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Pressupostos 2018 Escola Bressol La FiretaMasferrer i El Sevilla a la 
Polivalent

Més de 13 milions per 
uns pressupostos que 
cerquen mantenir els serveis 
municipals actuals i assolir 
els nivells de solvència 
suficient i una recaptació 
més equilibrada.

Montmeló guanya la reclamació 
contra la Generalitat de 
Catalunya pel pagament per 
al sosteniment de places per 
alumne de les llars d’infants de 
titularitat municipal.

Quim Masferrer (el Foraster) i 
El Sevilla (Mojinos Escocíos), 
s’encarregaran d’obrir la 
programació del 2018 de la 
Sala Polivalent La Torreta de 
Montmeló.

Adif i OHL signen l’acta de replanteig de la primera 
fase d’urbanització de la llosa de soterrament
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Montmeló més net: reciclar surt a compte! Solidaritat a les aules de 
l’Institut

EDITORIAL TEMA DEL MES

L
es dates nadalenques 
és el moment ideal per 
expressar i dur a terme 

accions de solidaritat amb les 
persones més necessitades. 
Però quan això passa entre 
l’alumnat d’un institut, és en-
cara si cap més valuós.

Fruit de la inquietud de la 
professora de català de segon 
de l’ESO de l’Institut de Mont-
meló de buscar activitats dife-
rents que motivin a l’alumnat, 
va néixer la proposta de cercar 
activitats per recaptar diners 
per la campanya “A Montmeló, 
cap infant sense regal”.

Entre tot l’alumnat de 2n 
d’ESO (A, B i C) es van deci-
dir les activitats i durant dues 
setmanes, de l’11 al 20 de de-
sembre es van fer tres esmor-
zars solidaris, amb aliments 
que facilitaven les famílies 
dels alumnes; un mercat so-
lidari el dia 20 de desembre, 
una paradeta el dia 22, dia de 
lliurament de notes (així les 
famílies podien col·laborar) i 
la cantada de Nadales al Ca-
sal de la Gent Gran el mateix 
dia 20.

Pel que fa al mercat Solida-
ri del matí del dia 20, es van 
instal·lar dues parades (una a 

B
ona part dels residus 
que generem a les llars 
es poden reciclar. Sense 

oblidar que tenim com a primer 
objectiu col·lectiu l’increment 
de la sostenibilitat dels nos-
tres pobles i ciutats, la realitat 
és que paper, cartró, plàstic, 
vidre i matèria orgànica, ben 
separats, tenen valor econò-
mic i la seva recollida pot reduir 
sensiblement la factura d’es-
combraries que paguem entre 
tots. Malauradament, molts 
d’aquests residus acaben al 
contenidor gris, de resta, i això 
fa molt més car, si no impossi-
ble, que es puguin reaprofitar, 
sense oblidar que per als ajun-
taments és cada vegada més 
car el tractament de cada tona 
de residus procedent dels con-
tenidors grisos.  

Amb l’objectiu d’incrementar 
la recollida de residus recicla-
bles, fa tres anys, l’Ajuntament 
de Montmeló va apostar per 
un nou model de recollida se-
lectiva a tot el municipi amb 
l’ampliació d’àrees de con-
tenidors per a les cinc fracci-
ons (paper i cartó, envasos, 
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la plaça de l’Ajuntament i una 
altra a la plaça de la Quinta-
na), on es venien productes 
elaborats per ells mateixos 
durant el projecte: braçalets, 
punts de llibre, decoracions 
nadalenques. Cada objec-
te tenia un cost d’un euro. A 
banda, es van fer sis grups 
d’alumnes que anaven amb 
unes guardioles dissenyades 
també a l’Institut. L’alumnat 
acompanyat per professorat 
del centre voltaven pels car-
rers de Montmeló explicant a 
la gent i als establiments que 
estaven fent i demanant la se-
va col·laboració.

La recaptació total va ser de 
921 €. A banda d’aconseguir 
amb èxit l’objectiu de recap-
tar diners per aquells infants 
que ho necessiten, també es 
van aconseguir altres èxits: 
els alumnes van treballar molt 
motivats i van col·laborar en 
tot moment, van aprendre a 
realitzar tots els passos que 
cal seguir en l’organització de 
qualsevol activitat i sobretot 
van aprendre què significa ser 
solidari. En paraules de la ma-
teixa professora, “el que van 
aprendre durant aquelles dues 
setmanes no té preu”.  

vidre, matèria orgànica i resta) 
de càrrega lateral. D’aquesta 
manera es va voler facilitar a 
la ciutadania poder dipositar 
cada un dels diferents tipus de 
materials que formen part dels 
residus municipals en el conte-
nidor adequat. Des d’aleshores 
s’han anat adequant les àrees i 
col·locant els pedals als conte-
nidors de resta per fer més fàcil 
el seu ús, aquest procés queda-
rà enllestit en el primer trimestre 
d’aquest 2018. El servei es va 
acompanyar amb diferents ac-
cions informatives així com amb 
una guia sobre la bondat del 
reciclatge domèstic sota el nom 
de “Montmeló més net”.

És ben cert que s’ha produït, 
a Montmeló, un estimable aug-
ment del reciclatge de paper i 
cartó i un lleuger augment dels 
nivells de la recollida de les frac-
cions d’envasos, vidre i matè-
ria orgànica. Però la realitat és 
que actualment només es recull 
selectivament el 33% dels re-
sidus que generem a casa. Si 
recollíssim selectivament tots 
els residus, podríem recuperar-
ne un 85%, amb el conseqüent 
estalvi econòmic i els beneficis 
col·lectius de la reducció de la 
contaminació.

La Unió Europea ha fixat l’ob-
jectiu de reciclatge del 50% per 
l’any 2020. Encara estem lluny, 

i per això és prioritari que tots 
ens adonem de la importància 
que això té per al futur del nos-
tre planeta. Davant d’aquestes 
previsions, des del Departa-
ment de Medi Ambient de la 
Generalitat es va realitzar un 
estudi l’any 2016 que va do-
nar com a resultat que una 
part molt important d’aquests 
residus, concretament el 72%, 
correspon a matèria orgànica. 
Aleshores, per tal d’incremen-
tar la recollida selectiva de ma-
tèria orgànica, aquell mateix 
mes de març es va posar en 
marxa un nou servei de reco-
llida porta a porta de matèria 
orgànica adreçat als comerços 
locals i al mercat setmanal. Ca-
da establiment s’encarrega de 
treure i retornar el contenidor 
per a la seva recollida.

Si prenem consciencia que 
cada vegada que llencem al 
contenidor gris paper, cartró, 
plàstic, vidre o matèria orgàni-
ca estem llençant diners que es 
podrien recuperar; si fem de la 
recollida selectiva un hàbit més 
a cada una de les nostres llars, 
especialment separant la matè-
ria orgànica, tots hi guanyem, 
des de tots els punts de vista. 
Reciclar surt a compte!

Pere Rodríguez
Regidor de Medi Ambient
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SESSIÓ PLENÀRIA

L’aprovació del pres-
supost per al 2018 
en el Ple celebrat el 

passat dia 19 de desembre 
permet, un any més, que to-
ta l’estructura municipal i els 
serveis a la ciutadania que 
d’ella depenen hagi comen-
çat l’any amb les dotacions 
pressupostàries reals i no 
pas les que es deriven d’una 
pròrroga a causa de no ha-
ver-se aprovat dit pressupost 
abans de l’1 de gener.

Del pressupost per a l’any 
2018 de l’Ajuntament de 
Montmeló i la residència Can 
Dotras, amb uns ingressos 
previstos de 13.156.500 €, 
destaca el fet que un 89% 
d’aquests ingressos financen 
despesa corrent, concreta-
ment 11.717.150 €. Una des-
pesa corrent distribuïda en-
tre el capítol I (Despeses de 
Personal), amb un 51,71% 
del total; capítol II (Despeses 
corrents en béns i serveis), 
amb el 36,98%; capítol III 
(Interessos), amb el 0,69% i 
el capítol IV (Transferències 
corrents i subvencions), amb 
el 10,62%.

En el capítol III (Interes-

sos) la reducció, respecte 
a l’any 2017 ha estat del 
67,26% després de diverses 
renegociacions de préstecs 
i pòlisses portades a terme 
amb els creditors bancaris.

En aquest apartat de des-
peses vint-i-cinc de cada 
cent euros van destinats a 
Acció Social, comptant Can 
Dotras, Educació i Promo-
ció Econòmica i cal destacar 
que es mantenen totes i ca-
dascuna de les partides i do-
tacions als diferents serveis 
que les conformen, tenint 
com a novetat la implantació 
del nou servei Àpats a domi-
cili que està previst engegar-
se cap al mes de maig.

Pel que fa al capítol d’in-
versions, la més important 
de les previstes és la que ha 
de permetre la connexió del 
polígon Riera Marsà amb el 
polígon El Raiguer. L’import 
total d’aquesta obra està 
establert en 977.500 € dels 
quals 127.500 els cobriran 
les contribucions especials 
i la resta la subvenció pro-
cedent de la Diputació de 
Barcelona per a modernitza-
ció de polígons industrials.

El pressupost de 2018 se-
rà també el primer en el qual 
la participació ciutadana de-
cidirà quines inversions són 
prioritàries, d’acord a unes 
premisses de cost, raciona-
litat i sostenibilitat que les 
propostes que la mateixa 
ciutadania podrà presentar i, 
posteriorment, votar, hauran 
de tenir en compte.

Amb aquest pressupost 
per a 2018 es compleixen 
els tres objectius que cerca 
el Pla Econòmic i Financer 
aprovat a causa de l’incom-
pliment de la polèmica Regla 
de la despesa; Regla que as-
senyala unes ràtios de des-
pesa que no es poden su-
perar malgrat que el resultat 
pressupostari sigui de supe-
ràvit. La capacitat de finan-
çament (superàvit) resultant 
del mateix és d’1,47 milions 
d’euros.

Aquests tres objectius són: 
manteniment dels serveis 
que ofereix l’Ajuntament; 
l’assoliment d’uns nivells 
de solvència suficient per 
a acomplir a les exigències 
legals sobre els terminis de 
pagament i la recuperació 

del camí de la viabilitat con-
trolant la regla de la despe-
sa donat que l’estabilitat i 
el nivell d’endeutament són 
ràtios perfectament equili-
brades.

L’endeutament permès 
per la normativa vigent és 
del 75% sobre els ingressos 
corrents i Montmeló tancarà 
l’any 2018 amb un endeuta-
ment del 35,80%.  

Pressupostos 2018
Calendari 
d’ajuts 2018

Dates orientatives

AIGUA 
Tot l’any 

ESCOMBRARIES  
De l’1 de gener al 28 de 
febrer 

ENTITATS ESPORTIVES  
Del 9 al 31 de gener. Del 1 al 
30 de setembre 

CASAL D’ESTIU 
De l’1 de maig al 8 de juny 

ESCOLA BRESSOL  
De l’1 de maig al 30 de juny 

LLIBRES I SORTIDES  
Del 25 de maig al 23 de juny

ESCOLA ESPORTIVA  
De l’1 de setembre al 30 
d’abril

IBI LLOGUER SOCIAL  
De l’1 d’octubre al 30 de 
novembre

LLOGUER  
De l’1 d’octubre al 30 de 
novembre

COLONIES ESCOLARS
De l’1 al 31 desembre

MENJADOR ESCOLAR 
El termini el fixa el Consell 
Comarcal

- Gener: Ajudes per part de 
la Generalitat de Catalunya al 
lloguer just . Condicionades a 
la seva aprovació per part de 
la Generalitat de Catalunya

- Maig: Ajudes per part del 
Ministeri de Foment al lloguer 
(MIFO) . Condicionades a 
la seva aprovació per part 
del Ministeri de Foment del 
Govern d’Espanya.

 

La inversió 
prevista més 
important és 
la que ha de 
permetre la 
connexió del
polígon Riera 
Marsà amb el
polígon El Raiguer.
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URBANISME

L
a signatura de l’acta de 
replanteig entre Adif i 
l’empresa constructora 

OHL, realitzada el dia 22 de 
gener, és l’inici de la primera 
fase de les obres d’integració 
de la llosa del soterrament.

D’acord amb la direcció 
d’obra, la previsió de l’ocu-
pació de l’espai i l’inici de les 
actuacions està prevista per 
la segona quinzena de febrer. 
La duració de les obres serà 
aproximadament d’uns nou 
mesos i agafa l’espai comprès 
entre els carrers Pompeu Fa-
bra i Lluís Companys.

Aquestes obres afecta-

Inici de l’execució de la 1a fase de les obres de la llosa del soterrament

La inversió en 
la millora de 
l’eficiència de 
l’enllumenat 
públic ha ajudat 
a reduir l’emissió 
de tones de CO2 a 
l’atmosfera i ha 
reduït la factura 
elèctrica de forma 
molt notable

L’any 2014, l’Ajuntament de Montmeló va adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació dels elements 
necessaris per a la reforma de l’enllumenat públic a través d’un rènting financer. Els objectius eren clars: invertir 
en equips d’il·luminació més eficients i sostenibles i, amb l’estalvi econòmic en la factura elèctrica, retornar el 
crèdit sol·licitat, al mateix temps que s’aconseguia una reducció en l’emissió de tones de CO2 a l’atmosfera.

E
l mes de maig de 2014, 
es va signar el contrac-
te amb l’empresa adju-

dicatària per posar en marxa 
la intervenció progressiva en 
prop de 1.600 punts de llum 
del municipi. Aquesta actua-
ció va finalitzar a principis de 
l’any 2015.

La il·luminació en els car-
rers de la població es va ajus-
tar als valors indicats per la 
normativa en funció de l’ús i 
del trànsit de vehicles i per-
sones. Aquest laboriós estudi 
va permetre dur a terme una 
reducció en el consum per a 
cada un dels punts de llum 
del municipi mantenint crite-
ris de sostenibilitat. El resultat 
de totes aquestes actuacions 
queda plasmat en la gràfica 
d’evolució del consum elèctric 
anual de l’enllumenat públic.

Com podem comprovar, el 
consum elèctric era força es-
table en els 3 anys anteriors 
a la posada en marxa del pro-
jecte. L’any 2015, fruit de les 
actuacions dutes a terme, es 
veu un accentuat decrement 
en el consum elèctric muni-
cipal, amb una baixada en el 
consum anual del 35% en els 
darrers 3 anys.

Els anys 2016 i 2017, un 
cop finalitzada la instal·lació 
dels nous elements, es va 

El canvi d’enllumenat redueix l’impacte ambiental i la 
factura del consum públic 

abordar la reducció de la 
potència contractada amb 
la companyia elèctrica, per 
tal de reduir la part fixa de 
la factura de cadascun dels 
punts de subministrament de 
l’enllumenat públic. Això es 
va traduir en una reducció 
en el cost de facturació de la 
partida de despeses d’enllu-
menat públic del pressupost 
municipal.

Novament observem el graó 
que es produeix l’any 2015 ar-
ran dels canvis de llumeneres 
i equips, que es tradueix en 
una reducció de les despeses 
econòmiques, fruit de la bai-
xada del consum d’energia i 
de la reducció en la part fixa 
de potència contractada. En 
total, l’estalvi econòmic anual 
acumulat en els anys 2015, 

2016 i 2017 és del 38,16%, 
que representa una reducció 
del 43,53% de tones d’emis-
sió de CO2 equivalent.

De cara l’any 2018, un cop fi-
nalitzades totes les actuacions 

en la instal·lació, al que s’han 
afegit millores en els controla-
dors d’encesa i altres actuaci-
ons no incloses en el projecte 
inicial, la previsió de despesa 
en l’enllumenat és de 110.000 
€, amb el que l’estalvi net en 
relació al consum d’abans de 
la posada en marxa del pro-
jecte és de més de 97.000€ 
anuals. Això es tradueix en 
un estalvi econòmic que fre-
garà el 47%. Aquest estalvi 
és un 16,2% superior a les 
quotes anuals que paguem 
per l’amortització del canvi de 
llumeneres i serà econòmi-
cament complert l’any 2021, 
any en què finalitza el rènting 
financer.

Amb aquestes xifres, es pot 
afirmar que l’Ajuntament ha 
dut a terme una inversió en la 

millora de l’eficiència de l’en-
llumenat públic, utilitzant la il-
luminació necessària i evitant 
la il·luminació intrusa, de ma-
nera que s’ha reduït l’emissió 
de tones de CO2 a l’atmosfe-
ra, al mateix temps que s’ha 
reduït la factura elèctrica de 
l’enllumenat públic de forma 
molt notable.

Actualment, els Serveis 
Tècnics municipals estan fent 
un estudi dels diferents equi-
paments per tal d’optimitzar 
els seus consums energètics, 
com per exemple, millores en 
la instal·lació d’aigua calenta 
del pavelló, la il·luminació del 
camp de futbol, el canvi de fi-
nestres a l’escola Pau Casals 
i la inclusió de protectors so-
lars a les finestres de l’escola 
Sant Jordi, entre d’altres. 

ran les places d’aparcament 
del carrer Miquel Biada, que 
l’Ajuntament compensarà 
amb l’adequació i redistribu-
ció de l’aparcament a la zo-
na del pavelló, incrementant 
l’espai amb unes 20 places 
més.

Paral·lelament s’iniciaran 
les feines de distribució de 
l’aparcament de l’espai de 
l’antic escorxador. Aquesta 
zona serà preparada per a 
disposar d’unes 320 places 
degudament alineades, il-
luminades i senyalitzades 
de manera que la ciutadania 
disposi d’una bossa d’apar-

cament a 5 minuts a peu de 
l’estació.

Per últim, en la reunió amb 
la direcció d’obra d’Adif, man-
tinguda a les dependències 
municipals, l’Ajuntament ha 
manifestat la necessitat de 
compatibilitzar l’obra amb l’ac-
cés a l’aparcament per part 
dels veïns del carrer Miquel 
Biada i Girona. S’ha acordat 
que aquest tema serà prioritari 
i que es tractarà degudament 
amb l’empresa adjudicatària, 
un cop aquesta presenti el pla 
d’obres. L’Ajuntament infor-
marà puntualment al veïnatge 
afectat.  
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OBRES I HABITATGE

Des de principis de mes, els Serveis d’Obres i 
Manteniment de l’Ajuntament estan treballant 
en l’espai que fins ara ocupaven les oficines de la 
Policia Local per tal de construir-hi la nova Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania.

E
l projecte està promo-
gut per l’Ajuntament 
de Montmeló i redactat 

pels seus serveis tècnics. 
Les obres són executades de 
forma directa per la mateixa 
administració, ja que per les 
seves característiques es 
disposen dels mitjans ma-
terials i personals suficients 
per a la seva execució, i te-
nen un pressupost total de 
125.493,90 € dels quals el 
46% correspon a mà d’obra 
i el 54% restant a materials i 
maquinària.

Es fa una primera actua ció 
d’enderroc d’envans, pavi-
ments, revestiments i instal-
lacions per obtenir un espai 

A partir del dia 3 de febrer 
de 2018 es poden sol-
licitar ajuts per aquelles 

actuacions que aconseguei-
xin una reducció de les emis-
sions de CO2 i del consum 
d’energia final mitjançant 
una o vàries de les tipologies 
següents:
•	 Millora	de	l’eficiència	ener-

gètica de l’envoltant tèr-
mic.

•	 Millora	de	l’eficiència	ener-
gètica de les instal·lacions 
tèrmiques i d’il·luminació.

•	 Substitució	 d’energia	 con-
vencional per energia solar 
tèrmica i/o energia geotèr-
mica.

Podran ser beneficiaris i aco-
llir-se a aquest tipus d’ajuts:
•	 A- Els propietaris d’edifi-

cis existents destinats a 
qualsevol ús, sempre que 
tinguin personalitat jurídi-
ca de naturalesa privada o 
pública.

•	 B- Les comunitats de pro-
pietaris o les agrupacions 
de comunitat de propietaris 
d’edificis residencials d’ús 
habitatge, constituïdes com 
a Propietat Horitzontal.

•	 C- Els propietaris d’edificis, 
de forma agrupada, enca-
ra que no tinguin atorgat el 
títol constitutiu de propietat 
horitzontal.

•	 D- Les empreses explota-
dores, arrendatàries o con-
cessionàries d’edificis.

•	 E- Les empreses de servei 
energètics.
No podran ser beneficiaris 

d’aquests convocatòria les 
persones físiques, a excep-

Nova Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania

Convocatòria del Programa 
d’Ajuts per a la Rehabilitació 
Energètica d’Edificis Existents

ció de les comunitats, les 
agrupacions i els propietaris 
inclosos en els apartats B o 
C de l’anterior llistat.

Totes les tipologies i bene-
ficiaris tindran dret a rebre un 
ajut econòmic sense  contra-
prestació complimentat amb 
un préstec reemborsable.

Per tal de sol·licitar l’ajut 
cal signatura electrònica del 
representant i cal fer-ho a la 
Seu Electrònica de l’Institu-
to para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE).

Les persones interessades 
en rebre més informació de 
com sol·licitar aquest ajut 
de la Direcció General de 
l’Institut per a la Diversifica-
ció i Estalvi de l’Energia del 
Ministeri d’Energia, poden 
adreçar-se a l’Oficina Local 
d’Habitatge, els dimarts i di-
jous de 16 a 18.30 hores. 

més obert i transparent i cre-
ar un nou accés adaptat des 
de la plaça de la Vila per on 
s’entrava a l’antic edifici de 
l’Ajuntament recuperant la 
importància i el caràcter pú-
blic d’aquesta part de l’edifi-
ci que estava actualment en 
desús.

El programa de les noves 
dependències de l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania 
consta de vestíbul d’accés 
des de la plaça de la Vila amb 
dues portes de vidre, mante-
nint la porta d’acer existent 
amb la reixa de protecció. La 
Recepció se situa en l’espai 
del vestíbul actual amb un 
taulell per Conserge i una sa-

la i es modifiquen els lavabos 
existents fent-los adaptats.

Es fa una nova sala d’es-
pera i una oficina d’atenció 
amb tres punts separats per 
mampares de vidre. En la 
part on s’ubicaven els ser-
veis i vestidors de la policia, 
es formen tres espais desti-
nats a despatx d’atenció i es-
pai de consulta.

S’actua en una superfí-
cie total de 172,52 m², dels 
quals la sala principal d’aten-
ció al públic ocupa una su-
perfície de 75,15 m² i la resta 
són espais destinats a vestí-
bul, consergeria, banys, sala 
d’espera, despatxos i espai 
de consulta. 
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MEDI AMBIENT PROMOCIÓ ECONÒMICA

E
ntre l’1 i el 28 de febrer, 
l’Ajuntament de Mont-
meló obre la convoca-

tòria per a l’adjudicació de 
parcel·les a la zona d’horts 
municipals del Raiguer i de 
Cal Quico.

Després de concedir totes 
les parcel·les de l’anterior 
llista d’espera, s’obre un pe-
ríode d’un mes per a les per-
sones interessades a accedir 
a una de les parcel·les que 
encara queden disponibles.

Aquesta convocatòria és 
oberta a totes aquelles per-
sones que compleixin els cri-
teris següents:
•	 Ser	 major	 d’edat.	 Només	

es podrà presentar una 
sol·licitud per unitat de 
convivència, entenent-se 
per unitat familiar aquelles 
persones que convisquin 
en un mateix domicili.

•	 A	la	data	d’inici	del	procés	
de sol·licituds, cal estar 

A
mb  un increment de 18 persones durant el mes de de-
sembre, l’any 2017 tanca amb 492 montmelonins i mont-
melonines en situació d’atur. La dada negativa d’aquest 

mes no impedeix però que aquest desembre sigui el millor del 
període 2007-2017, tant pel que fa a xifres absolutes com pel 
que fa a  la taxa percentual.

La taxa actual de l’11,46% continua estant per sota de la del 
Baix Vallès ( 12,94%) i del conjunt del Vallès Oriental ( 12%). 
Dels vuit municipis que integren el Baix Vallès només a dos 
d’ells (La Llagosta i Sant Fost de Campsentelles) han vist redüi-
da a seva taxa aquest mes de desembre, mentre que dels 39 
pobles que conformen el Vallès Oriental, a 18 la taxa s’ha redüit, 
a 17 s’ha incrementat i 4 han mantingut la taxa de novembre. 

La reducció total a la comarca, respecte al mes de novem-
bre,  ha estat de 186 persones, baixant la taxa en un 0,80%, 
per l’1,1% de reducció a nivell català.  

Nova convocatòria per a participar en 
l’adjudicació d’una parcel·la dels horts 
municipals del Raiguer i de Cal Quico

Repunt a l’alça de l’atur  
per tancar el millor any del 
període 2007-2017

empadronat al municipi amb 
una antiguitat mínima de 3 
anys ininterromputs.

•	 No	disposar,	 a	 títol	 de	pro-
pietari, de cap altre hort o 
terreny de conreu dins del 
terme municipal de Mont-
meló o dins de la comarca 
del Vallès Oriental.

•	 No	 haver-se	 adjudicat	 una	
altra parcel·la o hort a un 
membre de la mateixa unitat 
familiar.

Els criteris a valorar per efec-
tuar la selecció, en cas que 
hi hagi més sol·licituds que 
parcel·les disponibles, seran 
els següents:
•	 Estar	aturat	sense	prestació	

Taxa d’atur a Montmeló - Desembre 2007-2017

per desocupació: 15 punts.
•	 Ser	beneficiari	de	la	renda	

mínima d’inserció (PIRMI): 
12 punts

•	 Estar	 aturat	 amb	 presta-
ció per desocupació: 10 
punts.

•	 Ser	 major	 de	 65	 anys	 o	
pensionista: 8 punts.
Es tindrà únicament en 

compte el criteri que tingui 
una major puntuació. En cas 
que algun veí estigui en pos-
sessió del certificat de disca-
pacitat se sumarà a la pun-
tuació obtinguda 2 punts. 
Recordem que la sol·licitud 
es pot presentar a l’OAC, 
fins al 28 de febrer.  
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SERVEIS SOCIALS

L’Espai Socioeducatiu 
es dirà TOC

E
l Servei Socioeducatiu 
ja té nom. Aquest dar-
rer mes de novembre 

els infants i joves que hi as-
sisteixen van votar per a la 
tria del nom de l’espai, els 
finalistes varen ser TOC, 
NIU i CAU, i finalment el 
nom escollit amb més quò-
rum va ser TOC.

L’Espai Socioeducatiu 
de Montmeló TOC, que va 
entrar en funcionament el 
passat mes de maig, és un 
servei municipal, d’atenció 
diària, que dóna suport per-
sonalitzat a infants i joves 
de Montmeló, així com a les 
seves famílies. L’equip que 
treballa en aquets servei es-
tà format per dues persones 
especialitzades. Aquesta as-
sistència s’adreça a infants i 
joves entre 6 i 16 anys que 
estiguin empadronats i es-
colaritzats al municipi i es du 
a terme les tardes de dilluns 
a divendres, de setembre a 
juliol, a l’espai d’intervenció 
socioeducativa situat a la 
planta baixa de l’edifici de 
l’antiga estació.

CIVISME

L’any 2014, l’Ajunta-
ment de Montmeló 
va presentar recurs 

Contenciós Administratiu, 
conjuntament amb vint-i-
cinc municipis, contra el de-
partament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalu-
nya reclamant la subvenció 
pel sosteniment de places 
per a infants de 0 a 3 anys 
en llars infantils de titulari-
tat municipal. 

El passat dia 12 de gener, 
es va rebre la sentència del 
Tribunal Superior de Justí-
cia que reconeix als ajun-
taments recurrents el dret 
a percebre la quantitat de 
1.300€ per alumne de les 
llars d’infants de titularitat 
municipal en relació als 
cursos escolars 2012-2013, 

S
’obre el període d’ins-
cripcions per als cur-
sos de català que 

començaran el mes de fe-
brer arreu de la comarca. 
Del 6 al 9 de febrer l’Ofici-
na de Català de Montmeló 
informarà i farà proves per 
saber quin nivell de llen-
gua tenen els usuaris i així 
poder-se inscriure a fer un 
curs de llengua a fi d’ ob-
tenir un certificat de català.

En el cas de Montme-
ló s’oferirà un curs de 45 
hores de català adreçat a 

L
’Ajuntament de Montme-
ló ha posat en marxa, 
novament, el pla per a la 

neteja de pintades als edifi-
cis públics i privats.

Aquest pla té com a fina-
litat fer la neteja de les pin-
tades que embruten els car-
rers del poble, espais públics 
i façanes i inclou, de forma 
gratuïta, la neteja de les pin-
tades que es troben en edifi-
cis privats.

Per poder acollir-se a 
aquest pla caldrà omplir una 
instància general acompa-
nyada d’una fotografia de la 

EDUCACIÓ

L’Ajuntament obté sentència favorable 
del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya per al sosteniment de les 
escoles bressol catalanes

Nova fase 
de neteja a 
les pintades 
dels edificis 
públics i 
privats

Inscripcions per als cursos de català

El passat 22 de desem-
bre, alumnes del TOC van 
celebrar la seva festa de 
Nadal on estaven convi-
dats tots els familiars i tu-
tors dels nens i joves que 
hi participen. Cada grup va 
representar un espectacle, 
els petits van cantar una 
cançó de Nadal, els mitjans 
van realitzar un nombre de 
dansa moderna, els grans 
van presentar l’edició d’un 
videoclip editat i represen-
tat per ells mateixos i els 
adolescents van fer junta-
ment amb les educadores 
l’edició d’un vídeo explica-
tiu del projecte mostrant les 
dinàmiques diàries, l’espai 
on es realitzen les activitats 
del curs.

En acabar tots junts van 
fer cagar el tió. El servei 
ha continuat obert durant 
les vacances escolars de 
Nadal, on han pogut realit-
zar activitats més lúdiques 
com, cinema, tallers de cui-
na i els grans van participar 
en una sessió de Laser Tag 
a l’Estació Jove. 

2013-2014 i 2014-2015.
Un cop sigui ferma la sen-

tència, donat que la Genera-
litat podria presentar recurs, 
l’Ajuntament presentarà en 

la fase d’execució la recla-
mació d’aproximadament 
156.000€ corresponents al 
deute pendent de compen-
sar. 

aquelles persones que volen 
aprendre català, però no el 
saben parlar. El curs de nivell 
bàsic va dirigit a persones 
nouvingudes, a aquelles per-
sones que porten poc temps 
a Catalunya i volen conèixer 
la llengua. Serà un curs que 
es farà els dimarts i dijous de 
9.15 h a 10.45 h a l’escola 
d’adults, l’objectiu del qual 
és aconseguir el certificat A2 
oficial de català.

Les persones interessades 
a saber quin és el seu nivell 
de llengua o a fer un curs po-

den adreçar-se del 6 al 9 de 
febrer a l’Oficina de Català 
(situada a l’Ajuntament) di-
marts, dijous i divendres de 
10 a 13 hores o les tardes de 
dimarts i dijous de 16 a 18 
hores. Els cursos comença-
ran el 12 de febrer. 

Oficina de Català de 
Montmeló
Plaça de la Vila, 1
93 572 00 00 (ext.  144)
montmelo@cpnl.cat

pintada a retirar i una auto-
rització expressa de la co-
munitat reunida en junta de 
propietaris o, en cas que 
sigui individual, de la per-
sona propietària de l’immo-
ble.

Aquest és el quart any 
que es posa en marxa 
aquesta campanya, en to-
tal, des de l’inici el 2015, 
s’han dut a terme més de 
150 actuacions en edificis 
del municipi. El servei és 
gratuït i el termini per fer la 
sol·licitud és de l’1 de fe-
brer al 29 de març. 

Dilluns 22, l’alcalde a la Conselleria d’Ensenyament per instar a la Generalitat 
que compleixi la sentència que l’obliga a pagar les ajudes a l’escola bressol.
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ESPORTS

L
a novetat d’aquesta edi-
ció serà el reconeixe-
ment als valors espor-

tius, un guardó que es podrà 
atorgar no només a esportis-
tes, sinó també a membres 
del cos tècnic, membres de 
la junta o persones en par-
ticular que han destacat pel 
seu esperit esportiu de soli-
daritat, companyonia, joc net 
o dedicació.

El procés d’elecció dels 
premiats ha estat realitzat 
per les entitats esportives 
que conformen el Consell 
Municipal de l’Esport de 
Montmeló. Entre novembre 
i desembre, les diferents en-
titats van presentar les can-
didatures i reconeixements. 
A principis de gener va tenir 

La quarta Festa de l’Esport se 
celebrarà el 16 de febrer a la 
Sala Polivalent

lloc la votació per part de tots 
els membres representats al 
Consell Esportiu.

El requisit indispensable 
de tots els candidats és que 
pertanyin a una entitat espor-
tiva de Montmeló. Cada enti-
tat podia presentar un màxim 

de 6 candidats, un per cada 
categoria, argumentant els 
motius i mèrits obtinguts per 
l’esportista.

El jurat ha estat format per 
socis o membres de la jun-
ta de cada entitat i, com és 
habitual en aquest tipus de 
votacions, els membres del 
jurat no podien votar la seva 
pròpia candidatura.

L’organització de l’esde-
veniment es mostra un cop 
més molt satisfeta de desen-
volupament previ a la gran 
festa de l’esport de Montme-
ló, encara que algunes enti-
tats no hagin presentat can-
didatures. Per això animen 
per a pròximes edicions a 
una participació més àmplia 
i d’aquesta manera ampliar 
els premis a totes les modali-
tats esportives que es practi-
quen al municipi. 

La Sala Polivalent tornarà a acollir la Festa de 
l’Esport de Montmeló, divendres 16 de febrer. En 
el decurs de la Festa es coneixeran els millors 
esportistes locals de l’any 2017.

El montmeloní Aitor Martínez Rebozo, va 
ser el cap de setmana de Reis, dies 6 i 7 
de gener, Campió d’Espanya infantil amb 
la selecció Catalana al CESA (campionat 
d’Espanya de seleccions autonòmiques) 
guanyant la final a Andalusia per 16-24.

L
’Aitor, porter del Barça i 
que fa només un any y 
mig defensava la samar-

reta de la PB Handbol Mont-
meló, ha fet un campionat 
impecable sent determinant a 
la final en la que va ser de-
signat el millor jugador de la 
competició.

Segons la crònica de la web 
Valonmano.com, Aitor Martí-
nez va ser decisiu en la vic-
toria final de Cata lunya. L’en-
trada del porter Aitor Martínez 
va suposar un punt d’inflexió 
en la trobada que fins aquell 
moment anava guanyant An-
dalusia 14-13. El porter català 

Aitor Martínez Rebozo, 
campió d’Espanya infantil 
d’Handbol

Les categories que es presenten son:

• Millor esportista femenina major d'edat
• Millor esportista femenina menor d'edat
• Millor esportista masculí major d'edat
• Millor esportista masculí menor d'edat
• Millor equip major d'edat
• Millor equip menor d'edat
• Reconeixements als valors esportius

es va convertir en el jugador 
del partit, frustrant qualsevol 
llançament per part d’Andalu-
sia en la segona part, l’excel·-
lent nivell del porter amb les 
seves aturades va provocar 
grans opcions tant de segona 
com de primera onada per a 
Catalunya que les va aprofi-
tar per avançar-se al marca-
dor.

El resultat final (16-24 per 
Catalunya) va reflectir la gran 
actuació del porter montme-
lóní que va acabar sent el mi-
llor del seu equip i de la final. 

Moltes felicitats Aitor. 
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BIBLIOTECA

SALUT PÚBLICA TRADICIONS

Aula 
Estudi, 10 
anys al 
servei dels 
estudiants

Eva Rodríguez, 25 anys tenint cura dels 
Reis d’Orient

Més millores a l’edifici del 
CAP Montmeló

L
a Biblioteca La Grua 
de Montmeló té tota 
una oferta de serveis 

adreçats als diferents pú-

E
va Rodríguez Mallafré 
porta des de l’any 1992 
al càrrec de l’estilisme 

dels Reis d’Orient a la seva 
arribada a Montmeló. De tots 
és ben sabut que els Reis 
Mags, després del llarg viat-
ge des de l’Orient, necessiten 
un descans i per descomptat 
necessiten posar-se a punt 
per saludar les autoritats i als 
nens de cada poble.

A Montmeló, des de fa 25 
anys, de manera ininterrom-
puda, la persona que s’ha en-
carregat de pentinar, maqui-
llar, vestir i posar-los a punt, 
ha estat Eva Rodríguez.

Aquesta tasca, que va 
començar com una simple 
col·laboració, s’ha convertit 
amb els anys en una cosa 
vocacional, ja que l’Eva viu 
la nit dels Reis Mags amb la 
mateixa il·lusió que els nens: 
“l’essència de l’arribada dels 
Reis d’Orient són els nens 
i la resta és secundari, per 
això sempre he posat molta 
cura i afecte en què els Reis 

E
ls treballs que es van 
realitzar el passat mes 
d’octubre al CAP Mont-

meló, s’han complementat 
ara amb la col·locació de 
vinils antisolars a la façana 
posterior, just sobre l’entra-
da d’urgències.

El CAP Montmeló va pa-
tir la passada tardor una 
sèrie de reformes que van 
suposar una reordenació 
de l’accés principal, ampli-
ant l’espai, instal·lant portes 
automàtiques i una cortina 

blics. Un d’aquests serveis 
centrat en l’aprenentatge és 
l’Aula d’estudi, adreçat als 
estudiants que volen apro-
fitar per estudiar i preparar 
els exàmens en un ambient 
tranquil. És un servei pun-
tual que es duu a terme en 
èpoques d’exàmens (gener, 
maig i juny), fora de l’horari 
de biblioteca, durant el matí i 
nit. Disposa de connexió wi-
fi gratuïta amb el carnet de 
la biblioteca.

La Biblioteca La Grua és 

una de les 76 biblioteques 
de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals que dóna aquest 
servei que es va iniciar el 
desembre de 2007 i va ser 
una iniciativa conjunta de la 
Biblioteca amb la Regidoria 
de Joventut. En un inici no-
més es feia en horari nocturn 
i el 2011 s’amplia l’horari als 
matins entre setmana.

L’horari actual és: diumen-
ges de 18 a 00.30 h. Feiners 
(matins), dilluns, dimarts, di-
jous i divendres, de 9 a 13 

h. I feiners (nits), de dilluns 
a dijous, de 21,30 a 00.30 h.

Que el públic jove estu-
diant compti amb un espai 
tranquil i ben equipat durant 
l’època d’exàmens és molt 
important i això ho demostra 
la consolidació d’aquest ser-
vei que dóna la Biblioteca de 
fa ja 10 anys. Fent un càlcul 
aproximat es pot quantificar 
en més de 500 dies d’ocupa-
ció i gairebé 5000 persones 
usuàries què han passat pel 
servei d’Aula Estudi. 

de Montmeló siguin ben ma-
cos”.

Eva Rodríguez va començar 
aquesta tasca només acabar 
els estudis de perruqueria. 
Paral·lelament es va especi-
alitzar en diferents tècniques 
relacionades amb l’estilisme: 
automaquillatge, maquillatge 
de fantasia, esteticiene i tèc-
niques d’ungles acríliques. Tot 
això l’ha portat també a col-
laborar en cursos del Centre 
Cultural la Torreta i en activitats 
com el Carnestoltes de Mont-
meló.

Però res ha impedit que du-
rant aquests 25 anys Eva esti-
gués el dia 5 de gener atenent 
degudament a Ses Majestats 

els Reis d’Orient, fins i tot l’any 
2000, quan el seu primer fill 
comptava tan sols amb dues 
setmanes de vida: “darrere meu 
sempre ha estat recolzant-me 
la meva família, especialment 
el meu marit Agustí que sem-
pre ha estat ajudant-me perquè 
jo pogués estar a la cavalcada”.

Ara es planteja un relleu i per 
això aquest any ha comptat 
amb la col·laboració de Sewi-
net Agudo que espera que sigui 
el seu relleu natural d’aquí a un 
parell d’anys: “el meu treball ac-
tual com a formadora d’ungles 
de l’empresa CDN m’obliga 
a viatjar i per això vull passar 
el relleu a gent més jove que 
pugui realitzar aquesta bonica 
activitat durant molts anys, tal 
com he fet jo”.

La seva dedicació i el seu 
esforç és sens dubte una mos-
tra de l’afecte d’Eva Rodríguez 
cap la seva professió i sobretot 
cap a les activitats socials i par-
ticipatives de Montmeló. Moltes 
gràcies per la feina desenvolu-
pada durant aquests 25 anys. 

d’aire a l’entrada principal, 
tot això valorat en 41.249,70 
€. Per altra banda, fa unes 
setmanes, han aplicat d’una 
sèrie de vinils de protecció 
solar, valorats en 15.246 €, 
a tota la façana de vidre del 
carrer Font dels Crèixens, 
sobre l’entrada d’urgències. 
Aquesta intervenció suposa 
un aïllament tèrmic a l’inte-
rior del CAP i com a conse-
qüència, un confort tèrmic i 
un estalvi energètic consi-
derable.

Aquestes millores es 
complementaran pròxima-
ment amb l’arribada d’una 
nova refredadora (que es 
farà efectiva d’aquí a po-
ques setmanes), que ha 
costat 38.762 €. La rea-
lització de totes aquestes 
obres han estat a càrrec de 
l’Institut Català de la Salut 
de la Generalitat de Catalu-
nya, fruit d’una demanda de 
l’Àrea de Salut Pública de 
l’Ajuntament. 
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Sala Polivalent La Torreta · Montmeló 
Dissabte 27 gener - 21.00 h

TEMPS - Quim Masferrer
Un home acaba de saber que li queden 90 minuts de vida. Què pot fer? Res mi-
llor que experimentar una sensació d’absoluta llibertat. Una tragicomèdia sobre el 
temps, la vida i la mort, interpretada per Quim Masferrer (Teatre de Guerrilla i El 
Foraster) i dirigida amb mà mestra per Ramon Fontserè (Els Joglars).
Preus: General 15 € - Jubilats, menors i carnet jove 12 € - Aforament limitat
Venda entrades: www.tincticket.com - Info. la torreta@montmelo.cat

Divendres 2 febrer - 22.00 h

REFLEXIONES DEL HOMBRE LENGUA - El Sevilla
El Sevilla (Mojinos Escocíos), vestit de Sòcrates i demostrant que sap de filosofia, 
reflexiona amb elegància i educació, i es mostra savi i políticament incorrecte al 
mateix temps.
Preus: Anticipada 12 € - Taquilla 15 € - Aforament limitat   
Venda entrades: www.ticketea.com -  Info. la torreta@montmelo.cat

Dissabte 3 febrer - 21.00 h

FRÓTAMELA (historia de un genio)- El Sevilla
El Sevilla (Mojinos Escocíos), vestit d’Aladdín. desenvolupa aquest monòleg, am-
bientat en les llegendes de “Les Mil i Una Nits”. Un monòleg ple d’enginy i jocs de 
paraules impossibles.
Preus: Anticipada 12 € - Taquilla 15 € - Aforament limitat   
Venda entrades: www.ticketea.com -  Info. la torreta@montmelo.cat

Carnaval 2018 · Montmeló 
Dijous 8 febrer -19 h - Sala Polivalent

CARNAVALABBA 
Arribada Rei Carnestoltes
Espectacle de teatre musical al ritme d’ABBA.

Dissabte 10 febrer -18 h - Av. Mil·lenari

RUA DE CARNAVAL
Final de la rua a la plaça de la Quintana.

Dissabte 10 febrer - 22.30 h
Sala Polivalent

BALL DE CARNAVAL
Ball amb música per a tothom amb DJ. 
01 h: Reconeixement a les 5 millors disfresses. 
01.30 h: Inici de Festa Jove amb DJ

Més informació a:
La Torreta centre cultural de 17 a 20 h - tel. 93 572 10 33 - e-mail latorreta@montmelo.cat 
L’Estació Jove de 17 a 20 h - tel. 93 572 02 99 - e-mail estaciojove@montmelo.cat

Diumenge 11 febrer - 11 h - Plaça de la Vila

TROBADA DE BALL DE GITANES

Diumenge 11 febrer - 17 h - Plaça de la Vila

BALL INFANTIL DE DISFRESSES
Amb el grup Encara Farem Salat.

Dimarts 13 febrer - 19 h - Sala Polivalent

CARNAVALABBA 
Judici Rei Carnestoltes
Espectacle de teatre musical al ritme d’ABBA.

Dimecres 14 febrer - 17 h - Pl. de la Quintana

ENTERRAMENT DE LA SARDINA
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