sempre buscant la màxima qualitat i gràcies a la participació dels
nostres col·laboradors ha estat
possible. Quan pensem en qualitat ens vénen al cap emissores
com RAC1, Catalunya Ràdio, però
el fet de tenir una emissora local
oberta a tothom i que tots hi puguem intervenir i participar
fa que la qualitat no sigui tan radiofònica (que també és
important) sinó humana. Per aquest motiu, repeteixo i no
me’n canso de dir que Domenys Ràdio és la ràdio del poble,
feta per la gent del poble, és així com ha de ser i és per això
que engeguem aquest nou any amb la mateixa intenció.
Hem d’estar satisfets de la feina que s’ha fet des de l'inici
de temporada. Hem engegat un programa amb l’escola, “La
veu dels Quatre Vents” on repassem les activitats i festes
que treballen tots els nens i nenes; també hem seguit informant cada setmana amb el Domenys Informació; l’opinió i
la tertúlia ha estat servida amb el “Ni muts, ni a la gàbia;
ens hem reunit amb el “Tots a taula”, el programa de cuina
d’aquesta casa, hem parlat amb molta gent interessant per
repassar esdeveniments del poble a través del programa
d’entrevistes, el “Coses a dir”, ens anem a dormir cada dia

amb un conte a “La Bombolla”,
repassem tots els estils musicals
amb el programa “Donant la nota”
i hem seguit la política municipal
amb l’emissió en directe dels
plens de l'Ajuntament i parlant
amb els regidors en el programa
“El Consistori”. Una graella que es
completarà aquest proper mes
amb un programa de salut i un altre en col·laboració amb l'Escola
Municipal de Música Contrapunt.
No s’ha de perdre de vista, que
la graella es complementa amb
programació de La Xarxa de Comunicació local que ens permet emetre sense interrupcions durant 24 hores set dies a la setmana amb programes
produïts per altres emissores d’arreu de Catalunya. Una
bona manera de conèixer la qualitat radiofònica que hi ha
als municipis de casa nostra.
Seguint amb aquestes ganes de fer les coses ben fetes,
fem una crida i animem a totes aquelles persones que us
agradi la ràdio i tingueu ganes de col·laborar-hi, que us poseu en contacte amb nosaltres trucant al 977 67 88 81 o
enviant un correu electrònic a domenysradiofm@gmail.
com. A més, a més, podeu consultar la nova pàgina web, de
moment en construcció, http://domenysradio.altanet.org.
Domenys Ràdio, la ràdio del poble, feta per la gent del poble!
Laia Batlle, Directora de Domenys Ràdio
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Quantitats concedides per l'ajuntament
a entitats del municipi durant l'any 2013
Entitat

Aportació en €

Societat de Sant Jaume 1.080 - conveni
720 - aportació actuació Diputació
Societat de la
Torregassa

3.892,50 - conveni

Societat el Papiolet

3.892,50 - conveni
702 - aportació actuació Diputació

Societat de Lletger

5.422,50 - conveni
510 - aportació actuació Diputació

Associació Virgen
del Rosario

140,66 - lavabos romeria
266,25 - subvenció romeria

Arrabassaires del
Papiolet

235 - Trofeus Campi qui Pugui

Associació de Veïns
de Cornudella

988 - aportació actuació Diputació
139,15 - instal·lació elèctrica
161,67 - subvenció al dèficit Festa Major

Trabucaires

200 actuacions a Papiolet i Torregassa

Ball de Diables

3.060 - acord
780 - aportació actuació Diputació

Coral Rierol/
Balls populars

300 - actuacions a Papiolet, Lletger i Societat de
Sant Jaume
225 - vestits ball de bastons

Entitat

Aportació en €

AMPA Quatre Vents
(curs 12/13)

3.400 - conveni
1.679,91 - transport piscina
480 - trofeus cros escolar

Associació de
Propietaris del Papagai

796,50 - aportació actuació Diputació

Futbol Base
(curs 12/13)

2.125 - acord
200 - pàgina web

Joventut Esportiva
(curs 12/13)

5.525 - acord
1.835,29 - equipament

Escola de Música
Contrapunt (12/13)

3.200 - conveni

Societat de Caçadors

65 - trofeus Festa Major

Centreex

140,66 - lavabos cursa

Escola Quatre Vents

90 - revista Xerrameca
390 - sopar Comenius
489,60 - ajut compra fotocopiadora

Lliga del Càncer

140,66 - lavabos dinar

CF Laios

151,25 - dèficit temporada

La Llinyola

121,97 - obsequi cotxes clàssics

Gegants

200 - actuació Lletger i Societat de Sant Jaume

Vila Domenio

162 - nou subscripcions a la revista

calendari pagament tributs i impostos 2014
CONCEPTE
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PERÍODE

PERÍODE PROPOSAT

733 - OCUPACIO DOMINI PÚBLIC
501 - IBI RÚSTICA
503 - IBI CARÀCTER ESPECIAL
010 - IAE
903 - ANUNCIS CAMP DE FUTBOL

1
1
1
1
1

31/01/2014 – 31/03/2014
27/06/2014 – 29/08/2014
27/06/2014 – 29/08/2014
30/07/2014 – 30/09/2014
30/04/2014 – 30/06/2014

600 - IMP. VEHICLES TRAC ME.
Els rebuts domiciliats es cobraran el dia

1

28/03/2014 - 30/05/2014
15/04/2014

560 - TAXA ESCOMBRARIES
1r pagament: Quota fraccionada 50% domiciliats
Quota 100% dels no domiciliats
2n pagament: 2a Quota fraccionada 50% domiciliats

2

30/04/2014 - 30/06/2014
16/06/2014

500 - IBI URBANA
1r pagament: Quota fraccionada 25% dels domiciliats fraccionats
100% quota no domiciliats
100% quota domiciliats no fraccionats
2n pagament: 2a Quota fraccionada 25% domiciliats fraccionats
3r pagament: 3a Quota fraccionada 25% domiciliats fraccionats
4t pagament: 4a Quota fraccionada 25% domiciliats fraccionats

4

14/08/2014
28/03/2014 - 30/05/2014
15/05/2014
15/07/2014
15/09/2014
10/10/2014

l'acció municipal
Presentació del llibre “l'Olivera” de Josep Pros i
de la temporada 2013 -2014 de Domenys Ràdio
El divendres 18 d’octubre a les 8 del vespre, a la sala d’actes de la Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit de Sant Jaume, es va
presentar el segon llibre de Josep Pros, “l'Olivera”, i també la nova programació per a la temporada 2013 – 2014 de Domenys
Ràdio.
L’acte va començar amb la presentació de la programació de l’emissora municipal. Una programació centrada en la informació
però també en l’entreteniment amb programes creats per gent del municipi que han agafat el projecte de l’emissora amb molta
empenta. La graella compta amb programes de temàtiques molt diverses: música, cuina, salut, tertúlies, entrevistes, etc. Una
graella que es completa amb espais musicals i programes d’altres emissores gràcies a la Sindicada, una plataforma d’intercanvi
de programes que ofereix La Xarxa de Comunicació Local.
Tot seguit, es va fer la presentació de “l'Olivera” de Josep Pros, una novel·la basada en una història real, ambientada a l’època de la Guerra Civil espanyola.
La presentació del llibre va comptar amb la participació dels dos prologuistes,
l’artista vendrellenc Joan Descals i en Jordi Pros, nét de l’autor. “L'Olivera” és el
segon llibre de l’escriptor domenyenc, amb el que ha canviat d’estil. Ha passat de
l’autobiografia a la novel·la. Aquest canvi és degut a què l’escriptor, de 90 anys,
plasma les seves vivències tot escoltant i recordant les històries de quan era petit,
però aquest cop transformat en relat. En acabar la presentació, hi havia coca i
cava per a tots els assistents.
Aquest acte el va organitzar l'Associació Cultural Nautilus, que ha col·laborat
en l’edició d’aquest exemplar. També va comptar amb la presència de l’alcalde
del municipi Magí Pallarès que va tancar l'acte tot felicitant tant a la ràdio com a
l’escriptor Josep Pros i a l’organització per la feina feta. La novel·la es pot comprar als punts de venda habituals, la Llibreria Estel de Sant Jaume i a la seu de
l'Associació Cultural Nautilus.
(Notícia extreta de Domenys Ràdio)

Festa Major de Lletger
És la darrera Festa Major del municipi de l’any i va tenir lloc entre els dies 11 i 13 d’octubre.

Connecta't per trobar feina
Durant el mes de febrer començarà una segona edició del curs “Connecta’t per trobar feina”, una iniciativa adreçada als
joves de 16 a 35 anys que estan en situació d’atur, per donar-los les eines per a la recerca de feina a través de les noves
tecnologies. El curs està organitzat per l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, i es fa possible amb la col·laboració
del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Jove Baix Penedès i es durà a terme a l’espai del Punt TIC, a la Casa de
Cultura, on s’utilitzarà l’equipament format per 12 ordinadors.
El dia 7 de febrer tindrà lloc la sessió informativa, on s’explicarà aquest programa d’alfabetització digital a totes aquelles
persones interessades. El curs s’estructura en 2 mòduls de 15 hores cadascun, el primer centrat en les eines ofimàtiques
i d’Internet i el segon en l’ús de l’internet per inscriure’s en portals d’ocupació i borses de treball així com la redacció i
millora del currículum i la carta de presentació. Començarà el dia 25 de febrer i s’allargarà fins al dia 28 de març.
Podeu trobar més informació a la web de l'ajuntament o dirigint-vos a la Casa de Cultura de dilluns a divendres de 16 a
17.30 h.
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l'acció municipal
Àvia centenària
El passat dia 15 d’octubre, la Carme Juncosa Figueras, veïna de la Torregassa, va fer els 100 anys. El 4 de novembre, l’alcalde de Sant Jaume dels Domenys, Magí Pallarès,
acompanyat del regidor d’Atenció a la Gent Gran, Albert
Carreras, li van fer entrega en nom del consistori i del municipi, d’un ram de flors i un pastís per commemorar el seu
centenari en presència de la seva filla, néts i besnéts. La
Carme va néixer l’any 1913 a Albinyana i amb 9 anys es va
traslladar amb la seva família fins a la Torregassa, on hi ha
viscut tots aquests anys.

Reis 2014
El dia 5 de gener Ses Majestats els Reis Mags, Melcior, Gaspar
i Baltasar van passar pels nuclis del municipi per lliurar els
desitjats regals a tots els nens i nenes.
Van passar per les Societats de La Torregassa, Lletger i El Papiolet. A l’Església Parroquial de Sant Jaume, l’alcalde els va
donar la benvinguda i els va lliurar les claus que obren les
portes de totes les cases. A continuació Ses Majestats van distribuir les joguines a la Societat.
Enguany els Reis Mags han estrenat carrosses i han pogut
passejar amb més vistositat pels carrers del municipi.
Agrair la disposició de les Societats del municipi de cedir els
locals i col·laborar en l’organització i especialment als Reis,
patges i altres col·laboradors. Moltes gràcies a tots.
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cursos
· Alfabetització. Horari: dimarts i dijous de 15.30 a 16.30 h.
Professora: Rosario Teuler. Activitat gratuïta
· Català parlat per adults. Horari: dimarts i dijous de 16.30 a
17.30 h. Professora: Rosario Tauler. 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
· Anglès. Horari: dimarts i dijous de 18 a 20 h (grups segons
nivell). Divendres grup de conversa. Professora: Carme Capdevila. Preu: 20 € mensuals
· Iniciació a la informàtica. Horari: dimarts i dijous de 18.30 a
19.30 h. Professor: Christian Knoph. Preu: 20 € mensuals.
Els dijous al matí es fan cursos d’informàtica gratuïts adreçats a la gent gran del municipi. Estan gestionats per l'Asso-

ciació 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.
Durant l'any, l'Ajuntament anirà organitzant altres activitats,
tallers i/o cursos, de les quals en podreu informar-vos per
Domenys Ràdio, la web municipal, les cartelleres del municipi
o la Casa de Cultura.
Per informació i inscripcions:
Biblioteca Municipal - Tel. 977 67 85 29, de 16 a 17.30 h.
(Christian)
www.santjaumedelsdomenys.cat
culturastj@santjaumedelsdomenys.cat

activitats febrer - maig 2014
FEbRER
1

- 1r dissabte de mes: recollida de mobles i trastos vells (cal trucar a
l'ajuntament abans de les 12 h del divendres)
2 - Festa del Most i l’Oli novell. Ho organitza Cellers Domenys
- Exposició de fotografies en format “macro” a la Sala de la Cooperativa. Ho
organitza La Llinyola
7 - Reunió informativa Connecta’t - 10.30 h. Casa de Cultura
9 - Calçotada a la Societat. Ho organitza Societat de Sant Jaume
14 - SOCIFÒRUM a les 19 h: Consells de Seguretat a càrrec dels Mossos
d’Esquadra. Ho rganitza Societat de Sant Jaume
15 - Futbol: Sant Jaume JE – Morell CD
15-16 - Marxa Dufour en favor d’Intermón Oxfam. Ho organitza Centreex
23 - Carnaval a Sant Jaume
26 - Tallers familiars a la Llar d’infants els Petits Arcs, de 16 a 17 h.
28 - Xocolatada amb melindros a l’escola Els Quatre Vents per Carnaval. Ho
organitza AMPA Els Quatre Vents
- Carnestoltes (Rua i berenar amb les famílies de la Llar d’infants) a les 15 h.
Altres activitats del mes de febrer sense data fixada:
- Sortida de l’Associació de Gent Gran.
- Xerrada ANC

MARç
1

- 1r dissabte de mes: recollida de mobles i trastos vells (cal trucar a
l'ajuntament abans de les 12 del divendres)
- Carnaval Infantil a la Societat de Sant Jaume. Ho organitza l’ajuntament
2 - Dinar i Ball de Carnaval al Papiolet. Ho organitza Societat del Papiolet
- Carnaval a Lletger. Ho organitza: Societat de Lletger
3 - Festa de lliure disposició a l’escola Els Quatre Vents i a la Llar d'Infants Els
Petits Arcs
8 - Futbol: Sant Jaume JE – FC Tàrraco
9 - Celebració del 12è aniversari de l’Associació de Dones La Llinyola. Ho organitza La Llinyola
16 - Cros escolar. Ho organitza l’AMPA de l’escola Els Quatre Vents
- Xatonada a les 14 h, al local de la Societat. Ho organitza Soc. de St Jaume
22 - Futbol: Sant Jaume JE – Calafell CF
26 - Tallers familiars a la Llar d’infants els Petits Arcs, de 16 a 17 h

28 - L’hora del Cafè a la Llar d’infants els Petits Arcs, de 14.30 a 16 h
Altres activitats del mes de març sense data fixada:
- Sortida de l’Associació de Gent Gran
- Xerrada de l’ADAP (associació que vetlla per la prevenció d’abandonament
de gossos) i recollida de material per a gossos. Ho organitza l’Agrupament
Escolta els Xarel·los

AbRiL
5

- 1r dissabte de mes: recollida de mobles i trastos vells (cal trucar a
l’ajuntament abans de les 12 del divendres)
- Futbol: Sant Jaume JE – Bellvei At.
11 - SOCIFÒRUM a les 19 h: Mn. Francesc Esteso: “ Francesc I, Papa del segle
XXI). Ho organitza Societat de Sant Jaume
12 - La Coral infantil Rierol participa en el “Juguem Cantant” d’Igualada
12-21 - Vacances de Setmana Santa a l’Escola Els Quatre Vents i a la Llar d’Infants
Els Petits Arcs
21 - Dilluns de Pasqua: Aplec dels Arquets
- Caramelles per la Coral Rierol i la Coral de la Llinyola
23 - Diada de Sant Jordi: Venda de llibres i roses per part dels alumnes de 6è
de L’Escola Els Quatre Vents
- Tallers familiars a la Llar d’infants els Petits Arcs, de 16 a 17 h
25 - L’Hora del Cafè a la Llar d’infants els Petits Arcs, de 14.30 a 16 h
27 - 3a Cursa Solidària. Ho organitza Centreex
Altres activitats del mes d’abril sense data fixada:
- Sortida de l’Associació de Gent Gran

MAig
2
3

- Festa de lliure disposició a la Llar d’infants i a l’escola Els Quatre Vents
- 1r dissabte de mes: recollida de mobles i trastos vells (cal trucar a
l’ajuntament abans de les 12 del divendres)
- Futbol: Sant Jaume JE– Arboç CF
10-11 - Els Trabucaires de Sant Jaume van a Solsona a la Trobada Nacional de
Trabucaires
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

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

sErVEis
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 97 52 22
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

· 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: e3005583@xtec.cat
· Llar d'Infants Els Petits Arcs: santjaume@cavalldecartro.com
· Societat Cultural i Recreativa del Papiolet: societatpapiolet@gmail.com
· Societat Recreativa i Cultural de Lletger: socreclletger@gmail.com
· 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
· Ass. de Veïns de Cornudella: asociacionvecinoscornudella@gmail.com
· Escola de Música Contrapunt: escolacontrapunt@gmail.com
· ANC Sant Jaume: ancsantjaumedelsdomenys@gmail.com
· Club de Futbol Base: cfbsantjaumedelsdomenys@gmail.com
· Joventut Esportiva Sant Jaume: cfjesantjaume@gmail.com
· ADF de Sant Jaume: santjaume@adfpg.org
· Orquestra Els Quatre Vents: orquestaelsquatrevents@gmail.com

webs del municipi d'interès
· Ajuntament: www.santjaumedelsdomenys.cat
· Domenys Ràdio: www.domenysradio.altanet.org
· 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
· Joventut Esportiva i Club de Futbol Base: www.futbolsantjaume.com
· Agrup. escolta Els Xarel·los: www.aeelsxarellos.wix.com/aeelsxarellos

KERPE - Vilafranca. Dip. L. B-35677/2001
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· Domenys ràdio: domenysradiofm@gmail.com

