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NotíNotícies
La nova circumval·lació
ja és una realitat:
El passat dissabte dia 14 d´octubre, el president de la Diputació de
Tarragona, sr. Joan Aregio, va presidir ĺ acte d ínauguració oficial
de les obres de la nova circumval·lació de la carretera TV-2041 al
seu pas per Bonastre. El president de la Diputació va arribar a les
dotze del migdia a ĺ ajuntament, va ser rebut per ĺ alcalde, sr. David
Godall, i per la resta de membres de la Corporació. Després de
signar el llibre d´Honor, es va dirigir a la rotonda de la circumval·lació,
on es va fer la tallada de la cinta inaugural de la carretera.
Seguidament, a la zona de la font de Sta. Magdalena, es fa ver el
descobriment d´una placa commemorativa de ĺ acte i la benedicció
de la carretera.
En els parlaments, tant el president de la Diputació com també
ĺ alcalde de Bonastre van destacar que la realització d´aquestes obres
han suposat una important millora per al municipi; s´han solucionat
els problemes del pas del trànsit per dins del nucli urbà, s´ha
augmentat la seguretat tant per a vehicles com també per a vianants.
També s´han millorat els accessos a la població, amb la construcció
d´una nova rotonda amb il·luminació i enjardinament central a ĺ accés
nord i la construcció d´un tercer carril de desacceleració i un d´espera
a ĺ accés sud. Amb la realització de les obres, s´ha realitzat també,
l´arranjament de la zona de la font de Sta. Magdalena amb la
rehabilitació i recuperació dels antics safarejos públics com a
monument històric. Les obres també han permès la construcció
d´un nou aparcament per a vehicles.
Les obres s´han realitzat  en un tram d´un km. de longitud. El vial té
una amplada total de 9 metres: una calçada de 7 m. d´amplada,
amb vorals a ambdós costats d´1 m. d´amplada. Per al drenatge de
les aigües pluvials s´han construït diverses obres de fàbrica, s´han
reposat tots els serveis afectats, la senyalització horitzontal i vertical,
i s´ha col·locat la barrera de seguretat necessària.
Les obres han estat executades per ĺ empresa M i J Gruas, SA, amb
un pressupost total de
1.151.400,65 €, finançats per la Diputació de Tarragona. Els serveis
tècnics de la Diputació han portat a terme la redacció del projecte i
la direcció de les obres.
Des de ĺ Ajuntament de Bonastre s´ha portat a terme la coordinació
permanent de les obres amb els diferents sectors implicats. Ha estat
un esforç important de coordinació i d´execució d´una infraestructura
complexa, però finalment, el resultat  ha estat molt bo per al municipi.
Ara, cal gaudir-ne per molts anys, amb prudència i civisme.

Aprovació de les Ordenances
fiscals municipals per al 2007:
En el Ple de ĺ Ajuntament del passat dia 25 de setembre de 2006, es
van aprovar les taxes i els impostos municipals per a ĺ any 2007. Tal
com s’ha fet en els tres darrers anys, l’equip de govern, pràcticament
no ha modificat cap import. Només s´ha hagut de fer un petit
augment en la taxa de recollida d’escombraries, perquè ĺ empresa
que fa la recollida, també ha augmentat el cost del servei i ja portàvem
3 anys que era deficitari per ĺ ajuntament.

L´ajuntament aprova el pres-
supost econòmic per al 2006:
En el Ple de ĺ ajuntament del passat dia 25 de setembre es van
aprovar els pressupostos per al present exercici econòmic, amb un
import total de 970.219,07€. Un 42% del pressupost de despesa es
destina a despesa corrent, com p.e. l’enllumenat públic, el
manteniment de la xarxa d´aigua i clavegueres, la recollida
d´escombraries, les festes locals, el funcionament i manteniment
dels equipaments municipals (consultori mèdic, escola, llar social),

A l’any 2006, els preus han estat:
Habitatges en casc urbà i urbanitzacions: 49,28€
Habitatges en disseminats: 28,25€
Botigues i altres activitats: 63,11€
Bars i restaurants: 126,21€

El rebut per a l’any 2007 serà de:
Habitatges en casc urbà i urbanitzacions: 68€
Habitatges en disseminats: 45€
Botigues i altres activitats: 80€
Bars i restaurants: 141€
Per a un habitatge, suposa només un augment de 18,72€ anuals. I
en el cas dels habitatges en disseminats, un augment de 16,75€
anuals.
Els motius que justifiquen aquest preu són el cost de l’eliminació de
la brossa,  la nova taxa imposada per la Generalitat, i els increments
de l’IPC dels darrers anys.
• L’increment d’habitatges també ha generat un increment de tones
recollides d’escombraries.
• En el preu, també hi ha inclosa una nova taxa imposada per la
Generalitat de Catalunya, que va entrar en vigor el dia 1 de gener
de 2004. L’import de la taxa és de 10 € per cada tona que va a un
abocador.
• L’empresa que recull les escombraries, anualment ha anat aplicant
els augments de l’IPC dels costos de la recollida, que no s’han vist
reflectits en el rebut anual de la taxa d’escombraries, i això ha anat
generant un diferencial negatiu. Els cost que suposa a ĺ ajuntament,
la recollida de brossa és:
Any 2003 19.712 €
Any 2004 23.232 €
Any 2005 25.369 €
Any 2006 31.402 €

Tot i aquest petit augment, del tot necessàri per tal de poder
compensar el cost que suposa a ĺ ajuntament, la recollida de brossa,
seguim sent el poble amb la taxa per recollida d’escombraries més
baixa de la comarca. Tot seguit, us detallem els preus de la taxa de
recollida de la brossa domiciliària d’alguns dels pobles de la comarca
per tal que en pogueu fer una comparativa:
Bonastre 68 € anuals
L’Arboç 73 € anuals
El Montmell 82,40 € anuals
Santa Oliva 86,07 € anuals
Banyeres 93,96 € anuals
Albinyana 96 € anuals
Bellvei 100 € anuals
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El pressupost destina una part important de recursos a
la millora continuada dels serveis al ciutadà

Nova adjudicació de la Llar
Social de Bonastre:
La Llar Social de Bonastre és un edifici de propietat municipal. Des
de la seva construcció, ĺ any 1986, es destina a tota mena d´activitats
municipals polivalents. A la planta baixa hi ha la sala de bar-
restaurant que l´ajuntament lloga, mitjançant un contracte /
adjudicació. Durant els últims 12 anys, la concessió de ĺ activitat ha
estat per la sra. Fina Caballero, que ha estat al capdavant del servei
i ha donat resposta a les necessitats socials del municipi, per tant,
des d´aquestes ratlles li volem agrair el seu treball. A partir de la
renúncia de la sra. Caballero en continuar portant ĺ esmentat servei,
ĺ Ajuntament de Bonastre va obrir un procediment de concessió
administrativa per tal de poder realitzar una nova adjudicació
mitjançant procediment negociat. En el ple de ĺ ajuntament del dia
26 de juny del 2006 es va aprovar el plec de clàusules administratives

Bonastre acull
Les Dents del Gat:
El passat dia 9 de setembre, dins dels actes de celebració de
la Diada Nacional de Catalunya, es va portar a terme, als
jardins del Sagrat, l’espectacle musical Les Dents del Gat.
Es tracta d´una composició musical  de la Carlota Baldrís,
feta a partir del llibre de poemes Les Dents del Gat, de Nati
Soler. Posteriorment, a la llar social, es va inaugurar
l´exposició de les obres de diferents autors que, cadascun
en un estil artístic diferent, també havien fet del mateix llibre.
Joan Descals (pintura), Carlota Baldrís (música), Josep M.
Poblet (vitralls), Linus Urpí (fotografia) i Camil·la pérez
(cerámica). L´exposició va estar a Bonastre durant 15 dies.

despeses de personal, etc. L´altre 58% de la despesa es destina a
noves inversions per al municipi.
En  aquest any 2006 s´hauran invertit un total de 550.000 € per tal
d´arranjar i millorar moltes zones del municipi, i també per crear
noves infraestructures i serveis per als ciutadans: arranjar i
enllumenar la zona de la font de Sta. Magdalena i la rotonda de la
circumval·lació, reasfaltar els carrers de la zona de les Moreres,
posar enllumenat al camí de la urb. La Vinya, augmentar la potència
elèctrica de la bomba del pou d´aigua, formigonar el camí de les
Estries, nous gronxadors per al parc infantil, nou mobiliari urbà,
millores en la xarxa informàtica de ĺ ajuntament, etc. S´ha previst
una partida de 388.000 € per tal d´adjudicar les obres de reforma
del nou Centre Cívic La Societat. Per tal d´ajudar a finançar totes
aquestes despeses, també s´han demanat diferents ajuts a la
Generalitat, la Diputació de Tarragona i al Consell Comarcal.
L´ajuntament ha buscat subvencions per tal de poder ajudar a
realitzar totes aquestes inversions, i es preveu que la financiació de
fonts externes pugui arribar a cobrir fins a un 75% de la despesa.
Més de la meitat del pressupost es destina a millores i noves
actuacions per al nostre poble. És un esforç econòmic molt important
per al nostre ajuntament, però entenem que els primers beneficiàris
d´aquesta inversió han de ser els ciutadans del nostre poble.

que havien de regir tot el procés i se´n va donar publicitat per a què
aquelles persones interessades poguessin presentar les seves
sol·licituds en base al plec de clàusules establert previament.
Vistos els articles 72 i següents del Reglament de Patrimoni dels
ens locals de 17 d´octubre de 1988; 111 i següents del RD legislatiu
781/1986, de 18 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local; 203 i
concordants de la llei 2/2003, de 28 d´abril, LMRLC: Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s´aprova el text refós de
la Llei de Contractes de les administracions públiques, i després
d´analitzar totes les sol·licituds presentades, s’accepta el plec de
clàusules a les quals concorrien, el Ple de ĺ ajuntament del dia 4
d´agost de 2006 va aprovar, amb el vot favorable dels 7 membres
que composen la corporació, adjudicar la concessió administrativa
en procediment negociat per a la prestació del servei de bar-
restaurant la Llar Social a la sra. Montserrat Sanromà Güixens, i
alhora agrair a totes les persones que havien presentat també una
sol·licitud.

Subvencions econòmiques
demanades des de l’Ajuntament:
El passat 29 de març de 2006 es va sol.licitar una petició
d’ajut econòmic a la Diputació de Tarragona, i ens vam
acollir a les bases específiques reguladores per a la concessió
de subvencions als ajuntaments per a programes i activitats
de foment cultural per a l´any 2006. La Diputació ens ha
concedit 3.200€.
També s´ha demanat a la Diputació de Tarragona, àrea de
cultura, que ens acullen al catàleg de Serveis Culturals, una
petició de subvenció per a l´actuació de la Colla Vella dels
Xiquets de Valls, dins dels actes de la Festa Major d´estiu.
Ens han concedit 1.308 €, el 50% de l´import total de
l´actuació.



Horaris

Correu electrònic

Ajuntament tel./fax ................ 977657019
Consultori mèdic .................... 977657227
CEIP L’Estel ............................. 977809220
Llar d’Infants Municipal .......... 639624233
Centre parroquial ................... 977657077
Llar social ............................... 977809349
Urgències ............................... 977643801
Ambulància Creu Roja .............. 977661141
Guàrdia Civil ........................... 977809490
Mossos Trànsit ........................ 977663333
Bombers (El Vendrell) .............. 977663080
Consell Comarcal ................... 977157171
Serveis Socials ........................ 977157177
Caixa Rural ............................. 977657631

a/e: aj.bonastre@altanet.org
Pàgina web
http://www.bonastre.altanet.org

•Ajuntament: 11.00 h a 13.00 h., i de 17.30
h a 20.00 h. Visites.
•Alcalde: dimecres de 18.00 h. a 20.00 h (cita
prèvia).
•Cultura, Medi Ambient, Esports:
Divendres de 18.00 h a 19.00 h.
•Consultori: dilluns, dimecres i dijous de
8.30 h a 10.00 h. Dimarts i divendres d’11.30 h a
13.00 h (anàlisis els dilluns).
•Farmaciola: dilluns, dimecres i dijous de
10.00 h a 12.00 h.
Dimarts i divendres de 10.00 h a 13.00 h.
•Treballadora social: 2n dimecres de mes
d’11.00 h a 13.00 h.
•Educadora social: el 2n dimecres de mes de
9.00 h  a 11.00 h.
•Autobús: S/A (pl. Muntanyeta)
De dilluns a divendres.
DIR. VENDRELL: 9:43h i 16:40h.
DIR. BONASTRE: 13:30h, 18:35h.
•Parròquia: els divendres de 16.00 h a 19.00
h. Misses: divendres a les 19.00 h i diumenges a
les 13.00 h. Catequesi: diumenge a les 11.30 h.
•Podòleg: primer dijous del mes a les 15.30 h
en el consultori, prèvia inscripció a l’Ajuntament.
•Llar social: tots els dies de 09.00 h a 22.00 h
(festa setmanal dijous).
•Oficina recaptació (BASE): RODA DE BARÀ,
c/ Vendrell, 29, tel. 977 657 260. EL VENDRELL.
c/ del Mar, 3, tel. 977 660 129. De dilluns a
divendres de 09.00 h a 14.00 h.
•Hospital Comarcal del Baix Penedès
INFORMACIÓ, tel. 977 257 900.
CITACIÓ, tel. 977 013 420. De 08.00 h a 20.00h,
de dilluns a divendres.
HABITACIONS, tel. 977 666 059.
•Recollida trastos vells: 3r dilluns del mes
(prèvia trucada al tel. 977 662 950).
•Servei Correus: De dilluns a divendres d’11 a
11.30h. Dissabtes de 9 a 9.30h. (edifici
ajuntament)

Telèfons d’interès

Edita Col·labora

Ajuntament de Bonastre
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El vostre problema l’hem pogut solucionar amb les fotografies que

us hem fet arribar.

Desitgem que hagi estat un entreteniment i no un avorriment!

Pere i Laia Gibert

Octubre 2006
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Si molt has pensat, ara ja podràs descansar

del número 17 del «es fa saber...»


