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AJT. CALAF

La Unió Calafina ha acollit una nova sessió participativa de la Llei de
Barris. Els veïns van dividir-se en grups per tal d’establir la importància de les
iniciatives proposades en tallers previs. Les més remarcables, el pla
d’habitatge, la xarxa d’intercanvi cultural, el servei d’associacions, l’intercanvi
de serveis, la xarxa de dones i el programa multicultural estable.



Veïns de Calaf trien les accions de la Llei de Barris
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El Centre de Dia Casa Joan Gimferrer ha atès més de 100 veïns de Calaf i
rodalia des que va obrir les portes, l’any 2006. En aquest centre d’atenció a
les persones amb dependència, els usuaris reben serveis per millorar
l’autonomia personal. El centre espera no veure’s afectat per l’endarreriment
dels cobraments de les 25 places públiques de les 40 de què disposa.



Cinc anys del Centre Casa Gimferrer a Calaf

R. .N.

La Policia Local de Vilanova ha engegat un curs d’educació viària per als
infants de les escoles. Es vol conscienciar els nens i nenes en edat escolar de
la importància que té la seguretat viària i de com poden evitar els accidents
de trànsit tenint prudència i respecte per les normes de circulació. El curs
dóna continuïtat a la campanya informativa sobre les cadiretes infantils.



A Vilanova ensenyen seguretat viària als infants

La policia de Masquefa obre un
pla de seguretat en el transport

La Policia Local de Masquefa
farà des d’avui i fins al 20 de no-
vembre una campanya per ga-
rantir i millorar la seguretat del
transport escolar. Es fa conjunta-
ment amb el Servei Català del
Trànsit i els Mossos d’Esquadra.

La intenció és que s’adoptin les
mesures de seguretat que calen per
evitar que hi hagi accidents per de-

ficiències tècniques en els vehicles.
També es procura corregir possi-
bles infraccions de trànsit rela-
cionades amb la manca d’ele-
ments de seguretat o el seu ús in-
correcte. Una altra de les finalitats
és que els vehicles de transport es-
colar compleixin la normativa le-
gal pel que fa als requisits obliga-
toris i la resta de normes que re-
gulen la seva activitat. 
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L’Ajuntament de Calaf ha posat
en marxa un pla de contenció
econòmica que inclou la  la reti-
rada de la paga de Nadal als sis re-
gidors i l’alcaldessa del municipi,
Maria Antònia Trullàs (CiU), entre
d’altres. Segons va anunciar en el
darrer ple el primer tinent d’alcal-
de, Joan Caballol, es tracta d’un pla
per reduir la despesa del consistori
que es presentarà properament als
veïns.

La retirada de la paga de Nadal
als regidors de govern és el tret més
notable de les mesures per les
quals aposta el govern calafí i que
s’aniran mostrant els propers me-
sos. De moment, l’Ajuntament ha
aprovat per ple extraordinari l’aug-
ment de les ordenances fiscals. El
regidor Joan Caballol defensa que
ha estat un increment moderat en
els principals impostos: «en l’IBI,
tot i que el coeficient arriba a 1,10,
per un habitatge mitjà de Calaf es
tractarà d’uns 30 euros anuals».
D’altra banda, l’IAE es fixa en uns
intervals entre el 2% i el 2,5%, i el
de construccions en el 3,5%.

En el capítol de taxes, els incre-
ments en alguns casos són del
10%. Per exemple, la quota de
matrícula de l’escola municipal
de música passa de 34,10 euros a
39,20 i la quota mensual del curs
d’iniciació passa de 40,44 euros a
46,65. El mateix succeeix amb l’es-
cola bressol, la matrícula del pri-
mer any s’incrementa de 99,25
euros a 114,15, i l’augment també
repercuteix en la quota mensual. 

Altres impostos que s’incre-
mentaran són la taxa d’aigua, l’im-
post de circulació i les llicències
d’obres. Després de l’aprovació
de l’increment de les ordenances
en el ple extraordinari del 24 d’oc-
tubre, actualment la informació és
de domini públic, i si en 30 dies hà-
bils no es presenten al·legacions
quedaran aprovades. Sobre aques-
ta mesura, la representant d’Units
per Calaf, Lourdes Oliveras, va re-

treure a l’equip de govern que no
es mantingui la contenció fiscal
que s’havia promès al programa
electoral.

Oliveras també va assenyalar la
mala planificació del consistori
en els darrers anys perquè no
s’havia fet un increment gradual de
les taxes. Per la seva banda, Joan
Caballol va carregar contra el tri-
partit per la seva mala gestió a la
Generalitat i va remarcar la im-
portància de mantenir els serveis
i defensar els llocs de treball. «La
voluntat de l’equip de govern és
que els serveis funcionin», va as-
senyalar el primer tinent d’alcalde. 

El ple de l’Ajuntament també va
aprovar per unanimitat una sub-
venció de la Generalitat per a la llar
d’infants, la cessió d’una oficina
per a l’entitat JARC Joves Agricul-
tors i Ramaders de Catalunya i
una moció relativa al corredor
ferroviari del Mediterrani.
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L’Ajuntament calafí anuncia
un pla de contenció i treu la
paga de Nadal als regidors

El consistori presentarà en breu les mesures de contenció de la
despesa a la població L’oposició denuncia la pujada de les taxes



Maria Antònia Trullàs, alcaldessa de Calaf

ARXIU/MERITXELL SÒRIA

L’oposició retreu a CiU que no
compleix les promeses de
contenció fiscal que va fer
durant la campanya electoral
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L’Ajuntament de Masquefa
instal·larà noves làmpades de més
eficiència energètica, que permetran
reduir el consum elèctric. L’actuació
s’adapta a la normativa de
contaminació lluminosa i ordenació
ambiental. 
Aquests dies la brigada municipal ja
ha començat a substituir les
làmpades de diversos fanals. A la
urbanització Cal Maset es renovaran
110 punts en 13 carrers.



Masquefa renova
l’enllumenat elèctric 
en 282 punts de la vila 

anuals, segons el regidor Joan Caba-
llol, pujarà l’IBI de mitjana en els re-
buts dels calafins. Malgrat que s’ha
incrementat el coeficient que posa
l’Ajuntament de 0,9 a 1,10, la base
cadastral és baixa i atenua la pujada

la matrícula a l’escola bressol el
primer any, amb les taxes que s’han
aprovat a Calaf. El 2011 el preu era
de 99,25. A l’escola de música de la
localitat, la pujada és de 34,10 euros
a 46,65

denuncia l’oposició. Lourdes Olive-
ras (ERC-Units per Calaf) adverteix
que el govern de la vila ha incremen-
tat al 10% el volum total de taxes i
impostos. Caballol matisa que la in-
formació és inexacta i que es donen
només dades parcials
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114,15 €

30 €
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