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Butlletí municipal de l’Ajuntament de Montmeló

Unes eleccions segures

Es modifica el nombre de taules i col·legis electorals per mo-
tius de seguretat Covid.
S’amplia a 12 el nombre de meses electorals i s’anul·la el col-

legi electoral de l’Estació Jove, que passarà al Pavelló.
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Albert Monserrat

Regidor de Promoció econòmica i 

Comerc

H
em començat fa res 
l’any nou i gairebé ja 
acabem el gener. El 

temps passa i vull pensar que 
anem endavant amb la nos-
tra capacitat col·lectiva de fer 
front a la Covid i als nous rep-
tes. Aprofito per tornar-vos a 
demanar la vostra màxima 
implicació i responsabilitat, 
tant en l’àmbit privat com en 
el públic, per ajudar a com-
batre la pandèmia. Depèn de 
tots, tothom hi ha de sumar, 
i ningú se’n pot escapar. Si-
guem ben conscients del que 
ens hi juguem i donem el mà-
xim de nosaltres mateixos. No 
especulem ni amb la salut ni 
amb el nostre progrés.

Mirant enrere trobem un 
bon exemple de col·laboració, 
i de com, si tothom creu en un 
projecte, aquest surt enda-
vant. La campanya de Nadal 

EDITORIAL | COMERÇ

FARMÀCIES 
DE GUÀRDIA
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EN RECORD A
SERGI MINGOTE
1971 - 2021

Sergi Mingote Moreno va perdre la 

vida en el seu darrer repte històric 

de coronar el K2 a l’hivern, una fi-

ta extrema que va emprendre amb 

valentia i il·lusió, amb la bandera de 

Parets del Vallès al seu equipatge.

L’Ajuntament de Montmeló vol retre 

un sentit homenatge a la persona de 

Sergi Mingote, company i col·lega 

durant els més de 7 anys d’alcaldia 

a Parets  i expresa  tot l’escalf i su-

port a la seva família i al seu entorn 

més proper.

Sergi, descansa en pau

d’enguany ha estat un èxit, i 
això és gràcies a totes i tots 
vosaltres; en plena crisi ens 
hem organitzat i hem pogut 
articular de nou les nostres 
voluntats envers un Nadal 
que volíem, malgrat les res-
triccions, Emocionant.

Des de l’Ajuntament hem 
ajudat a repartir, amb di-
versos projectes, més de 
36.000€ en vals de compra 
de 20 euros, a gastar al co-
merç local, i estimem que la 
ciutadania de Montmeló se 
n’ha gastat més de 150.000€ 
més al municipi. Una nova ini-
ciativa, que ha tingut un èxit 
sense precedents, de la qual 
tots ens n’hem de felicitar, ja 
que aquest èxit és compartit 
i ha estat molt repartit. D’altra 
banda, hem ajudat a repartir 
també moltes il·lusions per 
als més menuts, amb la fàbri-
ca de joguines, una altra nova 
iniciativa molt reeixida.

Repeteixo, que les accions 
fetes durant la campanya, a 

més de comptar amb la col-
laboració de diferents depar-
taments i regidories, han tin-
gut la participació i acollida 
de la gent del poble, partici-
pant en les activitats al carrer, 
adquirint els vals “eMOcio-
na’t” o els pins solidaris de la 
botigueta i ha estat aquesta la 
clau del seu èxit. GRÀCIES, 
MONTMELÓ!

Encarem aquest 2021 amb 
força per superar els reptes 
que ens posi i amb la volun-
tat per part del consisto-ri de 

seguir treballant per a millorar 
el dia a dia dels ciutadans de 
Montmeló amb nous projec-
tes i esperances.

Tinguem tots també, mal-
grat els mals temps, il·lusió 
i confiança en el futur, i tre-
ballem cadascú des del seu 
àmbit per tirar les coses en-
davant. Confiem els uns en 
els altres i pensem que som, 
amb el nostre comportament, 
la nostra pròpia fàbrica de 
progrés.

Cuideu-vos, cuidem-nos! 

Il·lusió i confiança 
en el futur
Deixem enrere un any complicat, però amb 

il·lusió i confiança en el futur podrem tirar 

les coses endavant.



urbanisme i mobilitat
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Serveis tècnics | Redacció

D
egut a la proximitat del 
dipòsit municipal d’ai-
gua, per aquest carrer 

també hi passen d’altres ca-
nonades que donen servei a 
la resta d’ habitatges de la 
zona i del propi municipi.

La nova canonada anirà 
connectada a l’existent en 
7 punts a fi de donar servei 
continuat però amb la possi-
bilitat de ser tallada per trams 
en cas de manteniment o 

augment de futurs subminis-
traments.

Aquesta intervenció té com 
objectiu eliminar un gran tram 
de canonada de fibrociment 
del municipi; augmentar el 
cabal i pressió d’aigua als ha-
bitatges que envolten aques-
ta zona elevada i d’un tram 
del carrer del Doctor Robert 
així com eliminar les fuites 
d’aigua. Amb la renovació es 
pretén evitar els constants 
trencaments de canonada i 
els conseqüents talls de sub-

ministrament a les persones 
residents.

Un altre acció serà revisar 
l’estat actual de les claus de 
tall a les interseccions dels 
carrers i, en cas de necessi-
tat, procedir a la seva subs-
titució.  

L’adjudicació de les obres 
de renovació de la xar-
xa d’abastament d’aigua a 
l’avinguda Vilardebó s’ha fet 
a l’empresa Cobra Instalacio-
nes y Servicios, per un import 
de 60.059,45 €. 

VIA PÚBLICA | OBRES DE MANTENIMENT

Renovació de la xarxa 
d’aigua de Vilardebó
S’han iniciat les obres per la renovació de la xarxa d’abastament 

d’aigua potable a tot el tram que comprèn l’avinguda de Vilardebó.

Serveis tècnics | Redacció

L
’any 2019 es van realit-
zar obres de remode-
lació del parc del Sant 

Crist, fruit d’un procés par-
ticipatiu. Entre d’altres ac-
cions, la pista de patinatge 
existent es va convertir en 
una pista de formigó per ju-
gar a futbol i a basquet.

El formigó existent es tro-
bava en mal estat per culpa 
de les arrels dels arbres i s’hi 
acumulava aigua de pluja en 
alguns punts que podien pro-
vocar caigudes.

Un cop detectats els pro-
blemes i a petició de l’Asso-
ciació de Veïns del barri del 
Sant Crist es va consultar 
empreses especialitzades 
per buscar la millor solució 
que va resultar ser la substi-
tució del paviment existent. 
Aprofitant les obres es va de-
cidir fer la pista més gran.

L’adjudicació del paviment 
de formigó per la nova pis-
ta esportiva al parc del Sant 
Crist de la Grua es va fer a 
l’empresa Paviplanas per un 
import de 5.471,62 € IVA in-
clòs.  

OBRES | PARCS I JARDINS

Pavimentació de la 
pista esportiva del 
parc del Sant Crist

MOBILITAT | APARCAMENT

Es prorroga la validesa dels 
adhesius identificadors de la 
zona taronja

Redacció

E
ls adhesius identifica-
dors dels vehicles per a 
l’estacionament gratuït 

en l’aparcament de zona de 
residents, zona taronja, teni-
en una validesa inicial fins al 
2020. L’Ajuntament de Mont-
meló ha decidit prorrogar la 
seva validesa fins al 30 de 
juny de 2021. Mentrestant 

s’està preparant la nova dis-
tribució als domicilis dels titu-
lars d’un vehicle registrat al 
municipi, d’un nou distintiu 
identificador que tindrà una 
validesa fins a l’any 2023.

Les zones de residents (zo-
na taronja) són espais delimi-
tats per a l’estacionament i 
estan en funcionament cada 
dia de l’any en horari de 8 a 
20 hores, resten exclosos tots 

els dissabtes, diumenges, di-
es festius i el mes d’agost.

Tenen dret a rebre aquest 
distintiu els veïns i veïnes em-
padronats a Montmeló i els titu-
lars o conductors habituals d’un 
vehicle (turisme) segons el que 
disposa el reglament regulador 
del servei d’estacionament amb 
limitació horària de vehicles a 
l’espai públic del municipi de 
Montmeló. 



salut

  DIMARTS 26 DE GENER DE 2021 CRÒNICA DE MONTMELÓ 05

Generalitat de Catalunya

A
mb ConfinApp pots 
generar el certificat au-
toresponsable de des-

plaçament en format digital 
descarregable, amb la pos-
sibilitat d’adjuntar el certifi-
cat d’empreses de serveis 
essencials per als desplaça-
ments de les persones treba-
lladores i un test de velocitat 
de connexió a Internet de la 
persona usuària per conèixer 
l’estat de la connexió i iden-

tificar possibles incidències.
ConfinApp pretén ser un 

acompanyament i la porta 
d’entrada a tota la informa-
ció i serveis que el Govern de 
Catalunya posa a disposició 
de la ciutadania, autònoms 
i empreses durant i després 
del confinament.

Una de les principals fun-
cionalitats és un assistent 
virtual basat en intel·ligència 
artificial (IA), orientat a do-
nar resposta a les principals 
inquietuds o dubtes que 

aquesta crisi genera entre la 
ciutadania, des d’aspectes 
relacionats amb les mesures 
d’higiene i salut; els despla-
çaments permesos i prohi-
bits durant l’Estat d’Alarma; 
certificats i tràmits adminis-
tratius; cobertures d’assegu-
rances; aspectes tributaris; 
ajuts i mesures de suport a 
treballadors, empreses i au-
tònoms; dubtes sobre el curs 
escolar, etc. Un assistent 
cognitiu que interactua amb 
els ciutadans. 

Vallès Visió | Redacció

A
questes primeres vacu-
nes corresponen als pri-
mers lots fabricats per 

Pfizer/BioNtech i es necessi-
ta una segona dosi al cap de 
21 dies. La setmana passada 
es van vacunar professionals 
i residents que varen quedar 
pendents de vacunar. Al llarg 
d’aquesta setmana, s’inicia-
ran les segones dosis.

D’altra banda, les persones 
usuàries del centre de dia 
de Can Dotras a Montmeló, 

ja han començat a fer-se les 
proves d’antígens. Es tracta 
d’uns testos que ha comprat 
l’Ajuntament després que la 
Generalitat anunciés que no 
faria aquests cribratges.

Des del consistori es consi-
dera clau fer les proves per-
què aquests usuaris dormen 
fora del centre i interactuen 
amb altres entorns. En total 
s’han adquirit un centenar de 
tests que també serviran per 
ampliar les proves que Salut 
fa als professionals de la resi-
dència de Can Dotras. 

GENT GRAN | COVID-19

Vacunació i 
prova d’antígens 
a Can Dotras
El Dia de Reis es va iniciar la campanya de 

vacunació a les persones residents de la 

residència Can Dotras. Han estat vacunats 

tots els residents i la meitat del personal 

treballador.

APLICACIÓ  | COVID-19

ConfinApp, l’aplicació mòbil 
des d’on et pots descarregar el 
certificat d’autoresponsabilitat
El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública va 

posar en marxa ConfinApp, una aplicació que neix amb la voluntat 

d’esdevenir l’eina de referència per a la ciutadania per gestionar la 

fase de confinament i postconfinament.

RESPONSABILITAT | COVID-19

La importància del compliment de 
les normes per superar la Covid 

CatSalut | Redacció

D
es del Servei de Vigi-
lància Epidemiològica i 
Resposta a Emergènci-

es de Salut Pública al Vallès 
Occidental i Vallès Oriental, 
alerten del gran volum de 
casos d’incomplidors (casos 
positius que es neguen a fer 
l’aïllament o contactes es-
trets que es neguen a fer la 
quarantena) que els arriben 
des de Atenció Primària.

Donada la importància de 
la col·laboració entre admi-
nistracions per tal de superar 
aquesta situació i evitar el risc 
de salut pública que aquest 
incompliment comporta, des 
del Centre d’Atenció Primà-
ria informarà a l’Ajuntament 
d’aquests casos per tal que 
la Policia Local pugui actuar 
en conseqüència amb la mà-
xima celeritat possible.

Cal tenir en compte que 
l’incompliment de quarante-

nes dels contactes estrets 
es contempla com a infrac-
ció lleu i greu (Article 5.1.l i 
6.1.m, respectivament del 
Decret Llei 30/2020, de 4 
d’agost) i l’incompliment 
d’aïllament de casos confir-
mats com a infracció greu i 
molt greu (Article 6.1.l i Ar-
ticle 7.1.h, respectivament). 
Aquestes infraccions poden 
comportar multes de fins 
600.000 € depenent de la 
gravetat. 
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comerç i consum

COMERÇ | AJUTS

Una seixantena de comerços s’adhereixen a les ajudes de l’Ajuntament 

Vallès Visió

A
l llarg del 2020 l’Ajunta-
ment de Montmeló ha 
subvencionat part d’al-

gunes taxes municipals com 
els guals, l’IBI o les terrasses 
a restaurants i comerços del 
poble.

En total, el consistori calcu-

la que s’han destinat prop de 
90.000€ per pal·liar els efec-
tes de la Covid-19 als petits 
empresaris montmelonins. 
Una seixantena de botigues 
s’han beneficiat de les dar-
reres subvencions aprovades 
pel consistori.

De cara a aquest any, l’Ajun-
tament destinarà 85.000€ a 

més ajudes d’aquest tipus. A 

més, l’equip de govern també 

deixa la porta oberta a ampli-

ar aquesta partida en funció 

de l’evolució de la pandèmia.

Actualment, tant comerços 

com bars es veuen afectats 

per les mesures de la Gene-

ralitat per evitar contagis.. 

Redacció

D
e forma transversal 
s’han organitzat di-
ferents accions que 

s’han integrat sota l’eslògan 
“Emociona’t”. S’han premiat 
les compres amb vals de 20 
€, s’han venut idees-regal, 
s’ha instal·lat decoració na-
dalenca i més enllumenat, 
s’ha posat una nova botiga 
per a l’embolicat de regals i 
s’ha ensenyat als infants com 
i on es fabriquen les joguines.

Per tal de fer front a l’espe-
cial situació d’aquest Nadal, 
aquesta campanya ha estat 
farcida de novetats i s’hi ha 
destinat un volum de recur-
sos molt important.

“Emociona’t” ha tingut 

també el seu vessant solidari 
i amb la venda de diferents 
elements s’han recaptat di-
ners destinats a la campa-
nya Cap Infant sense Regal 
que es duu a terme des de fa 
anys, des de l’Ajuntament. 

COMERÇ | NADAL

Èxit de la Campanya 
Emociona’t
Aquesta Campanya de Nadal ha estat molt 

especial per diferents motius; ja d’entrada, 

des de l’Ajuntament es va plantejar amb 

la voluntat de combatre els efectes de la 

Covid, tot respectant això sí, les mesures de 

prevenció.

Vallès Visió / Redacció

S
egurament l’acció que 
més impacte ha tingut 
de la campanya Emoci-

ona’t d’aquest Nadal ha estat 
la iniciativa per al foment de la 
compra al municipi amb el re-
gal d’un val de 20 €, per gas-
tar exclusivament al comerç 
local, a cada persona que 
acredités haver-se’n gastat 
prèviament un mínim de 100 € 
en compres a 5 establiments 
diferents.

S’han superat totes les ex-

pectatives i des de l’Ajunta-
ment s’han entregat un total 
de 1611 vals, fet que supo-
sa una inversió municipal 
de 32.220 € en premis, i una 
despesa global per part dels 
clients al municipi de fins a 
160.000 € més.

Les cues dels darrers dies 
a l’Ajuntament per bescanviar 
butlletes amb comprovant de 
compra per vals han exem-
plificat el gran èxit d’aquesta 
nova iniciativa. Les persones 
que han rebut un val tenien 
una data límit en aquest mes 

de gener per gastar-lo.
Tant des de l’organització, 

com des de la Unió de Boti-
guers i Comerç en general, 
com des de la ciutadania, s’ha 
valorat de forma molt positiva 
aquesta acció, que ha per-
mès, no tan sols reactivar la 
situació al comerç local, sinó 
fer-ho de forma molt repartida 
i atenent les necessitats de 
cada família, perquè cadas-
cú ha pogut gastar els diners 
amb el que li ha convingut, i 
ha renovat així la confiança 
amb el seu comerç.

L’Ajuntament reparteix més de 
1600 vals de 20 €

LA SALA
POLIVALENT
TORNA A ESCENA

• Aforament limitat

• Espai segur amb mides COVID

•#CulturaSegura

Dissabte 30 gener | 18.00 h 

RAMON

Mar Monegal i Francesc Ferrer | Cia Eòlia

Espectacle teatral per a joves i adults

Sinopsi: Tragicomèdia generacional que 

reflexiona sobre la por al compromís i la 

sensació d’eterna joventut amb la que viu gran 

part de la generació dels 80. 

• Reserva d’entrades: www.entrapolis.com

• Entrada general 12€

• Carnet Jove i Carnet Biblioteca 9€

• Menors 7€

Divendres 26 febrer | 18.00 h

L’ARBRE DEL SUCRE

Cia. Ducuncucalsac

Espectacle infantil a partir de 4 a 8 anys

Sinopsi: M’agrada tocar les estacions i veure 

com es transformen. Un conte on passejarem 

per les diferents estacions de l’any, Veurem 

com canvia el paisatge, i com canviem 

nosaltres!

• Espectacle gratuït amb reserva a: 

www.entrapolis.com
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promoció econòmica

Promoció econòmica

L
’Ajuntament de Mont-
meló torna a disposar 
aquest any de subven-

cions per a les empreses 
que, prèvia tramitació de la 
corresponent oferta de feina 
al Servei Local d’Ocupació, 
contractin candidats del mu-
nicipi 

Si bé ja fa anys que s’apro-
ven i s’ofereixen aquestes 
subvencions a les empre-
ses, l’equip de govern ha 
decidit, atesa la situació ac-
tual, d’ampliar els imports 
de subvenció, que poden 
arribar a un màxim de gai-
rebé 582 € mensuals per 
contracte, fins a 6 mesos, i 
un topall de 4000 € per em-
presa. Podeu consultar les 
bases de les subvencions al 

web municipal.
El Servei Local d’Ocupa-

ció està gestionat des del 
Departament de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament 
per professionals amb anys 
d’experiència, i es planteja 
de forma totalment gratuïta 
per a les empreses i els usu-
aris. Forma part també de la 
Xarxa Xaloc (http://xaloc.di-
ba.cat/ ), integrada pel 90% 
de municipis de la província 
i que compleix amb els mà-
xims estàndards de qualitat i 
protocols validats de funcio-
nament.

Per a més informació de 
subvencions o de com sol-
licitar personal al servei, cal 
fer-ho a través del correu 
electrònic promoec@mont-
melo.cat, o bé per telèfon al 
935720000 ext 142.. 

EMPRESES | SUBVENCIONS MEFO

Subvencions per a 
empreses que contractin 
personal mitjançant el 
Servei Local d’Ocupació

Lluis Esteban

R
especte a 2019 el crei-
xement ha estat del 
26,46%, amb cent-divuit 

persones més registrades a 
les oficines de l’atur. El creixe-
ment al Vallès Oriental ha estat 
del 22,42% i al Baix Vallès del 
19,22%. Les taxes actuals són 
del 13% a Montmeló, del 13,96 
al Baix Vallès i del 13,43% al 
Vallès Oriental.

Analitzant les xifres locals es 
pot veure com l’atur femení en-
cara és majoritari, amb un total 
de 325, un 57,62% del total. La 
pitjor xifra es va donar el març 
de 2020 quan aquest percen-
tatge arribava al 63,33%, i això 
que al darrer any hi ha hagut 
més homes aturats (62) que no 
pas dones (56).

Pel que fa a l’edat, l’atur 

a Montmeló cal destacar 
que la franja més afectada 
és la de majors de quaranta 
anys, amb 357 persones o 
un 63,29% del total, tot i que 
l’any 2020 ha estat molt do-
lent per a les persones me-
nors de quaranta anys, amb 
un increment del 51,09%, 

passant de 137 a 207 les 
persones desocupades en 
aquestes franges d’edat.

Pel que fa al nivell forma-
tiu la composició de l’atur a 
Montmeló té una gran majo-
ria de persones, el 84,22%, 
amb Educació General (ESO) 
o inferior.  

OCUPACIÓ | ATUR

L’atur torna a taxes de 2015
Amb un increment de trenta-dues persones respecte al mes de 

novembre, el mes de desembre de 2020 deixa la xifra més alta de 

persones aturades a Montmeló d’ençà de el 2015, quan es van 

registrar un total de sis-centes trenta-nou.
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cultura
SALA POLIVALENT  | ESPECTACLES

Escalfem motors a la 
Polivalent i iniciem nova 
temporada

Redacció

P
er aquests primers me-
sos de l’any i seguint 
amb totes les mesures 

Covid, la Sala Polivalent aco-
llirà els espectacles mensuals 
organitzats per la Biblioteca i 
adreçats a públic familiar so-
ta el nom de Conta Contes i 
l’habitual programació men-

sual de teatre adreçat a un 
públic més adult.

La primera obra d’aquest 
2021 s’ha programat per 
dissabte 30 de gener a 
les 18 h i serà l’especta-
cle teatral titulat Ramon. 
Aquest espectacle, que va 
haver de ser ajornat al mes 
d’octubre, s’adreça a jo-
ves i adults, i és obra de 

M.Monegal i F. Ferrer i la 
Cia. Eòlia

Es tracta d’una tragicomè-
dia generacional que reflexi-
ona sobre la por al compro-
mís i la sensació d’eterna 
joventut amb la que viu gran 
part de la generació dels 80.

Les entrades ja estan a 
la venda a través de la web 
www.entrapolis.com  

ENTITATS | RECONEIXEMENT

L’Associació Clàssic Club de 
Montmeló ha estat reconeguda 
com a entitat certificadora de 
vehicles clàssics

Redacció

E
l Clàssic Club Montmeló 
ha estat reconeguda per 
la Federació Catalana 

de Vehicles Històrics (FCVH), 
únic ens responsable de tra-
mitar les exempcions al nou 

Vallès Visió

E
l tema ‘Tornar a Volar’ 
és la carta de presenta-
ció del seu darrer disc. 

Un àlbum que han editat ells 
mateixos i que tenien gravat 
des d’abans de la pandèmia. 
La situació sanitària els va 
convidar a posposar la pu-
blicació del treball però ara 
ja tenien ganes de compartir 
els nous temes amb el seu 
públic.

A més, les noves cançons 
suposen un gir musical per 
la banda. En aquest darrer 

treball, el folk tavernari es 
barreja amb el pop electrò-
nic i en molts temes el grup 
canvia la barretina i l’acor-
dió pel cabell llis i el piano.

A causa del panorama 
sanitari i de les restricci-
ons que afecten el món 
de la cultura, el grup no té 
concerts previstos. Això sí, 
l’objectiu de Catfolkin és 
traslladar la seva activitat 
a les xarxes. “Esclata” es-
tà format per 11 cançons 
i ja està disponible a les 
principals plataformes mu-
sicals. 

MUSICA | FOLK VALLESÀ

“Esclata”, nou disc del 
grup de folk Catfolkin

El grup vallesà ha publicat el seu nou treball 

d’estudi. Un disc on barregen el folk amb el 

pop electrònic.

CATALÀ | CONCURS

Qui no s’arrisca, no pisca!

Què significa aquesta frase feta segons el context? 
Hauria arribat més aviat, però he trobat una romeguera 
i ja he fet tard. 

Trobar una romeguera vol dir: 
a. Fer tard per recollir plantes del bosc. 
b. Fer tard per entretenir-se amb algú molt pesat. 
c. Fer tard perquè hi havia un embús a la carretera

• Esperem les vostres respostes a: montmelo@cpnl.cat

• També pots participar omplint el formulari del concurs a:

   www.montmelo.cat

impost d’emissions de la 
Generalitat, com a Entitat 
cer-tificadora per a esten-
dre els certificats d’idone-
ïtat que portaran a la boni-
ficació del 100% d’aquest 
l’impost durant un període 
de 10 anys per als vehicles 

clàssics.
Per a obtenir aquesta bo-

nificació cal que el vehicle 
tingui una antiguitat mínima 
de 30 anys, que resti en el 
seu estat original i no s’hagi 
modificat de forma substan-
cial les seves característi-
ques. Una altra condició és 
que el titular estigui associ-
at a un club de clàssics ins-
crit al Registre d’Entitats de 
la Generalitat.

El Clàssic Club Montmeló 
ofereix gratuïtament als seus 
socis la gestió de la sol·licitud 
de bonificació, que inclou un 
Certificat d’Inspecció Ocular 
necessari per a la seva trami-
tació.

Més informació al web 
www.classicclubmontmelo.
com  
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serveis socials

Redacció

P
odeu presentar la sol-
licitud les famílies nom-
broses, les famílies 

monoparentals, els aturats 
inscrits a l’Oficina de Treball 
de la Generalitat i qualsevol 
altra unitat familiar que per in-
gressos la vulgui demanar.

S’han establert com a criteri 
de valoració de l’ajut el nivell 

de renda de la unitat familiar, 
d’acord amb les dades facili-
tades per l’Agència Tributària. 
S’entendrà per a unitat famili-
ar la suma dels membres que 
conviuen en un mateix domi-
cili.

La sol·licitud de bonificació 
de la taxa per al subministra-
ment d’aigua es pot presen-
tar durant tot l’any a l’OAC i 
serà d’aplicació a partir del 

següent trimestre. La boni-
ficació de la taxa de les es-
combraries (gestió de residus) 
només es pot sol·licitar fins el 
28 de febrer de 2021.

Per a tramitar aquestes bo-
nificacions, adreceu-vos amb 
cita prèvia a l’Oficina d’Aten-
ció a la Ciutadania (OAC), ad-
juntant la documentació que 
s’especifica a la pàgina web 
www.montmelo.cat. 

AJUTS | BONIFICACIONS TAXES

Bonificacions de les taxes 
per al subministrament 
d’aigua i escombraries
L’Ajuntament de Montmeló ha obert fins el 28 de febrer de 2021 el 

període de bonificació de la taxa per al subministrament d’aigua i la 

taxa de gestió de residus.

HABITATGE | ARRANJAMENTS

Arranjaments a 8 banys amb la 
subvenció 2020 de la Diputació 
de Barcelona
Redacció

E
l programa d’Arranja-
ment d’habitatges de la 
Diputació de Barcelona 

té la finalitat de promoure 
l’autonomia funcional i millo-
rar la qualitat de vida al do-
micili de les persones grans, 
garantint les condicions de 
seguretat, higiene, habitabili-
tat i eficiència energètica mí-
nimes, i afavorint l’accessibi-
litat i les condicions de vida 
de les persones grans dins la 
seva llar. 

Concretament s’adreça a 

persones de 65 anys o més, 
preferiblement aquelles que 
tinguin acreditada la seva 
discapacitat o es trobin en si-
tuació de dependència, que 
tinguin dificultats per desen-
volupar les activitats de la 
vida diària o amb insuficièn-
cia de recursos econòmics, i 
a persones més grans de 80 
anys que visquin soles o amb 
una altra persona gran.

També s’adreça a perso-
nes menors de 65 anys amb 
necessitats especials pel que 
fa a la seva capacitat física 
i psíquica per desenvolupar 

les activitats de la vida diària 
dins la llar (no és imprescindi-
ble la certificació del grau de 
discapacitat).

La Diputació de Barcelona 
va concedir una ajuda per al 
2020 per aquest programa 
per un import de 14.000€ pe-
rò l’adjudicació i el seguiment 
de les obres les fa l’Ajunta-
ment de Montmeló.

L’adjudicació del l’arranja-
ment de 8 banys per millorar 
l’autonomia de la gent gran 
de Montmeló, s’ha fet a l’em-
presa Segestop, per un im-
port de 16.999,90 €. 

OAC Montmeló
Gestió de cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana

• Es pot demanar hora per telèfon, trucant al 93 572 00 00

• O bé a través d’un formulari al web municipal: www.montmelo.cat
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eleccions

Redacció

P
er tal de garantir una convocatòria electoral amb 
seguretat per a la salut, garanties per al vot i legi-
timitat democràtica, la Generalitat de Catalunya, 

administració convocant d’aquestes eleccions, ha 
elaborat un Protocol específic per a l’adequació dels 
col·legis electorals.

Entre d’altres, les característiques que han de tenir 
els col·legis electorals són:
• S’utilitzaran pavellons o altres espais amplis similars 

que permetin un aforament de baixa densitat, com 
a mínim 2,5 m2 per persona.

• Seran sempre espais on estigui garantida la ventila-
ció constant i adequada a l’afluència prevista.

• Els punts d’accés i de sortida seran independents i 
n’hi haurà el màxim possible.

• L’espai ha de permetre mantenir les distàncies de 
seguretat establertes: 2 metres entre les diferents 
meses electorals, 1,5 metres de distància lineal la-
teral entre els membres de mesa, 1,5 metres entre 
electors, i entre meses i electors, i espai suficient 
per disposar les cabines de votació a distància su-
ficient de les meses i entre elles, si escau.

• La ubicació dels locals ha de fer que siguin possi-
bles les cues al carrer.
Tenint en compte aquestes consideracions, a 

Montmeló s’han ampliat el nombre de meses elec-
torals passant de 9 meses a 12 i ha calgut canviar la 
ubicació d’un col·legi electoral.

La secció 2 (en el plànol de color vermell ) que comprèn 
els carrers compresos de Lluís Companys fins a Timbaler 
del Bruc i els primers blocs del Sant Crist i Miquel Biada, 
que a les anteriors eleccions votava a l’Estació Jove, ho 
farà en el Pavelló Poliesportiu, conjuntament amb la sec-
ció 4. Aquest cop, però, les taules es col·locaran a la pista 
per garantir les mesures de seguretat.

L’Ajuntament comunicarà als electors d’aquesta 
secció el canvi de col·legi amb una carta a cada do-
micili. Si necessiteu resoldre dubtes o ampliar la infor-
mació, podeu trucar al telèfon 935720540 o bé en el 
correu: eleccions@montmelo.cat 

ELECCIONS 14F  | COVID-19

Es modifica el nombre de meses i col·legis 
electorals per motiu de seguretat Covid
En compliment del protocol de seguretat de la Covid-19, es realitza una adequació dels espais electorals de Montmeló. 

S’amplia a 12 el nombre de meses i s’anul·la el col·legi electoral de l’Estació Jove. Les persones votants en anteriors 

eleccions en aquest equipament, votaran en el Pavelló Poliesportiu

COVID-19
Dades de Montmeló

• Índex de risc: 222,70 (Molt alt)

• Índex de risc dia anterior: 170.13

• Casos diagnosticats amb PCR i test d’antígens els últims 7 dies: 10

• casos diagnosticats amb PCR i test d’antígens els últims 14 dies: 19 

• Incidència acumulada de diagnosticats els últims 14 dies per cada 

100.000 habitants: 217.02

• Taxa de reproducció de l’epidèmia ponderada setmanalment (rho7): 

1.03 (l’epidèmia creix si és superior a 1)

Actualitzat a 25/1/2021 10:23:39 amb dades fins a tres dies abans
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opinió
Bon Nadal en un mal any

A ningú se li escapa que els reptes que te-
níem aquestes festes de Nadal com a equip 
de govern eren molt importants i plens de 
situacions d’incertesa. 

La pandèmia del COVID ens ha portat a 
una situació de fortes restriccions en la rea-
lització d’activitats tradicionals de les festes 
de Nadal i, simultàniament a una delicada 
situació del teixit econòmic local per les li-
mitacions i impediments d’obertura, afora-
ment, etc. 

Per això calia ser valents i innovadors en 
la proposta i, des de la prudència i la consi-
deració dels diferents factors condicionants, 

liderar des de l’Ajuntament una campanya 
de Nadal que fos útil al moment que vivim i 
als montmelonins i montmelonines. 

La posada en marxa d’una segona tan-
da de subvencions i ajuts directes i la cam-
panya de bonificació amb vals de 20 euros 
a les compres locals han estat ben acollides 
per comerç i ciutadania. Els comentaris 
positius han estat unànims, tant per la se-
va rapidesa a implantar-la com per l’esforç 
econòmic que ha suposat.

Un cop la part econòmica estava en 
marxa i funcionant d’allò més bé, calia posar 
el focus sobre la part més emotiva; allò que 
diuen “l’esperit del Nadal”.

Aquí va entrar en joc la campanya 

Emociona t́.
Les coses van començar a anar bé amb 

els concursos de felicitacions i de guarni-
ment de balcons i façanes. Poques vega-
des, potser mai, s’havien vist tants llums do-
nant vida i color a les nits de Nadal. Un gran 
èxit, amb alguns carrers bolcats en aconse-
guir ser els millors. Una gran competició.

El photo-call de la Plaça de la Vila i la 
botiga de l’Emociona’t van ser dos fils con-
ductors de la campanya nadalenca.

Quedava pendent de quina manera es 
resolia la impossibilitat de celebrar l’acte 
amb més participació als nostres carrers: la 
cavalcada dels Reis d’Orient.

Estava clar que no es podria fer com 

sempre i que calia donar una volta a tot allò 
que s’havia fet sempre.

L’equip de govern, amb la implicació 
dels tècnics directament afectats i de tots 
els departaments de l’Ajuntament als que 
es demanava suport, va arriscar i va pensar 
que la Fàbrica dels Reis d’Orient i el Bona 
Nit d’aquests el dia 5 al vespre, podia apor-
tar les dosis de màgia i il.lusió que el Nadal 
aporta a molta gent. 

Al final, tot i les pors, tot va sortir bé. Tant 
que fins i tot ara es dubte de que es farà al 
Nadal de 2021

Moltes felicitats a l’equip de govern i al 
personal de l’Ajuntament per haver fet pos-
sible un Bon Nadal en un mal any.  

Malgrat tot, estimem Montmeló

Malgrat que la pandèmia fa ja gairebé un 
any que ens ha trastocat les vides, amb una 
crisi sanitària, social i econòmica mai vista. 
Malgrat les retallades en sanitat i educació 
dels governs de Junts-ERC a la Generalitat, 
maltractant les escoles i el CAP de Montme-
ló. Malgrat que el PSC-PSOE digui amb la 
boca petita que és un partit republicà (però 
tapi les corrupteles del rei emèrit) i que “Ca-
talunya necessita un canvi” (però Montmeló 
no)... Canviem Montmeló seguim treballant 
per canviar el poble, perquè malgrat tot esti-
mem Montmeló.

El mes passat els socis de govern a 
Montmeló, PSC i ERC, van presentar els 
Pressupostos municipals per aquest any 
2021, que van comptar també amb el su-
port de FEM. Canviem Montmeló vam votar 
en contra després de fer unes 25 aportaci-
ons i que aproximadament la meitat fossin 
incorporades. Com que la majoria de pro-
postes que ja havíem fet pel 2020, es van 

pressupostar però no s’han dut a terme, 
aquest any vam decidir votar en contra del 
Pressupost municipal. Per raons d’espai, 
us destaquem només 10 de les actuacions 
que hem insistit perquè el govern pressu-
posti i dugui a terme el 2021:

1) Fer un estudi de viabilitat per crear 
una empresa pública de generació d’ener-
gia verda. Lluitaríem contra el canvi climàtic i 
acabaríem amb els constants talls i pujades 
de preu de la llum que tenim per “cortesia” 
de les grans distribuïdores energètiques pri-
vades.

2) Crear Ràdio Montmeló, mitjançant 
una plataforma on-line, establint convenis 
de col·laboració amb les facultats de peri-
odisme i ràdios locals properes. Ja ho vam 
demanar l’any passat, es va crear una par-
tida de 5.000 euros però no es va fer res. 
Aquest 2021 ho tornem a demanar.

3) Suspendre la taxa d’ocupació de do-
mini públic, així com d’instal·lació de taules 
i cadires a comerços, bars i restaurants de 
Montmeló pel 2021. Suspendre/reduir la 

taxa de recollida de residus a comerços tan-
cats/semioberts. 

4) Adquisició de pisos del SAREB per a 
lloguer social i començar a aplicar recàrrecs 
sobre béns immobles d’ús residencial que 
es trobin desocupats amb caràcter per-
manent. No podem permetre que a bancs, 
multinacionals i fons voltors els surti gratis 
especular amb l’habitatge a Montmeló.

5) Avançar en les gestions per aco-
llir un centre de Formació Professional de 
Química a Montmeló. Invertir 10.000€ més 
dels pressupostats inicialment en formació 
ocupacional, específicament destinada a 
persones aturades o en ERTOS. 

6) Elaborar un Pla d’acció ambiental 
(l’actual data del 2008) per fer front a la con-
taminació atmosfèrica, ambiental i acústica. 
Està molt bé que es facin consultes a la po-
blació i s’encarreguin estudis, però s’ha de 
començar actuar amb els focus emissors.

7) Impulsar un nou pla d’accessibilitat 
i d’aparcament, amb especial atenció per 
a persones amb diversitat funcional, gent 

gran i famílies. Incrementar el manteniment 

de l’anella verda amb millor coordinació 

amb ajuntaments veïns.

8) Incrementar recursos dels serveis 

municipals d’Acció social. Augmentar difu-

sió i assessorament per sol·licitar prestaci-

ons econòmiques de caràcter social.

9) Desenvolupar un nou equipament 

municipal destinat a la criança, que combini 

trobades online amb presencials quan sigui 

possible. També incrementar la reposició 

d’elements i neteja de parcs infantils.

10) Dotar el 0’7% del Pressupost muni-

cipal a projectes de Solidaritat i Cooperació, 

amb el compromís de convocar i reactivar el 

Consell municipal d’aquesta regidoria. Des-

prés de més de 10 anys, l’any passat vam 

acordar recuperar la partida amb el 0’2% 

del Pressupost però tampoc s’ha fet res.

Per a més informació, comentaris, crí-

tiques... pots contactar amb nosaltres a 

l’adreça: info@canviemmontmelo.cat 

Fem pressupostos 2021

Des de FEM Montmeló volem aprofitar el 
motiu d’aquest crònica per desitjar-vos una 
bona entrada d’any 2021, esperant que ens 
porti salut, feina i encerts per a tothom.

En l’anterior crònica FEM us va presen-
tar quines eren les nostres propostes priori-
tàries que calia incloure en els pressupostos 
destinats al curs 2021. 

En el darrer ple de desembre, FEM va 
votar a favor dels pressupostos presentats 
pel consistori. 

De la mateixa manera que, durant els úl-
tims plens, hem anat dient que la dinàmica 
no era positiva entre l’equip de govern i l’opo-
sició, cal dir que en els darrers mesos hem 
recuperat la transparència informativa durant 
les últimes reunions mensuals, encara que 
continuem defensant que aquestes reuni-
ons haurien de ser conjuntes amb la resta de 
grups amb l’objectiu de reprendre la Junta de 
Portaveus de l’inici de mandat. Pensem que 

ha existit una bona predisposició de l’equip 
de govern a treballar aquest pressupost amb 
la resta dels grups municipals.

Així doncs, s’ha intentat recollir i integrar 
la gran majoria de propostes realitzades, 
encara que amb una mica més de temps 
no hagués anat gens malament. De totes 
maneres, continuem pensant que aquesta 
ha de ser la direcció a prendre per asso-
lir consensos en aquells projectes, punts i 
decisions importants en benefici de tota la 
ciutadania. Sempre que la dinàmica sigui 
aquesta allà ens hi trobaran.

Referent al Pressupost voldríem des-
tacar les propostes del nostre grup, entre 
elles:
- L’increment de les partides d’ajuts Socials 

i Cooperació, de la partida de polítiques 
d’igualtat, 

- Ajuts al lloguer i la incorporació de les di-
ferents partides extraordinàries per la 
Covid-19 

- La incorporació del projecte de la nova re-

sidència, 
- La barana de protecció del carrer Miquel 

Biada, 
- La partida per la millora de l’accessibilitat, 
- La urbanització de la Plaça Frederica 

Montseny,
- La implantació de sistemes amb tecno-

logies d’energies renovables i eficiència 
energètica amb l’objectiu d’assolir equi-
paments municipals autosuficients i el 
subministrament a l’enllumenat públic 
i d’aquesta forma alleugerir la despesa 
energètica.

- Incloure, en el manteniment de les pisci-
nes, la reparació de la coberta del bar.

- Mantenir el 100% de la partida de man-
teniment del camp de futbol, ja que les 
instal·lacions generals actuals son bas-
tant antigues.

- La creació d’una partida per ajuda a les en-
titats per les despeses extraordinàries que 
puguin tenir derivades de la Covid-19.

- Destinar una partida per la creació del pro-

jecte de rutes històriques locals amb col-
laboració del Centre d’Estudis, entitats i els 
treballs de recerca de Batxillerat.

També volem aprofitar per anomenar al-
gunes de les propostes que no han sigut reco-
llides en aquests pressupostos, però que des 
de FEM seguirem treballant per incloure-les en 
els propers pressupostos 2022:
- Reurbanització del carrer Vilardebó.
- Creació d’una oficina d’atenció a les Entitats 

(amb l’objectiu de donar suport tècnic, pro-
moure debats, coordinar activitats, oferir 
servei de gestoria mancomunada, etc) 

- Estar pendents de la cessió de la nau de Má-
ximo Mor, on segurament es poden obrir 
un seguit de possibilitats de cara a nous 
equipaments i fer possible el centre Àgora, 
on s’integri el servei d’atenció a les entitats.

I per poder desplegar tots aquests pro-
jectes, de ben segur que necessitarem que 
es compleixi el desig que us anunciàvem 
per aquest 2021: salut, feina i molts encerts.  

Un any excepcional requeria mesures 

excepcionals

Hem engegat un 2021 amb força i amb uns 
esdeveniments, tant polítics com climàtics, 
que ens poden fer pensar que el 2021 tam-
bé vindrà carregat de sorpreses i reptes.

En clau local, hem passat un any difí-
cil, on la principal preocupació s’ha centrat 
a superar els efectes d’una pandèmia que 
està afectant a tots els sectors, des de co-
merços a empreses i de empresaris a tre-
balladors.

En aquest sentit, des de promoció eco-
nòmica, hem ampliat el servei d’atenció a 
l’usuari de borsa de treball amb una asses-

sora d’orientació laboral que pugui atendre 
l’increment de demanda d’aquest servei, 
oferint també cursos i grups de treball per a 
la recerca de feina.

Els pressupostos dedicats a plans 
d’ocupació s’han incrementat en un 50% 
ampliant així els llocs de treball i la seva du-
rada.

Un altre punt, que ha estat aprovat 
aquest mes de gener, és la ampliació de bo-
nificacions a empreses que contractin per-
sonal de la borsa de treball de Montmeló.

Durant tot el 2020, s’han aprovat 3 
plans de subvencions i/o bonificacions per 
a comerços i empreses del municipi, que 
afectaven a l’IBI, recollida de residus, servei 

d’aigua, quotes de mercat, impost d’ocu-
pació de via pública o subvencions a fons 
perdut.

La campanya eMOciona’t, ha comp-
tat amb 36.000€ en vals de compra per tal 
d’ajudar tant a comerços com a ciutadans i 
cal agrair l’èxit de la campanya, tant als co-
merços que s’hi han adherit, com a tots els 
ciutadans que hi ha participat, donant una 
empenta al comerç local que tant està patint 
en aquests moments.

Per a un municipi petit com Montmeló, 
això suposa un esforç per part del consisto-
ri, però un any excepcional requeria mesu-
res excepcionals.

A nivell nacional, tenim a vista unes 

eleccions que es preveuen complicades, 

tant per organització com per participació, 

però que afrontarem amb la mateixa força 

i les mateixes ganes de sempre per tal de 

donar un pas endavant en la construcció 

de la república catalana i la millora en drets i 

serveis per als ciutadans de Catalunya.

Ara més que mai, cal preservar els drets 

dels ciutadans i vetllar per la economia, ga-

rantir l’accés a un servei mèdic gratuït i de 

qualitat i una educació inclusiva i a l’abast 

de tots.

Fem-ho possible! Estem al vostre servei

Amonserrat@montmelo.cat  
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La Fàbrica 
dels Reis 
d’Orient arriba 
a Montmeló 
per primera 
vegada

Aquest Nadal, la ciutadania de Montmeló va 

gaudir d’aquesta instal·lació màgica, durant 

els dies 2, 3 i 4 de gener, descobrint com 

s’ho fan els Reis d’Orient per organitzar la 

distribució de regals per a totes les cases.

Redacció

U
n tren màgic va portar a tots els nens i nenes a la 
Fàbrica dels Reis d’Orient que enguany va obrir 
les seves portes a Montmeló per primera vegada. 

Els treballadors i treballadores de la Fàbrica dels Reis 
van ensenyar com es preparen tots els regals que els 
reis reparteixen la nit del dia 5.

Els infants, després de ser rebuts a l’entrada acce-
dien al recinte per fer un recorregut amb dotze para-
des plenes de màgia i il·lusió. Durant aquest recorregut 
van entregar les seves cartes, van descobrir com es 
reparteixen els regals i van veure com es fabricaven. 
Van conèixer l’organització necessària perquè ningú es 

quedi sense regal la Nit de Reis. Un cop fora de la Fà-

brica, van poder demanar un desig. A través d’aquesta 

història infants i adults es van endinsar en la màgia dels 

Reis d’Orient.

Un total de 2.215 persones van visitar la Fàbrica dels 

Reis d’Orient de Montmeló. La valoració final ha es-

tat molt positiva: els infants van gaudir d’un lloc mà-

gic i nou que mai havia estat a Montmeló. Els famili-

ars adults es van sorprendre amb la instal·lació i els 

diferents departaments de la fàbrica i per descomptat, 

van compartir la felicitat dels més petits. I l’organització 

ha quedat gratament satisfeta amb totes les facilitats i 

implicació de l’Ajuntament a l’hora d’obrir aquest lloc 

tan màgic a la ciutadania i ja pensa en la possibilitat de 

tornar-hi el proper Nadal.

Aquest ha estat un Nadal ben diferent, marcat per la 

pandèmia, organitzat perquè infants i adults no perdin 

la il·lusió d’una nit màgica.
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Els Reis 
d’Orient 
passegen per 
Montmeló

Els Reis d’Orient van passejar durant 

tres hores i mitja per tots els carrer de 

Montmeló, envoltats de llum, música, 

confetti i bombolles, desitjat bona nit 

als infants, abans de deixar els regals 

a cada una de les llars

Redacció

S
es Majestats els Reis d’Orient van ser rebuts per 
les autoritats municipals a la Fàbrica dels Reis 
d’Orient, on els van entregar la clau de les cases 

del poble. Després de recollir els regals de la Fàbrica, van 
iniciar un itinerari pels carrers i places de tot el municipi.

Enguany, amb una rua de 13 kilòmetres i amb ciu-
tadania a casa il·luminant el camí, van passejar du-
rant unes tres hores i mitja i van saludar a totes les 
persones que els esperaven a balcons, finestres i 
portals.

Aquesta passejada es va poder seguir en directe 
a través de la xarxa Instagram des del compte de 
l’Ajuntament. També es va retransmetre parcialment 
per Vallès Visió dins del programa especial “Tarda 
de Reis”, que va aconseguir un pic històric de mà-
xima audiència. Durant tot el dia, més de 41.000 
persones van connectar-se a Vallès Visió. I més de 
22.000 persones van seguir la màgia de l’arribada 
de Ses Majestats d’Orient al Baix Vallès.


