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Ordenances fiscals 2012

La campanya agafa el relleu de “Cap infant
sense joguina” i té l’objectiu d’aconseguir
que infants i joves de famílies amb alt risc
d’exclusió social puguin rebre un obsequi
aquest Nadal.

“Un somriure per a tothom”

Dels impostos i taxes de l’any vinent, destaca la congelació de l’IBI per a més del 75% dels contri-
buents i l’abaixada línial de 10 euros en la taxa per a la recollida d’escombraries.

Amb l’objectiu de donar facilitats en el pagament dels tributs, atesa l’actual conjuntura econòmica,
als ciutadans que tinguin domiciliats els rebuts se’ls fraccionarà el cobrament dels impostos i taxes
en quatre terminis, distribuïts al llarg de l’any.

Més informació, pàg. 5

A final de novembre es va presentar al comitè de seguiment del projecte l’informe anual de
situació de les actuacions que financen al 50% la Generalitat i l’Ajuntament.

Avaluació de les actuacions del Projecte d’Intervenció
Integral deMontornès Nord

El primer consell municipal a reprendre
l’activitat ha estat el de Medi Ambient.

Reactivació dels consells
municipals

pàg. 3

pàg. 7

pàg. 6
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Balcells
C. de Fdco. García Lorca, 12
Fontcuberta
Av. de l’Onze de Setembre, 7
Forn (la Bòbila)
C. Major, 55
Moreno
Av. de l’Onze de Setembre, 40
Yáñez
C. del Riu Mogent, 5

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
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Novamobilització ciutadana
contra les retalladesEl Consell de Governs Locals, previst a l’article 85

de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, té
la funció de representar als 947 municipis cata-
lans davant les diverses institucions de la
Generalitat.

El nou òrgan, que no suposa cap despesa pública,
pot fer propostes i instar les institucions a fer
determinades actuacions que puguin beneficiar o
defensin l’autonomia local.

Formen part del Consell de Governs Locals cent
membres: els quatre presidents de les Diputa-
cions provincials, l’alcalde de Barcelona, els presi-
dents de les entitats municipalistes, a més dels
alcaldes no diputats del Parlament escollits pro-
porcionalment segons el darrer resultat en les
eleccions municipals.

Entre els primers objectius de treball, hi ha la
demanda al govern central de la condonació del
deute de 790 milions d’euros dels municipis amb
l’estat.

Prop de 300 veïns van secundar el 16 de desembre
la protesta convocada per la Plataforma per la
Sanitat Pública de Montornès

La d’aquest mes de desembre ha estat l’última mobi-
lització prevista aquest any per la Plataforma contra la
distribució dels punts d’atenció de les urgències
mèdiques nocturnes a Montornès, imposada per la
Generalitat al mes de juliol.

La tercera manifestació per defensar els serveis sani-
taris del municipi es va fer l’endemà de la reunió que
van mantenir representants del Departament de Salut
de la Generalitat i els alcaldes de Montornès, de
Montmeló, de Vilanova i de Vallromanes per avaluar el
funcionament del servei d’urgències nocturn.

En l’entrevista, els municipis van exigir la recuperació
del servei. El Departament de Salut s’ha compromès a
pronunciar-se abans d’acabar l’any.

Casulleras
C. Diputació, 17
Fajas
Av. Pompeu Fabra, 10
Oliveras-González
Av. del Mil·lenari, 7

Farmàcies de Montornès

Farmàcies de Montmeló

Torn de dia: de 9 a 22 h Torn de nit: de 22 a 9 h

Montornès al Consell de
Governs Locals de

Catalunya
El mes d’octubre es va constituir, al Saló de
Cent de l’Ajuntament de Barcelona, el
Consell de Governs Locals de Catalunya. A
l’acte, hi van assistir 93 alcaldes, entre els
quals hi havia el de Montornès, José Montero



L’any 2011 arriba a la seva fi i ha estat, segurament, un
dels pitjors de la història recent per a molts de vosaltres.
L’atur continua augmentant i la situació de moltes famí-
lies es complica dia a dia. Tant de bo el proper any ens
obri una perspectiva millor.

Sembla mentida però ja portem sis mesos al davant de
l’Ajuntament, i us ben asseguro que la nostra il·lusió i les
nostres ganes de treballar pels canvis van en augment.
Estem rebent també moltes mostres de suport i
d’acompanyament de molts veïns i veïnes. Procurem
donar prioritat a les necessitats socials del poble en les
decisions que prenem i en els projectes que posem en
marxa. Però, com vaig dir el primer dia, no ens donarem
per satisfets mentre persisteixin els problemes que teniu
vosaltres.

És per això que hem aprovat els impostos i les taxes per
l’any que ve sense cap augment per a les famílies. En
moments com aquests no es podia fer una altra cosa. A
més, hem reduït en 10 euros el rebut de les escombra-
ries, després de molts anys de contínues pujades, com a
primer pas per a millorar la recollida selectiva i reduir
encara més la despesa que paguem entre tots.

Per mantenir el nivell d’ingressos que necessita
l’Ajuntament per fer funcionar els serveis públics, hem
augmentat l’impost d’activitats econòmiques que paguen
moltes empreses. Tot i així, poden reduir fins a un 30%
l’import que els correspon si generen llocs de treball
estables al nostre poble.

Estem compromesos a millorar la gestió de la tasca quo-
tidiana i dels projectes, amb l’objectiu de reduir despe-
ses, mantenir els serveis i augmentar-ne la qualitat. Amb
bona feina es poden estalviar molts diners per destinar-
los als projectes socials.

Per aquests dies de festa que s’apropen rebeu un mis-
satge solidari d’ànim i de suport en nom de l’Ajuntament.
Tot i les dificultats, aprofiteu per gaudir de la família i de
les activitats que s’han programat al poble, pensant
sobretot en els nens i les nenes. Espero que us acom-
panyi l’esperança i us desitjo un millor any 2012.
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José A. Montero 
Alcalde

FFiinnaall  dd’’aannyy

Campanya “Un somriure
per a tothom”

El Departament de Serveis Socials de
l’Ajuntament ha posat en marxa per aquest
Nadal 2011 la campanya “Un somriure per a
tothom” amb la col·laboració de l’Associació
Recursos Educatius per a la Infància en Risc
(REIR)

Aquesta campanya, que agafa el relleu de Cap
infant sense joguina, té l’objectiu d’aconseguir que
infants i joves de famílies amb alt risc d’exclusió
social al municipi puguin rebre un obsequi aquest
Nadal. La iniciativa s’emmarca dins de l’àmbit de
l’actuació comunitària i del treball amb voluntariat
social.

Els beneficiaris d’Un somriure per a tothom són
majoritàriament usuaris de l’activitat Fem els deu-
res (58 infants) i fills de famílies sense recursos
econòmics, ateses des del Departament de Serveis
Socials i des de les entitats Càrites de Montornès
Nord i Càrites de Montornès Centre (82 nens i
nenes).

Les famílies dels 140 infants rebran a casa seva un
lot de material escolar, en alguns casos, i en
d’altres, un lot amb joguines que es complementa
amb material escolar. Els pares han de decidir
com i quan faran el lliurament de l’obsequi als
seus fills.

La campanya Un somriure per a tothom s’ha coor-
dinat des del Departament de Serveis Socials, però
ha estat l’Associació REIR, experta en l’àmbit del
treball socioeducatiu en col·lectius d’alt risc
d’exclusio social, l’encarregada de gestionar tècni-
cament la recollida del material i el repartiment
dels lots.

En aquesta primera edició, el projecte solidari ha
comptat amb la col·laboració de joves voluntaris
del Centre Juvenil Satèl·lit i de diverses empreses
de la zona.



En el pasado pleno se aprobó la contratación y la ejecución, con nuevos criterios por parte del nuevo
gobierno, del Instituto Marta Mata. No vamos a entrar en por qué tanto PSC como CiU se abstuvieron y
cuando gobernaban era todo lo contario, allá ellos… Nosotros lo tenemos muy claro, estando o no
estando en el gobierno y teniendo muchas dudas, antes y ahora, de todo el proceso y sin tener ningún
documento firmado, por parte del actual gobierno de la Generalitat, que nos garantice que nos reem-

bolsará en el 2012 los 4 millones de euros a cuenta del coste total de la obra, que por ahora tiene que adelantar el
Ayuntamiento, cosa que puede hacer al tener superávit. Nuestro voto fue  que “Sí” por responsabilidad  política por cohe-
rencia. 

Ahora ya serán sus presupuestos, su acción de gobierno, sus prioridades, su programa electoral  y su  voluntad política,
la agenda que marcará y ejecutará el gobierno de ICV-EUiA durante estos 4 años en el municipio.  

Por último, sólo nos queda agradecer una vez más a nuestros votantes su confianza el 20N, y desear que el 2012 sea un
año fructífero para todos/as. Bones Festes!
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Ja comencem a tenir indicadors de com es desenvoluparà el mandat d'aquesta legislatura municipal.
Alguna mostra: s'acaba d'aprovar la nova concessió de la recollida de les escombraries. Primer apunt "bai-
xem el preu de la taxa" de pagar 151 euros a 144. Significatiu, veritat? Però el servei a què estàvem acos-

tumats es veurà modificat: primer, els diumenges no es recolliran les escombraries; segon, la part orgànica es recollirà
només 4 dies per setmana (un dia si un dia no, els mesos d'estiu 6 dies de la setmana) i els objectes voluminosos només
es recolliran 2 dies per semana. Vulguem o no, la qualitat es veurà minvada i, si no modifiquem els nostres costums,
podem ser denunciats per dipositar les escombraries quan no correspon. 

També volem informar que per al proper any es posaran en marxa les obres del nou Institut Marta Mata (segons l’equip
de govern actual) i deixarem de tenir "barracons" (quan manava el tripartit a la Generalitat eren "mòduls prefabricats").

S'acosta Nadal i Cap d'any i voldria desitjar-vos a tots la salut i la il·lusió necessàries per seguir lluitant amb èxit aquest
proper 2012. Felicitats a tothom. Ens teniu a la vostra disposició al correu grupmunicipal.ciu@montornes.cat o bé al nos-
tre local de l'avinguda de l’Onze de Setembre, 23 tots els primers dimarts de cada mes a partir de les 18 h.

El govern municipal ha aprovat els impostos i taxes per l’any que ve pensant en la complexa situació
econòmica de les famílies. Tal com havíem defensat des del començament de la crisi, calia congelar-
los per no carregar més esforços al veïns i veïnes. Per tant, globalment, no pujarà l’IBI, ni l’impost de
circulació, ni cap de les taxes.

D’altra banda, sí pujarà prop d’un 5% l’impost d’activitats econòmiques. Això suposarà un esforç per a les empreses, que
nosaltres reconeixem i agraïm, però que és molt necessari per garantir els ingressos de l’Ajuntament. Es proposa, a més,
que puguin tenir una bonificació important si generen llocs de treball estable al poble.  

La taxa d’escombraries, que és molt alta perquè ha anat pujant molt en els darrers anys, baixarà 10 euros. El missatge és
molt clar: és possible rebaixar les despeses de la recollida de residus si reciclem més tots plegats. Si ho fem bé, la taxa
anirà baixant any a any.

Tanquem un any molt difícil, però estem convençuts que aquestes mesures ajuden, encara que sigui una mica, a
l’economia de les famílies. Esperem que l’any que ve sigui molt millor i us desitgem unes bones festes.

Polítiques d’ocupació davant la crisi

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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Montornès es troba al capdavant de l’atur a la comarca, i més  de 1.700 persones no troben feina
i moltes d’elles tampoc reben prestacions. Les polítiques d’ocupació haurien de ser la prioritat
absoluta per al govern local, com fan la majoria d’ajuntaments de la comarca que estan creant

ocupació i no tenen el teixit industrial de Montornès.
Així, Montornès és un dels pocs municipis de la comarca on creix l’atur en 15 persones, i ens preguntem què està pas-
sant? Obviament, tota la culpa no és de l’alcalde però ell va fer moltes promeses i a molta gent  amb la creació d’una
empresa municipal. La realitat és, però, que cada vegada estem pitjor i no hi ha hagut cap increment de les partides per a
millorar la inserció ni les polítiques socials, i a més, el nou govern ha acomiadat l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local.
Les empreses del poble es queixen dels augments de l’IBI, de l’IAE (un 5%) i de l’ICIO un 12,5% i l’alcalde ha anat perso-
nalment a algunes d’elles, però no a les que estan creant ocupació com TI Automotive. A més, sembla que l’empresa
Cobega no signarà el conveni de col·laboració que permetia contractar any rere any 30 persones per a les campanyes de
temporada. I mentre l’atur creix a Montornès, la Tresoreria General de la Seguretat Social comunica a l’Ajuntament sobre
la situació de “pluriempleo” de diferents regidors del govern d’ICV-EUiA que arriben a cotitzar al 150%.

Impostos i taxes en temps de crisi

“Sí” a la construcción del Marta Mata por “coherencia” 

Convergència informa

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



En el proper exercici fiscal, l’Impost sobre Béns Immobles
(IBI) urbà presenta una reducció en el tipus de gravamen
que passarà del 0,761% de 2011 al 0,691%. L’aplicació
suposarà la congelació d’aquest tribut per a més d’un
75% dels contribuents. Pel que fa a l’IBI industrial el tipus
impositiu s’ha ajustat, de l’1,003% a l’1,000%.

L’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), que s’aplica
a aquelles empreses situades al municipi i que facturin
més d’un milió d’euros, serà objecte l’any 2012 d’una
apujada a l’entorn del 5% en els coeficients de situació.

Una de les novetats que s’han introduït en les ordenances
fiscals, i que afecten el sector industrial, és la bonificació
per la creació d’ocupació indefinida a partir de la contrac-
tació de tres treballadors que pot arribar al 30% de la
quota municipal de l’IAE.

L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
(ICIO) s’ha situat en el 4%. L’ordenança que entrarà en
vigor l’any 2012 preveu que quedin exemptes del paga-
ment del tribut les obres menors fins als 600 euros. L’any
2011 el màxim s’havia fixat en 396,40 euros.

La bonificació que s’aplica en la concessió de llicències de
nova obertura s’incrementarà en 2012 i passarà del 80%
al 90%. L’ordenança fiscal que recull aquest epígraf ha
estat revisada en la seva totalitat per ajustar-la a la legis-
lació vigent.

De la resta de tributs i taxes de l’any vinent, destaca
l’abaixada lineal de 10 euros en la taxa per recollida
d’escombraries. El rebut per habitatge de 151,05 euros
d’aquest any es reduirà a 141,05 euros en el 2012. En el
cas dels usuaris que compleixin amb les condicions d’ús
de la deixalleria, l’import serà de 126,95 euros. 

Per als establiments comercials i per a les indústries, la
mateixa taxa s’ha reduït al voltant de l’1% i, per primera
vegada, s’ha incorporat un descompte de 100 euros per
als locals comercials sense activitat.

La disminució de la taxa per la recollida d’escombraries
de 2012 respon a diversos factors. D’una banda, la dismi-
nució del cost del servei ja que els veïns han seleccionat
millor els residus i els aboquen als contenidors correctes,
i d’altra, el fet que l’Ajuntament assumirà una major part
del cost del servei.
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Aprovades les ordenances fiscals de 2012 
El Ple Municipal, en la sessió del 3 de novembre, va aprovar els impostos i les taxes que entraran en
vigor l’any vinent

Una altra de les novetats del proper exercici fiscal és el fraccionament en quatre terminis del pagament dels impostos
i taxes municipals. S’aplicarà a aquells ciutadans que tinguin domiciliat el pagament i els terminis compliran els pri-
mers dies dels mesos d’abril, juny, setembre i desembre.

Fraccionament del pagament d’impostos

CALENDARI FISCAL DEL CONTRIBUENT (extracte)

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
1a fracció rebuts domiciliats 1 de març de 2012
2a fracció rebuts domiciliats 1 de juny de 2012
3a fracció rebuts domiciliats 3 de setembre de 2012
4a fracció rebuts domiciliats 3 de desembre de 2012
Rebuts no domiciliats: termini de pagament del 4 de
maig de 2012 al 4 de juliol de 2012

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
1a fracció rebuts domiciliats 1 de març de 2012
2a fracció rebuts domiciliats 1 de juny de 2012
3a fracció rebuts domiciliats 3 de setembre de 2012
4a fracció rebuts domiciliats 3 de desembre de 2012
Rebuts no domiciliats: termini de pagament del 4 de
maig de 2012 al 4 de juliol de 2012

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

1a fracció rebuts domiciliats 1 de març de 2012
2a fracció rebuts domiciliats 1 de juny de 2012
3a fracció rebuts domiciliats 3 de setembre de 2012
4a fracció rebuts domiciliats 3 de desembre de 2012
Rebuts no domiciliats: termini de pagament del 3 de
febrer de 2012 al 4 d’abril de 2012

TAXA DE GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS

1a fracció rebuts domiciliats 1 de març de 2012
2a fracció rebuts domiciliats 1 de juny de 2012
3a fracció rebuts domiciliats 3 de setembre de 2012
4a fracció rebuts domiciliats 3 de desembre de 2012
Rebuts no domiciliats: termini de pagament del 4
d’octubre de 2012 al 4 de desembre de 2012
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Reactivació del Consell Municipal de Medi Ambient
El 12 de novembre es va reconstituir l’Assemblea General del Consell Municipal de Medi Ambient,
òrgan consultiu creat l’any 2003

A la sessió ordinària de l’1 de desembre de 2011, el Ple
Municipal va aprovar el plec de clàusules administratives
que regiran la nova adjudicació de la construcció de l’Insti-
tut Marta Mata, al camí de la Justada.

En la mateixa sessió es va acordar desistir del procedi-
ment de contractació dels treballs que es va engegar el
mes d’abril, durant l’anterior mandat.

El nou plec de condicions modifica alguns dels aspectes
tècnics de licitació que van motivar les al·legacions de la
Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya con-
tra el primer procés de licitació del projecte. Va ser el
recurs d’aquest organisme el que va obligar la suspensió
dels procediments. El mes de juliol de 2011 el Ple
Municipal va ratificar la suspensió.

Una altra novetat introduïda és que el nou plec de condi-
cions per a la contractació de les obres de l’Institut Marta
Mata no estipula cap límit a la baixa per a les ofertes
econòmiques que es presentin a la licitació.

La redacció del projecte executiu de l’edificació de
l’Institut Marta Mata té un pressupost de sortida de
165.319,32 euros. La direcció dels treballs es presenta a
la licitació amb un cost inicial de 110.212,88 euros i les
obres 4.902.631,50 euros.

Totes tres actuacions sumen una inversió de 5.178.163,70
euros.

Finançament de les obres
També en la sessió de l’1 de desembre de 2011, el Ple va
aprovar la concertació d’un préstec per fer front a la pri-
mera anualitat programada per al  finançament del projec-
te que correspon al pressupost de 2011. En total són tres
anualitats distribuïdes entre 2011 i 2013.

El crèdit, que s’ha formalitzat amb el BBVA per a aquest
exercici, és de 2.107.623,13 euros que se sumaran als
recursos disponibles de tresoreria per completar el total
de despesa prevista per al 2011 que és de 2.656.623,13

euros. Aquest import servirà per començar les obres un
cop adjudicat el projecte de construcció del nou edifici.

D’acord amb el previst, l’any 2012 la despesa que s’haurà
de consignar serà de 1.859.636,19 euros i en 2013,
d’1.593.973,88 euros.

El Departament d’Educació de la Generalitat, administració
competent i responsable de l’edificació del centre de
secundària, ha de tornar a terminis els diners que
avançarà l’Ajuntament per dur a terme les obres, tal i com
es recull en un conveni signat per les dues parts. La
Generalitat ja ha consignat en pressupost 1.100.000
euros.

L’Ajuntament de Montornès ha convocat una licitació nova per a la contractació de la redacció del pro-
jecte executiu, de la direcció i del desenvolupament de les obres de l’Institut Marta Mata

Un total de 18 entitats del municipi
van assistir a la trobada i han passat a
formar part d’aquest òrgan que té
caràcter consultiu.

L’any 2003 el Ple Municipal va apro-
var el reglament de funcionament del
Consell Municipal de Medi Ambient.
Des d’aleshores, només s’havia reunit
una vegada, el 11 de maig de 2005.

El Consell està format per l’alcalde,
José Montero; la regidora de medi
ambient, M. Rosa Viñallonga; per un
membre de cada formació representa-
da a l’Ajuntament i per 18 entitats i
associacions de Montornès. 

L’Ajuntament té tres òrgans consul-
tius de participació que són: el Consell
Municipal Escolar, el Consell Munici-
pal de Solidaritat i Cooperació i el
Consell Municipal de Medi Ambient.

Els consells escolar i de solidaritat i
cooperació reprendran properament
la seva activitat. En el cas del Consell
Municipal Escolar, es prepara la revi-
sió i modificació del reglament per
incorporar a aquest òrgan tots els ser-
veis educatius del municipi.

Durant l’any 2012 es durà a terme la
creació d’un quart consell municipal
dedicat a l’àmbit esportiu.

Iniciat el procés de licitació de l’Institut Marta Mata

Instal·lacions actuals de l’Institut Marta Mata



El comitè, que es va reunir a final del
mes de novembre a la sala d’actes del
Consistori, està format per represen-
tants de l’Ajuntament, de la Genera-
litat, per veïns que pertanyen al teixit
associatiu de Montornès Nord i per
organitzacions relacionades amb
l’activitat econòmica i industrial del
barri. A la sessió també van assistir,
en qualitat de convidats, un membre
de cada grup polític municipal.

La del mes de novembre va ser la
segona reunió anual del comitè, des
de la seva constitució el setembre de
2010.

L’ordre del dia de la trobada incloïa la
presentació d’un informe sobre l’estat
actual de les accions i l’ordre d’exe-
cució, a partir d’ara, de les actuacions
pendents de posar en marxa. Es van
marcar com a preferents les de
l’àmbit social.

Accions socials i d’ocupació
Així, per exemple, s’engegaran o
s’acabaran d’implementar els progra-
mes de mediació comunitària i inter-
cultural i els de dinamització socio-
cultural i de participació ciutadana

El Projecte d’Intervenció Integral de
Montornès Nord també preveu
accions per promoure l’ocupació de
persones amb dificultats d’inserció al
barri. Per això, l’Ajuntament ha
sol·licitat una subvenció del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC), mit-

jançant el programa Treball als barris.
La convocatòria està destinada a les
persones que viuen als barris que
tenen concedits ajuts en el marc de la
Llei de Millora de barris. La subvenció
del SOC permetrà la contractació
d’una desena de perfils.

Espai públic i equipaments
Entre les actuacions urbanístiques
recollides a l’informe, presentat al
comitè de seguiment, hi havia el
desenvolupament de les obres de
reforma de la plaça del Poble i de la
futura sala polivalent del centre cultu-
ral del barri; la construcció finalitzada
de rampes per afavorir l’accessibilitat
i la posada en marxa dels treballs
d’una altra entre els carrers de la
Llibertat, Nou d’abril i la plaça de
Primer de maig; i la creació de
l’itinerari de lleure als turons de les
Tres Creus.

Pel que fa als projectes a treballar en
aquest àmbit, es van explicar les con-
sultes municipals a l’Agència Catalana
de l’Aigua sobre la viabilitat d’ins-
tal·lar una passera sobre el riu
Mogent, a l’altura de la cruïlla entre el
carrer de la Llibertat i l’Avinguda
Mogent. Aquesta proposta de millora
de la connectivitat entre Montornès
Nord i el centre del municipi substi-
tuiria la programada inicialment en
aquesta zona que tenia a veure amb la
incorporació d’un carril bici.

Ajuts a la rehabilitació
d’edificis
Durant l’any 2011 l’Ajuntament ha
convocat la fase prèvia a la tramitació
dels ajuts per a la rehabilitació
d’edificis i instal·lacions d’ascensors.
Fins ara, un total de 10 comunitats
(216 finques) han presentat la
sol·licitud de subvenció. L’any 2012
es tornaran a convocar i també per a
l’any vinent es prepara la convocatò-
ria de les subvencions del programa
d’unificació d’antenes parabòliques,
dotat amb 40.000 euros.

Finançament
A la trobada també es va parlar del
pagament de la part de despesa que li
correspon subvencionar a la
Generalitat. En aquests moments,
l’administració autonòmica deu a
Montornès a l’entorn de 287.795
euros en concepte de les actuacions
desenvolupades entre 2009 i
l’octubre de 2011.
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Segona reunió del comitè d’avaluació i seguiment del
Projecte d’Intervenció Integral de Montornès Nord
La funció d’aquest òrgan és supervisar el desenvolupament de la trentena d’actuacions incloses al pla
i que tenen un pressupost global de 9,99 milions d'euros, dels quals el 50% l’assumeix la Generalitat i
la resta l’Ajuntament

Un moment de la segona reunió del comitè celebrada a l’Ajuntament

Instal·lació d’ascensor



El Parc de Nadal, que arriba a la vuitena edició, s’ha diversificat enguany per oferir
activitats tant a infants com a joves. Les propostes es desenvoluparan del 27 al 30 de
desembre
El Pavelló Municipal d’Esports tornarà a ser l’espai on es
desenvoluparan les activitats adreçades a infants de fins a
sisè de primària. L’horari serà de 16.30 a 20.30 h. La pro-
posta incorporarà, entre d’altres, una ludoteca de petits, la
“Juguimòbil”, un scalextric, tallers, inflables, un espai per a
l’art col·lectiu i un altre per a entitats. El parc comptarà amb
la col·laboració de la Policia Local que durà a terme activi-
tats d'educació viària i d’alumnes de 4t d’ESO de l’Institut
Vinyes Velles.

El dia 30 se celebrarà una gran festa infantil per acomiadar
l’any amb l’Esplai Panda i amb l’espectacle Quin sarau! del
grup Xarop de canya. L’entrada al pavelló serà gratuïta per
als infants de fins a 3 anys, costarà 2 euros per al tram de
3 a 16 anys i 1 euro per als més grans de 16 anys. El dia 30
l’entrada serà gratuïta. Henkel Ibérica, el Circuit de
Catalunya, Repsol i Pinasa han donat suport a la iniciativa
infantil.

Parc de Nadal Jove
El Parc de Nadal Jove tindrà lloc al Teatre Municipal també
del 27 al 30 de desembre de 18 a 22 h. La proposta, adreça-
da a joves a partir de primer d’ESO, incorpora activitats
com ara un càsting cinematogràfic, campionats de futbolí,
ping-pong i videojocs, i tallers de DJ, de roba i comple-
ments i de bollywood. Les activitats comptaran amb la
col·laboració d'alumnes de l'Institut Marta Mata. Tot plegat
es complementarà amb un espai multiesportiu a la pista de
la SC la Lira. El divendres 30 a les 22 h hi haurà un concert
de cloenda amb la participació del grup La loca histeria. El

preu d’accés al Parc de Nadal Jove serà de 2
euros i inclourà una consumició. 
L’entrada del divendres 30
serà gratuïta.

Torna Nadal

L'arbre desvetlla sons i el vent escriu 
ratlles de llum damunt la pell de l'aigua. 
Tot és misteri i claredat extrema. 

Torna Nadal i torna la pregunta. 

¿Proclamarem la pau amb les paraules 
mentre amb el gest afavorim la guerra?

Miquel Martí i Pol

La nevada de desembre de 1962 a Montornès.
AMMV. Autor i cedent: Pere Maymó Pocurull

Cap d’any i Reis
Pel que fa al Cap d’any, el Teatre Municipal acollirà
ball amb orquestra a partir de la mitjanit del dia 31

La cavalcada del 5 de gener i l’arribada dels Reis
d’Orient al Pavelló Municipal d’Esports tancaran les
activitats de Nadal. Els reis es passejaran pel muni-
cipi amb tres carrosses acompanyades per les de
les AMPA de les escoles Marinada, Can Parera,
Palau d’Ametlla i de l’Escola Municipal de Música,
Dansa i Aula de Teatre. 

Parc de Nadal Infantil i Parc de Nadal Jove

L’Ajuntament de
Montornès del
Vallès us desitja 

Bones Festes  
i feliç 2012


