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Inauguració de les obres de remodelació
de la plaça del Poble
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Manteniment dels preus de
l’Escola Municipal de Música i
de la Llar d’Infants Pública

Des de l’1 de juny el CAP torna a oferir atenció
continuada entre les 12 de la nit i les 8 del
matí, de dilluns a diumenge.

Urgències mèdiques, 24 hores
pàg. 3
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L’Ajuntament ha engegat una nova campanya
informativa i de sensibilització sobre els resi-
dus domèstics

“Si recicles, estalviem tots”
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Horari:
De dilluns a divendres

de 9 a 14 h
dimarts i dijous
de 17 a 19 h
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La Regidoria de Polítiques d’Igualtat, amb la col·laboració de
la Diputació de Barcelona, va posar en marxa a final de l’any
2011 el procés d’elaboració del Pla d’Igualtat per a
Montornès.

En un primer moment, es van dur a terme entrevistes a tèc-
nics i polítics municipals per marcar les línies de treball. A
continuació, al mes de novembre, es va desenvolupar un
taller participatiu per a associacions, formacions polítiques i
veïns a títol personal. La següent actuació va ser la creació
de grups de treballs i, a partir d’aquí, es va redactar el Pla
d’Igualtat.

El document definitiu inclou set línies de treball que tracten
aspectes sobre la participació sociopolítica de la dona, el
repartiment del treball i dels usos del temps, la coeducació,
el foment de la salut de les dones i la seva presència en la
cultura.

Lliurats els ajuts per als estudiants amb notes excel·lents

Pla d’Igualtat de Montornès

A Mireia Hernández, que havia estat alumna de l'Institut
Vinyes Velles, se li han concedit dos ajuts, un a la millor
nota de batxillerat, i l’altre, a la millor nota de selectivitat,
dotats amb 500 euros cadascun. Laura Flores, estudiant
d’Enginyeria de la construcció a la Universitat Politècnica de
Catalunya, ha rebut un ajut de 1000 euros per tenir la millor
nota a l’acabament d’un curs universitari.

Ha estat la segona vegada que l’Ajuntament ha convocat
aquests ajuts que tenen l’objectiu de premiar l’esforç dels
estudiants universitaris i de batxillerat més brillants. En
aquesta edició les bases recollien un nou criteri. Es tracta
d'un barem econòmic de renda familiar a tenir en compte a
l’hora d’atorgar els ajuts.

La revisió i actualització del protocol d’actuacions en casos de violència domèstica és la prioritat de
treball en la implantació del Pla d’Igualtat de Montornès

La trobada es va fer un dia abans de la convocatòria de la
sessió extraordinària del plenari en què es va presentar la
proposta d’aprovació del document.

La previsió econòmica per al 2012 té un import de
18.370.016,48 euros.

En el capítol d’inversions, s’ha consignat 1.859.636,19
euros per a finançar la redacció del projecte executiu, la
direcció i el desenvolupament de les obres de construcció
de l’Institut Marta Mata, al camí de la Justada.

Presentació del Pressupost 2012 a la ciutadania
La sala d’actes de l’Ajuntament va acollir, a final del mes de maig, una sessió informativa per a veïns i
representants d’entitats i associacions per explicar les línies bàsiques sota les quals s’ha confeccionat el
pressupost d’aquest any

Mireia Hernández i Laura Flores van rebre el 7 de maig els ajuts a l'excel·lència en un acte institucional
celebrat a l'Ajuntament

Presentació pública del Pla d’Igualtat, el 27 d’abril

Laura Flores i Mireia Hernández, estudiants amb notes excel·lents



En aquest primer any al capdavant del govern local han
tingut lloc fets importants a Montornès. És evident que
la situació continua sent molt difícil per a moltes famí-
lies, a causa de l’atur i de les dificultats quotidianes, i
que no hi ha marge per a gaires alegries. Com vaig dir
el primer dia, no ens donarem per satisfets mentre per-
sisteixin els problemes dels nostres veïns i veïnes. És
per això que cal prioritzar l’atenció social a tothom que
ho necessiti.

Tot i això, convé destacar i celebrar els esdeveniments
positius, i sobretot aquells que són mèrit també teus i
de molts veïns. Aquest mes el poble recupera el servei
d’atenció continuada 24 hores al CAP, després de
mesos de reivindicació veïnal. Gràcies a la feina feta per
la plataforma contra les retallades es van convocar
diverses concentracions i manifestacions, amb un èxit
de participació que no s’havia vist en molts anys. I és
aquest moviment el que ha propiciat que el Departa-
ment de Salut respongués.

Davant les retallades que està decretant el govern de la
Generalitat en l’educació, els pares i mares, els mestres
i els alumnes de les escoles i instituts fan sentir la seva
veu per rebutjar els retrocessos tan greus que suposa
l’augment del número de nens per aula a P-3, o la
supressió de professat i de personal de serveis. Tenen
clar que també cal mobilitzar-se.

En els darrers dies, el Departament d’Educació ens ha
donat el vistiplau definitiu per començar el procés per a
la construcció del Marta Mata. Ara ja respirem, però ha
estat en seriós perill per les retallades. No ens hem
d’aturar, i cal començar des de ja, a reivindicar la cons-
trucció del nou edifici de l’escola Palau d’Ametlla.

Només quan tot un poble fa seves les reivindicacions
justes en defensa dels serveis públics de qualitat, i surt
al carrer a defensar-les és quan s’aconsegueixen resul-
tats positius. És cosa de tots i totes i no podem parar
perquè hi ha molt en joc. Tot el que no defensem avui,
podem perdre-ho demà.
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José A. Montero 
Alcalde

DDeeffeennssaarr
eellss  sseerrvveeiiss
ppúúbblliiccss

L’Ajuntament mantindrà els
preus de l’Escola Municipal

de Música i de la Llar
d’Infants Pública

Tot i que la Generalitat encara no ha concretat la
seva aportació per alumne ni per a aquest curs ni
per al proper, l’Ajuntament de Montornès con-
servarà el preu públic dels serveis d’educació de
0 a 3 anys, i de les disciplines que s’imparteixen
a l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de
Teatre
La Llar d’Infants Pública el Lledoner manté per al pro-
per curs el mateix projecte educatiu. El centre té capa-
citat per a 16 nadons, 26 alumnes d'1 a 2 anys i 40
alumnes de 2 a 3 anys. Cada nivell educatiu té doble
línia. 

La Generalitat encara no ha concretat la seva aporta-
ció per alumne ni per a aquest curs ni per al proper.
Tot i això, l’Ajuntament no aplicarà cap increment en
el preu públic del servei, per la qual cosa el cost per
als usuaris no variarà en relació a l’actual.

És el mateix cas de l’Escola Municipal de Música,
Dansa i Aula de Teatre que a Montornès mou al voltant
de 300 alumnes. En aquest àmbit el Consistori tampoc
introduirà cap variació en els preus públics i les boni-
ficacions aplicades enguany.

Moció institucional en defensa dels afectats per la
contractació de “participacions preferents” 
El Ple Municipal va prendre en la sessió ordinària del 3 de
maig de 2011, els acords següents:
“...Primer. Comunicar als organismes reguladors (Banc
d’Espanya i Comissió Nacional del Mercat de Valors) la
necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per
part de les pròpies entitats financeres per tal de garantir la
correcta informació per al conjunt de persones afectades,
dels seus drets i dels seus deures...”
“...Cinquè. Que l’Ajuntament posi a l’abast dels ciutadans i
ciutadanes de Montornès del Vallès un servei
d’assessorament per a aquelles persones afectades per la
possessió de Participacions Preferents que necessitin infor-
mació al respecte...”
“...Sisè. Donar suport des de l’Ajuntament de Montornès a
totes les actuacions de les associacions de persones usuà-
ries de les entitats financeres en la informació i defensa de
les persones afectades, i en la denúncia de les irregularitats
comeses en la fase de comercialització i contractació
d’aquests productes financers...”

Moció plenària

El contingut literal de les mocions és a l’acta de la sessió del Ple Municipal correspo-
nent.. Les actes són a disposició pública al tauler d'anuncis de les oficines municipals.



La crisis ha estallado porque el modelo actual está “agotado”, ya que esta basado en el consumo, el
gasto, el endeudamiento, el crédito y los impuestos. Estos últimos, a su vez, se deberían canalizar para
poder saber si lo que se está gastando, se esta haciendo de forma eficiente. 

Desde el grupo popular para estos presupuestos 2012, hemos hecho algunas propuestas, siendo con-
templadas algunas de ellas por el equipo de gobierno, como:  

• Creación de una “bolsa de emergencia” para familias necesitadas y potenciación de los servicios sociales. 

• Elaboración de un plan de ocupación local para vecinos de Montornés con dificultades y de todos los perfiles laborales
(áreas de servicios sociales y promoción económica).  

Todo esto nos va a llevar a la creación de empleo y ayudas sociales. 

Necesariamente, debemos mirar el futuro y hacer un gran pacto de ciudad entre todas las fuerzas políticas y entidades del
municipio para trabajar todos juntos.
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Tot juts fa un any vàrem celebrar les eleccions municipals, és hora de començar a fer les primeres ava-
luacions del nostre govern municipal. És hora de començar a preguntar-nos “quina valoració donaríem al
equip de govern un any desprès? S’estan complint les expectatives que tots preveien amb un canvi de
govern? S’està mantenint la il·lusió dels nostres joves, dels nostres aturats, de les nostres entitats cultu-

rals, esportives associatives?”. 

Com pot ser que en aquet any 2012, en què de l’Impost de Béns Immobles es recaptaran 318.000 euros més que l’any
passat, i de l’Impost d’Activitats Econòmiques, 157.000 euros més que l’any passat, es rebaixin a les nostres entitats les
aportacions que rebien anys anteriors amb les dificultats econòmiques que totes elles estan patint?

El més fàcil seria criticar-ho tot, però la ciutadania sempre ens diu que hem d’estar tots d’acord i treballar per al nostre
municipi. Ara bé, en un any de govern amb majories absolutes no hem tingut l’ocasió de poder participar en les decisions
a prendre per al futur del nostre poble. No tenint el sentiment de ser útils als nostres ciudatans.

Josep Maria Lecina. Regidor de CIU

El jutge ha desestimat la querella que en el seu moment va presentar Daniel Cortés contra el nostre grup
municipal i ha decretat el seu arxivament. La sentència reconeix el nostre dret a la critica política com
a dret fonamental a la llibertat d’expressió, com no podia ser d’una altra manera, i a més ens dóna la
raó al puntualitzar que “existeixen nombrosos procediments de contractació en què la intervenció muni-
cipal o el tècnic de recursos humans informava desfavorablement la contractació pretesa”.

L’anterior alcalde va presentar una denúncia al jutjat, pagada, per cert, amb els diners de l’Ajuntament, molest amb un arti-
cle del nostre butlletí que qüestionava els processos de contractacions de personal que es practicaven al consistori. Des
del principi vam considerar un despropòsit la denúncia i vam defensar que no tenia cap sentit judicialitzar el debat polític.
Ara aquesta sentència posa les coses al seu lloc. 
Cal destacar a més que aquest senyor, tan exigent amb les opinions dels altres, no té cap reserva a difondre informacions
falses, manipular dades, o desprestigiar i insultar persones i representants públics.
Davant de la sentència, Cortés ha presentat apel·lació. Exigirem que, a partir d’ara, totes les despeses les pagui de la seva
butxaca, i proposarem que s’estudiïn possibles responsabilitats penals en la gestió dels diners públics. Ja està bé.

Un any perdut
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Ja fa un any que a Montornès governa un partit que es va presentar a les eleccions dient:
“Montornès mereix més”. Semblava que en temps de crisi un canvi de govern beneficiaria el
poble, però un any desprès podem assegurar que Montornès ha fet un pas enrere.

On és l’empresa d’ocupació amb la qual s’acabaria l’atur a Montornès? Ja són 1.800 els aturats a Montornès i l’alcalde
segueix sense pla per crear ocupació més enllà de Mercadona, projecte iniciat per l’anterior govern municipal. 
S’ha renunciat a la construcció de la residència i centre de dia per a la gent gran i el Marta Mata segueix paralitzat, però
cada mes paguem 10.000 euros d’interessos. On són les beques de llibres per a tothom? 
La reducció de la recollida d’escombraries també s’ha notat i els contenidors estan desbordats els dilluns per la
no-recollida dels diumenges.
El bus urbà s’està estudiant i, mentrestant, es redueix el servei de Sagalés... Tot en estudi, encara que el grup municipal
del PSC presenti mes rere mes propostes per millorar Montornès que no ens accepten. No prenen decisions i la seva majo-
ria absoluta els està conduint cap a un autoritarisme impropi d’un partit d’esquerres.

El jutge arxiva la querella

Propuestas PP Montornés para el bien común

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



El mes de febrer representants de diverses entitats locals
(AVV de Montornès Nord, la Comunitat Islàmica de
Montornès del Vallès, la Hermandad Nuestra Senyora del
Carmen, l’AMPA Marinada, el Club Esportiu Montornès
Nord, Cáritas, el Casal de la Gent Gran de Montornès Nord,
la Comunitat Musulmana Africana i la Unió de Botiguers)
van constituir una comissió de treball per desenvolupar,
amb el suport de l’Ajuntament, el contingut de les diverses
propostes per a les celebracions que es duran a terme a la
plaça del Poble.

L’activitat que obrirà la jornada del 10 de juny començarà a
les 9 h i serà la construcció d’una catifa amb material en
desús. De manera paral·lela, a partir de les 10 h, es gravarà
un vídeo flaix. Els veïns que ho desitgin podran enregistrar
breus missatges per expressar sentiments o explicar
impressions o records sobre la plaça del Poble. A continua-

ció es podrà veure un mural que s’ha confeccionat a partir
de fotos cedides pel veïnat. Les imatges van des de 1960
fins a l’actualitat, estan ordenades per dècades i es comple-
menten amb una ressenya històrica redactada també per
veïns. En el futur aquest mural fotogràfic s’instal·larà a la
sala polivalent o centre cultural del barri. 

A partir de les 12 h es durà a terme la inauguració institu-
cional a la qual assistirà l’alcalde, José Montero, els regi-
dors de l’Ajuntament i representants de la Generalitat i de la
Diputació de Barcelona. Aquest moment més oficial
inclourà  un brindis, la lectura d’un relat i l’actuació dels
alumnes de l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de
Teatre. 

La xaranga El Reencuentro donarà pas a una botifarrada
popular i a una gran festa amb exhibició de musiques de
diverses procedències.

JUNY- 2012
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Festa veïnal per a la inauguració de la pl. del Poble remodelada

El 10 de juny es durà a terme l’acte d’inauguració de les reformes de la plaça del Poble. Entitats del barri i
veïns a títol personal han preparat i organitzat les activitats per celebrar l’esdeveniment. La inauguració
coincideix amb el 50è aniversari de la construcció dels primers blocs de pisos a Montornès Nord.

Les obres de reforma de la plaça del
Poble formen part del Projecte
d’Intervenció Integral de Montornès
Nord que compta amb els recursos
que la Generalitat va concedir al muni-
cipi mitjançant els ajuts de la sisena
convocatòria de la Llei de millora de
barris.

Els treballs, amb un import a l’entorn
de 320.000 euros, es van iniciar
l’octubre de 2011. Les feines corres-

ponien a la primera i segona fase del
projecte. La tercera fase, que afectava
la pineda i que inicialment es va deixar
pendent d’executar per qüestions
pressupostàries, s’ha desenvolupat
durant les darreres setmanes. 

Una consulta ciutadana va acabar de
definir el condicionament de la pineda,
situada a la banda nord de la plaça.
Aquesta intervenció va ser adjudicada
per un import de 160.000 euros.

Les fases del projecte
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L'Arxiu Històric de Montornès 
ja està en servei

L’equipament està situat al número 10 del carrer de
la Pau

Entre els assumptes que es van tractar a la sessió del con-
sell celebrada el 15 de maig de 2012, hi havia la matricu-
lació per al curs vinent, la situació del procés de licitació
de les obres de construcció de l’Institut Marta Mata i els
projectes que es preparen des del Departament d’Educació
de l’Ajuntament (Projecte Educatiu Municipal i la Guia de
Serveis Educatius, etc.), i es va informar dels recursos que
destina la Corporació a les escoles (mainaderes, transport,
etc.).

L’ordre del dia també incloïa la proposta de modificació
del Reglament de Funcionament del Consell Escolar
Municipal. Una de les novetats introduïdes ha estat la
incorporació en el consell de tots els serveis educatius del
municipi, incloent l’Escola Municipal de Música, Dansa i
Aula de Teatre, el Pla de Transició al Treball i la Llar
d’Infants el Lledoner. 

El Consell és un òrgan de consulta i de participació
que aplega els representants de la comunitat educa-
tiva de Montornès i que treballa els projectes muni-
cipals en aquest àmbit A finals d’abril es va inaugurar la seu de l’Arxiu Històric de

Montornès. L’obertura al públic del nou equipament es fa
de dilluns a divendres d’11.30 a 13.30 h i també fora
d’aquest horari amb visita concertada als usuaris que ho
sol·licitin.

Des de l’espai s’ofereix el servei de consultes externes,
informació i documentació i reprografia de documents,
entre d’altres. També es continuen duent a terme les fei-
nes de difusió patrimonial i de suport pedagògic.

El centre acollirà inicialment els documents considerats
històrics, anteriors a la dècada dels 80 del segle XX. A
l’edifici de l’Ajuntament es conservarà l’arxiu administra-
tiu més recent.

El Consell Escolar Municipal
reprèn l’activitat

Audiències públiques

El document preveu que els assistents a les audiències
públiques puguin rebre, dels regidors del govern local,
informació sobre actuacions municipals i respostes a les
preguntes que els plantegin. A més els ciutadans podran
traslladar propostes i suggeriments.

D’acord amb la normativa, les audiències seran convoca-
des per l’alcalde i se celebraran el primer dimecres de
cada mes, a les 19.30 h, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament.
El seu contingut ha de tenir a veure amb qüestions
d’especial rellevància, d’interès ciutadà i dins de l’àmbit
de les competències municipals.

Sala de consulta de l’Arxiu Històric de Montornès

El Ple Municipal va aprovar definitivament, en la
sessió extraordinària del 31 de maig, el Regla-
ment Regulador de les Audiències Públiques de
l’Ajuntament



Així ho van decidir els responsables
del Departament de Salut en una reu-
nió, celebrada el 27 d’abril amb els
Ajuntaments de Montornès, Montme-
ló, Vilanova i Vallromanes. 

Des del juny de 2011 fins al mes de
febrer d’enguany, els CAP de
Montornès i de Montmeló atenien les
urgències, de manera alterna, entre les
12 de la nit i les 8 del matí, de dilluns
a dijous. Des de febrer, un nou reajus-
tament del Departament de Salut va
ampliar l’alternança a tots els dies de
la setmana.

A la reunió del mes d’abril es va ava-
luar el funcionament del servei
d’urgències mèdiques nocturnes i les
incidències produïdes durant aquest
període entre els usuaris, el 061 i
l’equip mèdic de l’Àrea Bàsica de Salut.

Els mesos d’octubre, novembre i
desembre de 2011 i el passat 20

d'abril la Plataforma contra les retalla-
des de Montornès va convocar mobi-
litzacions per expressar el desacord
ciutadà per la reducció de l’atenció
continuada en les urgències noctur-
nes, imposada per la Generalitat.

L’accés al servei serà el mateix que
fins ara. 

Els usuaris que necessitin ser atesos
fora dels horaris ordinaris del CAP
hauran de trucar al 061. 
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Montornès recupera el servei d’urgències 
mèdiques les 24 hores al CAP

Des de l’1 de juny el Centre d’Atenció Primària de Montornès torna a donar atenció continuada entre
les 12 de la nit i les 8 del matí, de dilluns a diumenge

L’objectiu és conscienciar els ciutadans
sobre el fet que dipositar les deixalles en
el contenidor corresponent contribueix a
la reducció del cost dels serveis de reco-
llida de residus. I aquesta disminució en
la despesa repercuteix en l’import final de
la taxa de recollida d’escombraries.

La campanya municipal compta amb la
col·laboració de l’empresa Concesionaria
Barcelonesa, adjudicatària dels serveis
de recollida de residus i de neteja de la
via pública.

En el marc de la campanya, el 19 de maig
es va celebrar la festa del reciclatge a la
plaça de Pau Picasso. També s’ha distri-
buït un díptic informatiu sobre els aspec-
tes econòmics de la gestió dels residus i
s’han organitzat xerrades als instituts
Vinyes Velles i Marta Mata.

Campanya de sensibilització sobre els residus domèstics
L’Ajuntament ha engegat una nova
campanya informativa sobre la
recollida selectiva de residus a la
qual, a més d’insistir en els efectes
mediambientals, s’incideix en la
gestió de les deixalles domèstiques
des d’un punt de vista econòmic



“La Remençada”, un projecte cultural per a Montornès
Sota el títol La Remençada és presentarà el 15 de juny, a les
19 h a la sala d’actes de la parròquia de Sant Sadurní, un
projecte cultural d’àmbit municipal. L’acte, que té per objec-
tiu explicar la proposta i promoure la col·laboració ciutadana,
s’ha adreçat inicialment a representants d’associacions i enti-
tats locals.

La Remençada és una cantata popular, original dels autors
Xavier Bertran i Xavier Baurier, que tracta sobre la revolta
dels pagesos de remença catalans per alliberar-se de la servi-
tud feudal. Aquesta lluita, que al municipi es va produir el 4
de gener de 1485, és el motiu també de la dansa de la batalla
dels Gegants de Montornès que només es balla per la Festa
Major. 

Els impulsors de la cantata, dividida en sis actes, proposen
que La Remençada es representi, de manera consecutiva, a
sis places del municipi i que el públic pugui seguir la repre-
sentació desplaçant-se de plaça a plaça. La interpretació de
la cantata aniria a càrrec d’un centenar de veïns voluntaris.

El 19 de juny l’equip del Síndic de greuges serà a Montornès per atendre les persones i entitats que vulguin fer con-
sultes o exposar queixes en relació amb la vulneració dels seus drets per part de les administracions públiques i de les
empreses que ofereixen serveis generals (aigua, llum, gas...). 

Les persones que hi estiguin interessades, caldrà que concertin prèviament l’entrevista trucant al telèfon 900 124 124 o
enviant un correu electrònic a l’adreça sindic@sindic.cat. L’atenció es farà al Casal de Cultura (av. del riu Mogent, 2). 


