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Canvis d’ubicació de dos 
col•legis electorals a 
Montmeló

Informe 2018 de 
la Policia Local de 
Montmeló

A partir de les eleccions del dia 28 
d’abril, les persones que votaven 
a l’Escola Municipal de Música, ho 
faran a l’edifici de l’Estació Jove i les 
persones que votaven al Casal de la 
Gent Gran ho faran a l’antic vestíbul 
de l’Ajuntament.

Durant l’any 2018 
s’han atès 9225 
serveis, inclosos a 
les diferents àrees de 
gestió de la Policia 
Local de Montmeló.

Montmeló alça la veu per 
una societat més igualitària
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Montmeló, un poble segur
EDITORIAL

N
o és cap afirmació 
que tingui per objectiu 
oferir cap imatge posi-

tivista concreta. És la rea-
litat de les dades contras-
tades de les memòries de 
l’any 2018 presentades a la 
darrera Junta Local de Se-
guretat pel cos de Mossos 
d’Esquadra, Policia Local i 
Guàrdia Civil comparades 
amb les dades de la resta 
de Catalunya, de la nostra 
comarca i dels municipis 
del nostre entorn.

En qualsevol poble o ciu-
tat constantment succeei-
xen fets que posen en perill 
la seguretat ciutadana. No 
és quelcom que ningú vul-
gui saber, llegir o escriure, 
però és exactament el què 
succeeix a qualsevol so-

Si atenem a la realitat de les estadístiques que 
recullen i sistematitzen els nostres cossos de 
seguretat, vivim en un poble segur.

cietat moderna del nostre 
entorn. I és evident que mai 
pot ser la mateixa sensació 
de seguretat la que pot te-
nir una persona que ha pa-
tit recentment un robatori o 
una estafa que la d’algú que 
no s’ha vist afectat per un 
d’aquests fets.

Però si bé la incidència de 
la delinqüència és realment 
poc significativa en termes 
col•lectius, és molt signifi-
cativa en el pla individual 
de les persones afectades, 
i per això mai podem resig-
nar-nos a acceptar que són 
fets normals. Cal combatre-
la des de tots els punts de 
vista i amb els mitjans dels 
quals disposem. Per això 
els cossos de seguretat es-
tan cada vegada millor do-
tats, més preparats i més 
conscienciats de com d’im-
portants són les tasques de 

prevenció i detecció de 
riscos.

Per tal de reconèixer la 
feina realitzada durant el 
2018 i donar visibilitat a 
la feina necessàriament 
discreta i sovint poc com-
presa que realitza la nos-
tra policia local, enguany 
hem celebrat per primera 
vegada el Dia de la Po-
licia Local de Montmeló. 
És mirant enrere, quan es 
revisen i es posen en va-
lor les actuacions realitza-
des durant l’any 2018 que 
ens adonem que sense el 
seu esforç, col•laboració i 
compromís, Montmeló no 
seria, o no seria tant, el 
poble tranquil i en pau que 
tant valorem els seus veïns 
i veïnes. 

Pere Rodríguez 
Alcalde de Montmeló

Parlament el passat 16 de març, Dia de la Policia Local

Qualitat i transparència de la 
comunicació pública local

TEMA DEL MES

L
’alcalde de Montmeló, 
Pere Rodríguez, va re-
collir el passat 13 de 

març el segell Infoparticipa 
2018 , durant la 6a edició 
dels guardons, el màxim re-
coneixement a la qualitat i 
transparència de la comuni-
cació pública local.

Aquest reconeixement 
s’atorga anualment pel Con-
sell Certificador d’Infoparti-
cipa, presidit per la doctora 
Victoria Camps, catedràtica 
d’Ètica de la UAB. El Mapa 
InfoParticipa és un producte 
del Laboratori de Periodisme 
i Comunicació per a la Ciu-
tadania Plural (LPCCP) de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

Aquest és el 6è any que 
es realitza aquesta avalua-

ció per part del Laboratori 
de Periodisme i Comunica-
ció de la UAB. En aquesta 
ocasió Montmeló ha obtingut 
la nota més alta d’aquests 
anys, amb un 90,38%. Dels 
947 municipis avaluats, 98 
ajuntaments han obtingut el 
distintiu màxim i 4 tenen una 
menció. També han obtingut 
segell 4 Consells Comarcals 
i 3 de les quatre Diputacions.

Aquest distintiu és una 
garantia que l’Ajuntament 
treballa per donar una infor-
mació transparent i trans-
versal i des del departament 
s’aposta per una continuïtat 
en aquesta línia de treball. 
En la consecució del qual hi 
ha hagut un molt bon treball 
de tots els Departaments 
municipals. 
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Nova Zona Taronja al carrer del Sant Crist

Enderroc de la nau de la brigada, situada al 
carrer Primer de maig

L’alcalde de Montmeló es 
reuneix amb el Director de 
Patrimoni i Urbanisme d’Adif 

TERRITORI

OBRES I MANTENIMENT

L
es obres estan promo-
gudes per l’empresa Llar 
Unió i s’executen en com-

pliment del conveni signat en-
tre la empresa i l’Ajuntament 
per a possibilitar en aquest 
terreny la construcció d’una 
promoció de 39 habitatges de 

A principis del mes de 
març s’ha ampliat la 
zona reservada per a 

estacionament a residents, 
la zona taronja, en el carrer 
del Sant Crist. Aquest carrer 
havia vist augmentat el seu 
volum d’estacionaments per 
la influència de l’estació de 
rodalies de Renfe. 

L’Ajuntament de Montmeló 
té establertes dues zones di-
ferents d’estacionament amb 
limitació horària de vehicles a 
l’espai públic, les quals tenen 
objectius diferents: zona bla-
va i zona taronja.

L’aparcament de la Zona 
Taronja, és d’aparcament li-
mitat de dilluns a divendres 
per a residents autoritzats de 
8 h a 20 h. L’autorització es fa 
mitjançant un adhesiu que es 
recull a les oficines de la Poli-
cia Local i és per a tots els ve-
hicles que liquidin l’impost de 
circulació al municipi.

Les persones que no dis-
posin del distintiu taronja, po-

A
questa reunió va ser-
vir per confirmar la 
immediatesa de l’ini-

ci del procediment de lici-
tació de la 2a fase de les 
obres d’integració de la 
llosa del ferrocarril (entre 
els carrers Pompeu Fabra 
i el final del soterrament 
en sentit Nord), un cop el 
projecte ha estat modificat 
amb les incorporacions de-
manades per l’Ajuntament 
i elevat al comitè tècnic 
d’aprovació de l’ens.

Així mateix, es va esta-
blir el marc que ha de per-
metre realitzar les obres 

d’integració de la 3a fase 
de la llosa (entre l’estació 
nova i el final del soterra-
ment en sentit Sud), amb 
la proposta de la signatura 
d’un nou conveni que com-
plementi l’actual Adden-
da al protocol signat l’any 
2005. 

Aquest document té 
l’objectiu de plasmar el 
compromís pres per la 
Presidenta d’Adif amb 
Montmeló respecte l’exe-
cució de les obres d’urba-
nització total de la llosa del 
soterrament per part d’Adif 
i la seva calendarització. 

Dimecres 20 de març s’inicien les obres de demolició de l’actual nau de 
la brigada municipal d’obres i manteniment, situada en el carrer Primer 
de Maig.

El passat dia 4 de març, l’Alcalde Pere 
Rodríguez, va desplaçar-se a Madrid 
a mantenir una reunió amb el Director 
General de Patrimoni i Urbanisme d’Adif, 
el Sr. Alfredo Cabello

protecció oficial.
La nau ocupa el terreny on 

s’han de construir els habitat-
ges i s’ha de fer la nova ur-
banització de la plaça pública 
que els envolta d’acord les 
previsions del POUM i el Pla 
de Millora.

Es preveu que les obres 
d’enderroc es facin en el ter-
mini d’un mes i a continuació 
s’iniciaran els treballs de la 
construcció de la nova edifi-
cació de 39 habitatges de pro-
tecció oficial.

Ja fa uns dies s’han iniciat 

les obres de construcció de la 
nova nau de la brigada en l’edi-
ficació situada al carrer Font 
del Créixens que s’estan exe-
cutant per la empresa Euroca-

talana i estan finançades pel 
conveni signat amb la empre-
sa Llar Unió. Es preveu la seva 
finalització i posta en servei en 
un termini de dos mesos. 

dran estacionar en zona ta-
ronja durant un termini màxim 
de 90 minuts però hauran de 
col•locar un disc horari en el 
quadre de comandament i en 
una zona fàcilment visible des 
de l’exterior.

La Zona blava ha estat pen-
sada per facilitar la rotació dels 
vehicles estacionats en àrees 
amb una important activitat 
comercial, així com l’estacio-
nament dels veïns i veïnes de 
Montmeló fora de l’horari fixat 
per a la zona blava i els dies 

festius. L’estacionament de 
vehicles a les zones senyalit-
zades com a zona blava esta-
rà limitat a un temps màxim de 
90 minuts.

El Ple de finals de mes, vol 
aprovar el reglament regula-
dor del servei d’estacionament 
amb limitació horària de vehi-
cles a l’espai públic del muni-
cipi de Montmeló i s’editaran 
uns nous adhesius amb la 
matrícula del vehicle que se-
ran enviats per correu postal a 
cada domicili. 
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Montmeló alça la veu per una 
societat més igualitària 

IGUALTAT

L
a concentració feminista 
va tenyir de color lila la 
plaça de la Vila. L’ovació 

de la jornada va ser per al grup 
de dones del Centre Ocupaci-
onal del Trencadís que també 
van voler estar a primera fila 
de la concentració i reivindica-
cions del dia. Aquesta mobi-
lització s’emmarcava dins els 
actes programats pel cap de 
setmana del 8, 9 i 10 de març 
en el municipi per fer visible la 
necessitat de treballar per la 
igualtat a la societat.

Les activitats commemora-
tives del Dia internacional de 
les dones continuarien du-
rant el cap de setmana. 120 
espectadors van acudir el 
dissabte a la tarda a la sala 
Polivalent, per presenciar l’es-
pectacle Mulïer. Un especta-
cle de dansa contemporània 
realitzat per cinc dones sobre 
xanques. Una increïble de-
mostració de força, sentiment, 
mestratge i tècnica, acompa-
nyats d’una supèrbia música 
que va mantenir en suspens 
a la platea durant 50 minuts 
meravellosos. Com era d’es-
perar, el públic va acomiadar 
la companyia Maduixa Teatre 
amb una llarga i sonora ovació

Diumenge 10, novament a la 
sala Polivalent, es presentava 
el documental Veus de dona, 
on hi han participat 25 dones 

L’Associació de Dones de Montmeló per la Igualtat 
(ADMI) i l’Ajuntament van llegir el passat 8 de març 
el manifest per reivindicar els drets de les dones 
en tots els àmbits de la societat i lluitar contra la 
violència masclista.

entre 16 i 92 anys del municipi. 
L’objectiu era mostrar la visió 
de les dones de diferents ge-
neracions a Montmeló. El tre-
ball s’emmarca dins la recupe-
ració de la memòria històrica 
en el municipi.

L’acte de tancament del Dia 
Internacional de les Dones va 

ser la sessió de contes adults 
de Rosa Fité amb el títol Spa 
Mocions, que va tenir lloc diu-
menge a la tarda a la Sala de la 
Concòrdia. Per últim resenyar 
que durant aquesta setmana 
encara es por veure l’exposició 
sobre Maria Aurèlia Capmany 
a la Biblioteca Municipal. Espectacle Spa Mocions, amb Rosa Fité, organitzat per ADMI

 Lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones

Un moment de l’espectacle Mulïer

8 de març: Concentració feminista a la plaça de la Vila

 Dones del Trencadís al front de la concentració

 Foto de grup de les dones que van participar en el documental Veus de dona
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PARTICIPACIÓ

SEGURETAT CIUTADANA

L
a principal qüestió tracta-
da va ser l’activació de la 
plataforma de programari 

lliure per la democràcia parti-
cipativa que enguany la Dipu-
tació ha posat a disposició del 
municipi. Es tracta d’una xarxa 
social que s’anomena Decidim 
i que permet proposar, discu-
tir i votar de forma comunità-
ria. Amb aquesta plataforma 
la ciutadania podrà participar 
de forma efectiva en algunes 
qüestions que es portin a de-
bat, permetrà fer propostes, 
veure’n d’altres, discutir-les 
amb la comunitat i finalment 
votar-les. La partida pressu-
postària d’inversions dels pres-
supostos participatius serà de 
150.000€. 

El procediment s’iniciarà 
quan s’obri el termini perquè 

D
issabte 16 de març s’ha 
celebrat el Dia de la Po-
licia Local de Montmeló. 

Amb aquest acte l’Ajuntament 
ha reconegut a aquells agents 
de la Policia Local que fan més 
del que els hi està encarregat; 
policies que han destacat en el 
desenvolupament de les seves 
tasques; policies que, a més, 
duen a terme una tasca educa-
tiva entre la infància i la joventut 
del municipi.

La celebració ha començat 

La plataforma Decidim serà l’eina per realitzar 
els pròxims pressupostos participatius

Se celebra per primera vegada el Dia de la Policia Local de Montmeló

Dimecres 13 de març es va celebrar la sessió plenària del Consell de Poble a la Sala de la Concòrdia. El 
plenari es va reunir per avaluar accions realitzades i per aprovar noves propostes.

la ciutadania faci les seves 
propostes juntament amb les 
que es proposin des de l’Ajun-
tament. Aquesta fase permetrà 
discutir i exposar les diverses 
opinions a partir de fils de 
conversa, que permetran a la 
ciutadania exposar diversos 
punts de vista sobre les pro-
postes. Aquest termini tindrà 
una durada aproximada de 
dos mesos de discussió.

Seguidament les diverses 
propostes aniran rebent su-
ports, i les que més en recullin 
arribaran a la fase posterior 
que serà la validació tècnica. 
Els tècnics quantificaran les 
propostes i faran els corres-
ponents projectes. Un cop 
finalitzat aquest període, la 
ciutadania podrà votar els pro-
jectes finalistes. Tot aquest 

procediment es farà mitjançant 
la plataforma Decidim. Des 
de l’Ajuntament es facilitaran 
recursos explicatius per ense-
nyar el funcionament de l’eina 
a la ciutadania.       

El Consell també va fer una 

avaluació final molt positiva 
sobre el procés participatiu de 
la remodelació del Sant Crist i 
de la Cucurny. Altres qüestions 
que es van tractar van ser; la 
creació d’una guia d’entitats 
que vol facilitar les gestions 

mitjançant l’administració elec-
trònica. Un document que re-
cull com han de relacionar-se 
les entitats amb l’administració 
que es va voler donar a conèi-
xer perquè el Consell el pogu-
és fer extensiu si s’escau.    

Per acabar, també es va refe-
rir que durant aquest any 2019 
es començarà a treballar amb 
la Diputació de Barcelona en 
l’elaboració del Reglament de 
Participació. Aquest procés es 
preveu fer de forma participati-
va amb totes les entitats i per-
sones que vulguin participar. La 
finalitat de l’elaboració d’aquest 
document és millorar la quali-
tat democràtica en la presa de 
decisions al nostre municipi, 
establint mecanismes de parti-
cipació política i social a l’abast 
de la ciutadania. 

amb la projecció d’un vídeo que 
reflecteix el dia a dia de qual-
sevol agent de la policia local: 
com és, com actua i com sent.

També s’ha reconegut la tas-
ca de dues persones, veïnes 
del municipi, que amb la seva 
ràpida actuació i la seva deter-
minació en realitzar maniobres 
de reanimació, van salvar la 
vida d’un altre montmeloní, que 
va ser l’encarregat de lliurar el 
guardó.

D’altra banda, hi ha hagut re-

coneixements a entitats, com 
és el cas de l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil, 
que amb la seva col•laboració 

altruista fan més fàcil la tasca 
dels agents. I per l’Associació 
Espanyola contra el Càncer, 
entitat amb la qual la Policia 

Local col•labora cada any, en 
l’organització d’una diada lúdic 
festiva per als malalts i per a les 
seves famílies en el Circuit de 
Montmeló.

Per acabar la jornada, també 
ha tingut un especial reconei-
xement l’antic cap de la Policia 
Local, pels seus més de 30 
anys al davant d’aquest cos 
policial. L’acte ha servit també 
per retre un petit homenatge a 
les famílies dels agents de la 
Policia local. 
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MEDI AMBIENT PROMOCIÓ ECONÒMICA

L
a caiguda del 3,39% re-
gistrada el passat mes 
de març, el triple de la 

caiguda que s’ha donat a la 
Comarca (1,26%), ha situat 
la taxa d’atur a Montmeló en 
el 9,94%, amb 427 persones 
del nostre poble aturades,és 
la xifra més baixa de la taxa 
d’atur des del 2008 (8,66%)

Unes xifres que estan si-
tuades en un 47,09% per 
sota de les que es donaven 
en 2013, el pitjor any de la 
sèrie 2008-2019. En aquell 
moment la taxa estava situ-
ada al 18,79% i les perso-
nes desocupades eren un 
total de 866.

Les mesures de promoció 

Montmeló utilitza compostatge 
del Consorci pels horts urbans i per 
l’enjardinament de la llosa

L’atur baixa prop del 
50% des del 2013

M
ontmeló és el primer 
municipi del Baix Va-
llès que té compostat-

ge del Consorci de Residus 
del Vallès Oriental pels horts 
urbans. Fins ara, aquest ma-
terial l’utilitzaven les brigades 
de parcs i jardins del territori 
però no els pagesos. Aquest 
adob també s’utilitzarà a la 
Llosa per plantar gespa.

Amb això es tanca un cicle 
de sostenibilitat, ja que els 
mateixos residus que gene-
ra la ciutadania de Montmeló 
serveixen per fer-ne aquest 
compost que prové de les 
llars i els comerços. Els re-
sidus de fracció orgànica do-
mèstica son dipositats en els 
contenidors marrons d’or-
gànica, on són retirats pels 
camions del Consorci. Els de 
les activitats comercials i del 
mercat setmanal també es 
recullen mitjançant el siste-

ma de porta a porta.
Tots aquests residus van a 

parar a la planta de digestió 
anaeròbica del Consorci de 
Residus del Vallès Oriental, 
on són degradats per micror-
ganismes que hi viuen en ab-
sència d’oxigen. A la planta es 
realitza la transformació de la 
part orgànica en un gas del 
qual s’obté energia i per l’al-
tra banda s’obté el compost 
resultant. La planta de diges-
tió anaeròbica de Granollers 
ha produït al llarg del 2018, 

a partir de la fracció orgànica 
recollida selectivament, més 
de 4.700 tones de compost 
de classe B apte per agricul-
tura i jardineria.

Montmeló ha obtingut un 
retorn, gràcies als residus de 
fracció orgànica produïts de 
77 tones aproximadament, 
en forma de compost. Dues 
terceres parts han anat als 
horts del Raiguer i de Cal 
Quico i una tercera part s’ha 
destinat a l’espai verd de la 
llosa de soterrament. 

a l’ocupació, que aplegaven 
subvencions, plans d’ocupa-
ció propis o compartits amb 
altres administracions, for-
mació i acompanyament en 
la cerca de feina, junt amb la 
millora de la conjuntura eco-
nòmica -una millora amb mol-
tes mancances encara, com 
ara la precarietat i els salaris 
baixos-, han permès conso-
lidar a la baixa la taxa d’atur 
del nostre poble.

Així la taxa d’atur de Mont-
meló és actualment de més 
d’un punt per sota de la del 
Vallès Oriental (11,16%) i de 
menys de dos punts de la 
que registra el Baix Vallès 
(12,09%). 

Taxa d’atur febrer 2019
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EDUCACIÓ CULTURA

E
l proppassat 22 de fe-
brer es va dur a terme 
l’acte de presentació del 

curs 2019/2020 a les famí-
lies amb infants que iniciaran 
P3 al setembre.  A l’acte, en 
el qual van participar tots els 
centres i AMPES del munici-
pi, es va posar de manifest la 
cohesió i el treball transversal 
que realitza tota la comunitat 
educativa.

Montmeló es caracteritza 
per disposar només d’oferta 
escolar pública, amb dos cen-
tres de primària i un institut. 
L’educació pública és demo-
cràtica, les famílies hi tenen 
un paper rellevant i és com-
pensadora de desigualtats. A 
més comptem amb uns cen-
tres educatius molt implicats 
en projectes que van més 
enllà del dia a dia de l’esco-
la: projectes mediambientals, 
de patrimoni històric (visites a 
Mons Observans, tallers...), 
culturals (espectacles artís-
tics i teatrals a la Sala Poliva-
lent o visites a la Biblioteca), 
de cultura emprenedora, de 
promoció de la salut i preven-
ció de l’assetjament, etc.

L
’empresa QEV Techno-
logies ha ofert a l’Ajun-
tament de Montmeló la 

possibilitat de convocar una 
beca d’estudis a la Universitat 
Rey Juan Carlos per al Curs 
Superior Universitari de Tèc-
nic Especialista en Motors-
port. 

El curs està recomanat per 
a alumnes titulats en cicles 
formatius en automoció i per 
a estudiants d’enginyeria que 
estiguin acabant els seus es-
tudis. Combina conceptes 

23 març – 20.00 h
CALMA!
El nou espectacle teatral de Guillem Albà

23 març – 23.00 h
SALSATECA SBK
Sessió de ball de salsa, bachata i kizomba

24 març – 12.00 h
ADÉU PETER PAN
Espectacle de titelles, que parla sobre el vincle entre 
els nens i els avis

29 març – 20.00 h
SANDRA BELLIDO
Recital de copla a càrrec de l’artista de Segura de 
León

7 abril – 18.00 h
ELS TRES TENORS
Espectacle musical a càrrec de l’aula lírica de Granollers

13 abril – 20.00 h
MORT A LES CUNETES
Espectacle a càrrec de David Pintó i Joan Valentí. 
Homenatge a totes les víctimes de la repressió 
franquista

14 abril – 17.00 h
UNO MÁS DE LA FAMILIA
Sessió de cinema per gaudir en familia

28 abril – 18.00 h
UNA NIT AMB EL MAG LARI
El Mag Lari torna a Montmeló amb un espectacle ple 
de sorpreses i humor

Montmeló, una bona opció per 
realitzar els estudis

Nova beca d’estudis “Samuel 
Fernández”

Montmeló compta actualment amb dos centres 
de primària, un institut de Secundària i una llar 
d’infants. Durant aquest mes de març els quatre 
centres públics del municipi estan realitzant les 
jornades de portes obertes per informar a les 
famílies que vulguin inscriure els seus infants i 
joves pel curs 2019-2020.

Per últim i no menys impor-
tant, triar l’escola del poble 
fomenta la relació dels infants 
dins i fora del centre, així com 
el sentiment de pertinença i 
arrelament al municipi. Des 

de la regidoria d’Educació 
s’animen a les famílies a què 
facin una aposta per les es-
coles del poble, amb la certe-
sa de què totes són una bona 
opció, tenint en compte que 
cada centre té la seva línia 
pedagògica i característiques 
que el defineixen.

Durant el mes de març s’es-
tan realitzant les jornades de 
portes obertes als diferents 
centres educatius del municipi 
i les preinscripcions es du-
ran a terme del 29 de març 
al 9 d’abril de 2019 al centre 
triat en primera opció. 

d’enginyeria i mecànica de 
competició amb teoria i pràc-
tiques reals en els equips de 
competició de l’empresa.

Des del departament d’en-
senyament s’està elaborant 
un reglament per tal de mar-
car els criteris per poder acce-
dir a aquest ajut que durà el 
nom de “Samuel Fernández; 
Samu”, jove de Montmeló que 
va morir l’estiu de 2018. En 
En Samuel estudiava Engi-
nyeria Industrial i participava 
en la Fórmula e-Student que 

se celebra cada any al Circuit 
de Montmeló. 

QEV Technologies és una 
empresa situada al Polígon 
Industrial del Circuit. El grup 
QEV integra una àmplia ex-
periència en la gestió i de-
senvolupament de projectes 
d’abast global en el sector 
de l’electro-mobilitat de ca-
ràcter innovador i tecnològic. 
Actualment QEV Technologi-
es està fent possible l’èxit de 
l’equip Mahindra Racing a la 
e-Fórmula. 

Montmeló es 
caracteritza per 
disposar només 
d’oferta escolar 
pública, amb dos 
centres de primària 
i un institut

Programació de la 
Sala Polivalent
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GESTIÓ MUNICIPAL

L
’ordre del dia de la sessió 
extraordinària del Ple de 
l’Ajuntament celebrada 

el passat dia 14 de febrer es-
tava conformat per un total de 
sis punts, un de l’Àrea d’Al-
caldia i Seguretat Ciutadana, 
tres de l’Àrea d’Urbanisme, 
Mobilitat i Medi Ambient i dos 
de l’Àrea de Serveis Centrals 
i Economia.

De tots els punts, dos d’ells 
no se sotmetien a votació: 
el primer d’ells per a donar 
compte de la constitució del 
Grup Municipal Canviem 
Montmeló-Entesa (CM-E) en 
substitució del grup ICV-EUiA. 
L’altre punt per a donar comp-
te del període mitjà de paga-
ment a proveïdors del quart 
trimestre de 2018. Aquest 
període mitjà de pagament se 
situa en els 47 dies, 11 dies 

E
n el ple ordinari del mes 
de febrer s’han aprovat 
les sis mocions presen-

tades. Tres dels sis punts 
de l’ordre del dia, a més del 
punt relatiu a l’aprovació de 
les actes dels plens ante-
riors, van ser aprovats per 
unanimitat per part de totes 
les forces polítiques.

Aquests tres punts són, 
l’aprovació inicial de la mo-
dificació de l’Ordenança Mu-
nicipal reguladora del Mercat 
Setmanal, la moció, presen-
tada per tots els grups que 
conformen el Ple, en suport 
al Manifest “Eurovelo 8 pel 
Vallès Oriental” i la moció, 

P
er tal de guanyar espai 
i comoditat per als elec-
tors i per a les perso-

nes que formen les meses 
electorals, a partir de les 
eleccions del dia 28 d’abril, 
les persones que votaven 
a l’Escola Municipal de Mú-
sica, ho faran a l’edifici de 
l’Estació Jove (antiga es-
tació) entrant pel nou espai 
obert damunt les vies del fer-
rocarril. Així mateix, les per-
sones que votaven al Casal 
de la Gent Gran ho faran a 
l’antic vestíbul de l’Ajunta-
ment, entrant per la Sala de 
la Concòrdia.  

Sessions plenàries de Febrer

Canvi d’ubicació de dos col·legis electorals

Ple extraordinari del 14 de febrer

Ple ordinari del 26 de febrer
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menys que el període mitjà 
del 1r trimestre de 2018.

Els tres punts de l’Àrea 
d’Urbanisme, Mobilitat i Medi 
Ambient van ser aprovats. El 
punt que afectava la cons-
trucció del futur tanatori i el 
punt sobre la qualificació del 
terreny on està ubicada l’ac-
tual deixalleria, van ser apro-
vats per unanimitat. El tercer 
punt, que recollia una modifi-
cació puntual del POUM en 
relació al carrer Primer de 

Maig, es va aprovar amb els 
vots a favor de PSC i ERC i 
l’abstenció de CM-E.

Per últim, el punt de l’Àrea 
de Serveis Centrals i Econo-
mia presentat a aprovació, 
la modificació de pressupost 
1/2019 mitjançant la qual s’in-
corporaven els crèdits afec-
tats per inversions amb dura-
da d’execució superior a una 
anualitat, es va aprovar amb 
els vots a favor de PSC i les 
abstencions d’ERC i CM-E. 

presentada pel grup CM-E, 
en què es demanava el des-
bloqueig immediat del vai-
xell d’Open Arms al Port de 
Barcelona.

De les altres tres mocions 
presentades, dues van ser 
aprovades amb els vots fa-
vorables de PSC i CM-E, i 
l’abstenció d’ERC, La Moció 
per a garantir el servei de 
pediatria als centres d’aten-
ció primària demanava més 
professionals de pediatria en 
els centres com el de Mont-
meló i que la Generalitat 
doni una solució a aquesta 
problemàtica que afecta a 
tot Catalunya.

També es va aprovar una 
moció per donar suport i ga-
rantir la continuïtat dels cen-
tres de treball a Catalunya 
com el centre d’ocupació el 
Trencadís gestionat pel Grup-
dem. Entre les qüestions es 
demanava que la Genera-
litat faci els pagaments en-
darrerits a aquests centres. 
Aquestes dues mocions es 
van aprovar amb l’abstenció 
d’ERC i a tercera moció, per a 
la defensa de la convivència, 
les llibertats i la democràcia, 
presentada pel grup del PSC, 
va ser aprovada amb l’abs-
tenció de les altres forces po-
lítiques del ple. 
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INFORME 2018 POLICIA LOCAL

Durant l’any 2018, la Policia Local de 
Montmeló, ha atès 9225 serveis
La Policia Local és un servei públic essencial i professional, la seva missió és la de contribuir a garantir el 
lliure exercici dels drets i llibertats dels ciutadans en la nostra població i proporcionar la seguretat sobre 
persones i béns, en el marc de les seves competències.

D
urant l’any 2018 s’han atès 9225 serveis, inclosos a les 
diferents àrees de gestió de la Policia Local de Montmeló.

Amb les millores de senyalització, passos elevats i 
campanyes sobre circulació, es pretén aconseguir no incre-
mentar els accidents de circulació, i que els desplaçaments 
amb vehicle i a peu per la població siguin més segurs.

S’han realitzat 59 informes a Serveis Socials d’actuacions 
de col•laboració entre els departaments.

També s’han fet 526 serveis serveis a peu, majoritàriament 
es fan a la zona centre i comercial, però policialment el muni-
cipi està dividit en 6 sectors, que es patrullen tant en vehicle 
com fent patrulles a peu.

En l’apartat de la gestió i tràmits administratius, una de les 
gestions més importants que es realitza, són les citacions i/o 
notificacions dels Jutjats, durant l’any 2018 s’ha fet el tràmit 
de 168 informes judicials. 

Tipologia dels serveis

2017 2018

Trànsit 1774 1875

Seguretat Ciutadana 3254 3668

Policia Judicial 700 1039

Assistencial 596 478

Policia de Proximitat 157 108

Administrativa 1540 1544

Gestió Interna 1233 1213

Tot seguit us detallem una selecció d’alguns tipus de servei:

2018

Trànsit Informes accidents de Trànsit 93

Trànsit Controls seguretat viària 145

Trànsit Vigilància escolar (hores realitzades) 1190

Seguretat Ciutadana Denúncies i atestats 430

Seguretat Ciutadana Requeriments per activació alarma 311

Assistencial i Proximitat Persones ateses per la Policia Local 20

Assistencial i Proximitat Actuacions amb població vulnerable 80

Administrativa Inspeccions 32

Administrativa Intervencions en matèria de Medi Ambient 44
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L’atorgament del segell InfoParticipa 
2018 a la qualitat i transparència de la 
comunicació pública de l’Ajuntament 
de Montmeló que atorga el Laborato-
ri de Periodisme i Comunicació per a 
la Ciutadania Plural de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, és un pas 
més, però no l’últim, en l’acompli-
ment de l’objectiu de transparència i 
bon govern que l’equip de govern del 
PSC-CP té definit com una prioritat in-
eludible.

Aquest reconeixement arriba des-
prés de portar a terme millores, millo-
res que encara s’estan implementant,  

en tots aquells àmbits que permeten a 
la ciutadania tenir una informació pun-
tual, veraç i accessible de tot allò que 
té a veure amb l’administració dels re-
cursos públics.

Un butlletí informatiu mensual, pre-
sència activa a les principals xarxes 
socials i una pàgina web a la qual 
s’han incorporat millores pel que fa a 
la visualització i a la cerca de tot allò 
que conté,  són alguns dels elements 
que fan possible fer un seguiment 
acurat de la gestió política i econòmica 
del govern municipal.

 L’adhesió a la plataforma Civio, per 
exemple, que restarà completa amb la 
incorporació de totes les factures dels 
proveïdors , completa de manera molt 
entenedora visualment el seguiment 

trimestral del pressupost que l’Ajunta-
ment ja publicava des de l’any 2013.

Aquesta tasca de portes i finestres 
obertes comporta moltes vegades di-
ficultats tècniques , com ara recollida 
de dades i la seva exposició pública 
tot respectant normatives, com ara la 
de protecció de dades, que no han es-
tat , ni seran, obstacle per a mantenir 
i millorar, si s’escau, el nivell de trans-
parència i qualitat en la comunicació 
del govern.

Una transparència i comunicació 
oberta que no només és accessible 
als mitjans escrits, a la web o a les 
xarxes socials sinó que també la  te-
niu al vostre abast, de manera directa 
i personal, en les persones de l’alcalde 
i els regidors. Un dels ítems que valora 

el segell Infoparticipa és precisament 
la publicació de les dades de contacte, 
junt amb els seus currículums, retribu-
cions i registre d’interessos, de tots els 
membres del govern i del consistori. 
Es tracta de facilitar la relació directa, 
acostumats com estem de relacionar-
nos de forma cada vegada més virtual. 

Qualsevol dubte, suggeriment o crí-
tica la podeu fer personalment tot con-
certant una cita, mitjançant el correu 
electrònic o telefònicament trucant a 
Alcaldia, amb el regidor de l’àrea afec-
tada. 

Transparència i bon govern és co-
municar i, principalment, escoltar acti-
vament. Sense escolta no hi ha diàleg 
i aquest diàleg és cada vegada més i 
més necessari. 

Entrem al tram final de legislatura i to-
ca fer balanç d’aquests 4 anys en què 
hem format part del consistori.

Tant des de govern com des de l’opo-
sició, la nostra prioritat ha estat sempre 
la de donar veu al poble i fer que sigui 
més accessible la participació ciutada-

na en les propostes i decisions que es 
prenen per a tirar endavant el dia a dia 
del nostre poble.

En aquest sentit, hem impulsat i par-
ticipat en la formació del Consell de 
Poble, que enguany ha tingut la seva 
primera experiència a debatre, pro-
moure i fer possible els pressupostos 
participatius, una eina amb la qual els 
ciutadans han pogut fer propostes per 
al seu poble i votar-les per decidir on 

es destinarien una part dels diners dels 
seus impostos. Aquests pressupostos 
volem que es vagin incrementant cada 
any i que cada cop més gent es faci 
partícip d’aquesta proposta.

Les inversions com les remodela-
cions del parc del Sant Crist i la Cu-
curny, patis d’escoles, parcs infantils, 
millores en edificis públics, etc. han es-
tat les propostes triades en aquest cas.

Aquesta és la idea que tenim de fer 

poble els republicans, un poble on el 
ciutadà parla i el polític escolta i actua.

En aquest sentit, seguim endavant 
preparant un equip de gent amb ganes 
de treballar amb i per el poble, amb una 
gestió propera, transparent, participati-
va, inclusiva i diversa, amb el nostre 
ADN republicà!

Tenim l’experiència, tenim les ganes. 
HO FAREM!

Transparència i bon 
govern reconeguts

Balanç d’aquests 
4 anys

1.461 dies. 4 anys. És el temps que 
passa entre unes eleccions i les se-
güents. El temps en què un govern 
té l’obligació de treballar pel poble i 
donar resposta a les necessitats de la 
seva gent.

Estem acostumats a veure governs 
que ignoren bona part de les necessi-
tats de la gent durant 1.400 dies, però 
després pretenen arreglar-ho tot amb 
una allau d’inauguracions, promeses i 
bones paraules en els últims 61 dies. 
Autobombo i propaganda, pagada amb 
els diners de totes i tots, inauguracions 
a correcuita que després generen pro-
blemes, i promeses futures que gaire-

bé sempre acaben sense complir-se.
Canviem Montmeló creiem en una 

manera de fer política més sincera, 
que parli de tu a tu amb els veïns i 
veïnes, que escolti més. Que treballi 
cada dia pel poble. Volem més trans-
parència i més participació, però so-
bretot volem un govern que tracti a 
tothom per igual, cada dia.

Fent balanç d’aquests 1.461 dies, en 
els que el govern municipal ha gestionat 
uns 50 milions d’euros de pressupost, 
creiem que Montmeló ha estat estancat 
i ha perdut moltes oportunitats.

Oportunitats per sortir de la crisi 
d’una manera més justa i equitativa, 
i garantir segones oportunitats per a 
tothom. Oportunitats per mantenir les 

ràtios a les nostres escoles públiques, 
o per fer més accessibles els preus de 
la nostra llar d’infants. Per recuperar 
els serveis d’urgències al CAP o dis-
posar d’una ambulància. Oportunitats 
per fer política mediambiental i tran-
sitar cap a un poble més sostenible 
i energèticament més eficient. Opor-
tunitats per a millorar el civisme i la 
convivència. Per a punxar la bombolla 
dels preus de l’habitatge que fan im-
possible que els joves de Montmeló 
es quedin a viure al poble. Oportuni-
tats per a un soterrament millor, per a 
uns parcs públics més cuidats, per a 
una veritable política contra la violèn-
cia masclista o per recuperar entorns 
com la conca del riu o la muntanyeta. 

Oportunitats per aturar el tancament 
constant de comerços al poble, per 
fer front a la pobresa i la malnutrició 
infantil, per rehabilitar equipaments 
esportius que fan fallida, per facilitar 
l’aparcament i la mobilitat, perquè la 
neteja sigui igual a tots els barris o per 
ser referents en emprenedoria i ocu-
pació estable.

Oportunitats perdudes per un go-
vern municipal esgotat al qual li han 
mancat idees noves i ganes de dialo-
gar. Oportunitats que passen i mai no 
tornen. Montmeló no pot perdre més 
oportunitats. Necessitem una etapa 
nova, amb il·lusió i idees noves per re-
pensar-ho tot. El 26 de maig, més que 
mai, Montmeló necessita un canvi.

1.461 diesCM-E
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Carnaval 2019
Com cada any, les festes 
de carnaval ens han deixat 
moments inoblidables de 
rauxa, gresca i color. Les 
activitats van començar el 
23 de febrer amb la rua de 
l’Esplai i van finalitzar el 6 
de març amb l’enterrament 
de la sardina

L
’arribada del Carnestoltes enguany va ser ben 
original. Més de 500 persones van omplir la 
Polivalent per veure La Vella Quaresma, que 

es pensava que ho tenia tot sota control i que per 
fi evitaria el Carnaval a Montmeló. Amb el que no 
comptava és que li arribés un paquet defectuós amb 
una doble seva que va resultar ser la Reina Carnes-
toltes. D’aquesta manera Montmeló donava inici a la 
festa més esbojarrada de l’any, animant a tothom a 
participar en la rua de dissabte.

Els centres educatius de Montmeló també van ce-
lebrar el Carnestoltes per tot el poble divendres 1 de 
març. Els alumnes de les escoles Sant Jordi i Pau 
Casals van ballar a ritme de carnaval pels carrers 
de Montmeló. A l’escola Sant Jordi uns 400 alum-
nes entre 3 i 11 anys es van sumar a la festa de la 
gresca i la disbauxa. El Carnaval també es va viure 
amb intensitat a l’escola Pau Casals. Els seus 300 
alumnes van treballar de valent per deixar a punt les 
disfresses.

Dissabte 2 de març a la tarda, sa Majestat la Reina 
Carnestoltes va obrir el Carnaval 2019 de Montmeló, 
acompanyada del seguici de disfresses que es van 
obrir pas entre la ciutadania, amb ganes de celebrar 
la gresca del Carnestoltes. En total van prendre part 
19 comparses i 2 grups. Durant la rua de Carnaval 
es van poder veure un bon grapat de disfresses: al 
mateix Antoni Gaudí, que ja donava per acabada la 
Sagrada Família, o d’altres més habituals, com ara 
superherois o motocicletes.

Montmeló va acollir una nova edició de la Ballada 
de Gitanes el diumenge de Carnaval. Com a convi-
dades van participar les colles de Castellar i de Lli-
çà d’Amunt. A la Ballada de Carnaval van participar 
totes les colles del ball de gitanes de Montmeló: la 
infantil, la de joves, la de grans i els veterans. Entre 
tots sumaven gairebé un centenar de balladors i ba-
lladores.

Dimart 5 de març era el dia del judici. La Rei-
na Carnestoltes de Montmeló va pujar a l’escenari 
acompanyada dels Carnestoltes d’edicions ante-
riors. Tots ells van quedar atrapats dins d’un scape 
room amb l’objectiu de sortir-ne a través de pistes 
que donava la Vella Quaresma. Al final tot es va 
capgirar i tots van quedar atrapats. El muntatge va 
servir per acomiadar la Reina de la disbauxa fins 
l’any vinent.

L’endemà, dimecres de Cendra, la comitiva de Di-
vertiment, de grallers i de timbals, van iniciar l’enter-
rament de la sardina. A la plaça de la vila, els més 
petits van desfilar amb les seves sardines de paper 
per ficar-les dins del forat, abans de berenar. Amb 
aquest acte es donava per tancada la festa de Car-
naval a Montmeló, que ja es consolida com una de 
les festes amb més participació i acceptació popular.

Arribada de la Reina Carnestoltes

Grup jove més engrascador: Militar girls

Grup adult mes engrescador: El vigilante de las pavas

Comparsa adulta més elaborada: La lokura de la arkitectura

Scape Room de Carnaval

Rua de Carnaval

Comparsa jove més engrescadora: Camintarama Circus

Comparsa adulta més engrescadora: La edad del pavo

Comparsa adulta millor actuació: RockStar

Cremada de la Reina de Carnestoltes



Montmeló en imatges · 13

Activitats
de març

Rua de Carnaval Calçotada popular de la Penya Blaugrana

Ballada de Sardanes a la Quintana

Torna la Pegatina a Montmeló

Espectacle Simba y Kiara

Vista panoràmica de les visites guiades a Mons Observans

Presentació de la Mitja

Torna la Pegatina a Montmeló

Torneig Vila de Montmeló de Rítmica

Comparsa jove més elaborada: Estació Jove

Comparsa adulta més elaborada: El bosc encantat

Festa infantil de disfresses

Enterrament de la sardina


