
Carrers i camins en 
el pressupost de 2018 

MUNICIPAL

El pressupost municipal de Capçanes per al 2018 ascen-
deix a 550.991 €. Així ho va aprovar el ple de l’Ajunta-
ment en una sessió plenària celebrada el passat 13 de 
desembre, pocs dies després que es procedís al relleu 
en l’alcaldia, arran de la renúncia de Joan Carles Garcia, 
que continuarà exercint com a regidor del consistori fins 
a final de la legislatura. Fruit d’aquesta renúncia, Carlota 
Vallès es converteix en l’alcaldessa de Capçanes, men-
tre que el regidor Aleix Pena passar a exercir de tinent 
d’alcalde.
Pel que fa al pressupost aprovat, la par-
tida d’inversions reals és de 151.091 
euros i es preveuen diverses interven-
cions en el nucli urbà. D’una banda, 
s’ha projectat la finalització de les obres 
del carrer Llaberia –un cop ja ha estat 
ampliat– amb càrrec als fons econò-
mics de Pla d’Acció Municipal (PAM) 
de la Diputació de Tarragona. Aquest 
projecte preveu la renovació de la part 
més vella i més deteriorada del paviment, justament en 
el tram que comprèn des de l’abeurador fins al carrer de 
la Fou. 
D’altra banda, el pressupost d’inversions també ha incor-
porat la renovació del paviment en la part final del carrer 
Major. En aquest cas, es tracta d’una obra que es fi-
nançarà amb el superàvit econòmic resultant de l’exercici 
anterior i amb els fons municipals que s’havien de desti-

nar a l’adequació d’un espai per a llar d’infants a l’actual 
escola i al qual, finalment, s’ha hagut de renunciar per 
raons de gestió econòmica.
Pel que fa a altres despeses, s’augmenta la partida des-
tinada a personal, que queda fixada en 150.200 €. No 
es tracta, en cap cas, que s’hagi d’ampliar la plantilla de 
l’Ajuntament, sinó tan sols que es preveu la creació d’una 
borsa de personal temporal administratiu amb l’objectiu 
d’agilitzar la contractació en moments puntuals i en els 

quals es necessiti d’algun reforç. És 
el cas, per exemple, de l’organització 
d’actes com festes o fires. Aquesta bor-
sa es publicarà en pocs dies, i sempre 
es tracta de contractacions de caràcter 
temporal. 

Camins i alcaldia
En un altre ordre de coses, s’incrementa 
la despesa destinada a sou d’alcaldia, 
tenint en compte que Carlota Vallès ha 

optat per la dedicació íntegra (100% del temps), mentre 
que l’anterior alcalde combinava el càrrec amb les seves 
responsabilitats al Consell Comarcal del Priorat.
Finalment, cal destacar que el pressupost inclou una par-
tida per a l’arranjament de camins públics o d’interès ge-
neral. En aquest sentit, ja està previst la millora del camí 
de les Taules, que compta amb un ajut del Pla de Camins 
2018-2020 de la Generalitat de Catalunya. 

DIVERSOS

Nadal ple d’activitats

Capçanes va viure tot un seguit d’activitats nada-
lenques, que es van prolongar des del diumenge 17 
de desembre fins al 7 de gener. El tret de sortida el 
va donar un esmorzar solidari, organitzat per l’As-
sociació de Dones i destinat a recaptar fons per a 
La Marató de TV3. Altres actes van ser: l’exposició 
del pessebre de Severí Barceló, el concert de Nadal 
(amb el grup vocal Bliss) i la festa de cap d’any amb 
el duet  A Tempo. Les festes de Nadal van finalitzar 
amb la recollida de les cartes per als Reis d’Orient i 
la seva desfilada el dia 5. 

Participeu en 
l’enquesta sobre 
la Festa Major

Fins al dia 31 de gener, encara sou a temps de par-
ticipar en l’enquesta sobre la Festa Major de 2018 
que us proposa l’Ajuntament. El qüestionari havia 
estat respost per una vuitantena de persones a mi-
tjans del mes de gener. L’enquesta pot trobar-se 
ara mateix a Facebook o en paper a les oficines de 
l’Ajuntament.
L’enquesta tan sols es proposa demanar opinió i 
col·laboració a tots els capçanencs i capçanenques 
en vistes a l’organització de la Festa Major d’aquest 
any. Entre les preguntes que s’hi formulen, hi ha les 
següents: “Com valoreus els balls?”, “Com valoreu 
els actes de carrer?”, “Quins actes us agraden més 
de la Festa Major?”, “Hi ha algun acte que no s’hagi 
fet mai o no es faci des de fa temps i us agradaria 
que es fes?” o “Us agradaria organitzar algun acte 
per a la Festa Major?”. 
L’enquesta pot respondre’s de manera completa-
ment anònima o bé donant el correu electrònic.

Lo Capçanenc
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Projectades obres en els carrers Major i Llaberia

El carrer Llaberia, un cop ampliat.

El pressupost
municipal 

inclou una partida 
per arranjar

camins



DIVERSOS
La Fira d’Artesania 
manté el seu atractiu

L’Ajuntament vol mostrar la seva satisfacció arran de la darrera 
edició de la Fira d’Artesania, plenament consolidada després de 
vuit edicions. El certamen, celebrat el 8 de desembre, va comptar 
en aquesta ocasió amb un total de 47 parades, al marge de les 
activitats culturals i gastronòmiques que es van desenvolupar al 
llarg de la jornada. Tot i que es fa difícil fer un càlcul d’assistència, 
la Fira manté el nivell de visitants, que, com els darrers anys, pro-
venen principalment del Camp de Tarragona i de l’àrea metropo-
litana de Barcelona, seguits a molta diferència dels prioratins que 
decideixen apropar-se al certamen. 
Les principals novetats de l’edició de 2017 van ser el canvi de 
recorregut proposat a les parades i la potenciació de tastos gas-
tronòmics i culturals al llarg de tot el dia i que van gaudir d’una 
notable acollida. 

Gràcies, Capçanes

OPINIÓ

Com bé sabeu, en el ple del passat 10 de novem-
bre, vaig formalitzar la meva renúncia a l’alcaldia 
i li vaig passar el relleu a la companya Carlota 
Vallès, que fins ara ha estat regidora i tinent d’al-
calde. Tan sols vull adreçar-vos unes senzilles 
paraules per agrair-vos la col·laboració que, com 
a convilatans, he tingut de tots vosaltres durant 
tot aquest temps al capdavant de l’Ajuntament. 
Han estat un anys dels quals me’n sento fran-
cament orgullós perquè la veritat és que poques 
coses hi ha més gratificants que treballar pel bé 
col·lectiu d’un poble que estimes, com és Capça-
nes. També és cert que alguns cops la feina 
d’alcalde o regidor pot ser desagraïda, però els 
moments i les satisfaccions pel bé comú sempre 
acaben pesant més en la balança. 

Penso que, els últims anys, hem impulsat pro-
jectes importants per al municipi que, amb tota 
seguretat, tindran continuïtat perquè la Carlota 
i l’equip al capdavant de l’Ajuntament segueix 
sent el mateix, i jo he adoptat el ferm compromís 
de continuar com a regidor fins al final del pre-
sent mandat. 
Lògicament, segueixo estant a disposició dels 
meus companys de consistori sempre que se’m 
requereixi perquè em sento també capçanenc i 
m’estimo aquest poble. 
Així que, essencialment, el que us vull dir és que 
desapareixo de la primera línia municipal, però 
em quedo a segona fila, disposat a seguir posant 
el meu granet d’arena per fer de Capçanes un 
poble encara millor. 

Millores en l’atenció al visitant 
L’Ajuntament ja té a punt un projecte que 
ha de permetre millorar l’experiència i 
l’atenció al visitant que arriba a Capça-
nes disposat a conèixer les pintures ru-
pestres, recentment obertes al públic. 
El projecte preveu diverses interven-
cions. D’una banda, es projecta l’ade-
quació de dos pàrquings: un primer, 
al Bassot, i un segon en el nucli urbà, 
a l’entrada del poble. D’altra banda, 
també està previst el desplegament de 
senyalització viària que informi els visi-
tants, tant abans d’arribar a Capçanes 
com per adreçar-se del poble a les pin-
tures. També es contempla l’habilitació 
de passeres per a vianants en l’interior 
dels tancaments que ara protegeixen 
els jaciments. El pla ja compta amb una 
subvenció de la Diputació de Tarragona, 
i el seu desplegament es farà de mane-
ra paulatina a mesura que els recursos 
econòmics ho permetin.  

Resultats de les eleccions 
del 21 de desembre
Les eleccions del passat 21 de desembre per escollir la compo-
sició del Parlament de Catalunya es van desenvolupar amb ple-
na normalitat a Capçanes. L’escrutini final va donar com a força 
guanyadora Junts per Catalunya (amb 109 vots) seguida de molt a 
prop d’Esquerra Republicana de Catalunya (107 vots), mentre que 
la resta de partits van obtenir un número de suports molt inferior: 
Candidatura d’Unitat Popular (34 vots), Catalunya en Comú-Po-
dem (13 vots), Partit Popular (13 vots), Ciutadans (12 vots), Partit 
dels Socialistes de Cataunya (10 vots) i Partit Animalista Contra el 
Maltractament Animal (1 vot). 

Elements de senyalització. 

Tràmits i documents, 
en el web de l’Ajuntament
Recordeu que el web de l’Ajun-
tament (www.capcanes.org) us 
permet accedir a la informació 
municipal de primera mà, alho-
ra que us és possible completar 
alguns dels tràmits davant l’ad-
ministració. Per exemple, en el 
web hi podeu consultar les or-
denances municipals, les actes 
dels plens i ressolucions diver-
ses preses per la corporació. 
La pàgina també permet que 
concerteu cita amb el personal 
de l’Ajuntament i fins i tot que 
hi presenteu online instàncies i 
altre tipus de documents admi-
nistratius

JOAN CARLES GARCIA
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