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BENVINGUDA
ROSA MARIA ESTEVE,
alcaldessa

Rosa Maria Esteve
Alcaldia
Ensenyament
Personal

Isaac Ruana
1r Tinent d’alcalde
Participació ciutadana
Drets socials
Adjunt a cultura

estevenr@diba.cat

ruanasi@diba.cat

Aquest butlletí que teniu a les mans
és el primer d’aquest nou cicle de
govern municipal. En aquests primer
any què l’equip format pels regidors
d’ERC i la CUP estem a govern, hem
marcat les línies de treball del què
volem que sigui tota la legislatura.
Hem apostat pel treball en equip: cada
regidoria s’encarrega de tirar endavant
la seva feina i setmanalment fem
reunions de govern per posar en comú
els aspectes més rellevants. També
estem permanentment connectats
a través de les xarxes socials.

Rosa M. Grau
2a Tinent d’alcade
Tresoreria
Festes

Casal d’Avis
Horaris: de dilluns a divendres de 16.30
a 20h (vacances del 8 al 19 d’agost)
T. 938995278
casalsantpere@gmail.com

grauvrs@diba.cat

Llar d’infants “El Patufet”
T. 938995901
a8047297@xtec.cat

Un altre aspecte que s’ha intentat
cultivar és el de la transparència
d’informació. Per això s’ha activat una
pàgina al Facebook, molt visitada,
per donar aquelles informacions
puntuals que poden interessar i també
mitjançant aquest butlletí estareu al
corrent periòdicament de tot el que es
cou a l’Ajuntament.
La contenció econòmica de
l’Ajuntament ens ve imposada des
del govern central i això ens ha obligat
a reduir el pressupost del 2016
en més de 500.000 €. Una de les
primeres mesures d’estalvi és la
contenció de la despesa elèctrica,
i per això es van instal.lat estufes
de pallets a les escoles Velles, que
han reduït el consum i que donen
una altra mena d’escalfor. També es
va canviar l’enllumenat de la Carretera
(acció ja prevista per l’anterior equip
de govern) que ha reduit notablement
la factura elèctrica d’aquest vial.
I altres coses que veureu explicades
en el present publicació.
En present butlletí, que neix amb
la voluntat de ser periòdic, fa un
balanç de les principals actuacions
fetes fins ara i, sobretot, quins són
els objectius a curt i mitjà termini
pels propers mesos.

Josep Torrents
3r Tinent d’alcalde
Projectes i millores urbanes
Serveis
Cultura
torrentsaj@diba.cat
Jordi Romeu
Mobilitat
Esports
Joventut
Activitat econòmica
romeucj@diba.cat
Gemma Pujadas
Hisenda
Media ambient
Adjunta a festes

pujadaspg@diba.cat

Els regidors i regidores de Convergència,
actualment a l’oposició, tenen adscrites
unes comissions:
Comissió d’obres:
Sixte Moreno i Ester Vallverdú
Comissió d’hisenda:
Joan Pascual i Ester Vallverdú
Comissió de serveis personals:
Tonita Amat i Maria Juvé

Oficines municipals
Horaris: de dilluns a dissabte de 9 a 14h
(dissabtes 13, 20 i 27 d’agost, tancat);
dimecres de 17 a 20h (excepte l’agost)
T. 938995061
st.pereriu@diba.cat
www.facebook.com/santperederiudebitlles

Escoles Velles
Horaris: de dilluns a divendres de 10 a 13h
i de 17 a 20h (vacances del 8 al 12 d’agost.
La resta del mes obert només els matins).
T. 938995979
escolesvelles@gmail.com
Pistes de pàdel, tènnis i frontó
Horari: de 9 a 23h
T. 648017491
padelriudebitlles@gmail.com
Consultori Mèdic
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h
(del 15 d’agost al 15 de setembre, consultar
l’horari específic).
T. 938997015
Per demanar hora: www.gencat.cat/salut
Biblioteca
Horari: de dilluns a divendres de 15.30
a 20.30h (tancat per vacances del 1 al 15
d’agost); Dissabtes (excepte juliol i agost)
de 10 a 13h
T. 938995727
b.st.pereriu@diba.cat
Piscina
Horari: d’11 a 20h
T. 648017491
Deixalleria
Horari d’estiu:
dilluns i dissabte de 9 a 13h
dimarts i divendres de 17 a 20h
dijous de 11 a 14h
Telèfon d’emergències: 112
Enllaços dels busos
www.hillsabus.com
www.igualadina.com
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pressupostos
hisenda
IBI

2017, no s'aplicarà el
coeficient d'actualització.
Per tant l'IBI
no augmentarà

BEnestar
social
participació
ciutadana

L’Impost sobre
Béns Immobles(IBI)
dels últims anys
Un any més, i seguint amb el proposat
per la Llei 48/2015 de Pressupostos
Generals de l’Estat pel 2016, l’Impost
sobre Béns Immobles ha augmentat.
Aquest increment ve donat pel coeficient
d’actualització dels valors cadastrals. En
el nostre municipi, l’última ponència de
valoració duta a terme pel cadastre va
tenir lloc en el 1988. Per tant, els valors
cadastrals dels immobles són inferiors als
valors actuals. És per aquest motiu, que
l’Estat aplica coeficients d’actualització
amb la intenció d’equilibrar els valors
desfasats amb els actuals.
Concretament a Sant Pere de
Riudebitlles, ens han aplicat un coeficient
d’actualització d’un 1.12, que equival a un
augment del 12% en l’impost.
Tot i que els ajuntaments tenen la
possibilitat de demanar que aquest
coeficient d’actualització no s’apliqui, en
el nostre municipi en concret, aquesta
demanda no es veia recolzada per la
proposta de reducció del pressupost
2016, ans el contrari. Per complir amb
la Llei d’Estabilitat Pressupostària de
l’Estat Espanyol, concretament l’article
12 Regla de la Despesa; i complir amb
el Pla Econòmic –Financer imposat per
la Diputació de Barcelona, hem hagut
de reduir el pressupost d’enguany en
gairebé un 21% (500.000€), i per tant
no es veia justificada la no aplicació de
l’increment.
2017 sense pujada de l’IBI
Des del consistori enteníem que era, i
és, un increment que s’ha d’intentar
pal·liar i equilibrar, i que quan la
situació econòmica ho permeti, se
sol·licitarà la no aplicació del coeficient
d’actualització del cadastre (de manera
que el que s’ha de pagar no pugi més).
En cas contrari, és impossible mantenir
un pressupost equilibrat entre ingressos
i despeses i seguir oferint els serveis que
l'Ajuntament presta actualment.
Confiem que aquest 2016 complirem

amb la Llei Pressupostària i amb el Pla
Econòmic Financer de la Diputació i, per
tant, les restriccions pressupostàries
disminuiran vers l’any 2017. Per això hem
sol·licitat a l’organisme pertinent, la no
aplicació del coeficient d’actualització
del cadastre, per aquest pròxim any.
Què és l’IBI?
L’IBI és un tribut directe de caràcter real
que grava el valor dels béns immobles
rústics, urbans i de característiques
especials.
Qui ha de pagar l’IBI?
Han de pagar aquest l’IBI els titulars dels
drets anteriors i en el mateix ordre. És a
dir, el propietari haurà de pagar l’impost
sempre que no existeixin concessionaris,
superficiaris o usufructuaris
En el cas de transmissió, el nou titular
ha de pagar l’IBI a partir de l’any següent
a la data d’adquisició.
Cal tenir en compte que els deutes
pendents per aquest impost poden ser
exigits al nou propietari. Per això, abans
d’adquirir un immoble és aconsellable
demanar informació sobre possibles
deutes per IBI. En la nova redacció de la
Llei, els notaris estan obligats a demanar
aquesta informació i han d’advertir als
compradors en aquest sentit.
Els fedataris públics (notaris o
registradors), en el seu deure de
col·laboració, han de comunicar a l’ORGT
les modificacions de titularitat dels
béns immobles. Quan l’ORGT hagi tingut
coneixement d’aquest canvi, modificarà
la titularitat del padró de l’IBI.

Després d’un any al govern,
l’ajuntament ha dut a
terme diferents accions
enmarcades dins l’àmbit de
la Participació Ciutadana

Participació
Ciutadana
Es tracta de
generar els
mecanismes que
permetin a la
població incidir
en la gestió
pública.

Entenem per participació ciutadana
tota aquella activitat que està adreçada
a influir directa o indirectament en les
polítiques públiques. Quan parlem de
participació ciutadana parlem d’influir
en la presa de decisions. No es tracta
de consultar determinades decisions
a la ciutadania sinó de generar els
mecanismes que permetin a la població
incidir en la gestió pública.
No hi ha fórmules predeterminades per
a la participació ciutadana. Existeixen
diferents experiències i s’han plantejat
diferents mecanismes, però l’ideal
és per a cada cas buscar quin és el
mecanisme que més s’adequa a les
nostres necessitats o bé dissenyar-ne un
de propi.
Des de la Diputació de Barcelona
i en concret des del Servei de
Polítiques d’Acció Comunitària
i Participació Ciutadana, estem treballant
conjuntament amb l’ajuntament de
St. Pere de Riudebitllse amb l’objectiu
de sentar les bases del que en un
futur haurà de ser el Reglament de
Participació Ciutadana que permetrà
establir els macanismes de participaciío
corresponents.
Després d’un any al govern, l’ajuntament
ha dut a terme diferents accions
enmarcades dins l’àmbit de la
Participació Ciutadana. La primera
va ser la creació de la regidoria en
qüestió amb l’objectiu de coordinar
tot el relacionat amb la Participació. I
des de la presentació pública del nou
govern ara farà un any, s’han realitzat
reunions obertes amb els i les veïnes
per parlar sobre pressupostos, hisenda,
senyalització del patrimoni, projecte de
reforma integral del Barri Vell o la creació
dela comissió de festes per l’organització
de la Festa Major des d’una prespectiva
de participació ciutadana.

Ingressos i despeses
Festa Major 2015
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500.000€
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Despesa Festa Major 2015:
64.303,20€

Tot i l'obligada rebaixa per llei de
500.000€ respecte el pressupost de 2015,
s'augmenten les partides destinades a
serveis socials en un 20,5%

Pressupost
pel 2016

ingressos
total: 7.750,67 €
3

1

DESPESES PRESSUPOSTADES 2016
2.475.000 €

ingressos PRESSUPOSTAtS 2016
2.475.000 €

2%

12%

INVERSIONS
REALS

DESPESES
PERSONAL

19%

1. Fires i atraccions
2. Lloguer taules i cadires
3. Anuncis programa

4

INTERESSOS

Tot i la rebaixa de 500.000€ respecte
al pressupost de 2015, s'augmenten les
partides destinades a serveis socials.

3

El passat desembre, l’Ajuntament va
aprovar el nou pressupost pel 2016.
Un pressupost que s’ha vist reduït en
un 21% (500.000€ aprox.), referent al
pressupost de l’any anterior, a causa de
l’acompliment de la llei de la despesa
pressupostaria, i del pla econòmic
financer.

1
1. Actuacions
2. Infraestructures
3. Cercavila
4. Altres

2

actuacions
cost total: 34.950,84 €

10

9 8
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1
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2
3

infraestructures: 17.928,78€
3
2

1. Equipament carpa
2. Llum
3. Seguretat

Aquesta llei que pretén racionalitzar la
despesa de les institucions locals degut
a anys de malbaratament del diner
públic, no deixa de ser una excusa per
intervenir en la pressa de decisions
de les institucions públiques. En els
fons amb el que ens trobem és amb
lleis intervencionistes que limiten en
bona part la capacitat de decisió del
consistori, provocant que el pressupost
que s'acabi aprovant no sigui el desitjable
pel govern municipal.
Ara bé, tot i haver d'ajustar el pressupost,
el govern de l’ajuntament ha apostat
per mantenir, i fins i tot augmentar,
les partides relacionades amb serveis
socials amb un 20,5% més respecte al
pressupost de l'any anterior. Sempre
amb la clara intenció de procurar per
la justícia social i la defensa dels drets
socials de les persones del poble.
Les partides que s’han vist afectades
negativament, i per tant s’han
reduït, han estat per exemple:
Festes (incentivant unes festes
participatives, organitzades pel poble

i que no siguin tan sols de consum),
despeses en atencions protocol·làries i
representatives, i locomoció de càrrecs
electes.
El pressupost també contempla una
rebaixa en la despesa d’enllumenat
públic (degut a la instal·lació de llums
leds -projecte de l’antiga legislatura- que
permetrà reduir-ne el consum) , i la
despesa energètica en els equipaments
municipals, gràcies a la instal·lació -per part
del nou govern- de calefacció amb biomassa
al centre cultural de les Escoles Velles.
Les inversions també s’han vist
afectades, i durant aquest 2016 no es
podran dur a terme totes les inversions
previstes. Tot i així, el govern està
intentant aconseguir les subvencions
especifiques per a cada inversió, i així
poder començar a treballar en elles.
Amb tots els comptes passats fins a
maig, l’execució del pressupost referent
als ingressos està en un 56% i referent
a les despeses en un 33%. Així doncs, es
pot afirmar que tant els ingressos com
les despeses segueixen el curs previst.
Tot i així, el govern haurà de vetllar,
fins a final de l’exercici, per la correcta
execució de pressupost
“allà on surt 25% posar: augment
partides serves socials 20,5%”
“allà on surt 48% posar: execució del
pressupost ingressos 56%; despeses 33%

INGRESSOS
PATRIMONIALS

1%

TRANSFERÈNCIES
SUBVENCIONS
CORRENTS

6%

distribució de despeses globals
total despeses: 64.303,20 €

1

30%

TRANSFERÈNCIES
SUBVENCIONS
D'ACTIVITATS
I SERVEIS CORRENTS

2

1. Montgrins
2. Banda Falset
3. Concert dissabte carpa
4. Concert diumenge
5. Concert divendres
6. Concert dissabte plaça
7. Havaneres
8. Espectacles infantil
9. Sardanes
10. Altres

TRANSFERÈNCIES
CAPITAL NO
CORRENT

PASSIUS
FINANCERS

0%

COMPRA
BÉNS CORRENTS
I SERVEIS

IMPOSTOS
DIRECTES

35%

23%

IMPOSTOS
INDIRECTES

0%

43%

TAXES, PREUS
PÚBLICS
I ALTRES
INGRESSOS

29%

ingressos
impostos directes

DESPESES béns i serveis
electricitat / gas
GAS EDIFICIS
ESCOLARS

8%

GAS EDIFICIS
ESPORTIUS

7%

ELECTRICITAT
POUS D'AIGUA

I.A.E. ACTIVITATS I.B.I. RÚSTIC
ECONÒMIQUES
2.000 €

92.000 €

5%

PLUSVÀLUES

5.000 €

ELECTRICITAT
MAGATZEMS

1%

ELECTRICITAT
AJUNTAMENT

4%

ENLLUMENAT
PÚBLIC

24%

IMPOST VEHICLES
TRACCIÓ MECÀNICA

170.000 €

ELECTRICITAT
EDIFICIS
ESPORTIUS

16%

ELECTRICITAT
CONSULTORI
MÈDIC

ELECTRICITAT
DEIXALLERIA

0%

ELECTRICITAT
EDIFICIS
CULTURALS

8%

ELECTRICITAT
EDIFICIS
ESCOLARS

16%

5%

I.B.I. URBÀ

600.000 €

BEnestar
social
notícies

S'ha donat continuïtat
al projecte del Taller
d’estimulació cognitiva
adreçat a la gent gran que
requereix d’una atenció
especial. Qui fa el curs
en l’actualitat és l’entitat
Llambrusca Alzheimer
Penedès.
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Joves. Estem treballant amb
les persones més joves que
per diferents motius perden
interès en l’escolarització i,
mancats de perspectives de
futur, cauen en el desànim
entrant en un preocupant
camí de no retorn. Tenim
propostes que esperem
dur a terme properament.

“Créixer en família” taller de Laura Santiago a Riudebitlles

Aquest juliol de 2016 fa un any de
l’acord de col·laboració entre Creu Roja i
l’ajuntament, per la creació d’un Punt de
Presència amb l’objectiu, a través dels
i les voluntàries del poble, de treballar
conjuntament amb la coordinació dels
Serveis Socials per donar suport a les
famílies en situació de risc i en especial
atenció als col·lectius més fràgils. Des de
l’ajuntament es valora positivament la
inauguració d’aquest espai, que permet
donar cobertura a tota l’activitat de
voluntariat que s’ha anat gestionant des
de la pròpia institució, podent donar així
un servei més ampli a les necessitats dels
i les usuàries finals.

Durant l’abril i maig, aquest l’espai ha ofert
moments de reflexió i conversa sobre aspectes que
puguin influir de manera positiva en l’educació
dels fills i filles. Convidant a reflexionar partint de
la relació de qualitat amb els infants, tenint com a
eixos vertebradors, el temps, i la presència. Sabent
del cert que no és un camí fàcil, però sí necessari
si el que volem pels nostres fills i filles és que
esdevinguin persones lliures.
Altres actuacions no visibles:
xarxa de clavegueram,
aigua potable, espais públics...
Des del nou govern municipal
estem intentant donar resposta a
problemàtiques que s’arrosseguen des
de fa anys i que, per la dificultat que
comporta solucionar-les, fins ara no s’hi
havien abocat prou esforços. Ens referim
sobretot a temes que no es veuen, com les
mancances de la xarxa de clavegueram,
pèrdues de pressió a les canonades
d’aigua, neteja anual dels dipòsits d’aigua
de Sant Jeroni, rehabilitació d’espais
públics com places i carrers o reordenació
de les taxes. És una feina que implica
temps i esforços i que no sempre és
agraïda, però que és necessària.

És un servei diürn fora de l’horari escolar, que
dona suport, estimula i potencia l’estructuració
i el desenvolupament de la personalitat, la
socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics
i l’esbarjo, mitjançant el treball individualitzat,
el grupal i en xarxa amb l’escola i altres agents
socials del municipi. Si voleu rebre més informació
o apuntar-vos pel curs vinent podeu adreçar-vos a
les Escoles Velles en horari d’atenció al públic.
Es consolida la cura d’Orientació de la
Vall del Riudebitlles i entra a la Lliga de
Curses d’Orientació del Gran Penedès.
Activitat esportiva per poder fer a peu
o corrent per camins, que amb l’ajuda
d’un mapa i sense un itinerari definit,
es recorre l’entorn natural d’una forma
divertida en busca d’unes fites que s’han
de trobar. Les dues probes organitzades
fins ara des del Club Esportiu Patidors
i l’ajuntament, han servit també per
col·laborar amb causes solidàries.
Campanya d’acollida de persones
refugiades a través del Fons Català de
Cooperació, i el projecte “Vacances en
Pau” d’acollida de nens/es Saharauís.

Voluntariat. Des d’aquí volem agrair la tasca duta
a terme per molta gent voluntària que col·labora
desinteressadament amb l’ajuntament sense la qual no
seria possible molts dels actes que es fan a Sant Pere.
També la gent que, en silenci, ajuden a les altres persones
i que ens ajuden a tenir una societat més cohesionada.

Punt de Presència de Creu Roja

L’Espai - Servei educatiu per a infants i famílies

Orientació solidària
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Taller de dones amb Mireia Redondo
realitzat el mes d'abril
Parlar en els termes adequats és
important, també ho és parar-nos a
pensar com anomenem els fets i els
comportaments. Per exemple, sabriem
definir agressivitat, violència, violència
de gènere i violència domèstica? Si en
sabessim dir les diferències segur que les
dones, podriem distingir millor. Només
potser per què... ens han educat per a
saber dir ‘no’, o ens han educat en ser
pacients i complaents? Qui és la princesa
i qui l’heroi? Es tracta de veure que
som les dones les que hem de definir
què ens passa i com hem de respondre
individualment i colectivament.

Pintura i jardineria
Durant els mesos de març a juny hem
contractat dos pintors i un jardiner per
les tasques municipals. Les places s’han
tret gràcies a un pla d’ocupació de la
Diputació, cosa que no ha comportat
despesa en personal que sortís de les
arques municipals. Els tres treballadors
han estat rehabilitant espais degradats
del municipi, arranjant tanques, pilones,
jocs de la canalla i altres elements de
mobiliari urbà que necessitaven una
repassada des de feia temps. El jardiner,
d’altra banda, s’ha dedicat a netejar
places i regar els arbres i les plantes. Som
conscients que no s’ha pogut arribar a tot
arreu, però també s’ha de dir que s’ha fet
molta feina.

Dos nous desfibril·ladors
S’han instal·lat dos desfibril·ladors externs
automàtics nous, un a l’ajuntament i
l’altre al consultori mèdic. Tots dos són
accessibles a peu de carrer i han de servir
per garantir una atenció immediata en cas
d’aturada cardíaca. Des de l’Ajuntament
s’ofereix la possibilitat d’accedir a un curs
gratuït per aprendre’n el seu ús, tot i que
és de molt fàcil maneig. Per fer el curs, us
podeu dirigir a l’ajuntament o enviar un
correu a st.pereriu@diba.cat. El curs es
farà el dia 23 de juliol de 9 a 15h.

Servei Local d’Ocupació

Aprofitant una subvenció de Diputació, tornem
a impulsar el Servei Local d’Ocupació (SLO) amb
la voluntat d’actualitzar el cens d’aturades al poble,
coordinant millor les ofertes de feina que genera
el propi ajuntament, oferint també suport en Drets
Laborals Bàsics i assessorament per autònoms
entre d’altres serveis. A partir de setembre si
busques feina o tens alguna consulta relacionada
amb el món laboral contacta amb l’ajuntament
i demana hora al SLO.

projectes

Barri vell

450.000€
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Vianants i vehicles.
Es potencien els trajectes
per anar a peu o en
bicicleta, i es preveu
endreçar aparcaments i la
circulació de vehicles.

Ingressos

en subvencions de la Diputació:
60.000 € per l'ampliació del Cementiri,
196.554,38€ per la rehabilitació del casal
dels Marquesos de Llió i 193.445,52€
per a la reforma del Barri Vell.

El Barri Vell és el nucli al voltant del qual
neix i es desenvolupa Sant Pere, és el
centre històric on es troben bona part dels
edificis més significatius del municipi. A
més a més, és el barri que acull la majoria
de les festes i activitats culturals, i fins
fa pocs anys, concentrava la majoria
d'activitat comercial. Actualment, però,
disposa d'uns serveis obsolets. S'ha
de canviar la xarxa d'aigua potable, la
xarxa de clavegueram i permetre que
hi pugui entrar el gas i els serveis de
telecomunicacions. Aquesta actualització
dels serveis ha de permetre també renovar
l'estat dels carrers i places, així com
solucionar els problemes amb el trànsit,
que s'ha apoderat de tots els seus racons.
Millorar el Barri Vell ha de permetre
impulsar econòmicament i socialment
el barri i, de retruc, tot Sant Pere. És per
tot això que ens proposem endegar una
reforma que ha de permetre recuperar el
barri de la millor manera possible, ja que
és una de les assignatures pendents de
Sant Pere de Riudebitlles.
La voluntat es posar fil a l'agulla
per resoldre aquesta problemàtica,
elaborant a través d'un procés inclusiu
i de participació ciutadana, un projecte
que contempli l'opinió dels i les
riudebitllenques definint quin futur
volem pel Barri Vell.
Projecte de reforma del Barri Vell
L'objectiu general d'aquest projecte no
és altre que recuperar la dinamització del
Barri i retornar-li el seu paper de centre
del municipi, respectant la seva identitat,
el patrimoni històric i la peculiar
estructura de vila closa.
Aquesta reforma ha de permetre renovar
els serveis antiquats i obsolets (aigua,
electricitat, clavegueram, telefonia),
introduir-ne de nous (gas, fibra òptica)
així com millorar les connexions amb les
cases i els edificis públics. També ha de
permetre millorar l'aspecte d'uns carrers
apedeçats i no sempre en les millors
condicions, així com endreçar i limitar
el trànsit i els aparcaments.
Proposta de concurs de projectes
Els darrers mesos hem estat treballant
per començar a posar les bases d'aquesta
reforma amb el Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de

Catalunya, que és el responsable de
la renovació de més d'un centenar de
nuclis històrics de tota Catalunya (Calaf,
Solsona, L'Escala, Montblanc, Tremp ...),
i té una gran experiència en aquest tipus
d'actuacions.
El Departament de Territori i Sostenibilitat
ha fet una primera valoració de l'àmbit
de l'actuació - quins carrers i espais s'han
d'incloure - i el cost econòmic estimatiu
d'una operació d'aquesta envergadura.
Amb aquesta primera valoració, el
Departament conjuntament amb
l'Ajuntament, proposem fer un concurs
d'idees obert que permeti seleccionar un
projecte que s'adapti a les condicions i
necessitats del barri.
Un cop escollit el projecte guanyador,
i de comú acord amb l'Ajuntament i
els i les veïnes, s'aniran delimitant les
diverses fases d'actuació d'acord amb
els recursos econòmics disponibles en
cada moment. Per tant, es preveu que la
reforma de tot el barri es faci per etapes,
en funció dels recursos disponibles i que
sigui una proposta a llarg termini i no
d'una legislatura de govern.
Pla de reforma existent
L'Ajuntament disposa del projecte de
reforma del Barri Vell redactat el 2006
del qual se n'aprofitarà la part referent a
la millora i actualització dels serveis. És
a dir, tota la part subterrània del barri.
També ha rebut 193.445,52€ en forma
de subvenció de part de la Diputació de
Barcelona i en els pressupostos del 2016
s'ha fet una provisió de fons de 50.000€.
També s'haurà de valorar les aportacions
econòmiques dels veïns i veïnes, en
funció dels criteris que estableix la
legislació corresponent.
La voluntat és disposar d'un projecte per
a tot el Barri Vell i que aquest mateix
projecte es pugui anar desenvolupant
per fases. Som conscients que qualsevol
actuació al Barri Vell haurà d'anar
acompanyada d'altres accions al poble
que facilitin els canvis estructurals que
s'hauran de plantejar per aquest barri. Per
damunt de tot, però, el més important és
poder consensuar un projecte com aquest
que afecta a tanta gent.

<
Foto aèria del Barri Vell.

>
Cementiri. L’ampliació
del Cementiri Municipal
és molt urgent ja
que no hi ha nínxols
disponibles. Amb la
subvenció de 60.000€
i recursos propis, el 2017
està previst executar
la primera fase de
l’ampliació.

>
Marquesos de Llió.
Aquest agost començaran
les obres de la primera
fase de la reforma dels
Marquesos de Llió, edifici
classificat com a Bé
Cultural d’Interès Nacional
(BCIN). El cost total de les
obres és de 294.845,32€, i
és finançaran integrament
amb una subvenció
de 196.554,38 € de la
Diputació i una altra
de 131.482,00€ del
Departament de Cultura
de la Generalitat.

>
Cal Xerta. Està en marxa
la segona part de les
obres del molí paperer
de cal Xerta. Corresponen
a les fases 2 i 5, que es
centren en les façanes,
la planta baixa i la zona
de les màquines. El
pressupost total de les
obres és de 260.893,83€,
i es financen en part amb
una subvenció del PUOSC
de 182.893,83€.

La població de Sant Pere
a 1 de gener de 2016 és de
2.369 habitants

ESPORTS
notícies

Millores a la piscina. Gràcies a una subvenció concedida
en l’anterior legislatura, s’ha col·locat un nou element
per a la pista d’skate per ampliar l’espai. Durant aquest
mesos passats també s’han repintat i repassat tots els
elements ja existents així com tot l’espai de la plaça de
la llibertat. L’objectiu és incrementar el nombre d’usuaris
i millorar les condicions de pràctica.
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Activitat federada: malgrat la rebaixa en
el pressupost general de l’Ajuntament,
s’han mantingut les ajudes als clubs per
a activitat i es continuarà donant suport
com fins ara.
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Mobilitat. Des de l’equip de govern considerem la
millora de la mobilitat al poble com un dels reptes més
importants que ara mateix tenim damunt la taula.
Per això estem treballant per a crear nous espais
d’aparcament, racionalitzar l’ús de la via pública i
solucionar problemes puntuals que els veïns ens han
anat fent saber. Durant aquests últims mesos s’han
fet actuacions en diferents espais del poble per
donar prioritat als vianants i millorar la seguretat
en general.

Estudi de mobilitat
S’ha recuperat l’estudi que la Diputació de
Barcelona va elaborar ara fa uns anys per
al municipi per a planificar a mig i llarg
termini la mobilitat del nostre poble.

mobilitat

La carretera – radar i millores
Ens hem adreçat a la Generalitat de
Catalunya, que és la responsable de la
carretera, per a demanar hi actuïn tal de
pacificar-la. Pel volum de vehicles que hi
passen (uns 6.000 diaris), la Generalitat
considera que s’ha de donar prioritat als
vehicles. Això vol dir que no es poden
posar elements que interfereixin la
circulació com per exemple passos de
vianants elevats o altres obstacles.
De moment s’ha optat per demanar al

Activitats no federades: des de la
regidoria d’esports s’està incentivant
l’activitat no federada com a alternativa
a l’activitat de club. En aquest cas s’ha
reactivat el torneig de futbol 3x3, s’ha creat
el de bàsquet, s’ha donat suport la cursa
d’orientació al costat del Club Patidors i
al circuit permanent i s’ha organitzat el
Torneig de primavera de pàdel. També s’ha
activat la creació del Grup Riudebitllenc
de Muntanya que va començar la seva
activitat el passat mes de gener.

joventut

Reforma dels vestidors
del camp de futbol
El passat mes de febrer es va acabar
la reforma dels vestidors del camp de
futbol, unes instal·lacions construïdes
fa més de 35 anys que necessitaven una
millora general. S’han reestructurat les
dutxes, s’han canviat les canalitzacions
d’aigua sanitària, s’ha ampliat l’espai
de vestidor, polit el terra i canviat els
fluorescents per pantalles estanques. La
reforma ha costat 52.342€ entre l’obra
(42.734€), les instal·lacions (3.795€) i el
mobiliari (5.813€).

Millores a la piscina
Amb l’objectiu de millorar el servei, l’estiu
passat es va canviar la sorra dels filtres de
la piscina i durant aquest hivern s’han fet
feines de manteniment i millores. Aquest
estiu hi va haver una fuita important
en les canals de recollida d’aigua que
no es podia arreglar amb la piscina en
funcionament. Durant l’hivern, l’empresa
de manteniment ha fet les actuacions per
trobar la fuita i arreglar-la. A més a més,
s’ha fet un pla de millores a quatre anys
per anar posant el dia les instal·lacions.
S’han canviat totes les reixetes del canal
de desguàs i s’ha millorat l’accés pels
banyistes, per la zona de deixar el calçat
i també s’ha revisat l’acumulador d’aigua
calenta de les dutxes dels vestidors.

Borsa de Cangurs
S’ha creat una borsa amb els currículums
de totes aquelles persones que ofereixen
el seu servei de cangur o classes de
repàs a les famílies del poble. Tothom
qui vulgui pot entrar a la borsa per
oferir el seu servei entrant a la web de
l’ajuntament i omplint un formulari. Les
famílies que vulguin accedir-hi, han de
dirigir-se a les Escoles Velles.

terme. De moment s’han organitzat
tornejos i activitats esportives, s’ha
organitzat la festa DJ de la Festa del Most
i les matinades i s’ha tirat endavant la
borsa de cangurs. En el futur es vol donar
continuïtat a la proposta, dotar-la de més
continguts i establir un pressupost propi
per les seves activitats.

Consell Municipal de Joventut
Des de la regidoria de joventut s’ha
tirat endavant el consell municipal de
joventut, un punt de trobada entre els
joves del poble i el regidor on debatre
sobre les necessitats d’aquesta població
i de les activitats que es poden dur a

Ceballot’s sound
A través del Consell municipal de joventut
s’ha organitzat la festa Jove de primavera
que es va dur a terme el passat 30 d’abril.
L’organització i la gestió va anar a càrrec
del joves integrants del consell amb el
suport de l’ajuntament. L’objectiu és donar
continuïtat anual a la festa i que siguin els
mateixos joves qui l’autogestionin.

11 noves pilones per garantir
el trànsit dels vianants
En els últims mesos s’han col·locat 11
pilones en diferents punts del poble.
L’objectiu principal de les pilones són
donar prioritat als vianants i protegir-los
dels vehicles a motor. En el cas d’espais
on els vehicles estacionats no permeten
sortir dels garatges s’ha optat per pintar
franges grogues a terra. Demanem
a tothom que es respecti al màxim
aquestes noves senyals per tenir una
mobilitat més amable.

Pàdel- Nou sistema de reserves i nova
empresa gestora
S’ha activat la reserva de les pistes per via
telemàtica a través de la web http://crm.
recplaysport.com i s’han revisat les tarifes.
A partir d’ara, els menors de 17 anys i els
majors de 64 tindran l’entrada gratuïta
tal com estableix l’ordenança municipal,
s’ha adaptat el preu de l’hora de llum a
l’estimació real de despesa i s’ha establert
un abonament anual per 100 euros per
facilitar l’ús de les instal·lacions. Aquest
mes de juny s’ha firmat un conveni d’un
any amb l’empresa Futbolcat S.L. que farà
la gestió de tota la zona de la piscina i el
pàdel. El conveni inclou l’organització de
tornejos i la gestió horària de les pistes de
tennis, pàdel i frontó.

Carrer de Sant Quintí
El projecte de pavimentació del carrer Sant
Quintí es durà a terme durant l’any 2017.
El projecte d’obra ja està aprovat i només
activitat econòmica

Oferta comercial i gastronòmica
El nostre poble és a nivell gastronòmic i
comercial un bon referent de la Vall del
Mediona-Riudebitlles. Per això continuem
apostant-hi mitjançant la potenciació de
la Forquilla riudebitllenca o la campanya
de Nadal. En aquests dos casos, s’ha
optat per millorar la difusió dels dos
esdeveniments amb un díptic informatiu
actualitzat i de qualitat que s’ha repartit
no només per Sant Pere sinó també pels
pobles del voltant (Sant Quintí, Torrelavit
i Canaletes-Can Ros). L’objectiu és donar
a conèixer la nostra oferta de serveis a
tota la vall perquè Sant Pere sigui el punt
de referència comercial. El primer pas
és que ens coneguin i el següent seria
ampliar la oferta.

Pla estratègic
del Penedès Nord.
L’ajuntament ha entrat
dins pla estratègic
impulsat des de diferents
municipis de la zona i
en els propers mesos es
faran reunions sectorials
per marcar estratègies i
necessitats de l’economia
municipal i comarcal.
Consell Català de Trànsit que, quan ho
creguin convenient, instal·lin un radar
mòbil al tram urbà de la carretera. Per
aquest motiu s’han col·locat cartells
indicatius a l’entrada del poble. També
s’ha demanat a la Generalitat que faci
els passos de vianants més visibles, que
pinti senyals de perill a la zona escolar i de
limitació de velocitat i que repari els sots
que hi apareixen periòdicament.
Pintura vial
S’han estat repintant les senyals vials
horitzontals del poble i se n’han marcat
de noves. S’han fet espais d’aparcament
limitat, reordenat espais d’aparcament
ja existents, noves línies de protecció a la
pujada de l’Escola Sant Jeroni i stops.

s’ha de fer l’adjudicació a una empresa. A
principi d’any es començaran els tràmits
per a poder fer la licitació i esperem que a
mitjans d’any ja sigui una realitat.
Bus a peu
Des del mes de Gener s’ha reactivat el
Bus a Peu que es va fer com a prova
pilot durant la Setmana de la Mobilitat.
Actualment utilitzen el servei una
vintena de nens i nenes per a pujar a
l’escola conjuntament acompanyats de
pares voluntaris. Com que l’experiència
ha estat positiva, l’any que ve es
continuarà amb el servei i s’intentarà
obrir nous vials.

Enoturisme Penedès
Des de la regidoria s’està treballant amb
Enoturisme Penedès per promocionar
el nostre poble aprofitant la plataforma
d’aquest servei comarcal. La idea és
continuar col·laborant-hi per tal de fer
arribar la nostra oferta turística i comercial
als visitants del Penedès. Hem de pensar
que la marca Penedès té prou força per
atreure una part important del turisme
intern i, per tant, hem de ser-hi presents.
Potenciació del comerç
A part d’intentar donar a conèixer
el comerç del poble, l’objectiu de la
regidoria és facilitar la compra a Sant
Pere. Per això cal potenciar l’aparcament
a la zona comercial, per exemple, facilitar

el pas als vianants i embellir l’entorn
comercial. Actualment ja treballem
en aquests objectius, molt relacionats
amb la mobilitat del poble, per tal que
comprar a Sant Pere sigui fàcil i còmode.
Telefonia IP
Des de l’Ajuntament s’està treballant per
fer, en els propers mesos, un concurs
per adjudicar el sistema de telefonia
de l’administració municipal. L’objectiu
és adaptar-la a les noves necessitats
i tarifes. Actualment l’Ajuntament es
gasta aproximadament uns 1.500 euros
mensuals, una despesa que es podria
reduir fins a la meitat. Les tarifes actuals
estan desfasades des de fa molt temps.
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Resum d’un any
1 Dia de l’arbre
2 Diada Nacional de
Catalunya
3 Inauguració de Càritas
4 Rebuda dels infants
sahrauís
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12

5 Festa Major
6 Mitjó
7 Festa Major
8 Concert Cesk Freixas
i l’Escola de Música de
l’Alt Penedès
9 Glop d’Art infantil
10 DInar de la gent gran
11 Taller d’estimulació
cognitiva
12 CP Riudebitlles
Campió de Lliga
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13 Festival de patinatge
14 Aplec del Pont Nou

