Informació dels Plens
PLE EXTRAORDINARI DE 15 DE DESEMBRE DE 2006
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió
ordinària del 14/11/2006 amb 8 vots a
favor dels grups CIU, ERC i GIC, i una
abstenció del Sr. Josep Casulleras (GIC)
per absència.
S'aprova per 8 vots a favor dels grups
CIU, GIC i ERC i una abstenció del Sr.
Ramon Prat del grup GIC, avalar la
Societat Municipal d'Habitatges de Calaf
en una pòlissa de crèdit amb la Caixa de
Manresa per un import màxim de
90.000,00 euros per al pagament d'un
projecte d'obres d'uns pisos de protecció
oficial al sector oest.
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S'aprova amb 8 vots a favor dels grups
CIU, GIC i ERC, i una abstenció del Sr.
Ramon Prat del grup GIC, la modificació
de l'acord de la sessió 14/11/2006 referent
a la proposta de conveni entre el
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, el Departament de Cultura i
l'Ajuntament de Calaf per a les obres de
consolidació i estintolament del convent
de Sant Francesc. Finalment, l'Institut
Català del Sòl aportarà la totalitat del
pressupost de les obres previstes, que és
de 94.500 , IVA inclòs. A part, l'Institut
Català del Sòl també es farà càrrec dels
honoris de redacció del projecte. Per tant,
s'ha de treure del conveni tot allò referent
al Departament de Cultura de la
Generalitat.
S'aprova amb 7 vots a favor dels grups
CIU i ERC, i 2 abstencions del grup GIC,
la proposta de conveni entre l'Ajuntament
de Calaf i el Casal de Calaf, per a
l'atorgament de subvencions destinades
a la promoció i realització d'activitats
culturals i socials.

S'aprova amb 7 vots a favor dels grups
CIU i ERC, i 2 abstencions del grup GIC,
la ratificació de l'acord de la sessió
6/10/2006 sobre la parcel·lació de la
carretera Llarga, Josep Tarradellas i
Francesc Macià.
S'aprova inicialment, amb 5 vots a favor
del grup CIU i 4 abstencions dels grups
GIC i ERC, la Modificació Puntual del
POUM de Calaf per a l'execució de
l'apartador ferroviari en l'entorn del SUD3 La Campa. Sotmès a deliberació intervé
en primer lloc el Sr. Casulleras, demanant
una explicació de la modificació puntual.
El Sr. Caballol li respon que és el canvi
d'una franja de sòl del polígon Les
Garrigues per poder fer un apartador
ferroviari situat paral·lelament a la línia
de ferrocarril. Comenta que la Campa
estava en negociacions amb Renfe, i que
aquesta va dir que era la millor manera
de fer-ho. També informa que si es canvia
una zona verda per una altra se li ha de
donar més quantitat, i que s'ha estudiat
que era millor aquesta zona verda al
costat del terme municipal dels Prats de
Rei.
S'aprova inicialment, per 5 vots a favor
del grup CIU i 4 abstencions dels grups
GIC i ERC, el Pla Parcial Urbanístic del
sector industrial SUD-3 La Campa.
S'aprova, per 5 vots a favor del grup CIU
i 4 abstencions dels grups GIC i ERC, la
Modificació Puntual del POUM de Calaf
sector SUND-5. L'objecte de la modificació
és la dotació com a sòl urbanitzable
delimitat dels terrenys que comprenen
l'actual sector SUND-5, així com
l'adequació a les necessitats socio-

urbanístiques del municipi del model de
població.
S'atorga, amb 7 vots a favor dels grups
CIU i ERC, i 2 abstencions del grup GIC,
atorgar a Rafael Miranda Rodelas la
llicència d'obra major per a la reforma
i ampliació amb substitució de la
coberta, al carrer Sant Antoni, 53, en
base al projecte redactat per l'arquitecte
Robert Ribalta Senoll.
S'atorga, amb 7 vots a favor dels grups
CIU i ERC, i 2 abstencions del grup GIC,
atorgar a Promociones PMC, SAU la
llicència d'obra major per a l'ampliació
de les oficines i construcció d'un altell,
a la ctra. de Manresa, 50-60, en base
al projecte redactat per l'enginyer
industrials Sergi Fitó Giralt.
S'atorga, amb 7 vots a favor dels grups
CIU i ERC i 2 abstencions del grup GIC,
atorgar a Comunitat de Geladors, CB,
la llicència d'obra major per a la
construcció d'un edifici plurifamiliar per
a 24 habitatges, local comercial i
aparcament comunitari, situat al carrer
Geladors (cantonada Isidre Vilaró), en
base al projecte redactat pels
arquitectes Jaume Riba i Sara Bordes.
S'atorga, amb 7 vots a favor dels grups
CIU i ERC i 2 abstencions del grup GIC,
atorgar a Xavier Castilla Bustos
(Proyectos e Iniciativas Auskel, SL),
la llicència d'obra major per a la
construcció d'un edifici plurifamiliar
per a 4 habitatges i aparcament a
l'Avinguda de la Pau, 4, en base al
projecte redactat per l'arquitecte
Valentí Solé Estany.

PLE ORDINARI DE 19 DE GENER DE 2007
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió
extraordinària del 15/12/2006 amb 8 vots
a favor i una abstenció per absència.
S'aprova amb 8 vots a favor dels grups
CIU i ERC i 1 abstenció del grup GIC, la
ratificació del decret núm. 43/07, pel qual
s'aprova la sol·licitud de subvenció
destinada a finançar les despeses
derivades de la redacció d'un Pla Director
pel servei municipal d'abastament d'aigua.
S'aprova per unanimitat l'adhesió al nou
protocol general del circuit d'espectacles
professionals de l'ODA (Oficina de Difusió
Artística).

El Ple de l'Ajuntament, per 6 vots a favor
del grup CIU i 3 abstencions dels grups
ERC i GIC, acorda atorgar la llicència de
segregació, agrupació i medició de zona
verda i vial al carrer Av. de la Pau, 22 i
24.

de solar per aparcament públic, polígon
d'actuació - La Serradora, ja que es
considera convenient establir un conveni
de col·laboració que reguli l'ús d'aquests
terrenys i el seu destí temporal al servei
d'aparcament d'automòbils.

Amb 6 vots a favor del grup CIU i 3
abstencions dels grups ERC i GIC,
s'aprova inicialment la modificació puntual
del POUM de Calaf, polígon d'actuació La Serradora.

S'acorda, amb 6 vots a favor del grup
CIU i 3 abstencions dels grups ERC i GIC,
atorgar la llicència d'obra major a Llars
V5, S.L., per a la construcció d'un
habitatge plurifamiliar per a 32
habitatges, 4 locals i aparcament
comunitari, situat al carrer Mossèn Pius
Forn, en base al projecte redactat pels
arquitectes Jordi Garcia i Joan Oliveres.

S'aprova, amb 6 vots a favor del grup
CIU i 3 abstencions dels grups ERC i GIC,
l'esborrany del conveni de cessió temporal

S'assabenta dels decrets d'alcaldia núm.
429-552, des del 03/10/06 fins al
30/12/06.
El Ple de l'Ajuntament, per 6 vots a
favor del grup CIU i 3 abstencions dels
grups ERC i GIC, acorda ratificar
l'expedient de modificació de crèdit
número 8/2006, aprovat pel decret
d'alcaldia núm. 546 de 29 de desembre
de 2006.

Grup municipal de CIU

Precs i preguntes
Sobre el POUM, el Sr. Ramon Torra
pregunta si està prevista la seva revisió
ja que s'han portat a terme diverses
actuacions i modificacions que no
figuren dins del CD del POUM. Li respon
el Sr. Joan Caballol que el tema està
en tràmit. El Sr. Torra apunta que si
algú s'interessa per un tema en concret,
se li doni un altre CD modificat. Ensenya
una revista de l'Altiplà on s'explica que

està en aprovació inicial, comentant que
no ha sortit publicada en cap revista
l'aprovació definitiva. Manifesta el Sr.
Caballol que efectivament només es tracta
de l'aprovació inicial, i que se n'han fet
algunes modificacions. El Sr. Ramon Torra
insisteix en què s'editi en la revista
municipal l'aprovació definitiva del POUM
i el Sr. Caballol respon que quan les
modificacions del POUM passin a ser
definitives, s'aniran fent les
actualitzacions corresponents.

Grups municipals
Construint Calaf

Sembla que fos ahir que Calaf estava
immers en una apatia generalitzada, amb
uns serveis cada cop més deficients i amb
manca evident de confiança en el seu
futur. Afortunadament, amb l'esforç de
tots, hem aconseguit canviar aquesta
tendència i Calaf està aconseguint ser, a
dia d'avui, un municipi pròsper i punt de
referència imprescindible a la Catalunya
Central.
Arribar fins a aquest punt no ha estat
feina fàcil: l'endarreriment evident, la
manca de previsió i la pèssima gestió
heretades han estat obstacles que han
fet encara més difícil el fet de poder
avançar posicions. Però, de mica en mica,
sense caure en el parany de la confrontació
o de la demagògia, tant de moda
últimament, hem anat iniciant projectes
i assolint fites per tornar a col·locar Calaf
en el lloc preeminent que li correspon

tant per història com per vocació.
Així, entre tots, hem aconseguit posar en
marxa la millora dels serveis que calen
per a Calaf i la seva planificació, com és
el cas del Centre d'Assistència Primària,
l'ampliació de la Llar d'Infants, el nou
Centre d'Educació Infantil i Primària, la
posada en marxa del servei de Centre de
Dia per a la gent gran, el Punt d'Informació
Juvenil i Turístic, la restauració del
cementiri o la propera construcció i millora
de nous equipaments com el futur nou
parc de bombers.
També han estat importants la planificació
i millores en infraestructures i necessitats
bàsiques com l'adequació de la línia fèrria,
la planificació de les diferents rondes que
milloraran la comunicació al nostre
municipi, la inter-connexió del servei
d'aigües i millora de les instal·lacions de
captació i subministrament, l'ampliació

de la subestació transformadora, la
renovació de l'enllumenat del casc antic
i del barri nou o la construcció de diferents
promocions d'habitatges protegits, que
han de garantir el dret a l'habitatge digne
a aquells que tinguin problemes d'accés.
Tampoc podem oblidar l'atenció als espais
de lleure, esportius i culturals, com la
plaça Pinós, la dels Arbres, la col·locació
de gespa artificial al camp futbol, la piscina,
les noves pistes de botxes, les diverses
zones verdes de Calaf, la restauració del
Castell, la recuperació per al patrimoni
calafí del convent de Sant Francesc o
l'antiga casa dels Montfort, sense obviar
tampoc el suport a les diverses entitats
culturals i esportives del nostre municipi
a través d'accions puntuals, o d'altres de
més calat com el Pla Educatiu de Ciutat.
És per tot això que podem dir que, ara
sí, entre tots, estem construint Calaf.

municipals que hi hagut en les darreres
legislatures. Propostes molt pensades
per uns, i aplicades de qualsevol manera
pels altres.

per facilitar la mobilitat de les persones.
· L'accés a les noves tecnologies:
Inaugurar només una web municipal tot
just fa un any no és una aposta
d'administració oberta i de servei als
vilatans.
· I l'abastament d'aigua: Si haguéssim
vetllat per a què el projecte fos realitat
en aquesta legislatura i no en la propera,
hauríem guanyat un temps valuós.

Grup municipal d'ERC
Aquests dies estem fent balanç de la
feina feta en els darrers quatre anys des
dels diferents àmbits, i de les coses que
encara ens manquen com a municipi.
Repassant el programa electoral que
Esquerra va presentar el 2003, que vam
anomenar "la legislatura de les persones",
ens adonem que encara estem lluny
d'assolir les premisses del Pla Estratègic
pel 2015 que s'hi plantejaven, i que ens
havien de servir d'horitzó.
Algú pot dir que això és normal ja que
aquest no era el programa de l'actual
govern municipal, però tenim la convicció
que, a manca d'un programa propi, han
aplicat la proposta que estava més
elaborada d'aquelles que es van presentar
a les eleccions. Malauradament aquest
és el nostre cas. Gairebé diríem que ha
estat així en els diferents governs

En el Pla parlem de 5 punts estratègics,
que no han estat gaire ben reeixits:
· Treballar per les persones, és a dir,
potenciar les diverses iniciatives
col·lectives i potenciar el creixement
laboral: Creieu que hi ha alguna cosa
més que inèrcia en el que s'ha fet sobre
aquests aspectes?
· El reconeixement d'una comarca pròpia:
Potser ha estat l'excusa per crear
habitatge a Calaf, però no per cohesionar
els seus habitants i els municipis veïns.
· La xarxa ferroviària: Millorar la línia per
a què sigui un apèndix de la zona logística
de les terres de ponent no és treballar

Estem convençuts que haver avançat
en algunes d'aquestes accions hauria
estat una gran millora, que faria que
els propers anys el desenvolupament
d'aquesta comarca fos més factible i,
alhora, hauria estat més constructiu si
tot el munt d'accions puntuals
realitzades s'hagués emmarcat dins un
projecte consistent, que no ha existit.
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HORARI DE TRENS:

Al vostre servei

RENFE

TELÈFONS D'UTILITAT
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BARCELONABARCELONA
SANTS

Ambulància urgències ....................................................061
Àrea bàsica de Salut de Calaf...............................93 8698779
Ajuntament .......................................................93 8698512
93 8698301
93 8699236
Bombers ...........................................................93 8698080
93 8698199
Cambra agrària ..................................................93 8698270
Casal de Gent Gran ............................................93 8698702
Centre Cívic.......................................................93 8698249
Col·legi Alta Segarra ...........................................93 8698296
Punt d'Informació Juvenil.....................................93 8680833
Centre de dia Casa Joan Gimferrer........................93 8680863
Correus.............................................................93 8698594
Emergències .................................................................112
Mossos d'Esquadra ........................................................088
Farmàcia ...........................................................93 8698506
FECSA Avaries ..................................................900 770 077
FECSA Informació..............................................902 507 750
Funerària (Montaner) ..........................................93 8698491
Gas Natural (Atenció telefònica) ........................ 900 760 760
Gas Natural (Urgències) .....................................900 750 750
Grua i Taxi Albert ..............................................639 340 834
Grua Sant Jordi (Taller) .......................................93 8698509
(Nit) .........................................93 8698766
(Mòbil) .....................................636 480 488
Taxi Ramon Manent ............................................93 8698568
(Mòbil)......................................679 409 337
Taxi Pere Sampere..............................................93 8698285
(Mòbil)......................................609 245 973
IES Alexandre de Riquer......................................93 8680414
Informació telefònica ..................................................11818
Informació de la Generalitat ............................................012
Jutge de Pau (Sr. Ramon Lluís Nadal) .........................93 8680075
Jutgesa de Pau substituta (Sra. Pilar de Millan Soriano) .93 8699273
Llar dInfants Municipal .......................................93 8698015
Notaria .............................................................93 8698812
Parròquia de Calaf ..............................................93 8698540
Poliesportiu .......................................................93 8681026
Repsol-Butano................................................... 93 8031517
Institut Català
de la Salut

ABS CALAF

24 hores

365 dies

TELÈFON ABS CALAF 93 869 87 79
URGÈNCIES 061
Centre obert les 24 hores del dia
Per demanar hora de visita cal trucar al telèfon de Sanitat Respon: 902 111 444
Com ja sabeu, AIGÜES DE MANRESA socupa del manteniment, gestió i facturació de
la xarxa daigües de Calaf. És a dir, per a qualsevol qüestió referent a laigua no us
heu dadreçar ni trucar a lAjuntament, sinó posar-vos en contacte directament amb
AIGÜES DE MANRESA als telèfons indicats.
OFICINES
93 8725522 De dilluns a divendres de 8 h a 18 h.
AVARIES
900 555 522 24 h. Tots els dies
(Només shi pot trucar des dun telèfon fix)
Cada dijous, de 10 h a 13 h estan a la vostra disposició a lentresol de lEdifici Europa
de la plaça dels Arbres, per poder tramitar altes, baixes, canvis de nom, canvis per
domiciliacions... i atendre qualsevol tipus de reclamació o dubte que tingueu en relació
a la factura de laigua.

Us recordem que qui duu a terme tot el procés de recaptació de tributs és lOrganisme
de Gestió Tributària. És per això que davant de qualsevol dubte o aclariment cal que
us adreceu directament a lesmentat organisme. Ho podeu fer els divendres de 10 h
a 13 h a la plaça dels Arbres, Planta Baixa de lEdifici Europa o bé trucant al tel. 93
8698270. També podeu trucar de dilluns a divendres de 9 a 14 h al tel. 93 8052159

PL. CATALUNYA

MANRESA

8:00
15:00
18:45
LLEIDA

8:11
15:05
18:50
CALAF

9:25
16:21
20:07
MANRESA

8:44
15:44
19:18

10:15
17:15
20:57

11:11
18:15
21:55

CALAF

LLEIDA

10:12
11:50
17:05
18:50
20:55
22:27
BARCELONA BARCELONA
PL. CATALUNYA

SANTS

12:12
19:27
23:09

12:27
19:32
23:14

HORARIS DAUTOBUSOS:
ALSINA GRAELLS
CALAF
De dilluns a diumenge
9:14
19:29
BARCELONA
De dilluns a diumenge
7:30
17:00

IGUALADA

BARCELONA

10:05
20:05
IGUALADA

10:45
21:00
CALAF

8:27
17:57

9:01
18:31

LLOC DE SORTIDA DE BARCELONA:
- Estació del Nord, prop dArc de Triomf  metro línia vermella
- Avinguda Diagonal, davant de Palau Reial  metro línia verda (sortida 15 minuts més tard
que des de lEstació del Nord)

HISPANO IGUALADINA
CALAF
IGUALADA
De dilluns a divendres:
7:15
7:55
15:15
15:55
Dissabtes
8:00
8:45
15:15
16:00
BARCELONA
IGUALADA
De dilluns a divendres:
10:50
12:00
17:30
19:00
Dissabtes
11:05
12:15
17:30
19:00

BARCELONA
9:00
17:15
10:00
17:15
CALAF
12:45
19:45
13:00
19:45

LLOC DE SORTIDA DE BARCELONA: AVINGUDA DIAGONAL (DAVANT DEL CORTE INGLES)

TRANSPORTS CASTELLÀ
CALAF
MANRESA-Ctra. Cardona
Manresa-Estació dAutobusos
De dilluns a divendres
6:50
7:45
7:50
15:45
16:40
16:45
Dissabtes (no festius)
7:30
8:25
8:30
Manresa-Ctra de Cardona
Calaf
MANRESA-Estació dAutobusos
De dilluns a divendres
14:30
14:40
15:40
19:50
20:00
21:00
Dissabtes (no festius)
12:20
12:30
13:30

connecta't a Calaf!

www.calaf.cat
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