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L’Ajuntament posa a concurs la contractació del bus municipal i apuja lleugerament
el preu dels bitllets
23-12-2009
El consistori també distribueix
46.000 € d’ajut al Tercer Món entre
quatre organitzacions de la vila
El darrer plenari de l’Ajuntament de
Sant Sadurní d’aquest 2009 va ser
més curt que de costum i va tenir un
grau de consens força elevat. Es van
aprovar tots els punts de l’ordre del
dia que es van posar a votació, entre
els quals va destacar l’aprovació,
només amb l’abstenció d’ERC, de la
contractació mitjançant concurs
obert del servei del bus municipal.
Segons va explicar el regidor de Mobilitat, Isidor Rando, aquest concurs era un pas
necessari per legalitzar totalment un servei que es va posar en marxa l’any 2002 quan
la Diputació va sol•licitar poder traslladar fins a Espiells els alumnes de l’Escola de
Viticultura i Enologia. Amb aquest concurs es donarà opció a totes les companyies de
transport que ho desitgin a poder presentar la seva oferta. Rando va agrair el suport
rebut de la Diputació per a l’elaboració de les bases del concurs, i va dir que aquesta
institució també ajudarà a valorar les propostes econòmiques. Per bé que Dolors
Montserrat es va mostrar inicialment en desacord amb una suposada impossibilitat de
canviar les parades del bus, quan els membres de l’equip de govern li van aclarir que
l’única cosa que no es pot alterar és el circuït amb l’objectiu d’evitar que augmenti la
durada del trajecte, la regidora del PP va optar per donar-hi suport. També van emetre
un vot afirmatiu des del PSC, grup que va manifestar la seva satisfacció per la
convocatòria del concurs. En canvi, el portaveu d’ERC, Albert Prat, tot i celebrar que es
faci el concurs i que s’abarateixi lleugerament el cost, va dir que el seu grup volia tenir
més informació sobre la utilització de les diferents parades per part dels usuaris.
Després de recordar que el cost anual del servei rondarà els 135.000 €, Prat es va
referir a l’amortització del bus comprat el 2008 i va dir que no entenia que no hi
hagués la possibilitat de minimitzar-ne el cost. En aquest sentit, també va suggerir la
possibilitat d’haver licitat paral•lelament el bus o bé oferir altres alternatives.
Encara sobre el servei del bus, el plenari de l’Ajuntament va aprovar, amb l’abstenció
del PP, la modificació de l’ordenança fiscal que en regula la taxa. El regidor d’Hisenda,
Josep Subirana, va explicar que el cost del bitllet senzill passarà aquest 2010 d’1,10 a
1,25 €, mentre que la targeta T-10 creixerà de 6,15 a 6,25 € i la T-10 pels estudiants
s’elevarà de 3,70 a 3,75 €. En canvi, tant el bitllet senzill com el T-10 ATM es mantenen
en 1,35 i 7,70 respectivament. L’argument de l’abstenció de Dolors Montserrat és que
no està d’acord amb l’augment de la targeta multiviatge T-10, que creix 2 punts per
sobre de l’IPC. Per la seva part, ERC i PSC van posar l’accent en la importància que té
l’Ajuntament de complir el conveni subscrit amb l’ATM.

Canvis en els horaris de la deixalleria i la recollida porta a porta amb motiu de les
festes de Nadal
09-12-2009
Durant les properes festes de Nadal, la Regidoria de Medi Ambient ha previst alguns
canvis en els horaris del Server de deixalleria, portamòbil i recollida porta a porta. En
Concret, la deixalleria estarà tancada les tardes del 24 i del 31 de desembre, mentre
que el servei del portamòbil funcionarà el dimecres 23 a la tarda en comptes del dijous
24.
Pel que fa a la recollida porta a porta, està previst avançar el seu horari habitual els
dies 24 i 31 de desembre. En aquestes dates, vigília de Nadal i Cap d’Any, es
començarà la recollida a les 3 de la tarda. Per aquest motiu, es demana a la població
que deixi el rebuig a la porta (en cas de comerços, també l’orgànica) abans de l’hora
indicada. La resta de dies el servei funcionarà com és habitual.
Es demana disculpes per les molèsties que puguin comportar aquests canvis. Per
qualsevol dubte, es pot trucar al telèfon gratuït 900460251

Es posa en marxa la campanya de sensibilització mediambiental ‘Sant Sadurní lliure
de bosses’
02-11-2009
L’Ajuntament de Sant Sadurní, la
Unió de Botiguers i la Mancomunitat
Penedès-Garraf posen en marxa una
campanya
de
sensibilització
mediambiental que té com a eix
vertebrador el comerç local, amb el
doble objectiu de reduir el consum
de bosses de plàstic i millorar la
recollida selectiva de la brossa
orgànica i els envasos porta a porta.
La campanya “Sant Sadurní lliure de bosses. Enganxa-t’hi” pretén incentivar el canvi
d’hàbits a les compres animant els ciutadans del municipi a incorporar l’ús d’elements
reutilitzables alternatius a la bossa de plàstic. Cal recordar que la bossa de plàstic és un
producte derivat del petroli, un recurs no renovable, amb una vida útil molt curta però
que triga 500 anys a descompondre’s.
Les persones que s’enganxin a aquesta iniciativa seran obsequiades amb un paquet de
bosses compostables per a la fracció orgànica o amb un cubell per a la recollida
selectiva porta a porta dels envasos. Amb aquesta proposta s’eviten residus, es millora

la qualitat de la fracció orgànica i de l’adob (ja que es redueix la presència de bosses de
plàstic) i es facilita la recollida selectiva porta a porta.
La campanya contempla també un seguit d’incentius a aquells comerços que
contribueixin a la reducció de les bosses de plàstic, com ara:
- L’oferiment als comerços participants de bosses compostables amb nanses per tal de
que els clients s’enduguin la compra a casa amb una bossa que després podran posar
al cubell de la brossa orgànica i evitar la bossa de plàstic.
- L’oferiment de bosses compostables de 240 litres a aquells establiments comercials
que utilitzen de manera habitual aquest contenidor per a la recollida porta a porta de
la fracció orgànica.
Dinàmica de funcionament
A partir del dia 10 de novembre i fins a exhaurir existències quan les persones vagin a
comprar amb el cistell, el carretó o la bossa de roba, i, per tant, no demanin la bossa
de plàstic, els hi enganxaran un gomet en el carnet.
Per un carnet emplenat es donarà un paquet de bosses compostables i per 3 carnets,
un cubell per a la recollida dels envasos porta a porta.
Les bosses compostables les lliuraran directament les botigues adherides a la
campanya. Els cubells grocs per a la recollida porta a porta dels envasos s’hauran de
recollir al Departament de Medi Ambient (carrer camí dels Paperers s/n - cruïlla amb la
carretera de Masquefa, 1r pis, telèfon 93•818 37 22) els dies 3 i 10 de desembre, en
horari de matí i tarda, de 10 a 14 h i de 18 a 21 h, o al matí dels dies 4 i 11 de
desembre, de 10 a 14 h.

Sant Sadurní s’adhereix al Pacte per l’Energia
20-10-2009

Sant Sadurní és un dels cinc
ajuntaments de la comarca que el
passat 15 d’octubre va firmar el
pacte per l’energia amb la Diputació
de Barcelona. Amb aquesta adhesió,
l’Ajuntament es compromet, des
d’ara i fins al 2010, a reduir un 20%
les emissions de CO2 al municipi, a
millorar
un
20%
l’eficiència
energètica del poble i a incrementar
un 20% l’ús d’energies renovables. La
signatura d’aquest pacte també
obliga a redactar un pla d’acció energètica sostenible que haurà d’aprovar la Unió
Europea i que finançarà la Diputació. L’objectiu és disposar d’un retrat precís sobre les

emissions de CO2 de Sant Sadurní i de les recomanacions que poden permetre
aconseguir-ne una reducció significativa. En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient,
Isidor Rando, espera poder-se acollir als crèdits sense interessos que ofereix la Unió
Europea per construir plantes fotovoltaiques al municipi. Ara mateix es disposa de tres
avantprojectes de futures plantes que s’ubicarien al pavelló de l’Ateneu, al pavelló
municipal i a l’escola La Pau. En nom de l’Ajuntament va firmar el pacte la regidora
Maria Rosell, que va actuar com alcaldessa en funcions.

Actuació de manteniment a diversos camins dins del Pla Municipal de Prevenció
d’Incendis
05-10-2009

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia iniciarà properament els treballs de
manteniment de la plataforma i de la secció de servei dels camins de cal Mota, el
Serral Vell, el Serral d’en Fontana i les Caves Canals i Munné. Aquesta actuació,
integrada dins el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis, està subvencionada i
supervisada per la Diputació i es gestiona a través de l’ADF de Sant Sadurní i la
Federació d’ADF de l’Alt Penedès. S’ha obert el termini d’un mes, a partir del 2
d’octubre, per presentar al•legacions a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament,
als baixos de la Casa de la Vila, o a la web municipal (www.santsadurni.cat). Per a
qualsevol aclariment, cal adreçar-se al Departament de Medi Ambient (93 818 37 22) o
a la Federació d’ADF de l’Alt Penedès (93 817 28 18).

Dues agents cíviques s’incorporen a l’Ajuntament gràcies a un pla d’ocupació
06-10-2009

Les agents cíviques Rosa Maria
Colomera i Teresa Reche s’han
incorporat
aquest
dilluns
a
l’Ajuntament per desenvolupar
durant tres mesos una acció
d’educació cívica pels carrers de la
vila. Aquesta iniciativa ha estat
realitat gràcies a l’actuació conjunta
de quatre regidores de l’Ajuntament
(Benestar Social, Medi Ambient,
Governació i Promoció Econòmica) i
està finançada mitjançant un pla
d’ocupació de la Generalitat. A més

de residir a Sant Sadurní, era un requisit per accedir a les dues places d’agents el fet
d’estar a l’atur i haver d’assumir una càrrega familiar. Entre totes dues es repartiran un
ampli horari d’atenció que va de les 8 del matí a les 9 del vespre, de dilluns a
divendres.
Acció transversal
La regidora de Benestar Social, Maria Rosell, va destacar el fet de ser una acció
transversal de diverses regidories i va afegir que una de les seves tasques serà informar
sobre l’ordenança de tinença d’animals i la de recollida de residus, a més de la futura
ordenança de civisme. En aquest sentit, una de les principals preocupacions de les
agents serà la sensibilització de la població per evitar conductes incíviques. També
atendran les queixes i els suggeriments del veïnat, a banda de controlar els
desperfectes del mobiliari urbà o els cotxes malestacionats, i informar-ne als Serveis
Comunitaris i a la Policia Local. Colomera i Reche es podran identificar fàcilment
perquè portaran una armilla reflectant i un rètol penjat al coll. Les agents cíviques,
però, no tindran potestat sancionadora i evitaran els enfrontaments amb la població, a
la vegada que es coordinaran amb els policies de proximitat.
Maria Rosell va comentar que un dels problemes principals per garantir un bon estat
dels carrers és que els propietaris d’animals siguin responsables (portin els gossos
lligats i recullin els excrements). Les agents ho vetllaran de prop, i també comprovaran
que els animals estiguin censats. Una altra conducta que procuraran evitar és que
s’alimentin als gats de carrer, a excepció de les persones que formen part de
l’associació Gat Sà. A preguntes dels periodistes, Rosell va dir que l’Ajuntament no és
partidari dels pipicans perquè són un niu de brutícia.
Campanya de civisme
La regidora de Governació, Àngels Canals, va recordar que aquests darrers mesos ja
s’han
endegat
campanyes
informatives per fomentar el civisme
entre la població. A l’espera de
poder donar a conèixer l’ordenança
de civisme que s’està elaborant i que
properament serà debatuda en un
ple municipal, ja es repartir entre la
població el tríptic “Estàs a casa teva,
estima-la”, que complementa el
lema “Un Sant Sadurní més cívic
depèn de tothom”. Prèviament,
també s’havia distribuït un altre
tríptic sobre l’ordenança de tinença
d’animals. D’altra banda, Canals va
explicar que la seva regidoria té la responsabilitat d’iniciar els expedients
sancionadors.

Finalment, el regidor de Medi Ambient, Isidor Rando, va analitzar la doble
problemàtica de la seva regidoria: recollida de brossa i neteja viària. En aquest sentit,
es va mostrar esperançat que la presència al carrer de les agents fomenti la
col•laboració de la ciutadania en la millora de la convivència i de la neteja de la vila.
Rando va dir que s’ha de prendre consciència que llançar la brossa a terra suposa un
esforç per al municipi que es paga entre tots. Després de reconèixer que el sistema
porta a porta té els seus dèficits, el regidor de Medi Ambient va lamentar que hi hagi
persones que utilitzen les papereres per tirar-hi les bosses d’escombraries.

Actuació de manteniment a diversos camins dins del Pla Municipal de Prevenció
d’Incendis
05-10-2009

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia iniciarà properament els treballs de
manteniment de la plataforma i de la secció de servei dels camins de cal Mota, el
Serral Vell, el Serral d’en Fontana i les Caves Canals i Munné. Aquesta actuació,
integrada dins el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis, està subvencionada i
supervisada per la Diputació i es gestiona a través de l’ADF de Sant Sadurní i la
Federació d’ADF de l’Alt Penedès. S’ha obert el termini d’un mes, a partir del 2
d’octubre, per presentar al•legacions a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament,
als baixos de la Casa de la Vila, o a la web municipal (www.santsadurni.cat). Per a
qualsevol aclariment, cal adreçar-se al Departament de Medi Ambient (93 818 37 22) o
a la Federació d’ADF de l’Alt Penedès (93 817 28 18).

L’Ajuntament presenta el nou vehicle elèctric coincidint amb la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura
28-09-2009

El regidor de Medi Ambient, Isidor
Rando, va presentar dissabte passat,
en el marc de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura, el
vehicle elèctric que ha adquirit
recentment l’Ajuntament de Sant
Sadurní i que estarà a disposició dels
Serveis Comunitaris per a tasques
com la recollida de brossa dels
carrers i el manteniment del
municipi. La presentació es va fer
durant la tercera edició del circuït

vial, a la rambla de la Generalitat, i Rando va convidar a pujar al vehicle a tots els nens i
les nenes que hi van assistir.
El vehicle pot arribar a aconseguir una velocitat màxima de 25 km/h, s’ha de carregar
de 8 a 12 hores, l’autonomia de la seva bateria és de 100 hores, el pes que pot
arrossegar és de 500 kg i pot transportar 2 persones.
L’Ajuntament de Sant Sadurní és molt conscient dels problemes mediambientals
causats per l’escalfament global, i és per això que ha volgut contribuir a millorar la
situació adquirint aquest nou vehicle de contaminació directa zero. Rando afegeix que,
malgrat ser un pas petit, és significatiu si es té en compte que la suma de les petites
actuacions millorarà el problema global.
Recordar que el circuït vial és una iniciativa que impulsa la Unió de Botiguers i
l’Ajuntament (Regidoria de Medi Ambient i Policia Local) amb l’objectiu de promoure
la utilització de vehicles sense motor per moure’s per la vila, i d’una manera especial
de la bicicleta. L’activitat va reunir dissabte al matí més d’un centenar de participants
al davant del Col•legi Sant Josep i, a més de bicicletes, hi havia tàndems, patinets,
vehicles a pedals i cadires de rodes. També hi col•laboren l’associació Qui té a qui,
ADEMA, Motos Aragonès i Tallers Domingo. La Unió de Botiguers, que aquest mes de
setembre ha impulsat la campanya comercial “A la vila en bicicleta”, va repartir 37
premis.

La Federació d’ADF Penedès-Garraf, on s’inclou l’ADF de Sant Sadurní, va participar
en l’extinció de l’incendi de Sant Mateu de Bages
22-06-2009

Aquest dilluns, 22 de juny, va formar-se un comboi d’ajuda de voluntaris i vehicles per
anar a la comarca del Bages a col•laborar amb les tasques d’extinció de l’incendi
forestal del municipi de Sant Mateu de Bages que finalment va arrasar 184 hactarees
de bosc i conreus. El grup estava format que 11 voluntaris de diferents municipis de
Federació d’ADF Penedès Garraf, 3 vehicles lleugers d’emergències, i 1 camió.
Tot i que al caure la nit es va donar l’incendi per controlat alguns dels voluntaris es van
quedar fins altes hores de la matinada a ajudar a repartir manutenció als bombers que
es van quedar de guàrdia tota la nit per si es revifava el foc.
Les ADF’s (Agrupacions de Defensa Forestal) del Bàges, també agrupades en una
federació comarcal, van agrair els suport rebut des de tant lluny. Tot i que moltes
vegades els voluntaris que van vestits de groc no surten als mitjans de comunicació, la
seva tasca és de gran ajuda per a l’extinció d’incendis. En aquest cas del Bages van
participar més de 200 voluntaris que des de l’anomimat van treballar per sofocar les
flames.
Recordem que la Federació d’ADF Penedès Garraf disposa d’una suma d’efectius de 94

vehicles d’extinció d’incendis repartits entre les 3 comarques amb una capacitat de
transport d’aigua de més de 161.000 litres.
Dos incendis acaben cremant integrament l’Àrea d’Emergències de la Deixalleria
11-06-2009

A conseqüència de dos incendis que podrien haver estat provocats, la nit del Barri de
l’Ajuntament
es
van
cremar
completament els contenidors de
l’Àrea
d’Emergències
de
la
Deixalleria. El primer incendi va
començar al voltant de les 10 de la
nit i la Policia Local se’n va
assabentar gràcies a la trucada d’un
veí. Va ser necessària l’actuació dels
Bombers per apagar un matalàs que
estava cremant. Una estona més
tard, cap a 2/4 de 12 de la nit, un
altre veí va tornar a informar que hi
havia un incendi a la mateixa Àrea
d’Emergències. Novament es va
requerir la presència dels Bombers, però aquesta vegada no van poder evitar que el
foc deixés molt malmesos tots els contenidors que hi ha en aquesta àrea. A més de la
Policia Local i els Bombers, els Mossos també van donar suport a l’extinció dels
incendis.

La recollida selectiva Porta a Porta s’avança una hora per Barris
06-06-2009

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament informa que de l’11 al 18 de juny,
coincidint amb les Festes dels Barris, l’horari de recollida selectiva Porta a Porta
s’avançarà a les 9 del vespre en els carrers que aquell dia celebrin el barri. D’altra
banda, per evitar pèrdues o desperfectes en els cubells, es recomana retirar-los de la
via pública tan aviat hagi passat el camió i s’hagi endut la brossa.
La Regidoria de Medi Ambient agraeix la col•laboració de la ciutadania, demana
disculpes pels canvis i fa saber que, davant qualsevol dubte, es pot trucar al telèfon

Recomanacions per millorar la recollida selectiva arran de l’ampliació del porta a
porta
25-05-2009
Ja fa algunes setmanes que hem
iniciat la recollida selectiva integral
porta a porta i està funcionant
força bé. Això es gràcies a la
col•laboració ciutadana, aquí
tenim
un
bon
exemple
d’organització entre els veïns d’una
porteria que s’han posat d’acord
per col•locar a una banda els
cubells de la brossa orgànica i a
l’altra les bosses amb els envasos i
plàstics.
D’aquesta manera facilitem la feina als operaris del servei de recollida i millorem el
paisatge urbà ja que es queda tot més net i ordenat.
Des del Servei de Medi Ambient us volem animar a seguir l’exemple d’aquesta
comunitat de veïns per tal de fer una recollida Porta a Porta més organitzada
(l’orgànica a la dreta i els envasos a l’esquerra en la direcció de sortida de la porta)
Si continuem amb aquesta dinàmica
de reciclatge aconseguirem millores
en els resultats de recuperació de
residus, millores en la qualitat dels
materials recollits selectivament,
millores en la comoditat dels
ciutadans, millores en el paisatge
urbà i millores en el medi ambient.
Per això és tant important la vostra
col•laboració.
Més consells per fer millor la
recollida selectiva:
- No deixar la bossa d’orgànica al carrer sense cubell.
- La bossa de plàstic per als envasos és preferible que sigui de color groc però si no
podem utilitzar una bossa de plàstic qualsevol.
- Podeu lligar les garrafes a l’ansa a la bossa de plàstic.
- Els papers i cartrons petits els podem deixar preferiblement dins una bossa de paper
o
bé
dins
una
caixa
de
cartró
ben
tancada.

- Si ho preferiu també podeu utilitzar una caixa o cubell per al paper reutilitzable,
enganxant-li l’adhesiu corresponent.
- La bossa de la fracció resta ha de quedar molt petita ja que la majoria de residus es
poden reciclar.
- Els bolquers, excrements d’animals, i terra dels gats els podem deixar dins la bossa de
rebuig el dia que toqui o bé treure’ls els dies de recollida d’orgànica i deixar-los en una
bossa de plàstic al costat del cubell marró amb l’adhesiu específic.
- Les ampolles i pots de vidre s’han de llençar als contenidors de vidre al carrer.
- El vidre no pot es pot dipositar a la bossa dels envasos, ha d’anar al contenidor del
carrer.
El dimarts 19 de maig, a l’escola La Pau va tenir lloc la darrera reunió informativa sobre
l’ampliació de la recollida selectiva porta a porta adreçada als ciutadans. Recordar que
s’amplia la recollida porta a porta per a les fraccions dels envasos i del paper-cartró,
retirant de la via pública tots els contenidors corresponents a partir de l’1 de juny. Això
vol dir que des d’aquesta data només quedaran al carrer els contenidors de vidre, la
resta de fraccions seran recollides porta a porta el seu dia corresponent.
En el cas dels domicilis particulars, els dies de recollida seran els següents:
- Orgànica: dilluns, dimecres, divendres i diumenge. Tots aquests dies també es
poden treure els bolquers en una bossa amb l’etiqueta corresponent.
- Envasos i plàstics: dilluns, dimecres i divendres.
- Paper i cartró: dimarts i dissabtes.
- Rebuig: dijous.
Els comerços, més freqüència
La Regidoria de Medi Ambient també ha convocat dues sessions informatives
especialment dedicades als comerços. La primera va tenir lloc el passat 13 de maig i la
segona el 20 de maig, a l’escola La Pau. En el cas dels comerços, la freqüència de
recollida és més gran degut al major volum de brossa generada per aquests
establiments. En dies de recollida seran els següents:
- Orgànica: tots els dies de la setmana.
- Paper i cartró: dilluns, dimarts, divendres i dissabte.
- Envasos: dilluns, dimecres i divendres.

- Rebuig: dijous.
Nuclis rurals i punt informatiu
Una de les novetats d’aquesta ampliació de la recollida porta a porta és que
s’incorporen al sistema els nuclis rurals. Concretament, a dos dels nuclis (la Fàbrica i
Monistrol d’Anoia) es farà exactament igual que al casc urbà de Sant Sadurní, mentre
que a la resta de nuclis hi haurà un punt de recollida tancat al qual només tindran
accés
els veïns i on dipositaran la brossa els
mateixos dies que la resta de la població.
Val a
dir que també es mantindran les dues àrees
d’emergència
(Serveis
Comunitaris
i
Deixalleria), per bé que a partir del juny
s’ampliarà amb envasos i paper-cartró.
També s’ha de tenir en compte que s’ha
allargat fins al 12 de juny el punt informatiu
per a
tots aquells veïns i veïnes que no hagin pogut
assistir a cap reunió. L’horari del punt
informatiu serà de 10 del matí a 2 del migdia,
i
estarà ubicat a l’antiga Escola Vilarnau, a la
plaça
Homenatge a la Vellesa. A més d’informar,
també es fa entrega dels cubells de l’orgànica
a qui
no els tingui, així com els adhesius per a les
caixes i/o cubells reutilitzables per treure el
paper i cartró.
Des de Medi Ambient es recomana l’ús de la
bossa groga –es pot comprar a molts establiments- per dipositar els envasos, per bé
que també s’admeten altres bosses de plàstic. El que fa al paper i cartró es recomana
dipositar-ho en una bossa de paper o una caixa de cartró, però també s’admet la
possibilitat d’agrupar-ho en un feix i lligar-ho. La darrera opció és posar-ho en una
bossa
de
plàstic.
La ciutadania ha de treure els cubells i les bosses entre les 8 del vespre i les 10 de la
nit.
Respecte als nuclis rurals, que han començat el Porta a Porta aquest 1 de juny, cal
advertir que dilluns encara s’estan completant alguns dels canvis que s’ha introduït al
sistema de recollida i que s’espera que al llarg d’aquesta setmana quedi plenament
resolt.
Finalment, s’ha decidir no eliminar cap de les zones amb contenidors de vidre.
Actuació de manteniment a diversos camins dins del Pla Municipal de Prevenció
d’Incendis
05-10-2009

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia iniciarà properament els treballs de

manteniment de la plataforma i de la secció de servei dels camins de cal Mota, el
Serral Vell, el Serral d’en Fontana i les Caves Canals i Munné. Aquesta actuació,
integrada dins el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis, està subvencionada i
supervisada per la Diputació i es gestiona a través de l’ADF de Sant Sadurní i la
Federació d’ADF de l’Alt Penedès. S’ha obert el termini d’un mes, a partir del 2
d’octubre, per presentar al•legacions a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament,
als baixos de la Casa de la Vila, o a la web municipal (www.santsadurni.cat). Per a
qualsevol aclariment, cal adreçar-se al Departament de Medi Ambient (93 818 37 22) o
a la Federació d’ADF de l’Alt Penedès (93 817 28 18).

La Federació d’ADF Penedès-Garraf, on s’inclou l’ADF de Sant Sadurní, va participar
en l’extinció de l’incendi de Sant Mateu de Bages
22-06-2009

Aquest dilluns, 22 de juny, va formar-se un comboi d’ajuda de voluntaris i vehicles per
anar a la comarca del Bages a col•laborar amb les tasques d’extinció de l’incendi
forestal del municipi de Sant Mateu de Bages que finalment va arrasar 184 hactarees
de bosc i conreus. El grup estava format que 11 voluntaris de diferents municipis de
Federació d’ADF Penedès Garraf, 3 vehicles lleugers d’emergències, i 1 camió.
Tot i que al caure la nit es va donar l’incendi per controlat alguns dels voluntaris es van
quedar fins altes hores de la matinada a ajudar a repartir manutenció als bombers que
es van quedar de guàrdia tota la nit per si es revifava el foc.
Les ADF’s (Agrupacions de Defensa Forestal) del Bàges, també agrupades en una
federació comarcal, van agrair els suport rebut des de tant lluny. Tot i que moltes
vegades els voluntaris que van vestits de groc no surten als mitjans de comunicació, la
seva tasca és de gran ajuda per a l’extinció d’incendis. En aquest cas del Bages van
participar més de 200 voluntaris que des de l’anomimat van treballar per sofocar les
flames.
Recordem que la Federació d’ADF Penedès Garraf disposa d’una suma d’efectius de 94
vehicles d’extinció d’incendis repartits entre les 3 comarques amb una capacitat de
transport d’aigua de més de 161.000 litres.

La recollida selectiva Porta a Porta s’avança una hora per Barris
06-06-2009
La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament informa que de l’11 al 18 de juny,
coincidint amb les Festes dels Barris, l’horari de recollida selectiva Porta a Porta
s’avançarà a les 9 del vespre en els carrers que aquell dia celebrin el barri. D’altra

banda, per evitar pèrdues o desperfectes en els cubells, es recomana retirar-los de la
via pública tan aviat hagi passat el camió i s’hagi endut la brossa.
La Regidoria de Medi Ambient agraeix la col•laboració de la ciutadania, demana
disculpes pels canvis i fa saber que, davant qualsevol dubte, es pot trucar al telèfon
gratuït 900 460 251.

S’ajorna fins al juny l’ampliació del Porta a Porta a les fraccions de paper i envasos
20-04-2009

La Regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament ha decidit ajornar fins
al mes de juny l’ampliació de la
recollida porta a porta a les fraccions
de paper i cartró, així com d’envasos
i plàstics, prevista inicialment pel
proper 1 de maig. Una de les raons
d’aquest ajornament és estudiar la
viabilitat d’extendre la recollida
porta a porta als nuclis rurals del
municipi. D’altra banda, durant el
mes de maig es completarà la
informació a la ciutadania sobre
l’esmentada ampliació amb diverses reunions a l’Escola La Pau. Concretament es faran
els dies 11, 12 14, 18 i 19 de maig, a partir de 2/4 de 9 del vespre, i cada vegada es
convocaran els veïns del municipi segons la seva zona de residència. En el cas dels
comerços de la vila, les reunions es faran els dies 13 i 20 de maig, també a 2/4 de 9 del
vespre, però al Casal d’Entitats. Tant els veïns com els comerciants rebran una
convocatòria per carta de la reunió al seu domicili.
Quan s’hagi completat aquesta ampliació només quedaran als carrers de Sant Sadurní
els contenidors de vidre, la qual cosa permetrà reduir de 56 a 38 les zones de
contenidors de la vila. La introducció del sistema porta a porta en la recollida
d’escombraries es va produir el maig de 2005, i la valoració que en fa la Regidoria de
Medi Ambient és molt positiva perquè en aquests quatre anys s’ha passat de recollir
selectivament el 23% dels residus a superar el 88%. El regidor de Medi Ambient, Isidor
Rando, agraeix l’esforç constant de la gran majoria dels ciutadans i ciutadanes perquè,
segons ell, és la clau de l’èxit.
Canvi de data del Taller de
Compostatge casolà
19-04-2009

El taller de compostatge casolà

previst pel dissabte 25 d’abril tindrà lloc, finalment, el dissabte 30 de maig, a partir de
2/4 d’11 del matí, al Casal d’Entitats (c/ Marc Mir, 15). Es tracta d’un taller obert a
tothom que organitza la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Sadurní
d’Anoia i la Mancomunitat del Penedès i Garraf, amb la col•laboració de l’Agència de
Residus de Catalunya.
El compostatge casolà és una manera fàcil i molt barata d’obtenir compost a partir del
reciclatge de la matèria orgànica. Si tenim en compte que la major part del contingut
de la nostra brossa és orgànica, fer compostatge és una manera de reciclar i contribuir
activament a reduir els residus generats i la contaminació. Al contrari del que molts
poden pensar, fer compostatge casolà no comporta tenir molt d’espai ni dedicar-hi
molt de temps. En realitat, té un manteniment senzill i tot són avantatges per a
nosaltres i les nostres plantes ens ho agrairan.
Les persones empadronades a Sant Sadurní que estiguin interessades en obtenir un
dels 15 compostadors casolans que l’Ajuntament cedirà en aquest taller, es poden
adreçar els matins, de dilluns a divendres, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a la
Casa de la Vila, per cursar la seva sol•licitud.
Per a més informació, vegeu l’apartat de medi ambient de la web municipal, o bé
podeu trucar al telèfon gratuït 900460251.

Taller de Compostatge casolà i repartiment de 15 compostadors casolans
24-03-2009
El dissabte 25 d’abril, a partir de 2/4 d’11 del matí,
tindrà lloc al Casal d’Entitats (c/ Marc Mir, 15) un
taller sobre el compostatge casolà obert a tothom.
El compostatge casolà és una manera fàcil i molt
barata d’obtenir compost a partir del reciclatge de
la matèria orgànica. Aquest taller està organitzat
per la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament
de Sant Sadurní d’Anoia i per la Mancomunitat del
Penedès i Garraf, amb la col•laboració de l’Agència
de Residus de Catalunya.
Si tenim en compte que la major part del contingut
de la nostra brossa és orgànica, fer compostatge és
una manera de reciclar i contribuir activament a
reduir els residus generats i la contaminació. Al
contrari del que molts poden pensar, fer
compostatge casolà no comporta tenir molt
d’espai ni dedicar-hi molt de temps. En realitat, té un manteniment senzill i tot són
avantatges per a nosaltres i les nostres plantes ens ho agrairan.
Les persones empadronades a Sant Sadurní que estiguin interessades en obtenir un
dels 15 compostadors casolans que l’Ajuntament cedirà en aquest taller, es poden
adreçar els matins, de dilluns a divendres, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a la
Casa de la Vila, del dia 30 de març al 20 d’abril, per cursar la seva sol•licitud.
Per a més informació, vegeu l’apartat de medi ambient de la web municipal, o bé
podeu trucar al telèfon gratuït 900460251.

L’Ajuntament aprova definitivament l’ordenança que regula la taxa del transport
urbà pel 2009
01-03-2009
Per unanimitat de tot el plenari, el passat 16 de febrer es va aprovar definitivament la
modificació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per a la prestació del servei de
transport col•lectiu de viatgers de superfície en el terme municipal de Sant Sadurní, és
a dir, el bus urbà, durant l’exercici 2009. El regidor de Mobilitat, Enric Parera, va
explicar que l’esmentada modificació venia donada pel conveni que, a data de 24
d’octubre de 2008, van firmar l’Ajuntament i l’ATM, i també va dir que durant el
període d’informació pública s’havia presentat una única reclamació que havia estat
desestimada després de constatar que el tràmit de l’expedient d’aprovació s’havia fet
correctament. Els 16 membres del consistori presents al ple –hi faltava la regidora de
CiU Àngels Canals- hi van votar a favor. Aquest era l’únic punt d’un ple extraordinari
que va durar escassament cinc minuts.

L’Ajuntament utilitza l’obertura de bosses i les multes per dissuadir als veïns que no
separen bé les escombraries
30-01-2009
La Regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament considera que la
col•laboració de la immensa majoria
dels ciutadans de Sant Sadurní fa
possible haver pogut implantar al
municipi un eficaç sistema que
permet recuperar el 84% de les
escombraries que es recullen. Sens
dubte, el més innovador d’aquest
sistema és la recollida porta a porta
de la brossa orgànica i del rebuig, en
vigor des de fa 4 anys, mentre que el
paper, el plàstic, l’envàs plàstic i el
vidre es continuen recollint amb contenidors situats a diferents indrets de la vila. El
municipi també compte amb algunes àrees d’emergència i sobretot amb una
deixalleria que facilita la recuperació i el reciclatge d’altres materials, a la vegada que
permet als ciutadans i als comerços portar-hi grans volums de residus. Si bé
actualment ja es recullen selectivament el 88,32% dels residus, un percentatge molt
llunyà del 23% que tenia la població uns anys enrere, l’Ajuntament té previst millorar
el sistema ampliant el porta a porta al paper, al plàstic i a l’envàs plàstic a partir del
proper 1 de maig.
Convèncer a una minoria
El regidor de Medi Ambient, Isidor Rando, recorda que prop del 95% dels habitants de
Sant Sadurní fa una bona separació dels residus i els diposita en el lloc adequat. El
plantejament de Rando i la resta de l’equip de govern és que no pot ser que una
minoria de veïns insolidaris i incívics malbarati l’esforç diari que fan la resta de
convilatans. Per dissuadir a les persones que fan aquesta mala pràctica, a principis del
2007 es van començar a obrir les bosses d’escombraries dipositades al costat dels
contenidors o en llocs no apropiats de la vila. Des d’aleshores es sanciona als seus
propietaris, quan és possible identificar-los, però l’actual sistema de multes, amb un
seguiment més exhaustiu de cada cas, s’aplica des del setembre de 2008.
El control de la separació de residus es fa un dia a la setmana i es porta a terme
mitjançant una acció conjunta de tres regidories: Medi Ambient, Governació i Serveis
Comunitaris. Actualment aquest control es fa en dues fases. Primer es recullen les
bosses que estan fora dels contenidors, a la vegada que se’n pren nota i es fotografia la
seva ubicació, i després es traslladen a les dependències de Medi Ambient.
Posteriorment, amb la presència d’un agent de la Policia Local, un educador
mediambiental i un membre dels Serveis Comunitaris, es procedeix a l’obertura de les
bosses amb l’objectiu de verificar el seu contingut i d’obrir un expedient sancionador
en el supòsit que, a més de detectar-hi una barreja de residus, es trobi algun sobre o

document que permeti identificar a la persona responsable de la infracció. Les multes
previstes en l’ordenança d’escombraries són de 60 € quan l’infractor és un particular i
90 € si es tracta d’un comerciant. Com és costum en el cas de les sancions que imposa
l’Administració, els ciutadans sempre tenen l’opció de presentar un recurs, per bé que
molt pocs n’han fet ús.
L’informe
de
la
Diputació
En relació a l’informe que la
Regidoria de Medi Ambient va
demanar a la Diputació sobre la
legalitat del sistema de control
emprat a Sant Sadurní, els serveis
jurídics de l’Ajuntament entenen que
aquest document indica que
l’obertura de bosses no és il•legal.
L’informe en qüestió puntualitza que
una bossa amb diferents tipus de
residus és un indici sobre
l’incompliment
de
l’ordenança
d’escombraries.
El
document
redactat per la Diputació també adverteix que la informació obtinguda amb l’obertura
de bosses només pot servir únicament i exclusivament per a sancionar les conductes
que infringeixen la normativa i en cap cas per a altres finalitats.
Igual que altres municipis
Encara que l’obertura de bosses s’ha de desvincular completament del sistema porta a
porta, entre altres coses perquè l’Ajuntament no revisa el contingut dels cubells que
els ciutadans dipositen a la porta del seu domicili, és significatiu constatar que alguns
dels 90 ajuntaments que pertanyen a l’Associació de Municipis Porta a Porta utilitzen
sistemes de control molt semblants als de Sant Sadurní, inclosa l’obertura de bosses.
Aquest és el cas de municipis com ara Tiana (Maresme), Sant Antoni de Vilamajor
(Vallès Oriental), Riudecanyes (Baix Camp) i tres poblacions d’Osona: Tona, Taradell i
Balenya.
Pagar-ho entre tots
La Regidoria de Medi Ambient també fa saber que les bosses d’escombraries
abandonades en llocs inapropiats ha obligat l’Ajuntament a contractar els serveis
d’una empresa privada que diàriament retira les bosses de la via pública. Segons
explica Isidor Rando, el cost d’aquest servei va a càrrec del conjunt de la població i
suposa una greuge per a les persones que fan una bona selecció dels residus que
generen. En conseqüència, un dels objectius de l’obertura de bosses i de les sancions
que se’n deriven és, precisament, acabar amb aquesta pràctica incívica i evitar que els
ciutadans que col•laboren a fer un bon reciclatge es vegin perjudicats econòmicament
pels que incompleixen l’ordenança.

