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L’Ajuntament de Llorenç del Pe-
nedès ingressarà en els propers
mesos a l’Agència Tributària Ca-
talana els impostos que està obli-
gat a pagar (IVA i IRPF) i que fins
ara ingressava a l’Agència Tribu-
tària espanyola. La mesura tam-
bé la va anunciar l’Ajuntament
de Marçà.

El consistori va aprovar per
unanimitat (9 de CiU i un d’ERC)
una moció que promou l’Associ-
ació de Municipis per la Indepen-
dència (AMI) de la qual l’Ajun-
tament de Llorenç en forma part.
La moció reclama la sobirania fis-
caldeCatalunya.ElregidordelPSC
no va assistir al ple.

La Generalitat considera que
els ajuntaments estan dintre de
la llei, ja que els impostos que pa-
guin a l’Agència catalana seran
transferits a Hisenda del Govern
central i per aquest motiu els mu-

nicipis compleixen amb les se-
ves obligacions fiscals.

De fet la Generalitat prepara
un mecanisme perquè els ajun-
taments puguin generalitzar
aquesta pràctica tributària com
un primer pas cap a una hisenda
pròpia catalana. Els impulsors
de la iniciativa diuen que el se-

güent pas és que el diner es que-
di a Catalunya.

Els municipis que han acor-
dat ingressar els seus impostos
a l’Agència catalana són Arenys de
Munt, Gallifa, Llinars del Vallès,
Premià de Dalt, Alella (Barcelo-
na),Campdevànol,Ripoll,SantJau-
me de Llierca, Sant Julià de Llor

i Bonmatí, Viladamat (Girona) y
Marçà (a la demarcació). Llorenç
també dóna suport a la declara-
ció de sobirania i el dret a deci-
dir, que explicita que el poble ca-
talà és subjecte polític i jurídic
sobirà per decidir per si mateix
el seu futur, sense ingerències
externes.
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Llorenç pagarà els impostos a
l’Agència Tributària Catalana

La moció es va aprovar per unanimitat. El regidor del PSC no es va presentar al ple. FOTO: DT

La Generalitat diu que
no és una il·legalitat ja
que els diners que es
recaptin s’envien a
l’Agència Tributària
del Govern central

ViGralla
mostra els vins
i caves del Baix
Penedès

LLORENÇ

■ Des de divendres i durant el
cap de setmana Llorenç del
Penedès acull la Mostra de
Vins i Caves del Baix Penedès,
ViGralla. La mostra vol po-
tenciar els productes vitivi-
nícoles de la comarca, restau-
rants i espais de la zona, per
potenciar la marca Penedès,
lligant-la a la gralla.

A la rambla Marinada hi
haurà 16 cellers del Baix Pe-
nedès que oferiran degusta-
cions dels seus productes. A
la mateixa rambla, dos restau-
rants de la zona oferiran ser-
vei de menjar durant tots els
dies de la fira.

Pel ViGralla s’han organit-
zatactivitatscomuntastdevins
que es farà al cim del Mont-
mell o un sopar maridatge al
del celler modernista de Llo-
renç a càrrec de Xavier Ayala,
president de l’Associació Ca-
talana de Sommeliers, un ma-
ridatge de postres a càrrec de
Mar Sevé, pastissera del res-
taurant Via Veneto de Barce-
lona i l’enòloga Irene Guasch.

També hi ha trobada de pla-
ques de cava, fira d’artesans,
concertsgratuïtsdeballsdegra-
lla, jazz i rumba, jornades tèc-
niques de la vinya o una expo-
sició fotogràfica. Més infor-
mació a vigralla.blogspot.com.

LA BISBAL DEL PENEDÈS

Reforcen la xarxa
elèctrica de les Planes
■ Endesa ha ampliat la xarxa de
mitjana i baixa tensió de la Bis-
bal, que ha de millorar qualitat i
continuïtat del subministrament
a la zona industrial de les Planes.
A més deixen les instal·lacions a
punt per a puntes de consum i
noves connexions. S’han estès 4
km de cable subterrani de mitja-
na tensió i 2 de baixa tensió.

BAIX PENEDÈS

Cursos de formació per treballar amb joves
■ Jove Baix Penedès va acollir un curs per facilitar eines als profes-
sionals que treballen amb joves a la comarca. Ha recollit les neces-
sitats formatives que serveixen com a base per a la programació de
cursos i tallers per donar resposta a la demanda d’ampliació de la for-
mació i que s’ha concretat en dos cicles de tallers. El primer sobre
eines per potenciar la motivació i el talent, i el segon d’assessora-
ment i orientació en temes d’ensenyament per a tècnics de joven-
tut sobre l’orientació dels joves que volen continuar o reprendre
els seus estudis, les novetats en temes d’ensenyament i els itinera-
ris del sistema educatiu a Catalunya.

BAIX PENEDÈS

Barquier escollit cap
comarcal del PP
■ José Barquier ha estat reelegit
president comarcal del PP al Baix
Penedès. El cap ha estat elegit
amb el 100% dels vots i conti-
nuarà al capdavant del partit a
nivell comarcal durant els pro-
pers tres anys. Barquier és tam-
bé vicepresident del Consell Co-
marcal del Baix Penedès i regi-
dor a Cunit a l’oposició.

Els alumnes que han seguit el curs. FOTO: DT

CULTURA ■ AV U I A C U L L CO N C E RT S I F OTO D E G R U P

La biblioteca de l’Arboç
celebra anys amb música
■ Avui se celebra el 5è aniversa-
ri de la biblioteca de l’Arboç amb
una jornada de música. Els ac-
tes comencen amb una foto (18
h) de totes les persones que hi
vulguin sortir. Es farà a la faça-
na de l’edifici. Amb la foto es

farà un punt de llibre. A les 19
hores actua el DJ Ecléctico amb
música de l’escriptor Haruki
Murakami, autor de Tokio Blues
i de la trilogia 1Q84. A les 20 ho-
resactuaelgrupLeCirke,guanya-
dor del DO Catalunya 2010.

L’acte de contacontes de Sant Jordi a la biblioteca. FOTO: J. LUQUE

Diari de Tarragona BAIX PENEDÈS.

Teléfonos: 676 872 859

Email: baselga@diaridetarragona.comBAIX PENEDÈS


