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7 Pla Local de Joventut 
2020-24 

Treballant cada dia 
per un poble segur

La 3a Fira de l’Economia Social 
i Solidària, en format virtual.  

.

La cruïlla del carrer Major i 
la rambla de Sant Sadurní 
més accessible i segura. 

Montornès diu NO a les 
violències masclistes. 
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Novembre Desembre

Farmàcia Balcells
C. del Riu Mogent, 7
Telèfon 93 568 09 14

Farmàcia Fontcuberta
Av. de l’Onze de Setembre, 7
Telèfon 93 568 17 48

Farmàcia Valledepaz
C. Major, 55
Telèfon 93 568 83 30

Farmàcia Moreno
Av. de l’Onze de Setembre, 38
Telèfon 93 544 41 80

Farmàcia Sempere
C. de Federico G. Lorca, 3-4
Telèfon 93 568 08 99

Farmàcia Pardos
C. de Palau d’Ametlla, 17
Telèfon 93 572 08 14
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Millorem la seguretat ciutadana i la convivència
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L’Ajuntament ha actualitzat la guia 
d’establiments locals que ofereixen 
menjar per emportar o per lliurar a 
domicili. L’objectiu és contribuir a la 
recuperació del sector restaurador del 
poble, i donar a conèixer  al veïnat l’ofer-
ta gastronòmica. Els establiments que 
no apareixen a la guia i s’hi vulguin afegir 
han d’enviar un  correu a dinamitzacio_
comercial@montornes.cat o bé trucar al 
93 566 70 04.|

 —————————————

La 3a FESS de Montornès ha 
inclòs xerrades i tallers sobre 
cooperativisme, comerç i empre-
nedoria social. Les sessions estan 
disponibles al canal de YouTube de 
l’Ajuntament. 

La FESS de Montornès, amb les habi-
tuals activitats a l’aire lliure i paradetes, 
s’ha hagut de reinventar per seguir 
promovent els seus valors i principis, 
malgrat la pandèmia de la Covid-19. 
L’Ajuntament i l’Ateneu Cooperatiu del 

Vallès Oriental han organitzat l’esdeve-
niment íntegrament de manera virtual. 

escolars Ecomogent i Cinqueing, creades 
a partir del projecte CuEmE i formades 

les escoles Mogent i Palau d’Ametlla. 
També ha valorat la xarxa de volunta-
riat #CuidemnosMontornès com una 

visibilitat al projecte Dones amb Talent 
que promou l’emprenedoria social, així 
com a la cooperativa jove Gastrobar.|

Presentació dels projectes cooperatius a les escoles

El Ple municipal ha aprovat una moció 
per a l’impuls d’un Pla de xoc que doni 
suport a l’hostaleria, la restauració, l’es-
tètica, la formació i la cultura afectats per 
les mesures de contenció de la Covid-19. 

-
cions en taxes i impostos municipals als 
titulars amb reducció d’ingressos.|



     NovembreMontornès4 2020Notícies

Taxes i impostos a favor de la 
sostenibilitat  i el medi ambient

 ————

IMPOST SOBRE ELS BÈNS IMMOBLES (IBI) 

 
L’IBI industrial es manté.

- Famílies nombroses entre el 50 i 70% 
en la quota íntegra de l’impost, i 

durant un període de tres anys, els béns immobles des-
tinats a habitatge, en els quals s’hagi instal·lat sistemes 

del sol.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS 
I OBRES (ICIO)  

al 95% en les obres de nova cons-
trucció o de rehabilitació que facin servir tècniques 

reducció de la demanda energètica.

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA  
a un 75% depenent de les caracterís-

tiques que tinguin en el us de consumibles.
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O 
ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT 
A LA VIA PÚBLICA  
Els preus inclosos 
adaptar-los al nou servei, adjudicat el mes de juliol de 
2020.

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

preu de compra i de venda.

TAXA PER LA GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I 
COMERCIALS 

un increment de 14 € per als pisos i 
de 34 € per a les cases a causa de l’increment de cost del 
servei del Consorci per a la gestió de residus del Vallès 
Oriental. 

per a les persones afectades 
per ERTOS i per a autònoms i comerços que hagin tingut 
una reducció d’ingressos del 50% a causa de les restric-
cions provocades per la pandèmia.
Es mantenen les 
i amb ingressos per sota del SMI per unitat familiar, per a 
pensionistes i per a contribuents amb ingressos que no 
superin el SMI per unitat familiar.
Es manté la -
lleria de 5 a 10 vegades durant l’any.
La sol·licitud s’ha de presentar el mes de gener de l’any 

TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM  
Nova ordenança per cobrir els costos de manteniment i 
millora del clavegueram. 

9 i 12 € anuals per domicili i s’espe-
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Durant les darreres setmanes 
s’han dut a terme els treballs de 
remodelació de l’encreuament 
entre el carrer Major i la rambla 
de Sant Sadurní que facilita la con-
nexió a peu entre la plaça de Pau 
Picasso i el centre del poble. 

L’actuació ha reconvertit l’encreua-
ment entre el carrer Major, un dels eixos 
comercials del municipi, i la rambla de 

Sant Sadurní en una cruïlla elevada que 

que hi passin, així com la seva seguretat. 
Els treballs també han inclòs la reubica-

millores en el sistema de recollida super-

L’empresa Excavacions i Obres 

les obres per un import de 27.816,93 
euros. |

 ———————————————————————————

El departament de Serveis Municipals 
de l’Ajuntament i l’empresa CLD van 
completar en pocs dies la reposició dels 
contenidors malmesos pels actes van-

i l’1 de novembre. 
La Policia Local va obrir una investi-

gació d’immediat i va reforçar el nombre 
de patrulles per poder atendre possibles 
nous incidents. També ha mantingut la 
pressió policial i els serveis preventius 
de seguretat ciutadana realitzats durant 

amb altres cossos de seguretat.

En total, es van haver de substituir 36 
contenidors corresponents a 12 illes de 
recollida selectiva. La reposició, que va 
comportar tasques de neteja dels espais 
afectats, es va fer de forma esglaonada i 

les molèsties al veïnat. En alguns casos, 
també ha calgut tasques de reparació 
de l’asfalt. El cost s’estima en 50.000 €.|

Pas elevat a la cruïlla del c. Major i la rbla. de Sant Sadurní
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L’associació Volumont ha engegat 

somriure per a tothom”, que enguany 

per reduir els riscos de la Covid-19. 
Amb la recaptació es compraran els 

obsequis que es lliuraran a famílies amb 

desembre, a diversos d’establiments.|

Una de les classes de l’Escola Mogent

La comissió representativa institucio-
nal del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) ha 
donat llum verda a les actuacions del pla 
per al curs 2020 - 2021. El pressupost 
previst se situa a l’entorn dels 210.000 e.

El PEE, amb conveni amb la 
Generalitat des de 2016, es manté com 
a una eina global per respondre a les 
necessitats educatives del poble en tots 

novetats com un projecte d’orientació 
-

tivitats extraescolars.|

Subvencions per a la Cooperació 
Internacional. Enguany es destinaran 
13.000 € a les entitats locals que pro-
moguin projectes de Cooperació.

Premis a l’excel·lència acadèmi-
ca. S’ha obert la convocatòria del curs 
2019-20 dels premis, que mantenen el 
vessant social.  Les sol·licituds es poden 

| 
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|

El Pla recull propostes dividides 
en els àmbits de l’emancipació 
i l’autonomia; la cohesió social i 
territorial; la participació i la dina-
mització; i la promoció de la salut. 
Jovent, professionals i tècnics així 
com  representants municipals 
han participat en el procés d’ela-
boració del projecte.

Les polítiques municipals adreçades 
als i a les joves compten amb una nova 
guia per als propers anys. A la sessió de 

l’octubre, el Ple Municipal va aprovar 
el Pla Local de Joventut de Montornès 
2020-24.

Es tracta d’una eina a mig termini 

del departament municipal de Joventut. 
Amb l’acabament del Pla 2015-19, que va 
sorgir a partir d’un extens procés partici-
patiu, els equips tècnics han actualitzat 
el document a partir d’enquestes, apor-
tacions professionals i dades de l’INE, 
l’IDESCAT i el Departament de Treball 
de la Generalitat, entre d’altres.

Igualtat i apoderament per al jovent
Seguint la línia del Pla Nacional de 

Joventut, el nou Pla local pretén rei-
vindicar el paper clau de les polítiques 
de joventut com a una oportunitat per 
lluitar contra les desigualtats i trans-
formar les condicions de vida de la 
ciutadania. 

A la vegada, ha de servir per poten-
ciar les capacitats dels i les joves i fer 
que siguin responsables i protagonis-
tes del seu projecte de vida personal i 
col·lectiu.|

Construir el futur amb i per al jovent
 ———————
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Trànsit i seguretat viària

accidents i altres

Policia assistencial

Altres

Estructura operativa 
POLICIAL

21 agents

Incorporacions 2019-2020
Incorporació 2021

7 Caporals

2020    2021

1 Sergent               1 Sots-inspectorg

�����������	
��	�����������������	�	�������
SI TENIU INDICIS, SOSPITES O INFORMACIÓ QUE PUGUI SER D'INTERÈS POLICIAL, CONTACTEU AMB LA POLICIA LOCAL

������������ policialocal@montornes.cat �����	�

�
�
Per a qualsevol emergència 
o servei policial urgent

PLA DE 
CONVIVÈNCIA I 

CIVISME
TAULA PER LA 
CONVIVÈNCIA

CONVIVÈNCIA
I CIVISME

Un instrument que recull l’estratè-

i el civisme a Montornès. L’objectiu 
principal és poder desenvolupar, de
manera sostinguda en el temps, actua-

la cooperació del teixit social.

Espai de trobada, reconegut i amb

de coordinar accions per assolir una
bona convivència al poble.

Inversions en EQUIPAMENTS
Radar de velocitat Drogotest

p

2021
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Actuacions per ÀMBITS

Les polítiques públiques de segu-
retat i convivència de Montornès 
s’adapten a la nova realitat i als 
nous models de veïnatge.

Les intervencions en l’ambit de 
la convivència són cada vegada 
més integrals i preventives i van 
més enllà de la gestió dels con-

una feina complexa que exigeix 
un treball transversal entre 
professionals de diverses àrees 
(mediació, salut, participació 
ciutadana, educació, etc.), la 
Policia Local i la ciutadania per 
facilitar la convivència cívica i 
promoure la cohesió social.

Treballant cada dia per un poble segur
 ————————————————————————————————————————

L’activitat de la Policia Local dels anys 2019 i 2020, marcat en gran part per la pandè-

Seguretat ciutadana

Policia administrativa

col·laboracions amb altres administracions, inspeccions 
policials, expedients per vehicles abandonats a la via 

Policia judicial

2019
20,17%
_____________

 2020 *
 29,39%

2019
21,51%
____________

 2020 *
 14,83%

2019 - 7,6%
        ___________

2020 *- 9,61%

2019 - 11,72%
        ___________

2020 * - 11,33%

2019
29%
_____________

 2020 *
 29,53%

2019 - 10%
        ___________

2020 * - 5,31%

Algunes dades dels serveis
2019 2020 

Policia administrativa 96 630

Atestats 590 742

Actuacions durant l’estiu 947 1.829

Policia administrativa 96 630

Intervencions amb animals 415 332

Intervencions amb menors 73 103

Font: Base de dades DRAG de la Policia Local

(*) Les dades de 2020 van de l’1 de gener al 31 d’octubre

POLICIA LOCAL
Total serveis

2019 8.870 2020 (a 31 d’octubre) 8.629
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Nicolau Guanyabens
Arxiver Municipal

-
lars i ha alterat el ritme de les nostres 
vides. Estem patint una situació —una 
pandèmia— que les darreres gene-
racions d’historiadors i historiadores 
només coneixien a partir de documents 
antics o testimonis orals. Sempre és 

-
pecte als fets passats a estudiar, però 
l’any 2020 ens ha apropat, de sobte, a la 

-

S’han fet estudis de l’epidèmia declara-
da al segle VI, en època de l’emperador de 

XIV, que va reduir la població d’Europa a 

1918 o, més recentment, del brot letal de 

Ara, en ple brot mortífer, podem 
calibrar millor les reaccions humanes 
dels nostres avantpassats desencade-

obligatoris, els aïllaments de comunitats 
en quarantena, les crides a la higiene 

o les fugides de les ciutats al camp. Els 
rumors i prejudicis, les informacions 
falses o censurades, els remeis curatius 
miraculosos, els bocs expiatoris...

La darrera gran epidèmia, l’anome-

morts entre 1918 i 1919. La premsa, pre-

Mundial, va amagar informació sobre 
la malaltia. Com que a l’Estat espanyol 
s’informava de la grip amb més trans-
parència perquè la neutralitat del país 

no posava en risc tants interessos, l’epi-
dèmia es va conèixer com a espanyola.

mitjana de defuncions entre 1900 i 1919 
era de 20 morts anuals, mentre que l’any 

-
servats al fons documental del Registre 
Civil, la majoria de les morts eren causa-
des per infeccions gripals, pneumònies o 

dels que habitaven el poble ara fa cent 
anys.|

L’epidèmia de fa cent anys  Arxiu Obert

setembre de 1918. AMMV. Fons del Jutjat de Pau – Registre Civil
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L’exalumna de l’Institut Vinyes Velles i
veïna de Montornès, Marina Viñallonga, 
s’ha endut la beca Bankia - Treballs 
de Recerca 2019-20 de la Fundació 

dels hospitals”. Ha estat la primera vega-
da que Oncovallès i Bankia mitjançant 
el programa bancari RED SOLIDARIA 
2019 atorguen una beca, dotada amb 
500 euros, al millor treball de recerca 

|

La vulnerabilitat de la situació

que afecten els espais i les activitats
culturals per contenir la propagació 
de la Covid-19 han obligat a suspen-
dre les activitats previstes per Sant
Sadurní, patró de Montornès.

Els continus canvis no permeten 
-

cials amb garanties, ni fer la difusió 
perquè arribin les propostes a tot el
veïnat amb prou temps i amb igual-
tat de condicions per accedir-hi.

Tot i així, entitats com l’Associació 
-

activitat en línia.
L’Ajuntament treballa per una 

oferta, especialment dedicada al

nadalenques i per la represa de
la programació estable de teatre

segura.|

Les mascaretes del #CuidemnosMontornès arriben a les escoles. Es van
repartir 1.642 mascaretes de tela, fetes per les cosidores de la xarxa de volun-

|

Fo
to

: O
nc

ov
al

lè
s

La regidora de Més per Montornès, 
-

de novembre. Egea va entrar al Consistori
després de les municipals de 2019, en 

la llista de la seva formació.|

Alumnat de l’Escola Palau d’Ametlla amb les mascaretes
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En el marc de la commemoració del 
25N, Dia Internacional per a l’elimina-
ció de la violència envers les dones, 
el Complex Esportiu i el departament 
municipal d’Igualtat han desenvolu-
pat una campanya a l’equipament per 

dones i la presència de les violències en 

La campanya s’ha il·lustrat amb plafons 

les dones a Montornès i al món.|

L’Studio Danza Maestre suma 14 
podis a la Dance Worldcup Spain. 
Les alumnes van participar en la com-
petició virtual amb 20 coreografies en 
diverses categories i modalitats. 
Es van endur  6 ors, 3 plates i 5 bron-
zes i van aconseguir la classificació 
per a la final.| 

Ajuts per a les entitats espor-
tives. 
73.400 € en subvencions a les enti-
tats esportives locals. A més dels 
criteris de tipus social i de promo-
ció de l’esport femení i de base, 
aquest any es tindran en compte 
en la concessió dels ajuts els equips 
formats íntegrament per persones 
amb diversitat funcional.

La 27a Mitja Marató, novament 
ajornada. L’organització va decidir 
posposar la competició, prevista pel 

evitar aglomeracions i desplaça-

Les persones inscrites poden 
mantenir els dorsals o sol·licitar la 
devolució íntegra dels mateixos.

Sebastián Pérez, del Club 
Petanca Sant Sadurní, campió 
d’Espanya en dupletes. L’actual 
president de l’entitat montorne-
senca, amb els seus companys 
Ángel Heras i Marcial Sánchez (CP 

al més alt del campionat estatal 
celebrat a l’octubre a Palma de 
Mallorca. A la prova van partici-
par un total de 64 jugadors d’arreu 
d’Espanya.| 
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-

-

-

-

-

-

responsables amb 
el Medi Ambient

Subida de impuestos 
para 2021

Basuras, una 

para el pequeño 
comercio

Irene!
Més per
Montornès
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-
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Subida de impuestos 
en plena pandemia

Respectem-nos
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