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La creació de la figura del regidor de
barri és una de les innovacions del car-
tipàs municipal. N’hi haurà un per a
cada barri i, entre els seus objectius, hi
ha els de fomentar l'associacionisme i
apropar l'Ajuntament i les gestions
administratives als col·lectius veïnals.

Regidor de barri

En aquest mandat les convocatòries es faran el primer dijous hàbil de cada mes, a les 19.30 h,
una hora abans del que es feia fins ara.

Canvi en l’horari del ple ordinari

El cartipàs municipal ha incorporat com a novetats la
creació de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat i la
separació de Cultura i Festes en dues regidories dife-
rents. La Regidoria de Cultura es complementa amb
Patrimoni Històric i la Regidoria de Medi Ambient
amb Sostenibilitat. Es crea una regidoria específica
per a l’Habitatge.

Novetats en les regidories

FestaMajor 2011 del 15 al 19 de setembre

Més informació, pàg. 5
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José A. Montero Domínguez
- Alcalde
Amb competències en matèria d’educació i d’urbanisme
Dedicació exclusiva. Retribució: 42.669,83 euros (bruts anuals)
Visites concertades des de la Secretaria de l’Alcaldia
Tel. 93 572 11 70 Ext. 4

Pascual López Congost
- 1r tinent d’alcalde.

- Regidor delegat de l’Àrea d’Administració i Economia
- Regidor d’Hisenda i Planificació Pressupostària; regidor de Promoció Econòmica

- Regidor dels barri de Can Bosquerons i del Telègraf-Casablanca
Dedicació parcial del 45% de la jornada. Retribució: 16.897,25 euros (bruts anuals)

Visites concertades des del Dept. d’Intervenció. Tel 93 572 11 70 Ext. 5
Dies de visita: Tardes a concretar

Juan José Fernández Martín
- 2n tinent d’alcalde. Regidor delegat de l’Àrea de Serveis Personals
- Regidor d’Organització i Recursos Humans; regidor d’Esports; regidor de Serveis
Municipals i Atenció als barris.
- Regidor del barri de Montornès Nord
Dedicació parcial del 60% de la jornada. Retribució: 22.529,67 euros (bruts anuals)
Visites concertades des de la Secretaria
de l’Alcaldia. Tel. 93 572 11 70 Ext. 4

José Luís Campos Moreno
- 3r tinent d’alcalde.

- Regidor delegat de l’Àrea del Territori.
- Regidor de Seguretat Ciutadana i

Protecció Civil; regidor de Cooperació
Internacional; regidor d’Obres i Projectes

- Regidor dels barris de Can Coll - Manso Coll i de Vinyes Velles - Manso Calders
Dedicació parcial del 50% de la jornada. Retribució: 18.774,73 euros (bruts anuals)

Visites concertades des de l’Àrea del Territori. Tel. 93 572 11 70 Ext. 1
Per a seguretat ciutadana, visites concertades des de la Policia Local. Tel. 93 572 11 70

Maria José Figuera Martínez
- 4a tinent d’alcalde
- Regidora de Salut Pública i Consum; regidora de Benestar Social i Gent Gran.
- Regidora del barri Castell - Can Comas Nou
Dedicació parcial del 40% de la jornada. Retribució: 15.019,78 euros (bruts anuals)
Visites concertades des del Dept. de Serveis Socials. Tel 93 572 11 70 Ext. 3
Dies de visita: de dilluns a dijous a
les tardes i dimarts de 9.30 a 10.45 h

Maria Rosa Viñallonga Antich
- 5a tinent d’alcalde

- Regidora de Cultura i Patrimoni
Històric; regidora de Medi Ambient i

Sostenibilitat
- Regidora del barri de Ca l’Espasell - Casc Antic

Dedicació parcial del 36% de la jornada. Retribució: 13.517,80 euros (bruts anuals)
Visites concertades des del Dept. de Medi Ambient. Tel. 93 572 11 70 Ext. 1

Dies de visita: dilluns de 9 a 11 h
Per a Cultura, visites concertades des del Casal de Cultura. Tel. 93 572 17 19

Dies de visita: dimecres de 16 a 17.30 h

Nou govern local: regidories i àrees del mandat 2011 - 2015



Arribar a l’alcaldia de Montornès és un honor i una satisfac-
ció que assumeixo amb molta il·lusió i molt de respecte,
sent conscient de l’enorme responsabilitat que representa.

Ho faig amb la tranquil·litat de comptar amb un magnífic
equip d’homes i dones compromesos amb el projecte que
representem i amb el poble. Estic convençut que faran una
tasca excel·lent. Vull destacar el seu esforç i el seu sacrifici
per comprometre’s en aquest nou govern.

Vull reconèixer també la vàlua i la dedicació dels regidors i
regidores de la resta de grups, als qui també tinc la voluntat
de representar, des de la humilitat i la consideració.

Davant de les dificultats, Montornès ha demostrat sempre la
seva tenacitat i exigència. Ara ens cal, un cop més, anar tots
a l’una per fer front a l’atur, la precarietat, la pobresa i el risc
d’exclusió social. A l’Ajuntament li correspon liderar les
actuacions prioritàries per avançar plegats.

Això vol dir que hem de donar prioritat a generar llocs de
treball i atendre les famílies amb dificultats; que hem de
defensar i impulsar els serveis públics i les politiques públi-
ques; que hem de fer front a les retallades, sobretot en
l’educació, la salut i l’atenció a la dependència, i que hem de
millorar els equipaments municipals.

Això vol dir que hem de millorar l’accés a l’habitatge, els
serveis a l’espai públic, l’aparcament, la urbanització dels

barris, la mobilitat i l’accessibilitat, i hem de millorar els
espais naturals.

Això vol dir que hem de reduir els nostres sous, les despe-
ses no imprescindibles, millorar la gestió per estalviar, orga-
nitzar molt millor l’Ajuntament i l’atenció al ciutadà.

Però volem, necessitem, fer tot això amb vosaltres. És amb
l’esforç compartit que millorarem el poble, l’Ajuntament no
pot fer-ho sol. Vosaltres també teniu a les mans les solu-
cions a aquests problemes.

Serem pacients, però mai ens donarem per satisfets. No
mentre persisteixin els problemes dels veïns. No mentre hi
hagi dificultats. Un ajuntament no pot donar l’esquena a les
preocupacions i a les demandes dels ciutadans.

Jo sóc de l’opinió que un poble es defineix per la forma en
què atén els qui més ho necessiten. Jo vull aconseguir, amb
vosaltres, que aviat estiguem orgullosos d’estar fent tots
plegats el poble que mereixem.

Em comprometo, en aquests quatre anys, a no defallir, a no
deixar de treballar, d’escoltar, de proposar, de dialogar,
d’actuar i de lluitar.

Aquí em teniu, aquí ens teniu, a la vostra disposició, al vos-
tre servei, al vostre costat.
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José A. Montero 
Alcalde

Miguel Angel Bueno Aranda
- Regidor de Mitjans de Comunicació; regidor de Relacions Ciutadanes, Participació i
Festes
- Regidor del barri de Montornès Centre
Dedicació parcial del 36% de la jornada. Retribució: 13.517,80 euros (bruts anuals)
Visites concertades des de l’Àrea de
Serveis Personals. Tel. 93 572 11 70 i
al correu buenoama@montornes.cat
Dies de visita: dijous al matí

Jordi Delgado Mengual
- Regidor de Noves Tecnologies; regidor

de Joventut; regidor d’habitatge 
- Regidor del barri de la Bòbila

Dedicació parcial del 36% de la jornada. Retribució: 13.517,80 euros (bruts anuals)
Visites concertades des del Centre Juvenil Satèl·lit. Tel. 93 572 39 39 i

al correu delgadomj@montornes.cat
Dies de visita: dimecres al migdia i tardes a concretar

Maria Teresa Jiménez Fernández
- Regidora de Polítiques d’Igualtat
- Regidora dels barris de Can Parera, de l’Ametller i de can Xec
Dedicació parcial del 30% de la jornada. Retribució: 11.264,84 euros (bruts anuals)
Visites concertades des del Dept. de Promoció Econòmica. Tel. 93 572 11 70
Dies de visita: dimecres d’11 a 13 h i tardes a concretar

Un nou govern local



Finalmente el pueblo ha votado y ha decidido por mayoría absoluta que en los próximos 4 años gobier-
ne en Montornès, como ellos mismos se denominan, los comunistas (sus cantos en la noche electoral
así lo decían). Tienen todo el derecho de sentirse triunfadores aunque las mayorías hay que adminis-
trarlas bien, con diálogo, con humildad, si no es así se vuelven en contra de uno mismo.

Agradecemos una vez más el apoyo de los votantes del PP porque gracias a ellos hemos conseguido los mejores resul-
tados de toda su historia en unas municipales. 

En el último pleno hemos aprobado, conjuntamente con el actual gobierno, la bajada de los sueldos de los cargos electos
un 20%. Dicho ahorro se tendría que invertir en becas de comedor y en el pago de libros de texto. Las grandes priorida-
des son salir de la crisis económica, la creación de empleo y fomentar la ocupación (sobretodo de los jóvenes y de los
mayores de 45 años). Por eso hemos propuesto al nuevo gobierno un pacto de ciudad con todos los agentes sociales
implicados: empresarios, sindicatos y partidos, con el objetivo de buscar las fórmulas necesarias para conseguir activar
la economía y atajar la sangría del paro que esta afectando a familias enteras.
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Espai reservat per al grup municipal de Convergència i Unió

Iniciem aquesta nova etapa organitzant el govern i posant en marxa tots els òrgans de l’Ajuntament,
sent també coherents amb les propostes que defensàvem des de l’oposició. 

Primer hem reduït un 20% la despesa en sous del govern i hem suprimit els tres càrrecs de confiança
que hi havia fins ara. L’estalvi serà d’uns 221.000 euros anuals, és a dir, del 50% respecte a l’anterior

mandat. En quatre anys prop de 900.000 euros (150 milions de les antigues pessetes). Respecte a la resta de grups, hem
reduït també un 20% les assignacions individuals per assistència als òrgans municipals, però, a la vegada, hem millorat
els recursos dels grups municipals per facilitar la seva activitat política. Hem decidit també mantenir totes les competèn-
cies que per llei té el Ple i no delegar-ne bona part a la Junta de Govern Local com es feia fins ara. 

El ple és un òrgan de participació i d’intervenció dels grups molt important i ha de tenir contingut, perquè puguin decidir
i votar. A més, al Ple poden intervenir els veïns i veïnes. La nostra voluntat és facilitar al màxim la participació a través de
les entitats, col·lectius del poble i dels grups polítics. És una responsabilitat de tots obrir aquesta nova etapa de col·laboració
i compromís mutu, en què també normalitzem les discrepàncies i el debat d’idees i propostes amb el màxim respecte.

Comença una nova legislatura

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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Des d’aquestes línies, el grup municipal socialista vol agrair la participació dels ciutadans i ciu-
tadanes de Montornès en les passades eleccions municipals. Especialment volem donar les grà-
cies a les més de 1.700 persones que han tornat a dipositar la confiança en el Partit dels

Socialistes de Catalunya. Des d’aquí també us volem dir que vetllarem perquè el nostre municipi continuï millorant dia rere
dia.

Així mateix, volem felicitar el grup guanyador a les eleccions municipals, ICV-EUiA, encapçalat pel nou alcalde Sr. José A.
Montero. Els volem manifestar que en el nostre grup trobaran el suport necessari per tirar endavant els projectes impor-
tants per a Montornès, ja que el nostre interès sempre està al costat dels nostres veïns.

La situació actual de crisi econòmica necessita unes administracions locals que responguin davant les necessitats de la
ciutadania. En aquest sentit, posem a disposició del nou equip de govern l’experiència que hem adquirit en els darrers anys
al capdavant de l’Ajuntament de Montornès.

Una nova etapa

Montornés: “gobierno comunista”

Cristina Tarrés i Miguel Angel Alvarado
grupmunicipal.pp@montornes.cat



El document d’organització estableix la
periodicitat de les sessions del plenari,
la composició de les Comissions
Informatives i els nomenaments dels
representants de la Corporació en els
òrgans col·legiats que són de com-
petència del plenari. També fixa les
dedicacions exclusives i parcials, les
retribucions i les indemnitzacions als
regidors, i les assignacions als grups
polítics municipals.

Periodicitat dels plens ordinaris

El Ple Municipal celebrarà les sessions
ordinàries el primer dijous hàbil de
cada mes, a les 19.30 h, una hora
abans del que es feia fins ara.

En aquest mandat 2011 – 2015, el Ple
no ha delegat competències a altres
òrgans municipals, tret de les relacio-
nades amb els actes d’execució i ges-
tió de contractes i concessions (apro-
vació de certificacions, modificació de
contractes i de projectes...) que han

estat delegades, de forma expressa, a
la Junta de Govern Local.

Comissions Informatives

A l’Ajuntament de Montornès hi ha
quatre comissions informatives que
són la de l’Àrea de Presidència, la de
l’Àrea del Territori, la de l’Àrea
d’Administració i Economia i la comis-
sió informativa de l’Àrea de Serveis
Personals.

La composició d’aquestes comissions
és proporcional a la representativitat
dels grups polítics.

En aquest mandat, les comissions
informatives tindran un total de 8
membres inclòs el president i les for-
maran 4 regidors del grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds Es-
querra Unida i Alternativa, 2 regidors
del grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, 1 regidor del
grup municipal del Partit Popular i 1
regidor del grup municipal de Conver-
gència i Unió.

Retribucions de l’equip de govern
El total de les retribucions als regidors
en el govern disminueix un 20%. 

Incorporació de la figura del regi-
dor de barri
N’hi haurà un per cada barri i, entre els
seus objectius, hi ha fomentar
l'associacionisme en el municipi i en
els barris; apropar l'Ajuntament i les
gestions administratives als col·lectius
veïnals, i promoure la participació de
les entitats en els organismes de parti-
cipació del consistori.
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Organització municipal per al mandat 2011 – 2015

Daniel Cortés, Agustí García, Marta Bailón, Míriam Rubio i Eva Díaz (Grup municipal PSC)

Miguel A. Alvarado i Cristina Tarrés (Grup municipal PP)

Josep M. Lecina (Grup municipal CiU)

El Ple Municipal va aprovar a la sessió extraor-
dinària del 7 de juliol de 2011 l’organització
municipal per al mandat 2011 – 2015.

En la mateixa sessió es va donar coneixement del
decret de l’Alcaldia que determina el cartipàs
municipal, dictat el dia 17 de juny.

Assignacions als grups municipals
Els regidors percebran indemnitzacions per la seva
assistència a les sessions dels òrgans col·legiats dels
quals formen part, tret dels regidors que exerceixen el
càrrec amb dedicació exclusiva o parcial. El document
d’organització municipal fixa 80 euros bruts per la con-
currència a cadascuna de les sessions dels plens muni-
cipals, de les comissions informatives, de la comissió
especial de comptes, de la Junta de Govern Local i de la
Junta de Portaveus.

Les assignacions per grup municipal seran de 500
euros (bruts mensuals) i de 200 euros (bruts mensuals)
per regidor. 
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Del 15 al 19 de setembre es desenvoluparan els
actes previstos per a la festa gran de Montornès. El
toc d’inici es farà divendres 16, a les 18.30 h, a la
plaça de la Font, a partir d’aquí es desplegarà un
seguit d’activitats culturals, lúdiques, musicals,
esportives i infantils. El castell de focs posarà la fi,
dilluns 19, a les 22.30 h, a la festa major d’enguany.

Festa Major                     

Els primers actes programats de Festa Major se celebraran
dijous 15, a les 20 h al Casal de Cultura. Es tracta dels
actes de lliurament de premis i les inauguracions de les
exposicions, d’una banda, dels treballs participants al con-
curs de la Samarreta Viatgera, i d’altra, de les obres pre-
sentades al concurs de pintura ràpida. 

Del divendres 16, destaca, a més de les propostes més tra-
dicionals com ara la cercavila, el pregó, l’espectacle piro-
musical i la Rockmeria, l’actuació de diverses bandes
locals, a l’aparcament de la Zona Esportiva Municipal a
partir de la mitjanit.

Cap de setmana de Festa Major

La nit golfa d’Hotel Cochambre i el concert amb la Karaoke
Band són dues de les cites de cap de setmana a tenir en
compte. Hotel Cochambre actuarà la matinada de dissabte
a diumenge, a l’aparcament de la Zona Esportiva
Municipal, i la Karaoke Band, amb un espectacle que con-
vida a participar i a compartir l’escenari amb els músics, ho
farà diumenge 18, a les 22 h, al Teatre Municipal.

Dissabte 17, a partir de les 11 h, al camp de futbol proper
a la seu del Centre Cultural Andaluz, hi haurà una exhibició
de karts. Dues hores després, en el mateix camp de futbol,
s’ha organitzat una botifarrada popular.
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A les 12 h, a la plaça de Pau Picasso, se celebrarà la II
Olimpíada entre les penyes dels Bartomeus i dels Pere
Antons.

A les 12.30 h, el carrer del Molí acull la festa de l’escuma, i
el carrer Major a les 13 h, el vermut al carrer.

A la tarda, a partir de les 17 h, trobada de grallers, a la plaça
de Pau Picasso, i a les 18 h, trobada de puntaires, al carrer
Major. També a les 18 h, jocs infantils, a la plaça de Pau
Picasso.

El correfoc infantil es farà a les 20 h. El punt de trobada
serà l’Ajuntament, el mateix que per al correfoc de les 22 h.

La nit jove i el ball de nit tanquen la programació de dis-
sabte.

A les 9.30 h s’iniciaran les activitats previstes per al diu-
menge 18. Obrirà la trobada de gegants, a la plaça de Pau
Picasso. A les 13 h, se celebrarà la tradicional Dansa de la
batalla de Montornès a la plaça de Joan Miró.

Les propostes de la tarda són una demostració de dansa i
música, a les 18 h a la plaça de Pau Picasso, i a les 19 h,
una gimcana popular i el concert de l’orquestra Maravella,
al Pavelló Municipal d’Esports. La Maravella amenitzarà el
ball de nit a partir de les 23 h.

Cloenda de la festa

Els esports seran els protagonistes del dilluns 19, festa
local a Montornès, juntament amb el castell de focs de fi de
festa que es farà a la nit, a les 22.30 h, al terreny situat al
costat del Centre d’Atenció Primària (CAP).
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