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L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso Cantorné,
escollit com un dels cent membres del Consell de Governs Locals
El Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona va acollir l’acte de constitució
del Consell de Governs Locals, un nou òrgan que neix amb l’objectiu de
representar els interessos dels municipis davant la Generalitat i participar
en les iniciatives legislatives i avantprojectes del Govern català que afectin
el món local. Tal com preveu l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu
article 86, al consell hi seran representats els municipis i les diputacions,
mentre no funcionin les vegueries. El president de la Diputació de Tarragona,
Josep Poblet, hi participa com a membre nat, així com els presidents
de les diputacions de Barcelona, Lleida i Girona, l’alcalde de Barcelona

i els presidents de les dues entitats municipalistes: l’Associació Catalana
de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). La
resta, fins arribar a cent, són alcaldes designats pels grups polítics en base
a criteris de proporcionalitat territorial. Setze dels alcaldes, entre ells el
d’Altafulla, Fèlix Alonso, provenen de municipis del Camp de Tarragona
i les Terres de l’Ebre. La resta de municipis del territori representats són
L’Aldea, Amposta, Les Borges del Camp, Cambrils, Cunit, Horta de Sant
Joan, Montblanc, Móra d’Ebre, Prades, Prat de Comte, La Sénia, Tarragona,
Tivenys, Ulldemolins i Valls.

QUADRE GENERAL D’ORDENANCES
ORDENANÇA

NOM

MODIFICACIO

PERCENTATGE		

MÀXIM LEGAL

1

IBI

Baixa el tipus al 0,78

0,83 al 0,78

1,1

2

Vehicles

variable (1,7 al 8,9%)

Tipus 1,60 a 1,90

Tipus 2

3

Construcció

No és modifica

4

Plusvalua

No és modifica

5

Especials

No és modifica

6

IAE

S’inclou autopistes al tipus 3,8

7

Documents  

No és modifica

8

Taxis

IPC i 2 quotes noves

9

Llicencia Construcció

Es fixa import mínim de 40 euros

10

Llice. obertura

No és modifica

11

Cementiri

IPC

13

Escombraries

14

Retirada vehicles

16

Parades mercats

17

Terrasses taules/cadires:

IPC

Cobrir cost

IPC

Cobrir cost

2% domicilis, 4%locals

Cobrir cost

IPC

IPC

Cobrir cost

IPC

IPC

Cobrir cost

Regularització/nova tarifa:                50€ 1 línia; 40€  barri marítim i 30€ resta poble  (bonificació 50% per obertura tot l’any)
18

Paradetes fira

IPC

IPC

Cobrir cost

20

Guals

IPC

IPC

Cobrir cost

(bonificació 10% habitatges protecció oficial)
21

Instal•lacions esportives:
Increment piscina i poliesportiu variable

Cobrir cost

22

Material construcció

IPC

23

Transport Escolar

No és modifica

24

Transport adaptat

No és modifica

25

Llar d’Infants

Adaptació a curs escolar

26

Escola de Música

Adaptació a curs escolar

IPC

Cobrir cost

1,5%

Cobrir cost

majors 18 anys  5%  

Cobrir cost

menors 18 anys 2,5%

27

Escola Adults

No és modifica

28

Publicitat Ràdio

IPC

IPC

Cobrir cost

29

Publicitat Revista

IPC

IPC

Cobrir cost

30

Venda Llibres

No és modifica

31

Servei alimentació a domicili:

taxa nova

4,89€  àpat (3,67€ gent gran –cost real-)

Nou servei de
menjar a domicili
per a les persones
grans i amb
mobilitat reduïda
L’àrea de Benestar de l’Ajuntament
d’Altafulla ha posat en marxa el servei de
menjar a domicili amb la voluntat d’atendre socialment a aquelles persones grans,
majors de 65 anys, que per motius de malaltia i mobilitat reduïda no es poden valer
per elles mateixes per poder preparar-se
el menjar. Aquest servei d’àpats serà subministrat des de la cuina del menjador de
la llar d’infants Hort de Pau –inaugurada
recentment-, segons el conveni subscrit
entre l’Ajuntament d’Altafulla i l’empresa
Res-Tàrraco, responsable de la cuina de
l’escola bressol. Els àpats seran envasats
en tapers individuals. Per aquest motiu, el
Ple d’Ordenances i Taxes va aprovar una
taxa reguladora per aquest fi. Tot i que l’ordenança engloba les persones majors de
65 anys, també s’inclouen aquelles que tinguin una edat inferior però que mantinguin
certa mobilitat reduïda sota acreditació
mèdica. Les persones interessades en sol·
licitar aquest servei ho podran fer a través
d’instància prèvia als Serveis Socials de
l’Ajuntament. Aquest servei serà subministrat de dilluns a divendres, prèvia reserva, i
a tal efecte, serà transportat al domicili del
beneficiari. Es podrà proveir fins a un màxim de quatre àpats. La taxa del servei de
menjar a domicili s’ha fixat en 4,89€. Les
persones més grans de 75 anys inscrites
en el programa “Bon dia” gaudiran d’una
bonificació del 25%, per tant, la quota quedarà en 3,67€. Les reserves es faran com a
mínim amb 24 hores d’antelació. De forma
excepcional, podrà ser en terminis inferiors
sempre que es pugui acreditar.
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Imatge de la Triatló
d’Altafulla/SERTRI
i agraïment de la
Federació Espanyola
a l’Ajuntament
d’Altafulla
QUÈ SÓN ELS JOCS DEL MEDITERRANI?
Són una competició multi-esportiva on participen els
estats banyats pel Mediterrani.. Per a una ciutat mitjana com Tarragona, l’organització d’uns Jocs Mediterranis significa el mateix que per a les grans urbs com
Barcelona o Londres uns Jocs Olímpics.
CADA QUANT TENEN LLOC?
Els Jocs de la Mediterrània tenen lloc cada quatre anys,
l’any després dels Jocs Olímpics.
QUÈ SUPOSA SER SEU DELS JJ.MM.?
Tarragona 2017 es convertirà en la capital de l’esport,
amb l’exaltació de tots els seus valors històrics, socials
i culturals. Una herència intangible i al mateix temps incalculable per a Tarragona i totes les subseus que participaran en aquesta experiència única. Així mateix, permetrà millorar les instal•lacions esportives ja existents,
comportarà un gran impuls per la ja de per sí important
xarxa de comunicacions del territori i, a més, suposarà la
creació d’un gran nombre de llocs de treball.
QUINA ÉS L’OFERTA ESPORTIVA?
Els Jocs Mediterranis reuneixen a 23 països d’Europa,
Àfrica i Àsia. És per això que el símbol dels Jocs són
tres anelles, que representen aquests tres continents. A
Tarragona 2017 hi haurà 31 especialitats (atletisme, futbol, bàsquet, handbol, natació, voleibol, vela, gimnàsti-

ca...) Per a aquests Jocs destaca la incorporació de la
Triatló com a novetat respecte a les edicions anteriors.
QUINES SÓN LES SUBSEUS?
Dotze són les ciutats que, juntament amb Tarragona, podran gaudir de l’experiència dels Jocs del Mediterrani del
2017:
Barcelona,
Calafell,
Cambrils,
Castelldefels,
Constantí, El Vendrell, La Selva del Camp, Reus, Salou,
Torredembarra, Valls i Vila-seca.

I ALTAFULLA?

Altafulla va donar el seu suport a la candidatura de
Tarragona 2017 des de el primer moment. El govern encapçalat per l’alcalde d’Alternativa al 2007, Francesc Farré, va adoptar l’acord de ple el 18 de desembre de 2007,
d’oferir a la candidatura de Tarragona de 2017 tot el seu
suport i oferir-se com a subseu dels Jocs.
QUÈ VA PASSAR DESPRÉS?
La moció de censura i el canvi d’equip de govern a l’abril
de 2008 van suposar un canvi de perspectiva per part
dels que governaven llavors (Gené, Pérez; Conxita i companyia). De ser objectiu prioritari, va quedar arraconat
en un calaix. Al ple de novembre de 2009, a la pregunta
del regidor Francesc Farré sobre quin era el punt en què
es trobava la relació d’Altafulla amb la candidatura, el

Arriba la Festa Major!

llavors alcalde, va reconèixer no tenirne notícies i
que s’informaria més endavant (“ho va fer?”).
PER QUÈ ALTAFULLA NO ÉS SUBSEU?
Altafulla va renunciar a la possibilitat de ser subseu en
no abonar els 11.000 € que li van reclamar a l’Ajuntament des de la candidatura de Tarragona 2017, com va
reconèixer al darrer ple el Sr. J.Mª. Pérez. Una quantitat
a totes llums irrisòria per a les possibilitats de futur que
oferia l’organització d’un esdeveniment d’aquesta magnitud. El darrer comunicat amb registre d’entrada que
figura a l’ajuntament per informar sobre la candidatura té
data de maig de 2010.
I ARA QUÈ?
Des del govern d’Altafulla s’estan fent tots els esforços
per tal que el nostre poble tingui el paper més destacat
que sigui possible dins d’aquest esdeveniment irrepetible. Els contactes amb l’executiva de la candidatura estan
èssent constants i les reunions successives determinaran
quin és el grau d’implicació a què pot aspirar Altafulla.
Des del primer moment ens hem ofert per a col•laborar
en tot allò que sigui viable, una vegada ja estan designades les subseus, amb les seves corresponents disciplines. No obstant, des del govern d’Altafulla, no renunciem
a res i així ho hem fet saber als màxims responsables
dels Jocs.

agenda del primer cap de setmana de Sant Martí 2011

Divendres 4 de novembre

Dissabte 5 de novembre

Diumenge 6 de novembre

13:00 COETS D’INICI DE FESTA MAJOR. PLAÇA DEL POU
15:00 VIU LA FESTA MAJOR A L’ESCOLA!
21:00 PREGÓ DE FESTA MAJOR. PLAÇA DEL POU
Enguany serà en Dino Albaladejo qui farà el pregó de Festa Major des del
balcó de l’Ajuntament.
21:30 ELECCIÓ DE L’HEREU I LA PUBILLA. PLAÇA DEL POU
22:00 ASSAIG POPULAR DELS CASTELLERS D’ALTAFULLA.
00:00 CONCERT D’HOTEL COCHAMBRE. POLIESPORTIU
Primera nit de concerts! El conserge i els seus grums
carregats de valor, interpreten (ja que s’ha de viure d’alguna
cosa) els èxits que van fer populars els artistes que un dia
es van allotjar en aquest hotel, Hotel Cochambre.
(Entrada amb 1 consumició: 5€)

09:00 ESMORZAR POPULAR D’ATECA.
11:30 BIXICLETA!. PLAÇA MARTÍ ROYO
12:30 MERCAT SOLIDARI. PLAÇA MARTÍ ROYO
16:00 VIIIª BAIXADA DE TRASTOS. PARC DEL COMUNIDOR
19:00 BALL DE GRALLES INFANTIL. PLAÇA DEL POU
20:30 ALTAFUJAZZ. PALLISSA DE L’ERA DEL SENYOR
22:30 TEATRE “EL XARLATAN”. CASAL LA VIOLETA
Carregat de “bones” intencions, El Xarlatan (Teatre
de Guerrilla). Venda limitada d’entrades numerades a
l’Ajuntament. Entrada 12€
00:00 FESTA AL CAMP DE FUTBOL. CAMP DE FUTBOL

10:00 TROBADA DE PLAQUES DE CAVA PLAÇA MARTÍ ROYO
10:30 GIMKAMA INFANTIL. PLAÇA MARTÍ ROYO
11:00 TORNEIG DE BITLLES CATALANES. PLAÇA MARTÍ ROYO
11:30 CERCAVILA CASTELLERA. L’ERA DE L’IXART
12:00 DIADA CASTELLERA DE SANT MARTÍ. PLAÇA DEL POU
17:30 CAP AL CERCAVILA A TOC DE GRALLA!
LLAR D’INFANTS FRANCESC BLANCH I HORT DE PAU
17:45 TENIM NOUS NANS!. PLAÇA DEL POU
18:00 CERCAVILA DE FESTA MAJOR. PLAÇA DEL POU

