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El Ple de l'Ajuntament va aprovar el 18 d’octubre la
modificació dels impostos i taxes per a l'any 2008.

En termes generals s'ha fixat un increment del 3%,
que se situa per sota de les recomanacions d'orga-
nismes oficials com el Consell Econòmic i Social
de Barcelona, que proposa un 3,2%. 

La taxa que experimentarà un increment superior,
el 12%, és la de recollida d'escombraries. L'import
d'aquesta taxa ve condicionat pel cost del tracta-
ment de residus, que ha augmentat sensiblement
perquè els abocadors de la comarca han incremen-
tat el preu per tona de les deixalles que s'hi abo-
quen. La recaptació ha de cobrir totalment el preu
del servei, però enguany, l’Ajuntament assumirà el
50% de l’augment del cost.

Pel que fa a l'Impost sobre els Bens Immobles
(IBI) l'any vinent es mantenen les bonificacions per
als habitatges de protecció oficial i s'introdueix una
bonificació per a les persones menors de 33 anys
que hagin comprat el primer habitatge. La bonifica-
ció s'aplicarà els 2 primers anys de l'adquisició i el
percentatge de l'ajut dependrà dels ingressos dels
sol·licitants.

L'impost sobre vehicles de tracció mecànica s'ha
modificat per incorporar les bonificacions previstes
en la legislació vigent. En aquest cas s'ha previst
una bonificació del 75% de l'impost per als vehi-
cles elèctrics o biomodals, solars, amb pila d'hi-
drogen o que utilitzin fonts d'energia alternatives o
combustibles ecològics menys contaminants, com
ara el metà, a excepció expressa del biodiesel.

En els impostos i taxes derivats de la realització
d’obres, l'any 2008 es mantindran les bonifica-
cions i exempcions per a la incorporació de millo-
res en la gestió energètica dels habitatges i les
condicions d'accessibilitat.

La taxa de les llicències per l'inici d'activitat incor-
porarà una bonificació del 50% per a les activitats
o comerços que s'estableixin per primera vegada
dintre del nucli de població de Montornès.

EDITORIAL

Necessitem el teu ajut: recicla
L'Ajuntament de Montornès ha aprovat les ordenances fiscals
per a l'any 2008, i novament la notícia és una altra puja del
rebut de les escombraries d'un 12%, tot i que és una tendèn-
cia a tots els municipis de Catalunya i tenint en compte que el
cost del servei serà un 22% més car que l'any 2007.

A l'increment del tractament del preu de la tona de les escom-
braries s'afegeix el fet que un 50% dels residus que llencem al
contenidor de rebuig es podrien reciclar amb el consegüent
estalvi que això ens comportaria, ja que el vidre, el paper, el
cartró i els plàstics no generen despesa afegida si es dipositen
als contenidors adequats. 

Sortosament, hi ha ciutadans que sí que dipositen cada deixa-
lla al contenidor corresponent i no tenen culpa de pagar més
per l'actitud incívica d'una part de la població, fet pel qual
l'Ajuntament ha decidit assumir el 50% de l'increment de la
prestació del servei.

Pel que fa referència als impostos, taxes i preus públics, l'aug-
ment serà del 3% per sota de l'IPC previst i, tenint en compte
les nombroses obres municipals que s'estan duent a terme al
poble, considerem que és una bona notícia. 

Estem treballant per aconseguir un Montornès millor, però
necessitem el teu ajut i la teva implicació personal per reciclar
bé i pagar menys. Passa-ho!
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Daniel Cortés Martín
Alcalde
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L'any vinent els impostos i les taxes de
Montornès tindran en termes generals un
increment del 3%

Ordenances fiscals
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Incorporacions
a l’organització municipal

L'estructura organitzativa de la Corporació compta
amb tres càrrecs de nova creació
L'Ajuntament de Montornès ha integrat tres càrrecs nous a
l'organigrama municipal. És tracta d'un gerent, un coordi-
nador d'àrees i un coordinador de serveis.

Les tres figures es creen en la proposta d'organització
municipal que l'equip de govern (PSC - CiU) va presentar al
Ple Municipal i que va ser aprovada el passat mes de juliol.

Ferran Villaseñor Romero, llicenciat en ciències polítiques i
sociologia, i també en història, i amb una àmplia experiència
professional a l'administració, és el gerent de l'Ajuntament.

Villaseñor, ha estat gerent dels Ajutaments de Valldoreix i
d'Olesa de Montserrat, i té un màster de gestió pública per
la UAB - UPF ESSADE.

La figura del gerent municipal té l’objectiu de coordinar les
diverses àrees de l’Ajuntament i realitzar millores que cer-
quin l’eficiència i l’eficàcia dels serveis municipals.

Pel que fa als dos coordinadors, es tracta de personal even-
tual i la seva funció és la de coordinar i impulsar les àrees i
els departaments que els han estat assignats.

Jordi Roca, llicenciat en dret i funcionari de la Generalitat en
excedència, és coordinador de l'Àrea d'Administració i
Economia, dels departaments de Medi Ambient, d'Esports i
de Cooperació Internacional. Darrerament ha estat gerent
de l’Ajuntament d’Arenys de Mar i, anteriorment, d’una
empresa pública municipal.

Per la seva banda, Alexandre Margenat, que és diplomat en
empreses i activitats turístiques i està acabant la llicencia-
tura de ciències del treball, ha assumit la coordinació dels
serveis dels departaments de Seguretat Ciutadana i
Protecció Civil. És funcionari en excedència del Depar-
tament d'Interior de la Generalitat, on ha treballat més de 15
anys, i professionalment té una àmplia experiència en la
gestió de mitjans tècnics i humans dins l'àmbit policial

Ajuntament
Av. Llibertat, 2
Tel. 93 572 11 70 / Fax 93 568 27 62
ajuntament@montornes.org
De dilluns a divendres, de 9 a 14h
Dissabtes, de 10 a 13h

Recollida de mobles i estris vells
Tel. 93 572 11 70
Sol·licitud per telèfon del servei de dilluns a divendres,
de 8 a 15h

Deixalleria
Av. Mogent - Can Masferrer
Tel. 93 568 48 00
cresidusvo@cresidusvo.com
serveisambientals@savosa.com
Dimarts a divendres de 10 a 13 i de 16 a 19h
Dissabtes de 10 a 14 i de 16 a 19h
Diumenges de 10 a 14h

Centre d'Assistència Primària Montornès (CAP)
C. Can Parera, 7
Tel. 93 572 03 03
De dilluns a divendres, de 8 a 13h i de 15 a 20h
Atenció continuada d'un metge i una infermera 24
hores

Urgències mèdiques 
Tel. 061

Policia Local
Av. Llibertat, 2
Tel. 93 572 11 10 / Fax 93 572 14 74
policialocal@montornes.org

Mossos d'Esquadra
C. Hnas. Virgen Niña, 2
Tel. 088

Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
Montornès del Vallès
Av. Icària, 7-9 (Masia del Molí)
Tel./Fax 93 572 14 22
protecciocivilmontornes@tutopia.com
Web: www.pcmv.tk

Jutjat de Pau de Montornès
Av. Llibertat, 2 
Tel. 93 568 37 03
De dilluns a divendres, de 9 a 14h

Telèfons i adreces d’interès



Desde la oposición estamos dispuestos a tirar adelante aquellos proyectos que la ciudad necesita.
Por ello con nuestro apoyo hemos logrado que se aprueben las ordenanzas fiscales del 2008 al acep-
tar, el equipo de gobierno, aquellas propuestas que desde el Partido Popular son imprescindibles
para contar con nuestro apoyo como:
IBI.- Disfrutarán de una bonificación del 50%, en la cuota del impuesto durante los 2 primeros años,
en el caso de adquisición de la primera vivienda, los jóvenes empadronados en el municipio, meno-
res de 33 años y siempre que sus ingresos sean inferiores a 3,5 veces el IPREM.
Licencia de Apertura.- Bonificación del 50% de los locales comerciales y despachos profesionales
que se establezcan por primera vez en el casco urbano de la población. 
El gobierno primero tiene que gobernar y, segundo entender que está en minoría y debe promover el
diálogo con la oposición quien logra la mayoría suficiente para impulsar acuerdos que la población
necesita. Y desde la oposición estamos dispuestos a apoyar al gobierno para defender lo que preo-
cupa a los ciudadanos: poder vivir con más seguridad y atender a quien más lo necesita. Ahora
Montornés está a la cola en infraestructuras e inversiones y nosotros queremos que vaya a la cabeza.
La filosofía del Partido Popular se basa en los principios de cuidar a quien lo necesita, como son las
personas mayores y discapacitados, y en cuidar a los que cuidan, a los jóvenes, a quienes se les
deben poner facilidades y no trabas. Nuestras propuestas aceptadas en las ordenanzas fiscales van
en esta línea y por ello el PP ha decidido y ha sido decisivo para su aprobación. 
Des del grupo Popular realizamos un trabajo permanente y diario haya elecciones o no. Nuestras
prioridades no cambian, nos interesan las personas y los pequeños problemas que son los grandes
problemas de los ciudadanos. Pero para gobernar hace falta algo más que voluntad y buenos propó-
sitos. Hace falta actuar y los ciudadanos lo saben. Por eso siempre que el gobierno sea responsable,
leal y deje atrás la prepotencia tendrá en el Partido Popular, un interlocutor serio. Porque nosotros
tenemos un compromiso ciudadano y lo que es bueno para nuestra población, es bueno para noso-
tros, al margen de quien lo proponga.

El mal govern (CiU+PSC) continua mostrant la seva naturalesa. Aprofundeix en els retalls
de la participació de la resta de grups i dels veïns: no van convocar el Ple al setembre,
aproven les Ordenances (impostos i taxes) en un Ple convocat d'urgència un dia a mig
matí, sabent que alguns regidors no hi serien i que el públic no podria parlar.
Cal destacar, a més, la inacceptable actuació de l'alcalde al Ple de l'octubre en què, en el
torn d'intervenció del públic, va voler intimidar alguns veïns, va tenir una actitud provo-
cadora, xulesca i poc respectuosa, fins i tot amb alguns dels seus companys. Un cop més
evidencia que no és capaç d'estar a l'alçada del càrrec que ocupa.
Al mateix Ple l'alcalde va haver de retirar el nomenament d'un quart càrrec de confiança,
el secretari d'organització local del PSC, al qual ni tan sols el PP donava suport, la qual
cosa ha generat malestar dins del mateix PSC.
En contrast, CiU col·loca dos càrrecs seus, orienta les prioritats del govern en funció de
les seves carteres; i, a més, Valls respon a tots els temes al Ple i dirigeix clarament l'equip
de govern, demostrant que és ell l'autèntic alcalde (i com a tal surt, fins i tot, en algunes
fotos de premsa).
Des de ICV-EUiA denunciarem sempre tota aquesta situació. Alhora nosaltres anem per
feina i seguim treballant pel nostre compromís amb els veïns de Montornès, impulsant,
des de l'oposició, el programa del canvi. En aquest sentit, al Ple d'octubre es va aprovar,
a proposta nostra, que l'Ajuntament encarregui un estudi extern a la Diputació per analit-
zar la situació econòmica i financera del consistori. Nosaltres volíem una auditoria, però
aquest és un primer pas.

També vam presentar propostes per incorporar a les ordenances fiscals que detallaven una sèrie de bonificacions dels prin-
cipals impostos per afavorir les famílies amb economies més modestes, tal com fan molts altres ajuntaments. Tot i la ini-
cial disposició del regidor d'Hisenda, finalment l'equip de govern va rebutjar bona part de les nostres aportacions. Ara, a
més, estem preparant propostes per als pressupostos 2008. Novament, estem a la vostra disposició.

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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Espai del grup municipal del PSC

Espai del grup municipal d’ICV-EUiA

Espai del grup municipal de CiU

Espai del grup municipal del PP
La naturalesa del mal govern

José A. Montero, portaveu del grup

El voto del PP…

Gobernamos por y para Montornés
Las obras de remodelación de la calle Mayor, la nueva zona verde del Parc dels Gegants
en la Bóvila, las obras de mejora de la Zona Deportiva Municipal, las obras del Casal dels
Avis de Montornès, o las obras de rehabilitación de Montornés Norte son un ejemplo de
la política municipal de trabajar para que nuestro municipio disponga de nuevos centros
y equipamientos municipales.

La urbanización de Can Bosquerons prácticamente esta finalizada, y pronto se encargarán los trabajos del proyecto de
urbanización del Telégrafo-Casablanca.

La finalización de las obras de construcción del nuevo colegio Mogent, que es competencia de la Generalitat de Catalunya,
está prevista para el mes de diciembre, por lo que la comunidad educativa podrá decidir si realizan el traslado a principios
de 2008 o al inicio del curso escolar 2008-2009.

Las ordenanzas fiscales se han aprobado por debajo del IPC incorporando unas bonificaciones del 50% en el recibo del IBI
para aquellos jóvenes con ingresos inferiores a 3,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional, y con incentivos fiscales para
aquellos comercios que decidan abrir las persianas durante el año 2008. 

Se ha reforzado la plantilla de la policía local con más efectivos con el objetivo de conseguir más seguridad y más civismo
en nuestro municipio, y los presupuestos generales del próximo año incluirán medidas de refuerzo para nuestros servicios
sociales.

La recuperación del río es impresionante y han aparecido los primeros rastros de nutrias. Las intervenciones arqueológi-
cas de este año han puesto al descubierto una inmensa cisterna de más de 2.200 años de antigüedad en la fortaleza roma-
na de Can Tacó.

Hemos empezado una legislatura con un equipo nuevo y muchas, muchas ganas de trabajar para mejorar Montornés. 

Ellos a lo suyo... Ellos se dedican a publicar en su boletín que trabajamos 12 horas a la semana, que defendemos intere-
ses privados y negocios familiares que ni pueden ni demostrarán jamás, porqué su política es la de la mentira y la crispa-
ción para generar desconfianza entre los vecinos. La oposición es y debe ser otra cosa...

Cristina Tarrés 
Regidora-Portaveu

Sovint es parla de la poca connexió que poden tenir els veïns i veïnes per poder interactuar juntament
amb els representants polítics, ja sigui al nostre Ajuntament com a les diferents forces polítiques que
hi son representades. 

Són moltes les persones que d'una forma o altra voldrien poder contactar amb aquests representants
polítics, però potser no saben la fórmula més adequada i són moltes les bones idees que es perden
pel camí.

És per tot això que des de CiU de Montornès hem reestructurat el nostre organigrama, amb la crea-
ció de diverses comissions que vetllaran per recollir i fer arribar al nostre grup municipal les inquie-
tuds i mancances que a la ciutadania preocupen.

Aquestes comissions estan formades per homes i dones com tu, tots veïns i veïnes de Montornès,
els quals des de fa molt o poc temps, s'han unit a través de CiU per poder millorar dia rera dia el nos-
tre poble. Som plenament conscients que sense l'aportació d'idees, inquietuds, queixes, etc. de tots
i cadascun dels nostres veïns, no podríem millorar com cal el benestar de les persones, i segur que
si tots col·laborem, podrem fer coses molt positives per Montornès.

La forma més directe de contacte amb tu serà a peu de carrer, però també volem que, després de lle-
gir aquest escrit, puguis contactar amb nosaltres des d'ara mateix, trucant-nos al numero de telèfon:
935720070. Tot esperant que ens ajudis a fer de Montornès el millor poble del Vallès, recorda, que
estem amb tu i volem escoltar-te.

Estem amb tu, i volem escoltar-te



L'equipament municipal acollirà la for-
mació d’hosteleria i restauració que
es duia a terme a Montmeló.
D'aquesta manera el projecte centra-
litzarà tota la formació (hosteleria i

restauració, i metall i soldadura) a les
mateixes instal·lacions. L'annex a la
masia del Molí disposarà d'una cuina,
d'una aula i de despatxos per al pro-
fessorat.

Des de l'any 1999 la masia del Molí és
la seu del Pla de Transició al Treball.
El PTT és un programa de garantia
social, mancomunat entre els munici-
pis de Montornès, Martorelles, Vila-
nova i Vallromanes i que compta amb
el suport del Departament d'Educació
de la Generalitat.

La formació s'adreça a joves d'entre
16 i 25 anys, en situació d'atur i que
no hagin aprovat l'ensenyament
secundari obligatori.

Durant 9 mesos, els alumnes del PTT
reben formació en la branca d’hostele-
ria i restauració, o a la branca de
metall i soldadura, especialitat impar-
tida des de l'inici a Montornès. La
darrera fase del pla inclou pràctiques
a empreses properes al municipi.

El programa té un doble objectiu:
orientar la inserció laboral dels parti-
cipants o bé aconseguir el seu retorn
al sistema educatiu.

El PTT, que ha començat el curs al
mes d'octubre, arriba enguany a la
novena edició.

6 7

Ampliació de les instal·lacions educatives 
de la masia del Molí

Espai del grup municipal de C’s
La política municipal de Montornés parece seguir su cauce, y es que, a pesar de presentar
un equipo parcialmente renovado, la forma de trabajar de muchos de ellos sigue siendo la
misma o incluso, más descarada.

La última felonía que nos querían "colar" a los ciudadanos y ciudadanas de Montornés, no es
otra que pagar a un cargo de confianza más, como si los que ya se dijo que habrían al prin-
cipio de la legislatura no fuesen suficientes. ¿A que se va a dedicar el equipo de gobierno, si
resulta que se contrata personal externo cualificado para hacer su trabajo? ¿Es que ellos no
son capaces de llevarlo a cabo?

Ha tenido que ser la llamada "dona del canvi", para sorpresa de todos, la que ha presionado
al gobierno minoritario para que no se contratara al cargo de confianza que no entraba "den-
tro del pacto inicial".

Y es que, sinceramente, nadie se cree el argumento expuesto por el Sr. Alcalde para retirar
el cargo de confianza, explicando que se habían dado cuenta de que el puesto de trabajo sólo
podría ser a media jornada, por un sueldo que mucha gente no gana trabajando ocho horas,
y que entonces, a la persona "elegida", ya no le interesaba.

Así se las gastan nuestros gobernantes, sin convocar pleno ordinario en el mes de septiem-
bre, y, en cambio, convocando plenos extraordinarios "super urgentes" en días en que algún
concejal se encuentra a 10.000 kilómetros de distancia, a sabiendas de que así sería, a pesar
de que no hubiese ningún inconveniente en convocarlo la siguiente semana, puesto que no
se afectaba al normal funcionamiento de nuestro municipio. Y no hablemos de los horarios,
a las 10:30 de la mañana, a fin de que los concejales trabajadores que vivimos de un traba-
jo decente, no podamos asistir.

Y es que, los que convocan en estas circunstancias, deben pensar que de esta forma ten-
drán unos pocos votos en contra menos, o a favor, quien sabe, porque desde ciutadans ya
dijimos que aquellas propuestas que resulten en beneficio del interés general del municipio
siempre gozarán de nuestro respaldo.

Moció plenària
El Ple de la Corporació, en la sessió ordinària del 4 d'octubre de 2007 va aprovar per unanimitat una moció
presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA i consensuada amb la resta de formacions polítiques que proposa
demanar a la Diputació de Barcelona la realització d'un estudi informatiu sobre la situació econòmica, pressu-
postària i financera de l'Ajuntament de Montornès del Vallès.

El text íntegre de la moció és el següent:

"Atès que correspon a la Comissió Especial de Comptes l’examen, l’estudi i l’informe del compte anual de la
corporació i que l’ Ajuntament ha fet lliurament al Tribunal de Comptes dels comptes generals degudament
aprovats fins l’any 2005.

Atès que no s’ ha fet mai una Auditoria privada dels comptes de l’ Ajuntament, i considerant tots els grups
municipals que és una prioritat garantir la claredat i la transparència en la gestió de l’ Ajuntament.

Atès que el nostre grup considera essencial disposar d’ altres instruments fiables de fiscalització, i si és el cas,
introduir les correccions en els mecanismes de gestió de l’ Ajuntament.

Atès que la Diputació de Barcelona a través del Servei d’ Informació Econòmica Municipal realitza estudis infor-
matius sobre la situació econòmica, pressupostària i financera dels Ajuntaments.

Atès que el nostre grup ha tingut en compte les aportacions de la resta de grups municipals de l’Ajuntament
per tal d’arribar a un proposta de consens sobre aquesta qüestió.

Atès que s’ha posat de manifest la voluntat de tots els grups municipals de realitzar els estudis complementaris
que siguin necessaris per millorar tots els procediments de gestió econòmica, un cop s’hagin pronunciat prè-
viament els serveis tècnics de la Diputació de Barcelona.

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:

Primer. L’Ajuntament demanarà a la Diputació de Barcelona la realització d’un estudi informatiu sobre la situa-
ció econòmica, pressupostària i financera de l’Ajuntament, en general.

Segon. Fer pública aquesta moció als mitjans de comunicació locals, i enviar-la a les entitats del municipi.“ 

La Brigada Municipal d'Obres treballa en l'ampliació de les dependències de la masia del Molí que acullen
la formació del Pla de Transició al Treball (PTT)

Masia del Molí

Montornès contra la violència envers les dones
Sota el lema "Trenca les teves amarres", la Regidoria de
Benestar Social engegarà enguany la campanya d’informa-
ció i de sensibilització sobre la violència de gènere.

La programació d'activitats, que s'iniciarà el 20 de novem-
bre i es perllongarà fins al dia 28, presenta tallers, sessions
de cine-fòrum i una exposició a la Biblioteca amb material
específic (llibres, música i pel·lícules) relacionat amb les
dones i amb la violència domèstica, que es podrà demanar
en préstec. La mostra romandrà oberta del 19 al 24 de
novembre, dins la campanya del Dia Internacional contra la
violència envers les dones que es commemora el dia 25.

L'acte central de la campanya se celebrarà el 23 de novem-
bre. A les 12 h, a la porta de l'edifici de l'Ajuntament, es
guardarà un minut de silenci en record de les víctimes de
la violència domèstica i es llegirà un manifest.

Juntament amb la programació s'ha editat, per tercer any
consecutiu, una guia amb ressenyes del material disponi-
ble sobre aquesta matèria.

La campanya de sensibilització contra la violència de gène-
re compta amb el suport de l'Oficina Tècnica del Pla
d'Igualtat de la Diputació de Barcelona.
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Assessorament legal
per a la gent gran

El Departament de Gent Gran ha posat en marxa el mes
d'octubre un servei de consulta, d'assessorament i d'orien-
tació legal per als socis dels dos casals dels avis de
Montornès.

L'objectiu és orientar, assessorar i aclarir els dubtes de la
gent gran en matèries com ara pensions, lloguers i herèn-
cies. El servei es presta el primer dimarts de cada mes, de
16 a 18 h al Casal de Montornès Centre i de 18.15 a
20.15 h a Montornès Nord.

A banda d’això, s'ha incorporat al programa d'activitats
dels dos casals una aula de teatre. A Montornès Centre
també s’imparteixen des d’ara classes de català, una activi-
tat que ja es feia al Casal dels Avis de Montornès Nord.

Remodelació dels accessos a la Zona Esportiva Municipal

L'empresa Eurocatalana d'Obres i
Serveis SL ha iniciat els treballs del
projecte d'urbanització dels accessos
a la zona esportiva municipal.

En una primera fase les obres afecten
els accessos a la piscina descoberta i
el camp de futbol. L'actuació inclou la
pavimentació, la renovació de la xarxa
de clavegueram i de l'enllumenat
públic, i la reparació d'una tanca, així
com també la remodelació de la porta
principal amb l'objectiu de regular
l'accés per part de vianants i de vehi-
cles a la zona esportiva municipal. La
durada prevista dels treballs és de
quatre mesos.

A la segona fase, el projecte preveu la
urbanització de la zona d'estaciona-
ment de vehicles. Les obres es porta-
ran a terme tan bon punt l'empresa
pública de la Generalitat, Aigües del
Ter Llobregat (ATLL), hagi finalitzat
una intervenció de canalització
d'aigües.

ATLL té previst substituir l'actual
ramal, que passa pel Gran Vial, i ins-
tal·lar una canonada de 2,5 metres de
diàmetre per millorar el subministra-
ment d'aigua a Barcelona, en el tram
de l'artèria del Ter - Estació de la
Trinitat.

El passat mes de maig, la Junta de
Govern Local va adjudicar les obres
d'urbanització de l'aparcament de la
zona esportiva municipal i dels acces-
sos a la piscina coberta i el camp de
futbol. L'import de la licitació va ser
289.977,71 euros.

Zona afectada per les obres de remodelació

Actuació en l’àmbit esportiu a Montornès Nord i Vinyes Velles

Sol·licitud d'un servei estable
d'atenció al consumidor

El Departament de Consum de l'Ajuntament ha sol·licitat a
la Diputació de Barcelona la seva col·laboració per a la cre-
ació d'una Oficina Municipal d'Informació al Consumidor.

L'objectiu de la petició municipal és posar en marxa un ser-
vei estable per a l'atenció del consumidor i millorar la pres-
tació que es fa actualment, en matèria de consum.

Els dies d'atenció al públic són el primer i tercer dijous de
cada mes, de 16 a 19 h, al Centre Infantil i Juvenil (CIJ), i a
l'Ajuntament, el segon dijous de cada mes, de 10 a 13 h.

A la sessió extraordinària, celebrada el 18 d'octubre, el Ple
Municipal va aprovar una modificació pressupostària per
fer front a la despesa del projecte de cobriment de les gra-
des del camp de futbol de Montornès Nord. 

La intervenció pertany a la primera fase d'un projecte inte-
gral de millora de les instal·lacions esportives de
Montornès Nord i el seu entorn.

Circuit esportiu al Parc del Torrent de Vinyes Velles
La modificació pressupostària, de 145.055 euros, també ha
permès destinar fons per a la creació d'un circuit esportiu
al Parc del Torrent de Vinyes Velles. El projecte té com a
objectiu adequar espais urbans per fomentar la pràctica
esportiva a l'aire lliure.

El circuit constarà de tres parts diferenciades a les quals es
podran fer exercicis d'escalfament, exercicis d'estiraments
i exercicis intercalats. Al llarg del parc del torrent de Vinyes
Velles s'instal·laran aparells com ara plataformes (per a
l'escalfament i els estiraments), graons, barres, escales,
paral·leles, espatlleres, parets, etc. Mitjançant cartells
informatius s'explicarà la tècnica dels exercicis que es pro-
posen en cadascun dels sectors del circuit.

La Diputació, a través del programa Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat, ha concedit una subvenció de
11.040 euros.

L'Ajuntament ha iniciat els procediments per a l'adjudicació dels treballs de cobriment de les grades del
camp de futbol de Montornès Nord

Grades del camp de futbol de Montornès Nord
Parc de Vinyes Velles



A final d'aquest any 2007 s'iniciarà la
construcció de la via d'alta velocitat al
seu pas pels municipis de Montornès,
Vilanova del Vallès i la Roca del
Vallès.

Els trams soterrats
El Ministeri de Foment soterrarà 850
metres del traçat del tren de gran
velocitat (TGV) al seu pas per
Montornès Nord. Inicialment es pre-
veia un tram de 150 metres, després
es van projectar 580 metres i al final el
projecte inclou el soterrament de 850
metres que suposen una inversió de 5
milions d'euros.

El traçat del TGV al tram Mollet -
Montornès - La Roca, amb una longi-
tud que no arriba als 14 quilòmetres,
s'ha dividit en dos sectors. El primer
preveu la construcció de la línia ferro-
viària entre Mollet i Montornès (3,34
quilòmetres); i el segon sector, les
obres entre Montornès, Vilanova del
Vallès i la Roca del Vallès (10,2 quilò-
metres).

Nou vial d’enllaç amb
Masferrer
Fa unes setmanes, en una reunió entre
representants municipals i d'ADIF,
l'empresa pública adscrita al Ministeri
de Foment que gestiona les obres del
TGV, es va confirmar la creació d'un
vial nou que enllaçarà la deixalleria i la
masia Masferrer. La despesa d'aquest
actuació anirà a càrrec del govern cen-
tral.

En la connexió del vial nou amb la
masia de Masferrer, se situarà la Torre
de l'Aigua, actualment ubicada al camí
de Masferrer. El passat mes de juny,
ambdues administracions van acordar

traslladar l’emplaçament d’aquest ele-
ment arquitectònic perquè està afectat
pel traçat del TGV.

Integració paisatgística
L'Ajuntament i el Ministeri de Foment
continuaran en contacte per treballar
l'adaptació i integració paisatgística de
la via de gran velocitat a la part més
urbana de Montornès Nord. 

El Consistori ha sol·licitat a l'empresa
ADIF més mesures per reduir l'impac-
te visual del traçat que queda al des-
cobert. Aquesta demanda ja formava
part de les al·legacions que l’Ajun-
tament va presentar contra el projecte
l’any 2003.
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Inici de les obres de construcció de la via del TGV

El mes d'octubre es va presentar el programa d'educació
viària 2007-2008, adreçat a tots els centres d'ensenyament
del municipi.

Entre les novetats del projecte, impulsat pels departaments
de Benestar Social i Seguretat Ciutadana, destaca l'actualit-
zació de la metodologia d'aprenentatge, tant pel que fa als
recursos emprats com a les activitats que es duran a terme.

Una altra de les novetats del projecte per a aquest curs és
l'ampliació del radi d'acció de l'educació viària als instituts
de secundària del municipi i a les llars d'infants. El pla
també inclou un apartat específic adreçat a la gent gran.

El projecte s'estructura en 6 mòduls amb activitats dirigides
a grups d'edats diferents i encaminades a tractar-ne els fac-
tors particulars de risc. Així, sota l'epígraf “La cadireta
segura" es recullen activitats per a infants de 5 anys que
tenen l'objectiu que aprenguin a fer un ús correcte de la
cadireta de cotxe. Per als infants de 7 i 8 anys s'ha creat un
mòdul titulat "Circulem segurs" que incideix en el compor-
tament dels infants com a vianants per evitar que circulin de
jugant o sense prou atenció. 

Amb els infants de 10 anys es desenvoluparà un mòdul
anomenat "Baixem del cotxe!" amb activitats orientades a
millorar la seva conducta en el moment de pujar i baixar del
vehicle.

El quart mòdul es titula "Tu decideixis" i s'adreça a infants
d'entre 12 i 14 anys per tal d'ajudar-los a prendre decisions
d'acord amb criteris propis, especialment quan circulen en
bicicleta pels espais públics.

Hi ha un altre mòdul titulat "Qui sóc jo?" per a alumnes de
14 a 16 anys, que s'endinsa en el concepte de pròpia iden-
titat dels joves amb activitats destinades a millorar la seva
percepció del risc i adaptar-la a la realitat.

Finalment el programa inclou una apartat dedicat a la gent
gran. Amb el títol "Tu també ets un bon exemple" es propo-
sen activitats orientades a evitar situacions de risc motiva-
des, en alguns casos, per la dificultat de les persones grans
de modificar hàbits adquirits.

La programació d'educació viària per als centres d'ensen-
yament de Montornès començarà el mes de febrer de 2008.

Programa d’educació viària 2007 - 2008

El programa incorpora diverses modificacions en relació a la iniciativa desenvolupada per la Policia Local durant
els darrers anys

Presentació del projecte, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament

Projecte d’educació viària 2007 - 2008

Reformes a les instal·lacions de la Policia Local
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El traçat del TGV al seu pas pel terme municipal de Montornès

Detall del traçat

Tram soterrat

Tram amb fals túnel

Tram descobert
Masia Masferrer

Naus
El Corte Inglés

La primera zona a la qual es treballarà a Montornès serà la del sector de Can Parellada i els terrenys de la masia
Masferrer

El Departament de Seguretat Ciutadana
i Protecció Civil té previst realitzar un
seguit de millores a les instal·lacions
de la Policia Local amb l'objectiu de fer
més eficaç la gestió administrativa i poli-
cial i prestar un millor servei al ciutadà.

El projecte de remodelació preveu,
entre  altres actuacions, la redistribució
d'espais com ara l'ampliació de l'ofici-
na d'atestats, i la separació, mitjançant
mampares, dels diversos punts de tre-
ball dels agents. També s’inclou la
renovació del mobiliari i l'equipament
de les zones que són d'ús exclusiu dels
membres de la Policia Local.



Les activitats previstes al Parc de
Nadal d'enguany començaran el 27

de desembre i acabaran el 4 de
gener.

Durant aquests dies, hi
haurà jocs, animació
infantil i tallers (fanalets,
maquillatge, etc.) per a

infants i joves fins a
16 anys, al Pavelló

Municipal d'Esports.

A més, els dies
3 i 4 de gener,

un cop passat el
Ball de Cap
d'Any que se

celebrarà al Teatre
Municipal, aquest equipa-
ment acollirà, a partir de les

18.30 h, dues sessions de cine-
ma juvenil.

La cavalcada del 5 de gener i la
presència dels reis mags a la plaça de
Pau Picasso, tancaran les activitats de
nadal.

La peça restaurada fa 90 cm d'alçada i
uns 30 cm de diàmetre a la part més
ampla.
El recipient, acabat en punxa, té dues
nanses i una boca rodona d'uns 12 cm
de diàmetre.

Es pensa que devia servir per contenir
gra o algun altre aliment sòlid, perquè
la boca és completament rodona i no
s'han trobat a l'interior vestigis ni
taques que indiquin la presència de
líquids, com ara oli o vi.

Els fragments van ser donats a
l'Ajuntament l'any 2006 per dos veïns
del municipi que els van trobar fa més
de vint anys. En principi es creia que
els trossos corresponien a dos reci-
pients de grandàries diferents, però
finalment s'ha comprovat que gairebé
totes les peces formaven part d'una
àmfora de grans dimensions.

Per aquest motiu la restauració s'ha
hagut de fer dividint la peça per la mei-
tat.

L'acabat de l'àmfora segueix la tècnica
arqueològica de restauració, de mane-
ra que les parts afegides durant el pro-
cés de reconstrucció tenen un color
més clar que les distingeix dels frag-
ments d'argila originals.

El Consistori decidirà quina ha de ser
la ubicació final de la peça, tot i que
provisionalment es podria situar a la
Galeria Municipal de Can Xerracan, on
s'exposa permanentment el Terminus
Augustalis.
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Coincidint amb la celebració de Santa
Cecília, patrona de la música, l'Escola
Municipal de Música presentarà l'aula
nova de tecnologies de la informació i
de la comunicació, equipada amb la
col·laboració de la Fundació Caixa de
Catalunya.

En el marc de les activitats de Sant
Sadurní, se celebrarà el 28 de novem-
bre, a les 19 h, a la sala d'actes de la
Biblioteca Municipal, una festa literària

a la qual es presentarà el llibre
Montornès del Vallès (1931-1945). De
la il·lusió democràtica al primer fran-
quisme. Aquest assaig d'Arnau
González és el resultat d'un treball
d'investigació que va rebre la Beca
Montornès de Recerca Històrica 2004.
En aquesta festa literària es lliuraran
els guardons del Premi de microcon-
tes Font de Santa Caterina.

Entre els actes per a Sant Sadurní, hi
ha previst el 29 de novembre, de 9 a
13 h, una jornada de portes obertes
per visitar la seu nova del Casal dels
Avis de Montornès Centre, a l'avingu-
da de la Llibertat. El mateix dia, a les
19 h, a la Biblioteca, l'escriptora i pre-
sentadora de TV, Asha Miró, serà la
ponent de la tertúlia Les dues cares de
la lluna.

La resta del programa de Sant Sadurní
recull els elements tradicionals de la
Festa d'hivern i activitats infantils,
musicals i esportives organitzades per
col·lectius i entitats del municipi.

Festes de tardor: Sant Sadurní i Santa Cecília

Els fascicles 7 i 8 de la col·lecció
Estimo Montornès estan dedicats al
Montornès de l’edat mitjana, quan el
terme es deia Palau d'Ametlla.

A més dels cromos per a l'àlbum que
acompanya la col·lecció, amb el setè
fascicle s'ha començat la distribució
d’una sèrie de retallables amb els
edificis principals de Montornès. El
primer ha estat la Masia Masferrer, i

el segon serà el Castell de Sant
Miquel.

El 21 d'octubre es va fer l'excursió
guiada corresponent al setè fascicle.
Unes 150 persones van participar a la
ruta que va incloure les masies
Masferrer i Can Bosquerons de Dalt. 

El vuitè fascicle de la col·lecció es
publicarà el mes de gener de 2008.

Restaurada l'àmfora ibera del poblat
del Castell de Sant Miquel

Per tercer any consecutiu, la programació de les Festes de Tardor de Montornès aplega les acti-
vitats lúdiques i culturals que es portaran a terme fins al proper 2 de desembre

L'Ajuntament de Montornès ha rebut l'àmfora restaurada amb les peces trobades al poblat iber
del Castell de Sant Miquel

IV Parc de Nadal

L’àmfora restaurada

Dos fascicles de la col·lecció “Estimo
Montornès” dedicats a l’edat mitjana

Cinquena intervenció a Can Tacó - Turó d'en Roina
Durant les darreres setmanes s'ha dut
a terme la segona fase de la cinquena
intervenció arqueològica al jaciment
de Can Tacó - Turó d'en Roina.

Amb aquesta fase es completen les
feines encetades al mes de juliol, que
han permès aprofundir en la totalitat
del dipòsit que es va descobrir al jaci-
ment.

La cisterna fa 9 x 4 metres i té una
profunditat conservada de 2 metres.

A més de finalitzar l'excavació d’a-
quest element, s'han iniciat actua-
cions de conservació de l'espai. 

Durant l'excavació de la cisterna s'han
trobat algunes peces petites que con-
firmen la cronologia de l'espai, entre
els segles I i II abans de Crist.

Pel que fa a la utilitat del dipòsit que
s'ha posat al descobert, es manté la
hipòtesi que devia servir per abastar
d'aigua tot l'enclavament. Es tracta,

segons els experts, d'un dipòsit de
dimensions inusualment grans en
relació a la grandària de la fortificació,
que fa uns 2.000 m2.

Durant aquesta intervenció arqueolò-
gica també s'ha començat a treballar
en la terrassa que hi ha al centre del
turó.

El jaciment de Can Tacó - Turó d'en
Roina ha estat objecte des de l'any
2003 de cinc intervencions arqueolò-
giques, impulsades pels ajuntaments
de Montornès i Montmeló, amb la
col·laboració de l'Institut Català
d'Arqueologia Clàssica (ICAC), i l'em-
presa Estrats, SL.

Els treballs han posat al descobert una cisterna de 36 m2 i 2 metres de fondària conservada




