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El proper 20 de setembre el Banc de Sang i Teixits
instal·larà la unitat mòbil d'extraccions al Centre d'Atenció
Primària (CAP). La visita s'inclou en la campanya anual que
finalitzarà a Montornès el 20 de desembre.

El passat 29 de juny el Teatre Municipal va acollir la prime-
ra Marató de Donació de Sang del municipi. Des de les 10
del matí fins a les 10 de la nit es van comptabilitzar 149
donacions de sang i 27 oferiments de persones que, per
circumstàncies diverses, no van poder col·laborar amb la
iniciativa.

La jornada, que va comptar amb la col·laboració de
l'Ajuntament, de l'Associació de Donants del Vallès Oriental
i d'entitats del municipi, es va acompanyar d'activitats com
ara la sessió de contes relacionats amb la sang, organitza-
da per la Biblioteca. 

També hi va haver una exhibició de puntaires; les actua-
cions del grup de música Stringcat, format per alumnes de
l'Escola Municipal de Música, i del Coro Rociero de la
Hermandad Nuestra Señora del Carmen; titelles i pallassos,
a càrrec de membres de l'Església Evangèlica; i una anima-
ció amb l'Aula Municipal de Teatre.

Agost 2007
Balcells,
1, 27, 29, 31
Moreno,
2, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 23, 
Trepat,
3, 4, 5, 7, 9
Yáñez,
13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25,
26, 28, 30

Moreno Av. de l’Onze de Setembre, 38 Tel. 93 544 41 80
Balcells C. Federico García Lorca, 4 Tel. 93 568 08 99
Trepat Av. de l’Onze de Setembre, 7 Tel. 93 568 17 48

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

La unitat mòbil d'extraccions del Banc de Sang i Teixits
tornarà al setembre

La Marató de Donació de Sang de Montornès va acumular 149 donacions i 27 oferiments

Juliol 2007
Trepat,
23, 25      
Balcells,
24, 26, 30
Moreno,
27, 28, 29, 31

FETS VIUS

Setembre 2007
Balcells,
1, 2, 4, 6, 14, 15, 16, 18, 20, 25,
27
Yáñez,
3, 5, 10, 12, 21, 22, 23
Trepat,
7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 28, 29, 30
Moreno,
24, 26

Donació de sang a la I Marató de Montornès

Benvinguda als infants sahrauís i ucraïnesos
Les piscines municipals d’estiu van acollir el 13 de juliol la
recepció municipal de tres nenes sahrauís i cinc infants
ucraïnesos que passen l’estiu acollits per famílies de
Montornès.

Des de l'inici del projecte de l’associació Vallès Obert, l’any
1996, el municipi participa en les acollides estivals per a
nens que pateixen les conseqüències de les radiacions de
l'accident de la central nuclear de Txernòbil. 

En el cas dels infants sahrauís, aquest és el dotzè any que
Montornès participa en el projecte organitzat per la delega-
ció del Front Polisari de Catalunya, l’Associació d’Amics del
Poble Sahrauí i el Consell Comarcal. Infants amb els monitors que els han acompanyat en el viatge



EDITORIAL

Nous reptes de futur
per millorar Montornès
Comença una nova legislatura de govern que té com a objectiu
prioritari les polítiques socials d'atenció a les persones i la millora
de la qualitat dels serveis municipals.

El Centre de Dia de ca l'Espasell ja s'ha ofert a la Generalitat de
Catalunya perquè el posi en funcionament, hem acordat fer un
altre centre sociosanitari per a la gent gran, i s'ampliarà el Centre
Sanitari d'Atenció Primària i el Centre d' Atenció Comunitària a
Montornès Nord.

Aquesta prioritat de govern implica el reforçament dels serveis
municipals del nostre Ajuntament, i l'aprovació del Pla integral
d'atenció a les persones, que serà el marc on es determinaran les
necessitats prioritàries dels propers anys. 

Pel que fa a la millora dels serveis municipals, es contractaran
agents i inspectors de via pública que facin un major seguiment i
control dels serveis de neteja viària i de recollida de les escombra-
ries.

Estem convençuts que aquesta legislatura serà una de les millors
en la història del nostre municipi i amb la teva col·laboració acon-
seguirem millorar encara més la qualitat de vida de Montornès. 

Necessitem la teva implicació personal en aquest nou projecte de
futur per fer un Montornès més modern, obert, dinàmic i partici-
patiu. En definitiva, estem dibuixant el Montornès del futur: un
Montornès molt millor, un Montornès més social i pròsper, i, a la
vegada, proper i solidari amb la gent.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

- Creació d'un Centre de Dia
- Creació d'un centre sociosanitari per a la

gent gran
- Reforçament dels serveis personals
- Aprovació i desenvolupament del Pla inte-

gral d'atenció a les persones
- Construcció d'una escola nova d'infantil i

de primària
- Creació d'una escola bressol municipal a

Montornès Centre
- Cent habitatges de protecció oficial nous
- Millora de la seguretat ciutadana
- Foment del civisme
- Impuls del Pla Integral de Montornès Nord
- Remodelació de la plaça del Poble de

Montornès Nord
- Sol·licitud d'una estació de rodalies
- Construcció d'un equipament per acollir a

Montornès Nord el Centre de Natura i
Paisatge del Parc Arqueològic i Natural de
les Tres Creus.

- Integració paisatgística mitjançant zones
verdes i el soterrament parcial del tren d'al-
ta velocitat (TAV) al seu pas per Montornès

- Urbanització del barri del Telègraf i de
Can Xec

- Nou parc dels Gegants
- Construcció d'un pont per a vianants entre

la zona esportiva i Mansó Calders.
- Remodelació del carrer Major

Punts programàtics de
l’acord de govern

L’acord de govern signat entre el PSC i
CiU ha establert les prioritats d’actuació
següents per al període 2007 - 2011:



La legislatura no podia començar pitjor. Daniel Cortés ha pactat la seva investidura amb
CiU i Cristina Tarrés, del PP, sense respectar la voluntat dels veïns, expressada a les urnes.
ICV-EUiA vam guanyar les eleccions i corresponia que fos alcalde José Montero.
D'aquesta manera les forces perdedores, per tal de mantenir-se al poder, constitueixen un
govern dèbil en minoria, format per PSC i CiU, amb el suport de Tarrés, que els votarà tot
a favor, encara que argumenti el contrari. CiU surt molt reforçada amb 6 carteres de les
14 del nou govern, i amb 2 tinents d'alcalde dels 5 proposats.
Per començar proposen un esquema de dedicacions i salaris dels regidors, als quals cal
afegir tres càrrecs de confiança dels dos partits, amb sous d'executius. En total invertiran
en sous aproximadament 447.805 euros a l'any, un 61'8% més que la legislatura anterior.
Han aprovat també delegar a la Junta de Govern un conjunt de competències que perta-
nyien al Ple, l'únic òrgan representatiu de la voluntat dels veïns. D'aquesta manera redue-
ixen les possibilitats d'intervenció en les decisions del consistori als grups municipals i
també als veïns, els quals només poden participar en el Ple. A partir d'ara, 6 persones del
govern decidiran, en sessions que no són públiques, sobre la majoria d'assumptes de la
gestió de l'Ajuntament.
El projecte de Dani Cortés comença a caminar sobre la base de salaris insultants i enor-
mes retrocessos democràtics. No podia ser d'una altra manera venint d'algú que no és en
absolut d'esquerres i a qui no preocupa el seu poble ni la seva gent. Per això era impos-
sible un acord de govern d'esquerres amb aquest senyor, el qual tenia molta pressa per
repartir el pastís i no podia esperar, és clar.

No obstant això, el programa del canvi continua en marxa perquè va ser el més votat. ICV-EUiA vam guanyar les eleccions
i som el grup majoritari a l'Ajuntament. Ens comprometem a impulsar, des de l'oposició, totes les propostes que tenim,
adreçades a la millora de la qualitat de vida dels veïns de Montornès. Volem comptar amb tots vosaltres. Ens teniu a la
vostra disposició. 

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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Espai del grup municipal del PSC

Espai del grup municipal d’ICV-EUiA
Govern de perdedors en minoria

José A. Montero, portaveu del grup

Los pactos de gobierno y la doble moral
El pueblo de Montornés manifestó claramente en las elecciones del pasado 27 de mayo que
no deseaba otorgar a ninguna fuerza política la responsabilidad exclusiva de gobernar el
municipio.

La asignación de concejales que salieron de las urnas; 7 para IC-EUiA, 6 para el PSC, 2 a CiU,
1 a C's y 1 al PP, hacía imprescindible un acuerdo de gobierno por lo que, en cumplimiento
de este mandato electoral, el Partido Socialista de Montornés se puso en primer lugar a dis-
posición de ICV-EUiA para pactar el modelo de pueblo y el mejor programa de gobierno para
los vecinos de Montornés del Vallés.

No ha sido posible, porqué así lo ha querido ICV-EUiA al negarse a pactar con el partido
socialista, por lo que el viernes 15 de junio alcanzamos un acuerdo programático y de
gobierno con CiU e invitamos a la coalición de ICV-EUiA a trabajar por Montornés en un
pacto fuerte de ciudad.

Su respuesta ha sido la negativa a formar gobierno, a negar el saludo al alcalde, y a fomen-
tar la crispación, la confrontación entre los vecinos y la doble moral.

Es triste la utilización partidista en el tema de las retribuciones de los cargos públicos. Han
solicitado una rebaja del sueldo del alcalde y los concejales estando ya por debajo del con-
venio retributivo aprobado por todas las fuerzas políticas para toda Catalunya, y al mismo
tiempo, se han subido un 20% ese salario mínimo en los pocos municipios donde gobier-
nan sin ser la lista más votada y siendo coordinador comarcal el Sr. Montero.

En democracia, pacto y consenso son señal de responsabilidad, madurez y competencia
para gobernar, y la coalición ICV-EUiA no ha aceptado que el actual equipo de gobierno suma
más concejales y voluntades que su apuesta política. Es una lástima, y han perdido una opor-
tunidad histórica para trabajar por Montornés. Nosotros trabajaremos para que Montornés
mejore cada día en calidad de vida. Ellos a lo suyo…
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Espai del grup municipal de CiU

Espai del grup municipal del PP

Durante estos últimos días la política municipal ha dado un giro importante en Montornés. La torpe-
za de unos y la habilidad de los otros han contribuido a ello. La torpeza ha venido, como es obvio, de
la mano de ICV-EUiA. Estos chicos comunistas llegaron a ser ilusos creyendo que iban a gobernar en
minoría y que el PP se iba a votar a sí mismo dando la alcaldía al cabeza de lista Sr. Montero.
El lamentable espectáculo que montaron ICV-EUiA el día que se constituyó el nuevo ayuntamiento nos
confirma aún más en la decisión tomada por nuestro grupo: que no puede llevar la responsabilidad
de una institución pública quien se dedica a insultar, despreciar, mentir, amenazar, etc. Además,
debieran conocer estos señores que su formación no respetó la decisión de las urnas en las pasadas
elecciones autonómicas, en las que la fuerza más votada fue CiU. Lo mismo ha sucedido en
Martorelles. También deben saber estos "tolerantes comunistas" que al alcalde en democracia (no en
dictaduras comunistas) lo eligen los concejales y no el pueblo.
El PSC fue sin duda el hábil al conseguir la alcaldía. Los  chicos de ICV-EUiA están buscando un cul-
pable y todos sus tiros van dirigidos contra el PP, y los únicos culpables de su fracaso son ellos mis-
mos por no haber sabido o no haber querido articular un gobierno de izquierdas entre PSC y ellos
mismos, cuando durante estos últimos cuatro años han estado llorando, solicitando un gobierno de
izquierdas. El PP sólo se ha limitado a aplicar el sentido común.
Montornés necesita un gobierno fuerte, estable, que permita afrontar los retos del futuro, mejorando
la calidad de vida de nuestros ciudadanos, buscando el consenso, la participación, y ese trabajo lo
tenemos que hacer todos juntos, oposición y gobierno.
También queremos dar las gracias a todas las personas que, una vez más, nos han dado el voto de
confianza para que el Partido Popular pueda, aunque sea en la oposición, seguir trabajando para
construir un Montornés mejor. Una ciudad que día a día se transforme para dotarla de mejores equi-
pamientos y servicios.

Cristina Tarrés 
Portaveu - Regidora PP

Los torpes y los hábiles

Convergència i Unió: Força de govern 
Els resultats electorals de les darreres eleccions municipals del passat 27 de maig no varen donar a
cap força política una majoria sòlida per poder governar en solitari a Montornès durant aquesta legis-
latura i, per tant, la força que va obtenir més vots havia d’arribar a un acord de govern amb altres for-
ces polítiques, però al passar els dies i les setmanes abans del Ple de Constitució no es va arribar a
cap acord per part de la força més votada, ICV EUiA, per la negativa constant d'aquesta formació de
no voler governar amb ningú i, per tant, l'escenari polític de Montornès s'obria a altres possibilitats.

La possibilitat més ferma era un acord de govern amb el PSC-PSOE, amb els quals des de CiU vàrem
arribar a un acord de govern per als propers quatre anys, a tan sols unes hores del Ple de Constitució
del passat 16 de juny, el qual va estar marcat pels crits, insults i amenaces provinents dels qui no van
saber entomar que la força política a qui donen suport va ser incapaç d'arribar a cap acord de govern
amb cap altra força política, tan sols per pur orgull polític.

Si per alguna cosa hem destacat sempre des de CiU és pel nostre gran sentit de poble i de país i, en
el cas de Montornès, hem estat responsables a l'hora d'obtenir una bona i sòlida majoria per poder
treballar pel nostre poble, i poder posar en marxa els principals projectes del nostre programa de tre-
ball.

Les responsabilitats del nostre grup municipal són les següents:

Dídac Giribets i Monteis. 2n Tinent d'alcalde i regidor d'Esports, Promoció Econòmica i Planificació
Pressupostària.

Ignasi Valls i Vilaró. 5è Tinent d'alcalde i regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Medi
Ambient, i Cooperació Internacional. 

Estem a la vostra disposició, i treballarem perquè Montornès esdevingui dia rere dia un poble millor,
i poguem arribar a veure el poble que tant hem desitjat.
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Espai del grup municipal de C’s

SÍNTESI DE LES BASES
Primera.-Sol·licitants
Pot optar a la beca qualsevol persona física que acrediti com a mínim la titulació universitària de
primer cicle o qualsevol persona jurídica relacionada amb el món de la cultura.

Segona.- Documentació a aportar
a) DNI o NIF de la persona que signa la sol·licitud
b) Projecte: objectius, metodologia, temporització i títol
c) Document de compromís de cessió dels drets d’edició de l’autor, en cas de ser-li

adjudicada la beca
d)   Currículum vitae i documents que l’acreditin
e)   Titulació acadèmica
...
Quarta.- Termini de presentació dels projectes
El termini de presentació dels projectes finalitza el 30 de setembre de 2007.

Cinquena.- Jurat de selecció
El Jurat està integrat per persones de l’àmbit acadèmic de reconegut prestigi cultural i pel batlle del
municipi.

Sisena.- Publicitat de la concessió de la beca
El jurat de selecció farà pública la concessió de la beca a la nit del 29 de novembre de 2007.
...
Vuitena.- Import de la beca i forma de pagament
La beca està dotada amb 3000 euros i es farà efectiva en els terminis següents:
- 1.000 euros en el moment d'acceptació de la beca per part del beneficiari. 
- 1.000 euros durant el segon semestre de l'any 2008.
- 1.000 euros en el moment de lliurament del treball de recerca

Novena.- Lliurament del treball de recerca
El guanyador de la beca disposa d'un màxim de 24 mesos per tal de lliurar el seu treball enllestit a
partir del moment en què el jurat emeti el veredicte. 

Dècima.- Publicació del treball
Una vegada finalitzat el treball i després que el jurat n'hagi dictaminat l'adequació al projecte inicial,
la qualitat i la idoneïtat per ser publicat, l'Ajuntament el pot publicar en el termini màxim d'un any. 

L'objecte de la beca és el treball de recerca històrica de Montornès del Vallès. Creada l'any 2002 pper l'Ajuntament,
convocada anualment a partir de 2006, pretén estimular i promoure la investigació ssobre la història del poble.

El nuevo gobierno municipal se ha constituido, y la primera acción realizada ha sido no sólo
concretar la estructura del mismo, sino el aumento sustancial de los sueldos de un buen
número de nuevos puestos políticos, o los llamados "cargos de confianza", lo cual va a supo-
ner un sobre coste innecesario para el municipio de Montornés. ¿Es que el nuevo gobierno
pretende equiparar el número de estos cargos políticos con el personal funcionario que ges-
tiona nuestro municipio? ¿Por qué no se da a este personal funcionario, perfectamente cua-
lificado para ello, más confianza para el ejercicio de sus funciones?.

En Ciutadans consideramos más importante incrementar la participación ciudadana que no
"colocar" un exceso de cargos políticos en el Consistorio.

Nos parece demagógico enviar propaganda "explicando" cómo han llegado a un pacto de
gobierno municipal con CIU y negando la evidencia de la colaboración del PP que les apoyó
claramente en el voto de investidura.

En C's continuamos con nuestra política de transparencia, motivo por el cual presentamos
nuestra candidatura a la alcaldía, a fin de que, amparados por el voto secreto, no pudiese
haber ningún lugar a dudas en cuanto a nuestra postura.

Por este motivo los ciudadanos de Montornés no comprendemos el porqué se niega la evi-
dencia, y considerando que todos somos personas, nos parece totalmente incoherente acep-
tar y "negociar" un voto para conseguir formar gobierno, mediante la llamada "investidura"
del alcade, y negar y repudiar públicamente al que te ha tendido la mano.

Y lo más asombroso es que aquellos que han apoyado la constitución del nuevo gobierno,
aquella que se ha hecho llamar "la dona del canvi", la que criticando una y otra vez el traba-
jo realizado durante la anterior legislatura por el equipo de gobierno del PSC, ahora ha par-
ticipado en dar la continuidad a ese mismo gobierno.

En Ciutadans seguiremos con nuestra política de transparencia y desde aquí aprovechamos
para invitar a todos los ciudadanos a la participación.
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El cartipàs municipal:
Distribució de competències per al mandat 2007 - 2011

Daniel Cortés Martín (PSC-PM)
Alcalde
- Regidor d’Urbanisme i Promoció del Sòl
Visites concertades des de la Secretaria de l’Alcaldia 
Tel. 93 572 11 70  Ext. 0 (Ajuntament)
Dies de visita: Dilluns, dimarts i divendres al matí

José F. Miralles Carrillo (PSC-PM)
3r Tinent d’alcalde. Regidor Delegat de l’Àrea del Territori

- Regidor d'Obres, Projectes, Serveis Municipals i Règim Interior
Visites concertades des del Departament d’Urbanisme 

Tel. 93 572 11 70  Ext. 1  
Dies de visita: Dilluns, de 18 a 19.30 h, i dimarts i divendres, de 8 a 9 h

Didac Giribets Monteis (CiU)
2n Tinent d’alcalde. Regidor Delegat de l’Àrea d’Administració i Economia
- Regidor de Promoció Econòmica Visites concertades des del
Departament de Promoció Econòmica. Tel. 93 572 11 70 Ext. 2 
- Regidor d’Hisenda i Planificació Pressupostària Visites concerta-
des des del Departament d’Intervenció. Tel. 93 572 11 70 Ext. 4 
- Regidor d’Esports Visites concertades des del Departament
d’Esports. Tel. 93 572 11 70 
Dies de visita: Dimarts i dijous, de 10 a 13 h

M. Antònia Blanchart Ribalaygua (PSC-PM)
4a Tinent d’alcalde
- Regidora de Cultura, Festes, i Participació Ciutadana
Visites concertades des del Departament de Serveis Personals
Tel. 93 572 11 70  Ext. 5 
Dies de visita: Dimarts i dijous, d’11 a 12 h

Ignasi Valls i Vilaró (CiU)
5è Tinent d’alcalde

- Regidor de Medi Ambient Visites concertades des del
Departament de Medi Ambient. Tel. 93 572 11 70 Ext. 1

- Regidor de Cooperació Internacional Visites concertades des del
Departament de Serveis  Personals. Tel. 93 572 11 70. Ext. 4

Dia de visita: Dimarts, de 10 a 13 h
- Seguretat Ciutadana i Protecció Civil Visites concertades des de

la Policia Local. Tel. 93 572 11 10. Dia de visita: Dijous al matí

Miriam Rubio Hugué (PSC-PM)
- Regidora de Joventut Visites concertades des del
Departament de Joventut. Tel. 93 572 39 39 (Centre Infantil i
Juvenil). Dia de visita: Dimarts, de 17 a 19 h
- Regidora de Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies
Visites concertades des de la Secretaria de l’Alcaldia 
Tel. 93 572 11 70  Ext. 0. Dies de visita: Dilluns i dimecres, de 9.30 a 11 h 

Marta Bailón Ramos (PSC-PM)
- Regidora de Salut Pública i Consum Visites concertades des

del Departament de Salut Pública. Tel. 93 572 11 70. Ext. 5
- Regidora de Benestar Social Visites concertades des del
Departament de Benestar Social. Tel. 93 572 11 70 Ext. 3

Dies de visita: De dilluns a divendres al matí

Antonio Aguilar Crespi (PSC-PM)
1r Tinent d’alcalde. Regidor Delegat de l’Àrea de Serveis Personals

- Regidor d’Ensenyament
Visites concertades des del Departament d’Ensenyament

Tel. 93 572 14 10 (Masia del Molí)
- Regidor de Gent Gran

Visites concertades des del Departament de Benestar Social 
Tel. 93 572 11 70 Ext. 3 (Ajuntament)
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Grup municipal del PSC

Grup municipal de CiU

Grup municipal d’ICV-EUiA

Grup municipal del PP Grup municipal de C’s

Els grups municipals

Partit dels Socialistes de Catalunya
- Progrés Municipal

José F. Miralles. Portaveu
M. Antònia Blanchart. 1a suplent
Antonio Aguilar. 2n suplent
Daniel Cortés
Míriam Rubio
Marta Bailón 

Ciutadans - Partit de la Ciutadania
Ángeles Maria Menchén. Portaveu 

Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa 

José Antonio Montero. Portaveu
José Luís Campos. 1r suplent
Maria José Figuera. 2a suplent
Ramón Bueno
Josefa Pardo
Pasqual López
Juan José Fernández

Convergència i Unió

Ignasi Valls. Portaveu
Didac Giribets. 1r suplent

Partit Popular
M. Cristina Tarrés. Portaveu
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Organització municipal 
El Ple Municipal va aprovar a la sessió extra-
ordinària del 12 de juliol de 2007 la proposta
d'organització municipal per al mandat 2007
- 2011.

A la mateixa sessió es va donar coneixement
del decret de l'Alcaldia que determina el car-
tipàs municipal que va entrar en vigor el dia
27 de juny.

Retribucions, dedicacions i indemnitzacions
Alcalde - President 
Dedicació exclusiva. 56.832,16 euros (bruts anuals)
Regidor delegat de l'àrea de Serveis Personals
Dedicació parcial del 80% de la jornada. 40.920 euros
(bruts anuals)
Regidora de Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves
Tecnologies. Dedicació parcial del 40% de la jornada.
20.460 euros (bruts anuals)
Regidor delegat de l'àrea del Territori 
Dedicació parcial del 33% de la jornada. 16.879 euros
(bruts anuals)
Regidora de Salut Pública, Consum i Benestar Social 
Dedicació parcial del 33% de la jornada. 16.879 euros
(bruts anuals)
Regidora de Cultura i Festes i Participació Ciutadana
Dedicació parcial del 33% de la jornada. 16.879 euros
(bruts anuals)
Regidor delegat de l'àrea d'Administració i Economia 
Dedicació parcial del 33% de la jornada. 16.879 euros
(bruts anuals)
Regidor de Medi Ambient, Cooperació Internacional,
Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. No té assignada
dedicació retribuïda.

Els regidors perceben indemnitzacions per la seva con-
currència i assistència a les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals formen part, tret dels regidors que
exerceixen el càrrec amb dedicació exclusiva o parcial.

Per assistència a Plens (per sessió)
100 euros (bruts)

Per assistència a les comissions informatives (per sessió)
100 euros (bruts)

Per assistència a la Junta de Govern Local (per sessió)
100 euros (bruts)

Per assistència a la Junta de Portaveus (per sessió) 
100 euros (bruts)

Nota: Les retribucions per a l'alcalde i els regidors s'han
fixat per sota del que marca l'Associació Catalana de
Municipis i la Federació catalana de municipis per a pobles
de més de 10.000 habitants. 

Assignacions als grups municipals

Per grup municipal 500 euros (bruts mensuals)
Per regidor 200 euros (bruts mensuals)

La proposta d'organització i funcio-
nament de l'Ajuntament estableix la
periodicitat de les sessions del plena-
ri, la creació i composició de les
comissions informatives, i els nome-
naments dels representants de la
Corporació en els òrgans col·legiats
que són de competència del plenari.

El document també fixa les dedica-
cions exclusives i parcials, les retri-
bucions i indemnitzacions als regi-
dors, i les assignacions als grups
polítics municipals.

Periodicitat de les sessions
En aquest mandat 2007 - 2011, el
Plenari de l'Ajuntament celebrarà les
sessions ordinàries el primer dijous
hàbil de cada mes, a les 20.30 h, una
hora més tard del que es feia fins ara.

Les comissions informatives
A l'Ajuntament de Montornès hi ha
creades les comissions informatives
següents: la de l'àrea de Presidència,
la de l'àrea del Territori, la de l'àrea

d'Administració i Economia, i la
comissió informativa de l'àrea de
Serveis Personals.

La composició de les comissions és
proporcional a la representativitat
dels grups polítics a l'Ajuntament. En
aquest mandat, cada comissió tindrà
un total de set membres inclòs el
president, i les formaran dos regidors
del grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal, dos regidors del grup
municipal d'Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa,
un regidor del grup municipal de
Convergència i Unió, un regidor del
grup municipal del Partit Popular i un
regidor del grup municipal Ciutadans
- Partit de la Ciutadania.

Les comissions informatives funcio-
nen com a òrgans permanents d'es-
tudi, informe o consulta sobre els
assumptes que li siguin sotmesos
pel Ple, la Presidència, la Junta de
Govern Local o el regidor delegat de
l'àrea corresponent. Així mateix,

cada comissió dictamina sobre els
assumptes que hagin de ser sotme-
sos a la decisió del Plenari o de la
Junta de Govern Local.

Junta de portaveus
La Junta de portaveus, presidida per
l'alcalde, està formada pels  porta-
veus dels grups municipals que són
José F. Miralles (PSC), José Antonio
Montero (ICV-EUiA), Ignasi Valls
(CiU), M. Cristina Tarrés (PP) i Ánge-
les Maria Menchén (C's).

Incorporació de la figura d'un
gerent
En aquest mandat s'incorporarà a
l'organigrama del Consistori una
gerència, la funció principal de la
qual serà la de convertir els objectius
polítics d'actuació en objectius
estratègics i de gestió. El document
d'organització municipal també pre-
veu la integració en l'administració
d'un coordinador d'àrees i departa-
ments i d'un coordinador de serveis.
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FETS VIUS

Celebració del centenari
de la Societat Coral la Lira

ADIFOLK ha demanat la col·laboració
de la Colla de Drac i Diables de
Montornès amb motiu del vintè ani-
versari de l'Aplec Internacional de la
Sardana i Mostra de Grups Folklòrics,
que es farà a Frankfurt a comença-
ment d'agost.

Enguany, a més, coincideix que la cul-
tura catalana serà la convidada d'ho-
nor a la Fira del llibre de Frankfurt que
se celebrarà a l'octubre.

L'Aplec s'ha dut a terme els darrers
anys a 19 ciutats europees, i els
Diables de Montornès hi han partici-
pat diverses ocasions, com a exemple
de la tradició dels espectacles de foc
al carrer. 

El viatge compta amb el suport de
l’Ajuntament de Montornès.

La colla de Drac i Diables participarà en
el 20è Aplec Internacional de la Sardana

i Mostra de Grups Folklòrics 

L'Arxiu Municipal i la Biblioteca de
Montornès estan promovent l'edició
d'un documental sobre l'evolució del
poble durant el segle XX, basat en les
entrevistes realitzades fa uns mesos a
una vintena de persones d'edat
avançada del municipi.

Qualsevol persona pot col·laborar en
aquest projecte, aportant fotografies
antigues i, especialment, pel·lícules
casolanes en format super8 o altres,
on es recullin imatges tant dels nuclis
urbans de Montornès Centre i
Montornès Nord com dels entorns del
poble.

L'Ajuntament farà una còpia del mate-
rial original, que serà retornat al pro-
pietari juntament amb una còpia en
format DVD.

El documental es publicarà cap a final
d’any amb el títol "Parlem de
Montornès. Memòria del Segle XX". El
projecte compta amb el suport de la
Diputació de Barcelona.

Les persones que vulguin col·laborar
en el projecte es poden adreçar a
l'Arxiu Municipal (Tel. 93 572 11 70,
de 9 a 14h), o a la Biblioteca de
Montornès (Tel. 93 568 65 30, de
15.30 a 20.30h).

Documental
"Parlem de
Montornès.

Memòria del
segle XX"

L'Aplec, organitzat per l'Associació per a la Difusió del folklore
(ADIFOLK), se celebrarà entre el 4 i el 6 d'agost a Frankfurt 

Durant el mes de juny s'han celebrat els actes centrals de
commemoració del centenari, que s'allargaran durant tot l'any

Segons consta als estatuts, la Societat
Coral la Lira es va constituir el 16 de
juny de 1907, tot i que oficiosament ja
existia des de final del segle XIX, la
qual cosa la converteix en la més anti-
ga de Montornès.

L'activitat va començar amb un grup
de joves que cada any, per Pasqua
Florida, sortien a cantar pel poble i
rebien com a premi ous, figues
seques, vi, ametlles i alguns cèntims.
Després celebraven una festa amb un
bon dinar de germanor. A partir d'aquí
i amb la participació dels veïns es van
anar creant les seccions: el teatre,
l'esbart, l'esport, etc.

Avui dia la Societat Coral la Lira conti-
nua sent una entitat sociocultural acti-
va.

El 16 de juny, el dia de l'aniversari, es
va celebrar l'acte central del centenari
amb l'homenatge als socis més
antics, un sopar de germanor i un ball
de nit, obert a la població.

Entrevista a una de les persones grans del
municipi

El projecte és obert a la
col·laboració dels veïns que
disposin de fotografies o
pel·lícules casolanes

Actuació d’en Ceballot, el Drac de Montornès

El pastís del centenari

Homenatge als socis més antics i descoberta
de la placa commemorativa



Del 14 al 17 de setembre Montornès viurà la seva festa gran.
Els grallers de Montornès faran el toc d'inici divendres 14, a
les 18.30 h, a la plaça de l'Anxeneta. A partir d'aquí es desen-
voluparà el gruix de les activitats previstes fins al dilluns 17,
festa local. El recinte firal se situarà a l'avinguda d'Ernest Lluch
i a l'espai que la separa del riu Mogent.
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Preparada la Festa Major d'enguany

Com ja és habitual, la Galeria Municipal de Can Xerracan acollirà el primer
acte programat. Es tracta de la inauguració d'una exposició sobre el 25è
aniversari de les colònies organitzades per l'Esplai Panda. El pregó de
Festa Major anirà a càrrec de la Penya Els Bartomeus, que celebra el cin-
què any de la posada en marxa de l'entitat.

A banda de les propostes més tradicionals com ara la cercavila pels
carrers del municipi, el piromusical i la cremada de l'Ajuntament, i la
Rockmeria, el programa d'actes d'aquesta edició inclou per a la nit del dia
14 el concert d'Álex Ubago, al Pavelló Municipal d'Esports, i la posada en
escena a l'envelat de l'espectacle de Joan Pera El show Joan Pera. Les
entrades per a aquestes dues cites costaran 5 euros i es posaran a la
venda de forma anticipada al Centre Infantil i Juvenil (carrer de la
Llibertat, 10) de 15 a 21 h, i a l'establiment Granja M. Angeles (carrer de
Palau d'Ametlla, 1) de 9 a 16 h. En aquests punts de venda també es
podran adquirir les entrades del concert de Celtas Cortos que se celebrarà
el dissabte 15, al Pavelló Municipal d'Esports. El preu és de 3 euros. 

Cap de setmana de Festa Major
Dissabte al matí s'estrenarà la Festa Major Menuda, una activitat plena de
jocs pedagògics per a nens i nenes de fins a 16 anys. Ja a la tarda, hi tor-
narà a haver propostes lúdiques. A les 20 h, el Correfoc infantil animarà
els carrers i servirà d'aperitiu del Correfoc adult de les 22 h. En ambdós
casos, la colla de Drac i Diables de Montornès, en col·laboració amb
l'Ajuntament, obsequiarà els assistents amb barrets de palla per tal  de
fomentar la participació de tothom al correfoc. Passada la mitjanit, en el
marc de la Nit golfa, el grup Hotel Cochambre tocarà al Pavelló Municipal
d'Esports.

El matí del diumenge de Festa Major, la XVIII Trobada de Gegants, a les
10 h, marcarà l'inici de la jornada. A les 18 h, a la plaça de Pau Picasso,
hi haurà una demostració de música i dansa amb la Hermandad Nuestra
Señora del Carmen, l'Aeròbic Marinada, el Centro Cultural Andaluz i
l’Estudi de Dansa Paqui.

Al vespre, Gerard Quintana i la banda local No badis oferiran un concert
gratuït al Teatre Municipal.

A més d’això, diumenge, se celebrarà el Memorial Luís Càmara, en home-
natge al veí i ciclista de Montornès.

Fi de festa
Dilluns, festa local, els esports seran els protagonistes juntament amb el
castell de focs de final de festa que es farà com l'any passat als terrenys
ubicats al costat del Centre d'Atenció Primària, a Can Parera

La samarreta de la festa
Un any més, Montornès tindrà una samarreta exclusiva per a la Festa
Major. La novetat d'enguany és que hi haurà un model per a noi i un per
a noia. Les samarretes es podran adquirir a l’establiment IKE Frutos
Secos (carrer Major, 16) i al Centre Infantil i Juvenil, per 3 euros.




