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L’Ajuntament de Sant Jau-
me dels Domenys, en el ple 
extraordinari celebrat el pas-
sat dia 24 d’agost, va acordar 
iniciar accions judicials de 
responsabilitat patrimonial 
contra els membres de l’equip 
de govern anterior, format 
per ERC i PSC entre els anys 
2007 i 2011, en referència a 

les contribucions especials 
no executades dels anome-
nats Serveis Urbanístics de 
Cal Quildo de la Torregassa 
(per import de 69.687,70 eu-
ros), dels Serveis Urbanístics 
i l’Enllumenat del Papiolet 
(per import de 3.341,76 eu-
ros) i dels Serveis Urbanístics 
del carrer Europa i carrer Ro-
vira de Cornudella (per im-
port de 14.593,44 euros).
Segons l’actual govern de CiU, 
aquestes contribucions espe-
cials “estaven contemplades 

com a ingressos en els res-
pectius pressupostos d’inver-
sions i en no executar-les ha 
significat un greu perjudici a 
les ja precàries arques muni-
cipals”. Així, afirma CiU, “el 
que havien de pagar els bene-
ficiaris de les obres ho haurà 
de pagar l’Ajuntament”.
L’equip de govern de l’Ajun-
tament de Sant Jaume inicia 
accions judicials per tal que 
l’equip de govern anterior 
“respongui de l’omissió amb 
el seu patrimoni”.
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El govern de Sant Jaume 
porta l’anterior equip de 
govern als tribunals 
// MOTIU CiU entén que el PSC i ERC tenen una 
“responsabilitat patrimonial” per unes contribucions
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Divendres vinent, dia 21 de 
setembre, se celebra el Dia In-
ternacional de l’Alzheimer. Per 
commemorar aquesta data l’as-
sociació Llambrusca Alzheimer 
Penedès ha organitzat tot un 
seguit d’actes aptes per a tots 
els públics. Així, el mateix dia 
21 de setembre la sala 2 del Casal 
projectarà a les vuit de la tarda 
la pel·lícula “La caja de Pandora”.  

Dissabte de nou del matí a dues 
del migdia hi haurà paradeta al 
mercat de Vilafranca, davant de 
la Capella de Sant Joan. Es ven-
drà artesania i hi haurà “el racó 
de les rampoines”. El mateix 
dissabte, de sis a vuit de la tarda, 
es durà a terme el denominat 
“Gran Joc de l’Oca de Llambrus-
ca”, en el qual els participants 
hauran de ser parelles formades 
per avis i néts.  A més cal recor-
dar que cada dissabte al matí, de 
nou a una del migdia, funciona 
el Casal Llambrusca, un espai 
lúdic adequat a les necessitats 

dels malalts i que és gratuït per 
als socis. Per altra banda l’enti-
tat ha organitzat pel dissabte 
dia 20 d’octubre una excursió 
al Berguedà.   La sortida té un 
preu de 45 euros i s’inclou au-
tocar, esmorzar, dinar i visites 
guiades. Cal fer la reserva de 
places abans del divendres 12 
d’octubre a la mateixa entitat. 
Llambrusca Penedès desta-
ca que els malalts que vagin a 
l’excursió sense acompanyants 
tindran una persona voluntària 
que se’n farà càrrec durant tota 
la jornada.

Alt Penedès | Llambrusca

Activitats de tot tipus 
pel Dia Internacional 
de l’Alzheimer
 

// DIES 21 I 22  Cinema, joc de l’oca de 
Llambrusca i paradeta al mercat
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El ple de l’Ajuntament de 
Subirats ha aprovat final-
ment de manera provisional 
el POUM del municipi amb 
els vots a favor de CiU i PSC, 
les abstencions d’ERC i els 
vots en contra tant de la CUP 
com del PP. 
Les tasques de redacció del 
POUM van començar fa nou 
anys amb l’anterior govern 
municipal encapçalat per 
ERC, que, segons l’alcalde ac-
tual, el convergent Pere Pons, 
va estar treballant en el pla-
nejament urbanístic durant 
tres anys, sobretot fent els 
treballs previs. Després, en la 
següent legislatura, el POUM 
es va aprovar de manera ini-
cial i van començar a arribar 
al·legacions.
El que tocava ara era apro-
var-lo de manera provisional 
després que a la primavera el 
Departament de Medi Am-
bient de la Generalitat eme-
tés un informe desfavorable 
relacionat amb la reserva de 
terrenys per la construcció 
d’un possible hipòdrom. Se-
gons Pere Pons aquest infor-
me només era desfavorable 
en alguns detalls però això i 
el fet que no hi havia cap grup 

inversor clar va fer que final-
ment el tema de l’hipòdrom 
es deixès sobre la taula. 
El que s’ha fet, explica l’alcal-
de, és convertir els terrenys 
on havia d’anar l’equipament 
en sòl no urbanitzable però 
els han protegit de tal manera 
que “si algun dia es vol cons-
truir, es pugui fer, modificant 

tot el que s’hagi de modificar. 
No tanquem les portes per 
sempre, sinó que ho deixem 
obert perque mai se sap què-
pot passar en un futur”.
Després de l’informe de Medi 
Ambient també van rebre un 
informe d’Urbanisme que 
corregia algunes dades tècni-
ques del planejament. Des-
prés de corregir-les, el govern 
es va reunir amb l’oposició i 
van arribar al que considera 
l’alcalde “una mena de con-
sens que ens va fer portar-ho 
al ple de setembre”. I dit i fet.
L’alcalde, però, lamenta l’abs-
tenció del grup d’ERC perquè 
considera que és el partit que 
va fer la feina feixuga durant 
tants anys i que ara mateix 
l’aprovació del POUM seria 
impossible sense la tasca feta 
per l’anterior alcalde, Antoni 
Soler. 
Pere Pons considera que el 
POUM aprovat és un bon 
document perquè “ningú se 
l’ha fet seu i això és bo per-
què ningú s’hi ha posat da-
vant. És una feina feta per 
molta gent, de diferents co-
lors, i això s’ha de destacar”. 
Per l’actual alcalde és indis-
pensable que qualsevol ajun-
tament tingui aprovat un 
planejament perquè “tard o 
d’hora sortirem de la crisi i 
cal estar preparats per tirar 
endavant”. 
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S’aprova el POUM de 
Subirats, que no preveu la 
construcció de l’hipòdrom
// DETALLS Els terrenys on havia d’anar l’equipament 
s’han qualificat com a sòl no urbanitzable però s’han 
protegit per si algun dia es vol tirar endavant

Judit Benages
Vilafranca

El POUM de Subirats no contempla la construcció d’un hipòdrom almenys a curt termini| 3D8

El mèrit és d’ERC 
perquè és qui ha 
fet la feina feixuga 
durant tants anys. 
Vull destacar tot el 
treball de l’anterior 
alcalde, Antoni 
Soler, perquè sense 
ell l’aprovació 
del POUM no 
seria possible”
Pere Pons
Alcalde de Subirats
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Sant Sadurní

El Centre Vilarnau de Sant Sadurní inicia la nova temporada de cursos i activitats

Aquest mes de setembre el 
Centre Vilarnau de Sant Sa-
durní comença la nova tem-
porada. El dia 12 de setembre 
es van iniciar les activitats del 
centre obert i a finals de se-
tembre principis d’octubre co-

mençaran els tallers d’adults. 
Les persones interessades a 
inscriure’s en algun curs o ac-
tivitat ja ho poden fer.
Per més informació sobre acti-
vitats i cursos us podeu dirigir 
al Centre Vilarnau, a la plaça 

Germans Segura Viudas s/n, 
de dimarts a divendres de 10 
del matí a 1 del migdia i de 
dilluns a divendres de 3 de la 
tarda a 8 del vespre; al telèfon 
93 891 43 09 o al mail centre-
vilarnau@santsadurni.cat


