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FOTOGALERIA DEL SEGLE XXI
El parc dels Gegants i la plaça dels Remences

Març 2011
Forn: 24, 26, 27, 30
Moreno: 20, 25, 31
Yáñez: 21
Fontcuberta: 22, 28
Balcells: 23, 29

El parc dels Gegants i la plaça dels Remences estan situats
entre els carrers de Francesc Layret, Narcís Monturiol i el
carrer Major.
La Junta de Govern Local va aprovar el projecte el 22 de
juny de 2006 de forma inicial i es va adjudicar el 9 de
novembre del mateix any per 1.026.156,28 euros.
Les obres es van posar en marxa el març de 2007 i van
incloure la urbanització de més de 9.000 m2 amb tres
espais de jocs infantils; una zona d’aparcament a la con-
fluència dels carrers de Francesc Layret i de Narcís
Monturiol; àrees de passeig i zones verdes.
El 15 de desembre de 2007 es van inaugurar els espais,
juntament amb les obres de remodelació del carrer Major. 2005

Abril 2011
Yáñez: 1, 5, 7, 13, 19, 30
Fontcuberta: 2, 3, 8, 14, 18, 26
Balcells: 4, 9, 10, 15, 21, 27
Moreno: 6, 12, 16, 17, 20, 29
Forn: 11, 22, 23, 24, 25, 28

2010

Maig 2007

Abril 2007

Desembre 2007

2006

Maig 2011
Yáñez: 1, 6, 12, 18, 24, 30
Fontcuberta: 2, 7, 8, 13, 19, 25, 31
Balcells: 3, 9, 14, 15, 20, 26
Forn: 4, 10, 16, 21, 22, 27
Moreno: 5, 11, 17, 23, 28, 29
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EEDDIITTOORRIIAALL

Fets que són realitat:
Montornès ha millorat
Després de 1.460 dies arriba el dia 22 de maig, i és el
moment de fer balanç. No ha estat una legislatura de grans
obres urbanístiques, però si ha estat la legislatura en la qual
he estat més a prop de la gent fent molta política social en
els moments en què la gent més ho necessita.

Hem signat convenis amb empreses del nostre municipi per
crear ocupació i hem reforçat els serveis de Promoció
Econòmica. A més, hem aconseguit molts recursos en
moments de crisi i ara ningú pot dubtar que Montornès ha
millorat molt, tot i que encara falta molt per fer.

Tanquin els ulls o agafin fotografies del poble de fa 4 anys i
comparin: el torrent de Vinyes Velles, el parc dels Gegants,
el nou carrer Major, la nova rambla de St. Sadurní, les
millores del carrer de l’Estrella, el nou passeig fluvial, el
Centre Infantil la Peixera, la nova escola Mogent, les noves
instal·lacions del PTT, les noves instal·laciones esportives,
el nou dipòsit d’aigua de Can Bosquerons, les millores de la
Llei de barris, l’eliminació de barreres arquitectóniques...

L’obra cultural ha estat intensa: la campanya “Estimo
Montornès”; les Beques de Recerca Històrica; el llibre
“Montornès a la Vista”; les activitats pedagògiques de les
nostres escoles, la participació del municipi en les activitats
del Parc de la Serralada Litoral, i les Jornades Europees del
Patrimoni, amb el jaciment arqueològic de can Tacó i el
refugi de ca l’Arnau com a elements més destacats.

Altres projectes ja aprovats són: la residència per a 102 per-
sones i el centre de dia (pendent de la concertació final de
places per part de la Generalitat), la torre del Telègraf que
ha estat excavada en la seva totalitat i serà reconstruïda
íntegrament per la Diputació de Barcelona. 

Els canvis es noten als carrers, als nous equipaments, als
nous serveis... Hem fet un Montornès millor reforçant el tei-
xit associatiu i fent unes festes molt participatives.

Montornès és més que un municipi industrial. A més, som
un motor cultural, patrimonial i natural que estima i vol con-
servar tot aquest patrimoni col·lectiu per a les generacions
futures, perquè el que ha de fer gran el nostre municipi és
la seva gent.  
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Pressupost Municipal

En la mateixa sessió del 3 de març a la qual es va apro-
var el pressupost de 2011, el Ple Municipal va acordar
una bonificació en la taxa per l’ocupació de la via públi-
ca amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

L’objectiu és facilitar a bars i restaurants del municipi la
instal·lació de taules a la via pública per donar servei a
les persones fumadores. 

La bonificació que s’aplicarà serà del 50% als contri-
buents que demanin l’ocupació per un període anual. 

El preu anual és de 18,38 euros per metre quadrat de
superfície ocupada. El descompte s’aplicarà a les
sol·licituds presentades des de l’1 de gener de 2011.

El Ple va aprovar, de manera inicial, el pressupost
de l’Ajuntament per a 2011 en la sessió del 3 de
març

Bonificació en la taxa per
l’ocupació de la via pública  

El pressupost de 2011 té un import de 15.498.020,76
euros. Aquest és el tercer exercici en què, de manera
consecutiva, es presenta un pressupost inferior al de
l’any anterior. 

Tot i la contenció aplicada en la despesa municipal,
aquest 2011 s’han incrementat les partides econòmi-
ques destinades a la prestació de serveis en l’àmbit
social i a les accions de suport a l’ocupació, respecte
2010. En el primer cas l’augment ha estat d’un 3,5% i
en el segon, del 15%. 

Horari:
Club de FEINA

De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Departament Municipal de Promoció Econòmica

Edifici de l’Ajuntament de Montornès
Av. de la Llibertat, 2



Uno de los compromisos largamente solicitado por los ciudadanos/as de nues-
tro municipio, el camino fluvial del río Mogent, es ya una realidad gracias a la
tenacidad del PPC.
La política municipal es cosa de todos. Por eso nosotros y vosotros tenemos que

hacerla juntos. Sólo así contribuiremos al desarrollo de nuestro municipio. Nuestro compromiso
político es escuchar a todos y tener en cuenta las necesidades cotidianas de los vecinos. Conocer
sus necesidades y carencias será fundamental para poderlas resolver. Montornés es de todos. 
Por eso vuestro voto es decisivo para hacerlo popular el 22 de mayo. Si queréis seguir avanzando,
si queréis erradicar políticas perniciosas, si queréis luchar contra el paro, si queréis salir de la cri-
sis económica, si queréis soluciones a los problemas reales, confiad en el Partido Popular.
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Es cierto que el tripartito ha dejado un importante agujero en las cuentas públicas y que gastaron
dinero que no teníamos irresponsablemente, pero desde que Mas llegó a la presidencia hemos ido
conociendo los recortes sociales que tiene previsto acometer en la Generalitat: recortes en torno al

20% de política Social, Educación y Salud (dos pilares fundamentales de nuestra sociedad) y también se han anunciado
recortes en policía y Justicia. Pero lo que no recortan es el gasto en estructura política y construcción nacional: se man-
tienen las embajadas, el CAC, el defensor del pueblo autonómico, el Memorial democrático, la política lingüística, las sub-
venciones a medios de comunicación privados “amigos”, Omnium cultural, la "Plataforma pro seleccions catalanes", los
cargos políticos en los consejos comarcales, y los 300 millones de euros que nos costará prohibir los toros en 2012. 
Eso si, no se comprometen a firmar un convenio decente con el Ayuntamiento para garantizar el pago de la construcción
de un Instituto sin arruinar a un pueblo.

Aviat farà 4 anys des que vam decidir configurar un govern de coalició per treballar per a la gent de
Montornès. A vegades pot semblar que en política el més important és fer coses que es puguin tocar, tre-
pitjar, inaugurar... Fins i tot hi pot haver polítics que realment així ho pensin. Nosaltres NO.

La nostra ha estat una feina silenciosa, poc vistosa, sense medalles ni inauguracions, però absolutament necessària. Hem
gestionat els diners de tots amb un rigor imprescindible i això ha permès que no tinguem els problemes que pateixen altres
municipis. Els nostres carrers estan més nets i més segurs (les estadístiques ho demostren). Hem promogut l’esport i vin-
culat els clubs amb les escoles. Hem fet formació per a joves i grans, acompanyant-los en la recerca de feina. 

Ho hauríem pogut fer millor, segur, però ens sentim satisfets de la feina feta i esperem poder-la millorar en els propers
anys.

La legislatura s'acaba. El 22 de maig hi haurà eleccions municipals i s'obre l'oportunitat de triar un nou
govern per canviar les coses. Sou gent exigent, que mereixeu que us tractin com a ciutadans respon-
sables, i cal que sigueu protagonistes actius de tot el que passa. Fer-ho és a les vostres mans.

El més important és tenir en compte que l’Ajuntament rep també les conseqüències socials d’una crisi
que està afectant amb força els treballadors i les treballadores i les classes mitjanes.

Sou els veïns i veïnes els que coneixeu millor els problemes i les necessitats més importants, i segur que teniu opinió sobre
quines són les actuacions imprescindibles per solucionar-les. 

Com generar nous llocs de treball i noves oportunitats? Com impulsar la formació per l’ocupació? Com atendre les famí-
lies que més ho necessiten? I les que, de la nit al dia, es troben sense ingressos a causa de l’atur?

Em trobaràs molt a prop teu

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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El passat dia 12 de febrer, l’agrupació local del PSC de Montornès em va designar oficialment
com a candidat a les properes eleccions municipals del 22 de maig.
Per a mi, Montornès és una passió, un sentiment, és el poble on he nascut, crescut, és el poble

on vull viure tota la vida, i per això tinc la il·lusió i la capacitat per seguir liderant un nou projecte de
futur, que farà que Montornès sigui un municipi de referència en tots els aspectes.
Sóc una persona propera, treballadora i responsable i m’agrada saber què preocupa a la gent. Vull
fer aquest projecte comptant amb les teves aportacions. Segur que tens una pregunta, una idea, un
dubte, una queixa, un neguit, un rumor sobre temes que et preocupen i jo vull ser qui t’escolti i et
doni una resposta. No hi ha res pitjor que una mala informació. Pots posar-te en contacte amb nosal-
tres al 674 621 490. També em trobaràs a danielcortesmartin@gmail.com així com a les xarxes
socials Facebook, tant al perfil personal, com al grup Montornès+.

Final de legislatura

Montornés Popular

Menos nación y mejores servicios

La nostra (manera de fer) política

Cristina Tarrés 
Candidata a la Alcaldía
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Durant aquest mes de març
s’enllestiran els treballs previs per al
desmantellament de les cinc torres
d’alta tensió que travessen el parc del
torrent de Vinyes Velles. Abans, però,
s’ha soterrat un quilòmetre de la línia
de 110 quilowats en el tram comprès
entre can Coll i l’avinguda del Riu
Mogent.

El mes de desembre de 2009 van
començar les inspeccions de les rases
realitzades com a procediment previ al
pas físic del cable que substituirà el
sistema de cablejat aeri.

Una part de les obres de construcció
de rases i canalitzacions es va integrar
en el projecte d’urbanització del pri-

mer tram del torrent de Vinyes Velles i
l’altra, la feta entre l’avinguda de
Barcelona i l’avinguda del Riu Mogent,
es va executar amb els recursos apor-
tats pels promotors d’habitatges del
sector de Manso Calders i de la Unitat
d’Actuació situada a l’avinguda de la
Llibertat. 

L’any 2006 l’Ajuntament, el Depar-
tament de Treball i Indústria, mit-
jançant l’Institut Català d’Energia, i
l’empresa elèctrica Fecsa Endesa van
signar un conveni de col·laboració per
establir les aportacions de cadascuna
de les parts al projecte que té un cost
de 1.853.756,42 euros. 

Així, el govern autonòmic es va com-
prometre a destinar 859.427 euros per
fer front als costos d’equipaments i
muntatge de les noves infraestructu-
res, l’empresa elèctrica a fer-se càrrec
del desenvolupament del projecte i de
la supervisió de les obres, mentre que
l’Ajuntament es va responsabilitzar de
l’obra civil.

L’actuació està inclosa al capítol de
subvencions del Pla d’Energia de
Catalunya 2006 – 2015, aprovat per la
Generalitat l’any 2005, i que té
l’objectiu de promoure el desplaça-
ment o el soterrament de forma pro-
gressiva de línies elèctriques d’alta
tensió que passen per zones urbanes.

Feines per al desmantellament de les torres d’alta tensió 
a Vinyes Velles

Els treballs per passar el cable que ha de conduir l’alta tensió per la canalització han coincidit amb el desen-
volupament de les obres de rehabilitació del tram final del torrent de Vinyes Velles.

Les obres del projecte de recuperació del tram del torrent
de Vinyes Velles, que va des de l’avinguda de Barcelona fins
a la d’Ernest Lluch, estan acabades. Queda pendent en
aquest sector una segona actuació, independent a la reha-
bilitació del torrent, que és el desplaçament del transforma-
dor del carrer de Prat de la Riba a una zona propera al
carrer de Sant Lluís. Un cop fet el canvi d’emplaçament de
l’estació, la torre que l’acull ara serà enderrocada.
Les obres de condicionament del tram final del parc del
torrent de Vinyes Velles es van encetar el mes de juliol de
2010.
L’actuació, amb un import de 546.352,76 euros, s’ha
finançat amb els recursos que el Consistori ha obtingut del
Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat.
La superfície rehabilitada ha estat de 24.000 m2. El projec-
te preveia la recuperació del vial de vianants que segueix la
línia de l’antic cabal del torrent i la restauració de les diver-
ses espècies vegetals de ribera.

Oberts els accessos al tram final 
del parc del torrent de Vinyes Velles

Treballs per a les noves connexions soterrades
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La Junta de Govern Local va aprovar en la sessió del
17 de febrer de 2011 l’adjudicació dels treballs de
condicionament de la sala polivalent de l’immoble
annex a l’església Nostra Senyora del Carme
La rehabilitació de la planta semisoterrani de l’església
Nostra Senyora del Carme per crear un equipament poliva-
lent per a usos comunitaris és una de les actuacions que
preveu el Projecte d’Intervenció Integral de Montornès
Nord, finançat a parts iguals per l’Ajuntament i per la
Generalitat.

La mesa de contractació va decidir adjudicar el projecte a
l’empresa COEMPCO Societat Anònima per un import de
381.872,53 euros. El pressupost de sortida de les obres era
de 642.883,04 euros. El termini d’execució serà de vuit
mesos. Un total de 37 empreses van presentar ofertes
econòmiques per optar a la licitació de les obres.

El futur equipament, amb una superfície total construïda de
623,39 m2, disposarà d’una sala per fer activitats culturals i
socials amb escenari i grades retràctils amb una capacitat
de 170 persones assegudes. 
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Adjudicades les obres de la sala polivalent de Montornès Nord

Cessió de terrenys a la Generalitat per a la 
construcció d’una escola

Sol·licitud per a la construcció de voreres a la BV-5001

FETS VIUS

El Ple Municipal va aprovar en la sessió del 3 de març la
cessió a favor del departament d’Ensenyament de tres fin-
ques municipals perquè es destinin a un equipament esco-
lar nou. 
Els terrenys sumen una superfície de més de 7.000 m2 i
estan situats entre el carrer de Can Parera i l’avinguda de
Can Vilaró. Actualment, una d’aquestes finques està habili-
tada com a aparcament provisional amb capacitat per a un
centenar de vehicles.
Les parcel·les que se cedeixen a la Generalitat van ser
expropiades l’abril de 2010, en el marc d’un conveni amb
els propietaris de l’espai, que també ho eren de la muntan-
ya de les Tres Creus. L’acord va permetre al municipi recu-
perar diversos terrenys classificats com a zones verdes o
d’equipaments en el Pla General d’Ordenació Urbana. 

La Diputació engegarà properament les obres de reforma del pont de Montmeló i de millora de la intersecció
entres les vies BV-5001 i BV-5156

Montornès ha sol·licitat a l’Àrea
d’infraestructures, Urbanisme i Habi-
tatge de la Diputació de Barcelona,
propietària de la BV-5001, una actua-
ció per connectar amb voreres la para-
da d’autobus, situada al Pk 16+530,
amb la zona urbana del municipi.
Es tracta de construir 500 metres
nous de vorera a la banda del riu sal-
vant els desnivells. Inicialment l’ens
provincial està disposat a aportar el
50% de la despesa que s’estima a
l’entorn de 750.000 euros. 
La intenció municipal és que aquesta
acció s’integri en el desenvolupament
de les obres que la Diputació ha pre-
vist per a la reparació i ampliació del
pont de la carretera BV-5156 sobre el

riu Besòs, entre els termes de
Montornès i de Montmeló. El projecte
es complementa amb la creació d’un
tercer carril per facilitar la incorpora-
ció de vehicles a la intersecció de la
carretera BV-5001 i la BV-5156.

A petició dels municipis, la intervenció
preveu una vorera protegida i un itine-
rari per a vianants a la BV- 5001, des
del pont fins al polígon industrial de
Can Bosquerons de Baix, i també entre
el pont i la parada del bus, situada a 50
metres en direcció Montornès.

El Ple Municipal va aprovar en la ses-
sió del 3 de febrer de 2011 la cessió a
la Diputació de quatre finques de sol
urbà amb un superfície total 1.626 m2
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Un observatori de la Via Augusta, als turons de les tres Creus

Mitjançant els convenis l’Ajuntament
ha cedit a l’Institut Català d’Arqueo-
logia Clàssica la gestió del desenvolu-
pament del projecte de creació d’un
observatori de la Via Augusta i dels
recursos econòmics per al seu
finançament.

L’observatori estarà situat a l’inici de
la pujada de les Tres Creus.
L’equipament es complementarà amb
un punt d’informació sobre les diver-
ses activitats, tant de caracter natural
com arqueològic, que es portaran a
terme a la zona. Aquest punt
d’informació forma part del Projecte

d’Intervenció Integral de Montornès
Nord.

A l’actuació de creació de l’Observatori
de la Via Augusta, s’han destinat
250.000 euros aportats pel Ministeri
de Cultura i una col·laboració de
100.000 euros de l’empresa Henkel
Ibèrica. El Consistori ha reservat
9.000 euros per acabar de cobrir el
pressupost.

Itinerari de lleure
A banda dels projectes relacionats
amb el Parc Natural i Arqueològic -
Observatori de la Via Augusta,

l’empresa Federació ADF del Maresme
duu a terme els treballs de condicio-
nament d’un itinerari de lleure als
turons de les Tres Creus (desbrossa-
ment; plantació d’arbres; instal·lació
de bancs i d’una zona de picnic; i la
construcció de basses d’infiltració de
les aigües pluvials). 

La creació d’un itinerari, amb un pres-
supost de 42.215,87 euros, va a
càrrec dels fons del Projecte
d’Intervenció Integral de Montornès
Nord, i pertany al programa de recu-
peració de camins i rutes de lleure que
l’Ajuntament porta a terme amb el
suport de l’Oficina Tècnica de Turisme
de la Diputació de Barcelona i del
Consorci de Turisme del Vallès
Oriental.

Amb l’objectiu d’ampliar la difusió del
valor arqueològic i natural de la zona,
el Parc de la Serralada Litoral ha incor-
porat el jaciment de can Tacó – turó
d’en Roina al seu itinerari Patrimoni
arqueològic, 5.000 anys d’història.

Una darrera acció a la zona serà la que
desenvoluparà ADIF, l’entitat gestora
de les obres del traçat del tren d’alta
velocitat. A petició municipal, l’empre-
sa pública ferroviària recuperarà un
camí de ronda que connectarà l’obser-
vatori amb Montmeló.

L’Ajuntament fa arribar la targeta de
les deixalleries als domicilis
La targeta permetrà obtenir bonificacions que s’aplicaran a la taxa
per a la recollida d’escombraries que entrarà en vigor l’any 2012

Tot i que inicialment s'havia anunciat
que els veïns haurien de sol·licitar la
nova targeta, finalment s'ha decidit
enviar-la directament als domicilis
dels usuaris juntament amb una carta
informativa. 

L'objectiu és garantir que la nova tar-
geta arriba a tota la població. 

Els usuaris de la deixalleria municipal,
situada a l’avinguda Mogent, i de la
deixalleria mòbil, que visita els diven-
dres Montornès Centre i el tercer
dimecres de cada mes Montornès

Nord, podran utilitzar aquesta nova
targeta que els permetrà obtenir boni-
ficacions en el rebut de la taxa per a la
recollida d’escombraries de 2012.

Les visites a la deixalleria es registra-
ran de forma automàtica i, posterior-
ment, s’aplicaran els descomptes al
rebut.

Bassa d’infiltració d’aigües pluvialsVista del jaciment de can Tacó turó d’en Roina

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest mes de març dos convenis amb l’Institut Català d’Arqueologia
Clàssica relacionats amb el projecte de creació d’un centre observatori de la Via Augusta

Pujada de les Tres Creus
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Dades definitives del 
procés de participació en el
pressupost 2011

Un cop finalitzada la validació de les 950 butlletes recollides
en la votació del procés de participació en el pressupost
2011, l’empresa Espai Públic, SL ha emès l’informe amb els
resultats definitius.

La consulta es va desenvolupar entre el 14 de desembre i el
16 gener, i hi van poder participar les persones majors de
16 anys censades a Montornès. L’objectiu era escollir quin
dels projectes de manteniment i millora de l’espai públic es
durà a terme enguany amb els 80.000 euros reservats per
al procés. 

L'informe definitiu indica que, de les butlletes presentades,
n’hi ha 851 de valides. La plaça de Lluis Companys ha
obtingut 328 vots; la de Joan Miró, 322; la plaça de Pau
Picasso, 264 vots i, finalment, la plaça de Joaquín Mir, 221
vots. 

La segona experiència a Montornès del procés de participa-
ció en el pressupost, que impulsa la Regidoria de Relacions
Ciutadanes i Participació, es va posar en marxa el mes de
maig de l’any passat. Fins al mes de juliol, es van rebre 608
propostes de 282 ciutadans. Un cop analitzades se’n van
seleccionar quatre de tècnicament viables, d’entre les quals
els veïns han escollit la que finalment es durà a terme.

El recompte definitiu ha confirmat la plaça de Lluís
Companys com la que ha obtingut més vots seguida
molt de prop per la plaça de Joan Miró 

Plaça de Lluis Companys

Arranjaments al parc dels
Castanyers

Proposta de millora de comunicació entre barris

Les obres han permès el condicionament de l’espai
públic i els seus accessos

Durant aquest mes de març s’han dut a terme els treballs de
pavimentació d’un camí per a vianants que connecta els dos
accessos del parc dels Castanyers, situats al carrer de Can
Parera, amb una entrada a l’escola Can Parera que hi ha a
tocar d’aquest espai verd.

El camí pavimentat, amb una amplada de tres metres, faci-
litarà el trànsit de vianants en cas de pluja, ja que es podrà
evitar la superfície més terrosa del parc.

Els arranjaments, a càrrec de la Brigada Municipal d’Obres,
inclouen la substitució del mobiliari urbà, la col·locació de
baranes de protecció, el condicionament de l’espai central
del parc, la instal·lació d’un sistema de reg automàtic i la
recuperació de la vegetació a la zona. El pressupost és de
33.744,35 euros.

El parc dels Castanyers era antigament el jardí privat d’una
casa pairal anomenada can Parera, enderrocada cap a
1980. El jardí, amb espècies vegetals de valor i grandària
considerables, va passar a ser propietat municipal.

El 1986 es va inaugurar com a espai públic i al 1993 es van
instal·lar les obres escultòriques que van participar a la
novena edició del certament anual d’art Mont-Art, dedicat al
medi ambient.

Es planteja la instal·lació d’una passera sobre el riu Mogent per facilitar la mobilitat de vianants entre
Montornès Nord i Montornès Centre

L’Ajuntament de Montornès estan fent
gestions amb l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA), organisme que depèn
de la Generalitat, per tal de conèixer la
viabilitat de la instal·lació d’una passe-
ra sobre el riu que comunicaria
l’avinguda del Riu Mogent, a l’altura
de la rotonda a la qual conflueix
aquesta via i el carrer de la Llibertat,
amb la plana de can Vilaró. 

Concretament, es proposa la connexió
entre l’avinguda del Riu Mogent i els
camins de Vilassar i el fluvial Mogent.
Ambdós camins formen part del pro-

jecte de recuperació de rutes i itinera-
ris de lleure de Montornès que desen-
volupa el consistori amb el suport de
l’Oficina Tècnica de Turisme de la
Diputació de Barcelona i del Consorci
de Turisme del Vallès Oriental.

La instal·lació de la passera, destinada
a vianants i a bicicletes, s’emmarca en
l’actuació denominada “Millora de la
connectivitat del barri amb el centre
del poble” inclosa al Projecte
d’Intervenció Integral de Montornès
Nord.



BONIFICACIONS I
EXEMPCIONS

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
Famílies nombroses fins al 70%
PREU PÚBLIC REGULADOR DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
PROGRAMATS PER LES REGIDORIES DE CULTURA I JOVENTUT
Carnet Jove i família nombrosa 25%
Pensionistes 50%
Usuaris de Serveis Socials fins al 95%
Els usuaris de dos o més activitats 15%
PREU PÚBLIC SERVEIS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Unitats familiars amb 2 membres matriculats 18%
Unitats familiars amb 3 o més membres matriculats 22%
Alumnes del Ballet Municipal 50%
Matricules tardanes, realitzades a partir de febrer o en promocions 50%
Els alumnes que es matriculen a més d’una activitat, només abonaran una matricula.
PREU PÚBLIC SERVEIS ESCOLA BRESSOL
Més d’un infant de la mateixa unitat familiar escolaritzat fins al 50%
Famílies nombroses i monoparentals fins al 50%

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Vehicles elèctrics o bimodals, solars, etc. 75%
Històrics o més de 25 anys 100%
Pel carburant utilitzat fins al 75%
TAXA PER A LA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
Pensionistes amb sou inferior al SMI Exempt 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Inici d’activitat 50%

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Estan exempts:

* Les obres que el seu pressupost sigui igual o inferior a 396,40 €
* Les obres de rehabilitació dels edificis sempre que afectin als exteriors

dels mateixos i/o a l’ornament i conservació de façanes.
* Les que fomentin l’estalvi energètic i/o la utilització d’energies renovables.
* Les que fomentin l’ús eficaç d’aigua i/o la recollida d’aigua de pluja.
* Les destinades a augmentar l’espai verd de la finca o del solar.
* Les obres d'instal•lació d'ascensor a edificis ja construïts.

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB 
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
Ocupació de la via per període anual 50%

2011

BENEFICI SOCIAL

MEDI AMBIENT

SUPORT A L’ACTIVITAT ECONÒMICA

IMPOSTOS
I  TA X E S

Extracte de les més destacades



MARÇ - 2011

Lot de benvinguda als nous veïns de Montornès

Les dues empreses, amb seu a Montornès, han prestat la
seva col·laboració per a la composició d’un lot amb què,
des d’aquest mes de març, s’obsequia a les persones que
s’empadronen al municipi per primera vegada.

Durero Packaging ha aportat 500 bosses setinades i amb
fons rígid, presidides per l’escut del municipi, i on també
apareix el logotip de les dues empreses col·laboradores.
Henkel Ibérica, per la seva banda, ha fet una selecció de
productes cosmètics i de neteja.

D'esquerra a dreta, Ferran Esbrí, Director General de Durero
Packaging, l'alcalde Daniel Cortés, i Jordi Juncà, Director de la
planta de Henkel Ibérica a Montornès

Segona col·laboració entre
l'Ajuntament i Cobega per al

foment de la formació i
l'ocupació

Les empreses Durero Packaging i Henkel Ibérica han
col·laborat amb l’Ajuntament per a la confecció del
nou lot de benvinguda als nous veïns del municipi 

Els alumnes, seleccionats entre les persones inscrites a la
Borsa de Treball del Departament Municipal de Promoció
Econòmica, rebran formació sobre manipulació d’aliments,
conducció de carretons elevadors i línies d’envasament.
L’objectiu, igual que es va fer l’any passat, és poder-los
contractar amb vista a la campanya d'estiu. 

Els participants duran a terme 40 hores teòriques de forma-
ció a les instal·lacions de l'Ajuntament i 60 hores de pràcti-
ques a l'empresa Cobega. La selecció de personal per part
de l'empresa serà el final del procés. En acabar el curs i un
cop superats els exàmens corresponents, els alumnes
obtindran el carnet de conductor de carretó elevador, de
manipulació d'aliments i un certificat d’aprofitament del
curs de línies d'envasament i emmagatzematge.

En la primera experiència duta a terme l’any passat un total
de 19 persones de les 22 que van participar en la iniciativa
formativa, impulsada entre l’Ajuntament i Cobega, van ser
contractades per prestar servei a la mateixa empresa.

Trenta alumnes participaran a partir d’aquest mes de
març en la segona iniciativa formativa impulsada pel
Departament Municipal de Promoció Econòmica de
manera conjunta amb l’empresa Cobega
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Línia d’envasament de la factoria de Cobega 
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Servei Municipal de Suport Associatiu

El suport municipal a les associacions de Montornès, pro-
mogut des de la regidoria de Relacions Ciutadanes i
Participació, es prestarà el primer divendres de cada mes,
de 18 a 21 h, a la sala d’actes de la Biblioteca. Per accedir a
les sessions d’assessorament, cal demanar cita prèvia a
l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament.

A Montornès hi ha 41 entitats inscrites al registre local
d’entitats i associacions. 

El responsable del servei és el sociòleg Pep Martí, assessor
de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya, i
molt vinculat al món associatiu.

L’objectiu del nou servei, que es va presentar el 9 de març, és fomentar el moviment associatiu de
Montornès i formar les persones que gestionen les entitats per millorar el seu funcionament i la comu-
nicació amb l’administració local

Presentació del servei a la Sala d’Actes de la Biblioteca

Més de 500 consultes es presenten a l’OMIC al 2010 

Aprovació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)
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L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), creada l’any
2008, presta servei amb la col·laboració de la Unió de Consumidors de
Catalunya (UCC)

Durant 2010 l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor va aten-
dre 542 consultes tant de caràcter
informatiu com de tramitació de recla-
macions. Els aspectes relacionats amb
els subministraments a la llar (aigua,
electricitat, gas, telefonia...) són els
que han centrat bona part de les con-
sultes, concretament un 56%. 

La resta de matèries objecte
d’assessorament feien referència, en
termes generals, a les assegurances; a
la venda i reparació d’automòbils; a la
compra i lloguer de l’habitatge; als

serveis turístics i professionals; a la
venda, postvenda i reparació
d’electrodomèstics, etc.

De les dades sobre el servei de l’OMIC
de 2010, destaca el fet que un 12% de
les visites plantejaven dubtes sobre
temes aliens al consum. En aquest
cas, es tractava  d’incidències relacio-
nades amb les comunitats de veïns.

A més del servei de d’assessorament,
l’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor organitza activitats al
llarg de l’any per promoure les presta-
cions del servei.

En el marc de la commemoració del
Dia Mundial dels Drets dels
Consumidors, l’OMIC té previst cele-
brar una xerrada sobre el consum res-
ponsable en temps dificils.

Per accedir al servei de l’OMIC, cal
demanar cita prèvia trucant de dilluns
a divendres de 9 a 14 h, a l'Àrea de

Serveis Personals de l'Ajuntament al
93 572 11 70. Les consultes s’atenen
al Centre Juvenil Satèl·lit el primer i
tercer dijous de mes, de 16 a 19 h, i a
l’Ajuntament el segon i quart dijous de
mes, de 10 a 13 h.

Montornès es va adherir al març de
2009 al Pacte Europeu d’Alcaldes i
Alcaldesses per la lluita contra el canvi
climàtic. Amb la signatura del pacte, el
municipi es va comprometre a elabo-
rar un pla per reduir significativament
les seves emissions dels gasos que
causen l’efecte hivernacle d’ara fins a
l’any 2020.

El PAES inclou una diagnosi que ha
anat a càrrec de la Diputació de
Barcelona sobre la situació ambiental i

energètica a Montornès i sobre la ges-
tió energètica que es duu a terme en
l’àmbit municipal.

En la redacció del pla també es van
tenir en compte les aportacions tècni-
ques i ciutadanes a partir d’un procés
de consulta que es va obrir al setem-
bre de 2010. El pla inclou 65 accions
per a l’estalvi energètic, per a la pro-
moció de l’eficiència energètica i per a
l’increment de les energies renovables
al municipi.



MARÇ - 2011

Cloenda dels tallers de
memòria per a la gent gran

L’Ajuntament convoca ajuts econòmics 
per al menjador escolar

12
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Els ajuts, que es tramitaran mitjançant el Departament de
Serveis Socials, van adreçats a aquells sol·licitants que
hagin esgotat les possibilitats d'obtenir un ajut d'altres
administracions, de la família o que no puguin fer front al
pagament del servei en quantitats parcials.

Altres requisits que s'han de reunir per optar als ajuts per al
menjador escolar són que els fills de les famílies destinatà-
ries estiguin empadronats a Montornès, que estiguin esco-
laritzats en qualsevol dels centres de primària del municipi
i que les famílies estiguin al corrent de pagaments anteriors
pel mateix concepte.

Les persones interessades han d’adreçar-se al Departament
de Serveis Socials de l’Ajuntament i demanar cita amb  els
educadors socials, encarregats de la gestió dels ajuts.

En el cas de les famílies que van presentar la sol·licitud en
la convocatòria del Consell Comarcal del Vallès Oriental,
feta al mes de juny de 2010, es tindrà en compte la petició
i la seva respectiva baremació. Només en els casos de nou-
vinguts, situacions sobrevingudes o canvis de situació,
caldrà presentar una nova instància i valorar la documenta-
ció aportada.

Fins al 15 d’abril romandrà obert el termini de presentació de les sol·licituds per optar a un ajut
econòmic municipal per al menjador escolar del segon semestre del curs 2010 – 2011

Tot a punt per a la Mitja

Aquest mes de març s’ha fet la cloenda dels tallers de
memòria que s’han dut a terme en els darrers mesos als
Casals de la Gent Gran de Montornès. En total hi han parti-
cipat 43 persones, 26 a Montornès Centre i 17 a Montornès
Nord.

L’objectiu dels tallers és facilitar un seguit de tècniques i
exercicis que ajudin a mantenir i millorar la memòria. Els
participants treballen en equip l’actitud mental que s’ha
d’adoptar perquè s’activin els mecanismes de la memòria.

El departament de Serveis Socials ha dut a terme més d’una
trentena d’edicions del projecte des de la posada en marxa
l’any 2000. En aquesta darrera edició s’han impartit tallers
del primer nivell.

Més de 4.300 persones han formalitzat la inscripció per
participar a la XVIII edició de la Mitja Montornès-
Montmeló-Vilanova-La Roca, a la 6a cursa dels 5 Km i a la
mini marató. 

El Club Esportiu Montornès treballa des de fa mesos amb
les administracions, entitats i empreses col·laboradores en
la preparació d’aquest esdeveniment que es va presentar
públicament el dia 15 a la sala auditori de la Parròquia de
Sant Sadurní.

A més de les proves dels dies  26 i 27 de març,
l’organització ha dut a terme activitats complementàries
durant el mes de març relacionades amb la salut i l’esport.
Per al mateix cap de setmana de la cursa també s’han pro-
gramat diverses activitats de caire cultural i de respecte al
medi ambient. 

1R CONCURS
FOTOGRÀFIC
MITJA MONTORNÈS 

MONTMELÓ
VILANOVA 
LA ROCA

www.mitjamontornes.com

Participants al taller de memòria del Casal de la Gent Gran Nord



L’Ajuntament enlles-
teix la publicació del
Recull onomàstic de
Montornès del Vallès. 

El treball, elaborat per
Enric Garcia-Pey, va
ser accèssit de la Beca Montornès de recerca històrica
2010. Es tracta d’un llibre de consulta amb més de 1.300
entrades ordenades alfabèticament amb les denominacions
antigues i modernes que s’han fet servir al municipi per
identificar les cases, els llocs i les persones. La informació
es complementa amb 120 fotografies i un plànol topo-
nomàstic del terme. El pròleg és de l’escriptor Ignasi Riera. 

S’afegeix així un nou títol a la col·lecció dels treballs pre-
miats per la Beca Montornès de recerca històrica i s’amplia
l’inventari general d’onomàstica del Vallès Oriental. El
Consistori editarà 1.000 exemplars del volum que veurà la
llum per Sant Jordi i es podrà sol·licitar a l’Arxiu Municipal
i a la Biblioteca.

MARÇ - 2011

Nova incorporació a la
col·lecció
dels llibres
de la Beca
Montornès
de recerca
històrica 

Sant Jordi 2011

Els dilluns. L’hora del conte. A les 18 h, a la Biblioteca 
Del 18 al 31 de març a l’Stoping i de l’1 al 14 d’abril al Centre
Juvenil Satèl·lit. Cicle Viatges i Viatgers. Exposició
Catalunya 14 x 8000. Les primeres ascensions catalanes als
cims més alts del món. 
25 de març. Cicle Viatges i viatgers: Què són els camps de
solidaritat? a càrrec de SETEM. A les 20 h, a l’Stoping.
26 de març.
- Visita guiada a la font de Santa Caterina. Trobada a
les 10 h, a l’aparcament de l’av. d’Ernest Lluch 
- Fem dissabte! Jornada de neteja dels espais fluvials de
Montornès. Trobada, a les 10 h, al Casal de Cultura
- De 12 a 14 h Visita guiada al refugi antiaeri de Ca
l’Arnau. Inscripció prèvia a l’Ajuntament de Montornès
(935721170 o apartat “contactar” www.montornès.cat)
Del 28 de març al 13 d'abril. Cicle Viatges i viatgers. Taller
Anglès per a viatgers (Cal inscripció prèvia)  Dl. i dc. de
18.30 a 20.30h al Centre Juvenil Satèl·lit
Dia 1 d'abril. Cicle Viatges i Viatgers. 1 mes per Vietnam i
Cambotja David González i Irene Latorre. A les 20 h a l’Stoping 
5 d'abril.
- Cicle Viatges i Viatgers. Xerrada: Vull treballar a
l'estranger! a càrrec de l’Oficina Jove del Vallès Oriental.
(Cal inscripció prèvia) A les 19 h al Centre Juvenil Satèl·lit
- Lliurament del xec solidari a la Fundació Asil Hospital de
Granollers i Creu Roja Granollers, i lliurament premis locals
de la Mitja. A les 19 h, a l’Hotel Augusta
Del 26 al 28 d’abril. Exposició del I Concurs fotogràfic
Mitja Montornès. El 28 d’abril, a les 19 h, lliurament de pre-
mis, a la Sala Riu Mongent del Casal de Cultura 

altres propostes www.montornes.cat
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Brasería La
Teja de
Bronce

Masía Can
Sala

Nomar
Casablanca
Restaurant

Luceron

La Regidoria de Cultura i Festes, juntament amb les entitats
del municipi, ha preparat la programació de Sant Jordi.

Enguany a causa de la Setmana Santa, s’ha previst que les
parades de roses i llibres dels establiments de Montornès
surtin dos dies al carrer, el dia 21 i el mateix dia 23. La ubi-
cació tornarà a ser la plaça de Pau Picasso.

La marató de contes s’avança aquest any i s’ha previst per
al dia 21 a les 18 h.  

El dissabte 23, al costat de les parades de llibres i roses,
també s’instal·laran parades de les entitats i comerços del
poble. Les activitats previstes per aquest dia són:
l’espectacle musical infantil “Anem al furgó ”a les 12.30 h;
la Festa del Drac que organitza la Colla de Drac i Diables de
Montornès a partir de les 12 h i una botifarrada popular al
migdia. A la tarda, a partir de les 16.30 h, hi haurà ballada
de sardanes amb la Cobla Canigó, i a les 18 h l’espectacle
teatral “L’agenda de Sant Jordi”.
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Les veïnes de Montornès, protagonistes 
del Dia Internacional de la Dona

Emplaçament nou per a l’Arxiu Municipal

El projecte d’adequació del local destinat a l’Arxiu Històric
ha estat en exposició pública fins la segona quinzena del
mes de març.

El local que acollirà l’equipament, ubicat als baixos de
l’edifici de 35 habitatges amb protecció oficial del carrer de
la Pau, és de titularitat municipal gràcies al conveni de
col·laboració que van signar, al mes de desembre de 2005,
l’Ajuntament i la cooperativa d’habitatges Llar Unió
Catalònia SCCL per a la promoció d’habitatges protegits al
municipi.

L’actuació de condicionament del local preveu la comparti-
mentació en diversos àmbits de l’espai que té una superfí-
cie de 167,60 m2. Aquest nou centre cultural disposarà
d’una sala de consulta amb biblioteca auxiliar, un dipòsit
d’arxivament, una sala de tractament de la documentació i
un despatx amb sala de reunions.

Les obres, a càrrec de la cooperativa Llar Unió Catalònia,
tenen un pressupost e 66.446,31 euros.

Les futures dependències de l’Arxiu Municipal estan situades al número 10 del carrer de la Pau

Els actes centrals de commemo-
ració del Dia Internacional de la
Dona Treballadora a Montornès
van tenir com a eix vertebrador la
relació veïnal de les dones del
municipi

Durant aquest mes de març
Montornès ha acollit diversos actes
amb motiu de la commemoració, el
dia 8, del Dia Internacional de la Dona
Treballadora, organitzats per la regi-
doria de Benestar Social i el Punt
Jove, amb el suport de la Diputació de
Barcelona.

L’exposició Veïnes ciutadanes de
l’Institut Català de les Dones, visitable
fins al 28 de març a l’Ajuntament, per-
met conèixer una dotzena de perfils
representatius del rol femení en el
món veïnal i associatiu del tram final
del segle XX.

L’acte central de la commemoració va
aplegar més d’un centenar de perso-
nes a l’Ajuntament, el mateix 8 de
març, per escoltar les vivències de
quatre veïnes del municipi, tres de les
quals arribades durant els darrers
anys de diferents punts de la geogra-
fia espanyola i de l’estranger.

La programació també ha inclòs la
projecció del curtmetratge Un mundo
de juguete de la jove directora mon-
tornesenca Ana Puit, un cinefòrum i
una representació teatral.

D’esquerra a dreta, Quima Bolart, Rosalia Medina, Fatiha el Mouali i Bella Inés Mestre, ponents de
l’acte central del  Dia Internacional de la Dona

Representació de l’espectacle “Ningú més que l’altre” a l’auditori de la parròquia de Sant Sadurní



Durant els primers dies del mes d’abril es duran a terme a
Montornès dues propostes multitudinàries.

El proper 2 d’abril, a les 11 del matí, la plaça del Poble aco-
llirà un flashmob organitzat per l’Assemblea Comarcal de la
Creu Roja, amb motiu del Dia Internacional d’aquesta enti-
tat d’iniciativa social.

Tothom qui vulgui està convidat a participar en aquest acte
festiu, que inclou l’enregistrament d’una petita coreografia,
i que compta amb el suport de les entitats locals i de l’Ajun-
tament. A més de Montornès, altres municipis de la comar-
ca duran a terme accions similars en dates diverses. Totes
les imatges dels flashmob s’incorporaran en el muntatge
final que es gravarà a l’edifici de la Creu Roja de Granollers.

El vídeo resultant s’estrenarà el 7 de maig al GRA de
Granollers coincidint amb la celebració del dia mundial de
la Creu Roja.

Un lipdub multitudinari
D’altra banda, la Regidoria de Cultura i Festes prepara
l’enregistrament d’un lipdub. Es tracta d’un playback multi-
tudinari que proposa un recorregut per diversos carrers del
municipi. D’acord amb el previst, començarà a l’església de
Sant Sadurní i acabarà a la plaça de Joan Miró.

La iniciativa està oberta a la participació de tothom i comp-
tarà amb la col·laboració de les entitats del municipi que
duran a terme coreografies específiques a diversos punts
de Montornès. La previsió és que el libdub s’enregistri en
dues sessions durant el mes d’abril. 

La Denisse té 14 anys,
estudia 3r d’ESO a
l’Institut Vinyes Velles i
3r de Grau professional
de piano al Conservatori
de Música de Granollers. 

Quan tenia 5 anys la seva
mare la va apuntar a
l’Escola Municipal de
Música, “per tenir-me
distreta”, diu, i com que
li va agradar, no ho va
deixar. Als 12 anys va
entrar al Conservatori de
Granollers amb una qua-
lificació de 8.6, la quarta
millor nota d’una cin-
quantena d’aspirants. 

La Denisse és llesta, per-
sistent i treballadora.
Practica cada dia 40
minuts a casa i va a clas-
ses els dilluns i els dime-
cres al Conservatori, sense descuidar els estudis de
secundària on treu excel·lents. Vol fer el batxillerat
científic malgrat que no té clar què estudiarà en el futur,
potser biologia?. El que si sap és que no vol deixar la
música “vull continuar al Conservatori, seguir els estu-
dis de música i ser professora de piano”, diu convençu-

da, i afegeix que “no
hagués imaginat mai que
m’agradaria tant. Quan
veia algú tocar a la televi-
sió em semblava impos-
sible i ara em veig i
m’adono que amb el
temps i la pràctica es van
fent les coses. No ho vull
deixar. Qui no segueix és
perquè no estima la
música“. És una noia
tranquil·la i un pèl tímida
(ens ha costat que somri-
gués a la càmera).

Tot i això, ha tocat força
en públic i ha participat
en concursos. L’any pas-
sat va quedar cinquena
en el Concurs de Joves
Intèrprets de piano de
Catalunya. A Montornès
l’hem sentida dins el cicle
Nous Intèrprets.

Li preguntem què li agrada interpretar …”de tot, sóc
molt toqueteona”, diu rient, i acaba triant Mozart. Li
agrada l’esport, “Hauria fet atletisme, però no ho puc
fer tot, així m’he dedicat només a una cosa”. 
Bona tria.
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EL RETRAT Denisse Burriel Guerrero

Montornès organitza un flashmob i un lipdub

PARTICIPA
EN EL NOSTRE!

11 H
Plaça

DEL POBLE

El dissabte 2 d’abril, es durà a terme un flasmob a la plaça del Poble en col·laboració amb la Creu Roja, i
durant l’abril s’enregistrarà un lipdubmultitudinari pels carrers del municipi

Tots els participants rebran un petit obsequi

Més info
al Casal de Cultura

i al Facebook (cerqueu lipdub Montornès)




