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L’objectiu és ajudar a les famílies arbocenques 
en aquests moments de crisi econòmica
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impostos i les taxes per al 2010
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 ➜➜L’equip de govern de   
l’Ajuntament de l’Arboç congela els 

impostos i les taxes per a l 2010

L
’Ajuntament de 

l’Arboç ha apro-

vat no apujar cap 

de les taxes i or-

denances municipals per 

ajudar a les famíl ies ar-

bocenques a fer front a la 

crisi econòmica. 

Ma lg rat la congelació, 

l’equip de govern ha as-

segurat que mantindrà la 

despesa social i l’atenció 

als col·lectius més des-

favorits, com fa fins ara. 

L’alcalde Carles Ribé ha 

reconegut que “no serà fà-

cil gestionar el pressupost 

del 2010  sense incremen-

tar l’endeutament i sense 

que això afecti al mante-

niment de les prestacions 

al ciutadà, sobretot les de 

tipus social i de serveis, i 

preveient una reducció dels 

ingressos”, però confia que 

es podrà assumir “gràcies 

a la bona gestió municipal 

i al bon estat de la hisenda 

local fruit de la gestió feta 

en els darrers anys”.

Així, no hi haurà canvis 

respecte a l’exercici an-

ter ior en les taxes i els 

impostos que hauran de 

Malgrat la congelació, 
es mantindrà la 
despesa social i 
l’atenció als col·lectius 
més desfavorits.

La decisió de no augmentar els impostos té com a objectiu ajudar a les 
famílies arbocenques en aquests moments de crisi econòmica, 

tot i que l’equip de govern reconeix que serà difícil

pagar els vilatans. L’únic 

que s’ha modificat és l’or-

denança de Residus sòlids 

Urbans per a ls comerci-

ants, fent-la més justa i 

equitativa, ja que s’adapta 

a les dimensions i volum 

dels negocis.

L’alcalde Carles Ribé s’ha 

mostrat sorprès ja que en 

el ple el g rup mun ici-

pa l del PsC va votar en 

contra de la congelació 

dels impostos, aprovada, 

però, amb els vots d’ERC 

i CiU.
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L
’equip de govern 

de l’Ajuntament 

ha aconseguit 

i m p o r t a n t s 

subvencions del Fons 

Europeu de Desenvolupa-

ment Regional (FEDER). 

D’una banda, es rebran 

300.000€ (200.000 del 

FEDER i 100.000 de la 

Diputació de Tarragona) 

per poder tirar endavant 

el projecte Vèrtex, per 

facil itar l’accés electrò-

nic dels ciutadans als 

serveis públics. La resta 

dels diners que es ne-

cessiten per tirar enda-

vant aquesta iniciativa 

(100.000€), els aportarà 

l’Ajuntament.

El projecte contempla el 

desenvolupament de la 

web VERTEX, un portal 

de tramitació electròni-

➜➜L’Ajuntament
rebrà subvencions 

del FEDER de més de 
500.000€ per tirar 

endavant la 
reordenació de l’entorn 

de l’església i per 
un programa 

d’accés electrònic 
als serveis públics

ca i servei d’administració 

electrònica per fer operaci-

ons reals en línia, util itzar 

la signatura electrònica o 

certificats digitals. 

A més, l’Ajuntament de 

l’Arboç també rebrà una 

subvenció de més de 

280.000€ del FEDER per 

al projecte de renovació 

de l’entorn amb una gran 

àrea que donarà una nova 

configuració a la Parròquia 

de sant Jul ià, declarada 

Bé d’Interés Cultural, i a 

tota la Plaça de la Bada-

lota. L’Ajuntament haurà 

d’aportar a través de di-

ferents fonts econòmiques, 

uns 280.000€ més perquè 

fer realitat aquest projecte 

de dinamització turística 

amb conservació i recupe-

ració del patrimoni histò-

ric-artístic i desenvolupa-

ment local del municipi de 

l’Arboç. L’acció més desta-

cada és a revital ització de 

l’entorn de la capel la dels 

Dolors i l’església de sant 

Jul ià, amb l’objectiu de 

posicionar l’Arboç com a 

destinació turística cultu-

ral de qualitat en el mercat 

espanyol i comunitari. 

A la Diputació de Tarragona, el dia de la presentació dels Fons FEDER

PROGRAMA VÈRTEX

Aportació 
FEDER............ 200.000€

Aportació
Diputació .........100.000€

Aportació
Ajuntament ...... 100.000€

REORDENACIÓ ENTORN   
ESGLÉSIA

Aportació
FEDER.............280.000€

Aportació
Ajuntament ...... 280.000€
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➜➜L’Arboç tindrà una nova
 residència d’avis en uns terrenys

cedits per l’Ajuntament

➜➜La llar municipal 
de l’Arboç 

és la més
barata de la 

comarca

La nova residència també 

ofer i rà serveis d’acol l i-

ment diürn, o centre de 

dia,  d’assistència a les 

activitats de la vida diària 

per a persones grans amb 

dependències, amb una ca-

pacitat per a vint usuaris. 

Al semisoterrani s’ubicarà 

el centre de dia i la part 

comunitària i social; a la 

planta baixa hi haurà ha-

bitacions dobles i individu-

als per a les persones amb 

major dependència que 

podran gaudir de l’accés 

directe a un pati interior a 

planta accés, mentre que a 

les dues plantes restants hi 

haurà un total de seixanta 

habitacions més.

L’alcalde Carles Ribé s’ha 

mostrat molt satisfet, ja 

que “un dels object ius 

del projecte de govern que 

dirigeixo és que tinguem 

unes prestacions sanità-

ries i socials adequades a 

les demandes actuals en 

el que el respecta a aquest 

col·lectiu de vilatans i vi-

latanes”. Ribé també va 

agrair la tasca feta durant 

molts anys per les germa-

nes Carmelites Teresianes 

Missioneres, que s’han en-

carregat de la residència 

sant Antoni Abat des del 

1894.

7.800 m2

per a la construcció 
d’una nova
residència geriàtrica 
assistida
per a 120 places
i un centre de dia
per a 20 places

L
a Consellera d’Ac-

ció social, Carme 

Capdevila, va vi-

sitar fa unes set-

manes l’Arboç per presidir 

l’acte de presentació del 

projecte de construcció de 

la nova Residència i Centre 

de Dia i es va comprome-

tre a signar un conveni 

per l’assignació de places 

i “donar així servei a totes 

les persones amb situació 

de dependència”.

El servei de residència de 

la Fundació Municipal sant 

Antoni Abat està gestionat 

des de fa uns mesos per 

Fundació sociosanitària i 

social santa Tecla  per tal 

que, mitjançant  el Consor-

ci per a l’Atenció social i 

a la Dependència, gràcies 

a un conveni signat amb 

l’Ajuntament. Aquest, a 

més, va cedir uns terrenys 

de 7.800 m2 per a la cons-

trucció d’una nova residèn-

cia geriàtrica assistida per 

a 120 places i un centre de 

dia per a 20 places. Aquest 

terreny està ubicat gairebé 

davant de la piscina muni-

cipal coberta, al costat del 

camí de la Gornal, al barri 

de santa Llúcia.
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E
n el darrer any, 

des del consistori 

s’ha impulsat la 

construcció d’un 

segon edifici annex a l’es-

cola bressol ja existent, de 

manera que s’ha passat de 

les 64 places del curs pas-

sat a les 128 actuals. 

Amb aquesta ampl iació, 

que ha tingut un cost de 

➜➜Doblades les places de la
l lar d’infants municipal

T
ot i l’ampliació, 

que ha suposat 

doblar les pla-

ces que hi havia 

fins ara, la llar d’infants 

de l’Arboç continua sent 

la més barata de la co-

marca, molt per sota de 

poblacions similars com 

santa Oliva, Bellvei, Llo-

renç o Banyeres. 

➜➜La llar municipal 
de l’Arboç 

és la més
barata de la 

comarca

segons l ’equ ip de 

govern, a ixò es deu 

a l’impor tant esforç 

que s’es tà fent du-

rant els darrers anys 

des de l’Ajuntament 

per mi l lorar els ser-

ve i s  bà s ics sen se 

repercuti r el cost de 

les m i l lores en el s 

v i latans.

650.000 euros, l’equip de 

govern s’ha avançat  a la 

demanda del servei al mu-

nicipi i ha aconseguit que 

cap infant de l’Arboç es 

quedi sense plaça.

A més per millorar l’atenció 

als infants, l’equip de go-

vern ha dotat a la llar d’in-

fants amb un equip de 12 

educadores i una directora.

Des del setembre, amb l’inici del nou curs escolar,  l’Arboç ha doblat el nombre
de places a la llar d’infants municipal. 

   MUNICIPI    PREU 

Santa Oliva 120€

Bellvei 124,27€

Sant Jaume 111€

Llorenç 115€

Banyeres 122€

La Bisbal 130€

L’Arboç 90€

E
l mes de juny de 

2009, la Direcció 

General de Trànsit, 

(DGT), comunica 

que l’Ordenança Munici-

pal Reguladora a l’Arboç 

de les sancions de trànsit, 

no pot contemplar imports 

inferiors als que hi ha a la 

Llei de trànsit, circulació de 

vehicles a motor i seguretat 

vial aprovada  per reial de-

Aclariments sobre les denuncies de trànsit a l’Arboç
cret legislatiu 339/1990 de 2 

de març, modificat per Llei 

17/2005, de 19 de juliol que 

regula el permís i la llicèn-

cia de conducció per punts,  

(LsV). Aquesta norma, de 

rang superior, preveu la re-

tirada de punts.

A finals de l’any 2008, 

l’Ajuntament aprova una 

nova ordenança que com-

pleix amb l’articulat de la 

LsV, en coherència amb el 

requeriment de la Direcció 

General de Trànsit, aplicant-

se els import mínims que 

se’ns permet.

En el temps transcorregut 

mentre s’aprova la nova 

ordenança, s’aplica la LsV 

i, forçosament,  el quadre 

de sancions que preveu 

aquesta normativa general 

per tots aquells municipis 

que no tinguin una orde-

nança municipal aprovada 

i vigent.

Per tant, en cap moment 

s’han aplicat les sancions 

de trànsit incorrectament. 

Aquests extrems estan tam-

bé en un informe jurídic dels 

serveis de la Diputació de 

Tarragona. Aquest  informe 

s’ha facilitat al Grup munici-

pal del PsC de l’Arboç.



L’AJUNTAMENT

DE L’ARBOÇ

desembre

‘09
núm. 19 

6

➜➜WIMAX ja dóna servei a prop de
60 usuaris arbocencs

D
es de comença-

ments d’octubre 

estan operatives 

bona part de les 

connexions contractades 

pels usuaris arbocencs al 

Wimax, segons ha informat 

l’operador de telefonia i In-

ternet que gestiona aquest 

servei al municipi. Així, 

prop de 60 famílies ja dis-

posen de connexió de ban-

da ampla i telefonia a un 

preu gairebé simbòlic. 

L’equip de govern de l’ajun-

tament arbocenc ha explicat 

que “aquest servei permetrà 

estalviar a les famílies ar-

bocenques uns 450 euros a 

l’any i una quantitat també 

important a l’Ajuntament, 

ja que es reduiran consi-

derablement els costos de 

comunicació entre els di-

ferents edificis municipals. 

En aquests moments de cri-

si econòmica, des de l’equip 

de govern  fem esforços per 

ajudar als vilatans i aquesta 

iniciativa n’és una mostra”.

A més, el sistema té molts 

avantatges com que no es 

necessita contractar l ínia 

telefònica, que permet la 

transmissió de dades a alta 

velocitat, que arriba a qual-

sevol punt, i que ofereix co-

bertura inalàmbrica a tots 

els usuaris, allà on es trobin 

del terme municipal. 

El senyor Cruz va ser un dels 

primers usuaris de Wimax i 

va comentar que està funci-

onant molt millor que l’an-

terior connexió a Internet, ja 

que la banda ampla li dóna 

millor rendiment i una ope-

rativitat mes àgil.

Per a més informació so-

bre aquest servei, us podeu 

adreçar al telèfon d’infor-

mació 902 02 12 33.

➜➜Aprovada la moció de suport a la 
consulta popular per a la independència

E
l ple de l’Ajunta-

ment de l’Arboç 

va aprovar, amb 

els vots a favor 

d’ERC i CiU i l’abstenció 

del PsC, una moció en de-

fensa del dret a decidir i de 

la consulta popular per a la 

independència d’Arenys de 

Munt. L’equip de govern va 

defensar la moció argumen-

tant que “en un moment com 

el present té una importància 

fonamental la unitat del po-

ble de Catalunya en la defen-

sa dels seus drets nacionals 

i democràtics. I, més enllà 

encara, el compromís actiu i 

la participació del conjunt de 

la ciutadania en la definició 

del futur que més li convé 

al país. El dret a decidir, 

doncs, és un element 

bàsic i irrenunciable 

que, en democràcia, 

ningú no pot negar 

als catalans i les ca-

talanes”. A l’Arboç 

ja s’ha creat una co-

missió organitzadora 

i el proper 13 de de-

sembre es celebrarà 

el referèndum.

El 13 de desembre es farà el referèndum a l’Arboç
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L
’Ajuntament de 

l’Arboç i l’Ajunta-

ment de sant Jau-

me dels Domenys 

han signat un acord de 

col·laboració amb la f ina-

l itat de d’obrir una nova 

etapa de col·laboració en-

tre municipis veïns. L’ob-

jectiu és trebal lar de ma-

nera conjunta, compartint 

els serveis tècnics, per tal 

de superar la  “falta d’en-

tesa” entre municipis ve-

ïns quan aquests forment 

part d’una mateixa identi-

tat territorial, ambiental i 

paisatgística, és a dir, el 

Baix Penedès Interior.

segons han man i festa r 

el s dos a lca ldes, Ca r-

les Ribé i Mart í Ventu-

ra, “estem davant d’una 

f ita històrica que hem de 

saber aprof ita r i m i ra r 

d’exemplar, Per això, hem 

de ser capaços de passar 

de polítiques correctives a 

pol ítiques preventives, en 

les que diferents variables 

ambientals i territoria ls, 

com poden ser, entre d’al-

tres, el territori, l’a igua, 

l ’energ ia, el s recu rsos 

naturals, els residus, les 

infraestructures de trans-

port i  la mobil itat, siguin 

ana l itzades, estudiades, 

plan i f icades, ordenades 

i gestionades des d’una 

v isió de conjunt que va 

més enl là del terme mu-

nicipal”.

➜➜Acord històric entre els ajuntaments de
l’Arboç i sant Jaume dels Domenys 
per impulsar pol ítiques ambientals

i territorials comuns

La primera l ín ia de tre-

ba l l conjunta ja està en 

marxa amb el foment, 

desenvolupament i ges-

t ió tècn ica conjunta del 

servei de recol l ida dels 

res idus sòl id s u rbans 

m it ja nçant el s i s tema 

“porta a porta”. 

per sota de la
mitjana comarcal

Les brosses L
’Arboç ha estat 

el primer munici-

pi de la comarca 

que ha implantat 

el sistema de recollida por-

ta a porta dels residus sò-

lids urbans. Però, a més de 

ser pioner en aquest sentit 

i convertir-se en referent a 

seguir per d’altres pobla-

cions, continua mantenint 

un preu de la recollida molt 

per sota de la resta de di-

mensions similars.

MUNICIPI PREU ANY

Albinyana 126€

Sant Jaume 103€

Llorenç 106,13€

Banyeres 131,54€

El Montmell 94€

La Bisbal 140€

L’Arboç 100€
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D
es de l’any 2007 l’equip de 

govern municipal de l’Arboç 

reclama a RENFE les mil lores 

promeses a l’estació de l’Arboç, 

atenent a la problemàtica reivindicada per 

molts usuaris afectats pel servei de roda-

lies de RENFE que pateixen la precarietat 

de les instal·lacions, totalment obsoletes i 

oblidades en el temps. Després de nombro-

ses peticions i reunions, el passat mes de 

maig el ple municipal va aprovar una mo-

ció demanant l’ampliació de les andanes, 

un nou pas inferior, una marquesina en 

cada andana, la remodelació de l’edifici i 

l’adaptació d’aparcament, entre d’altres. 

Fa unes setmanes, l’Ajuntament va re-

bre un comunicat del gerent territoria l 

d’Estacions de Viatgers de RENFE, en el 

que assegura que durant l’últim trimes-

tre d’aquest any 2009 “es real itzarà la 

modernització de l’estació, així com la 

rehabil itació de la coberta, els paviments i la 

façana de l’edifici”.

Des de l’equip de govern arbocenc es mostren 

satisfets per aquesta comunicació per part 

d’ADIF, però ja ha demanat que també es 

contempli l’ampliació de les andanes, la instal-

lació de marquesines, l’adopció de les mesures 

urgent en matèria d’accessibil itat, fer un pas 

inferior, solucionar les deficiències en matèria 

d’accessibil itat, especialment problemàtiques, 

fet que ha suposat un detriment respecte als 

usuaris amb minusvalies físiques o de visió 

i l’adaptació de l’aparcament amb places de 

PMR, taxis, autobús i bicicletes. 

Recordem que l’Ajuntament ja va executar 

íntegrament al seu càrrec unes obres consis-

tents en la dotació d’una àrea d’aparcament 

a les immediacions de l’estació, amb un cost 

de 378.000€. 

L’equip de govern
aconsegueix que ADIF
es comprometi a la mil lora
de l’Estació de l’Arboç

L’Ajuntament ja va gastar l’any passat 378.000€ en fer l’aparcament de l’estació
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E
l passat 15 de se-

tembre l’alcalde 

de l’Arboç, Car-

les Ribé, va ser 

l’encarregat d’inaugurar el 

nou curs d’hivern de punta 

de l’Arboç, en el que estan 

participant 120 puntaires, 

de les quals, un 31% són 

arbocenques, un 18% pro-

L
’arbocenc Joaquim 

Arnabat i Ventosa i 

el veí de Castel let i 

la Gornal, però molt 

vinculat a l’Arboç, Lluís Ras-

pall i  Raventós han rebut el 

diploma de Mestre Artesà, un 

guardó amb el que el Departa-

ment d’Innovació, Universitats 

i Empresa d ela Generalitat, a 

través d’Artesania Catalunya, 

reconeix la trajectòria professi-

onal dels artesans catalans 

i el seu mestratge. L’ac-

te es va celebrar al Palau 

de Pedralbes, presidit pel 

conseller d’Innovació, Uni-

versitats i Empresa, Josep 

huguet. Acompanyant als 

dos arbocencs, a més dels 

famil iars, hi van assistir 

l’alcalde de l’Arboç, Carles 

Ribé, i el regidor de Cultu-

ra, Joan serres. 

Per aconsegu i r aquest 

guardó, els artesans s’han 

acreditat mèrits de caràcter 

extraordinari en l’exercici 

del seu ofici. s’ha valorat 

el mestratge fruit de la 

qual itat de la seva feina 

i la formació impartida, 

així com la seva trajec-

tòria professional, que ha 

de ser superior als quinze 

anys d’experiència. 

cedeixen de la comarca del 

Baix Penedès, un 18% de 

la resta de la demarcació 

tarragonina, un 11% de la 

comarca de l’Alt Penedès, 

un 18 % de la resta de la 

província de Barcelona, 

un 1% de la resta de Ca-

talunya i un darrer 2% del 

País Valencià. Com a dada 

curiosa cal remarcar que 

l’alumne que ha vingut de 

més lluny ha estat un se-

nyor procedent de la bonica 

població de Pujol, situada 

a la província de València, 

molt a prop de la capital.Els 

cursos d’estiu també van 

ser un èxit i van tenir una 

gran acceptació per part del 

col·lectiu puntaire degut, en 

part, al f lexible i innova-

dor sistema de matriculació 

implantat que va permetre 

adaptar-se a les necessitats 

específiques de cada pun-

taire, permetent cursar l’en-

senyament desitjat assistint 

en els dies i horaris triats 

gairebé a la carta.

➜
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ip
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a
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t

➜120 alumnes
 en el curs d’hivern de

l’Escola de Puntaires
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g rups Secció Local-Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a l’Arboç

Carles
Ribé

i Solé

Portaveu del Grup Municipal  
Socialista  PSC

Joan 
Sans 

i Freixas

V
ilatanes i vila-

tans de l’Ar-

boç,

El Grup Mu-

n ic ipa l soc ia l i s ta vol  

fer-vos arribar a lgunes 

petites informacions. 

Novament el Govern de 

Zapatero ha aprovat per 

el proper any 2010 un nou 

Pla Local de Inversions 

de l’Estat per a la crea-

ció d’ocupació per part 

del Ministeri d’Adminis-

tracions Públ iques, amb 

una quantitat per l’Arboç 

de 581.294 € per a pro-

jectes de nova inversió i 

despesa social.  

És un Pla denominat  

FEOs  (Fons Es tata l 

d’ocupació i la sosteni-

bil itat Local) que com a 

destí: 

Finançar projectes mu-

nicipals a executar pels 

Ajuntaments.

Generar Ocupació

Contribuir a la sosteni-

bil itat econòmica, ambi-

ental i social.

Cal dir a la vegada que 

el Govern actual de Ma-

drid  confia en els Ajun-

taments i que 13.000 

M€ del 2009 i 2010, és 

el major volum inversor 

de tota la història duta 

a terme per un Govern a 

favor dels Ajuntaments.

El proper any 2010 serà 

un any encara més dif í-

cil per a moltes persones 

del nostre municipi. És 

per a ixò que el nostre 

Grup Municipa l, sensi-

bil itzat amb el tema, ha 

sol·l icitat  la “reducció” 

d’impostos en (-1,5 %) ja 

que considerem que l’any 

passat ja van apujar els 

impostos 2,5 % per sobre 

del IPC resultant. I enca-

ra més quant ens troben 

ara amb IPC negatiu.

L’equip de govern (CiU-

ERC) no ha estat a l’a l-

tura de les circumstàn-

E
l grup munici-

pa l d’Esquer ra 

a l’Ajuntament 

de l’Arboç i la 

secció Local us volem co-

municar, en aquest primer 

butl letí després d’accedir 

a l’alcaldia, com estan les 

actuacions que portem a 

terme des del govern. 

Un dels punts més im-

portants que hem de des-

tacar és la Consulta per 

la Independència de Ca-

talunya, que se celebrarà 

en 161 municipis el d ia 

13 de desembre, i que té 

dues a ltres convocatòri-

es previstes per als dies 

28 de febrer i 25 d’abril. 

L’Arboç és l’únic munici-

pi del Baix Penedès que 

celebra la consulta aquest 

13 de desembre, i hi ha 

una gran quantitat d’ar-

bocencs i a rbocenques 

impl icats en l’organitza-

ció i en la preparació de 

la jornada electoral, en la 

qual poden participar tots 

els empadronats a l’Arboç 

que siguin més grans de 

16 anys. Des d’Esquerra 

Republ icana de Cata lu-

nya donem ple suport a 

aquesta iniciativa i us en-

coratgem a votar sÍ a la 

pregunta plantejada. 

Aquesta consulta coinci-

deix amb una de les fes-

tes locals més estimades 

pels vi latans: la Fira de 

santa Llúcia. Aquesta co-

incidència de dates dóna 

encara més rel levància a 

la consulta i l i afegeix un 

to festiu que convertirà la 

jornada electoral en una 

gran diada participativa. 

Dissabte 12 i diumenge 13, 

doncs, tots els arbocencs 

estem convidats a sortir al 

carrer i a passejar entre 

les parades de fira, a sentir 

els tocs dels instruments 

tradicionals, a gaudir de 

les puntes, els castel ls, 

el bestiari... Us desitgem 

que gaudiu intensament 

de tots els actes que s’han 

organitzat i que visqueu 

amb moltes ganes aquesta 

Fira 2009.

I pel que fa a l’àrea d’Ur-

banisme, hem de destacar 

el projecte de l’entorn de 

l’Església. Actualment es 

troba en període de l icita-

ció i esperem que les obres 

comencin a començaments 

d’any. Aquesta obra do-

narà un gran l luïment a 

l’església i convertirà tot 

el seu entorn en una zona 

de vianants que destaca-

rà els atractius d’aquesta 

entrada a l’Arboç. Amb 

la creació d’aquest espai, 

contribuïm a mil lorar la 

riquesa monumental de la 

nostra vila.

I f ina lment, només ens 

queda desitjar-vos a tots 

que passeu molt bones 

festes, i que l’any nou us 

porti totes les coses de bo 

que desitgeu. 

salut i República!
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N
o són uns bons 

moments per 

parlar d’alegri-

es i de que tot 

comença a anar bé. Les di-

ficultats que estan passant 

moltes famílies no se solu-

cionen amb bones paraules. 

De tota manera no podem 

defugir la part de respon-

sabilitat que ens pertoca a 

cadascú.

A pesar de les nostres li-

mitacions, crec que des de 

l’Ajuntament hem pres les 

mesures que estaven a les 

nostres mans. hem reduït 

les despeses que no afec-

ten a serveis bàsics i hem 

augmentat els ajuts socials. 

s’han congelat les taxes mu-

nicipals i a la vegada hem 

continuat les inversions en 

equipaments a un ritme 

menor, tot aprofitant les 

subvencions aconseguides 

d’altres administracions. 

si tothom parés d’invertir, 

l’economia general encara 

estaria pitjor.

Tothom entendrà que les ad-

ministracions hàgim d’as-

sumir un endeutament su-

perior al desitjat. És complex 

donar els mateixos serveis 

municipals i socials si els 

ingressos de l’Ajuntament,  

com el de la majoria de fa-

mílies,  són molt menors. No 

obstant això, es mantindrà 

la qualitat dels serveis i 

incrementem els ajuts so-

cials,   (els llibres escolars 

en són un bon exemple que 

cal recordar, cap municipi 

del nostre entorn ho fa com 

nosaltres).  I més si tenim 

en conte que serveis de pri-

mera necessitat com el gas , 

l’electricitat i altres produc-

tes de primera necessitat,  el 

govern n’autoritza el seu in-

crement i augmenta els im-

postos, com ben aviat veu-

rem amb l’IVA, impost que 

per cert paguen per igual els 

que tenen més diners com 

els que en tenen menys.

Alguna cosa devem estar 

fent bé quan en el nostre 

municipi venen empreses 

per instal·lar-se al polígon 

del Foix. Que per cert està 

acabant el sól disponible i 

per aquest motiu el nostre 

POUM ja preveu una noves 

zones industrials. s’estan 

construint habitatges de 

protecció oficial i acabant 

una nova zona residencial. 

També cal destacar l’aug-

ment de l’activitat turística, 

motivada per l’increment 

de l’oferta donada per la 

reobertura de la Giralda, el 

reconeixement d’edificis i 

tradicions culturals d’inte-

rès nacional. Tot això fa que 

a poc a poc tinguem noves 

oportunitats per a l’activitat 

de l’Arboç.

Com a última reflexió voldria 

dir que m’agradaria que fos 

possible trobar un punt de 

coincidència i treball conjunt 

entre tots els representants 

polítics de l’Ajuntament, per 

deixar de banda les discre-

pàncies o lluites partidis-

tes locals, que la gent del 

carrer no entén i menys en 

uns moments tants difícils 

per a tots (encara que sigui 

temporalment). La crispació 

només porta mes crispació.

Per això, de  les propostes 

que ha fet el grup de l’opo-

sició, la que trobo a faltar i 

que crec que seria la més 

necessària, és la de voler 

implicar-s’hi en les respon-

sabilitat del govern munici-

pal,  ja que  venen temps 

encara més difícils per a 

tothom i hauríem de treba-

llar tots  junts per superar 

aquesta situació de crisi.

Des de Convergència i 

Unió desitgem una gra-

ta i tranquil·la jornada en 

la Consulta Popular sobre 

la Independència  que es 

portarà a terme el proper 

13 de desembre.  També, 

que tothom pugui gaudir 

d’una bona Fira de santa 

Llúcia, d’unes bones festes 

de Nadal, Reis i sobretot  de 

salut i prosperitat per l’any 

vinent

Grup Municipal  de CiUJoan 
Plana 
i Pons

g rups
cies i, una vegada més, 

la congelació d’impostos 

prevista per el 2010  re-

presenta  un nou incre-

ment, respecte les dades 

d’IPC dels anys 2008 i 

2009.

També lamentar la deci-

sió dels grups (CiU-ERC) 

del nostre municipi per 

no donar suport a l Es-

tatut d’Autonomia de 

Cata lunya, aprovat per 

el poble de Cata lunya 

en referèndum el Juny 

del 2006, en una moció 

presentada per el nostre 

g rup mun icipa l socia-

l ista.

Rebeu una cordia l sa-

lutació.

EL GRUP MUNICIPAL 

PsC DE L’ARBOÇ Us 

DEsITJA:

BON NADAL i BONEs 

FEsTEs! 
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Ajuntament centraleta�
977 670 083

Ajuntament fax.�
977 670 257

Casa de Cultura:�

Punt Informació Juvenil�

Museu de Puntes al Coixí (botiga)�
977 167 725

Centre d’Atenció Primària�
977 671 588

Residència sant Antoni Abat�
977 670 307

servei Atenció social Primària�

Treballadora social�
977 671 151

Poliesportiu�
977 670 713

Escola Bressol Minyons�
977 671 755

CEIP sant Julià Col·legi Públic�
977 671 353

IEs l’Arboç Institut de secundària�
977 670 065

Jutjat de Pau�
977 670 443

Bombers - El Vendrell�
977 667 185 / 977 663 080

Funerària�
977 671 378

Taxi�
606 706 435 / 977 670 889

servei municipal d’Aigua (sOREA):�

En horari d’oficina: �
977 16 79 08
Urgències: �
902 25 03 70

servei d’enllumenat públic:�

Incidències i urgències�
606 817 307

servei d’Ocupació �
   Municipal (sOM):

977 167 179

Policia Local�
900 666 222

Tramitació DNI �
977 16 77 07 

Mossos d’Esquadra�
112

TELÈFONs

➟Edita: Ajuntament de l’ARBOÇ

➟Impressió, disseny i muntatge: El Vallenc, s.l. Plaça de la Torratxa, s/n - 43800 Valls - Tel. 977 60 04 
35 - 977 60 25 52 - E-mail: elvallenc@tinet.org

➟Dipòsit legal: T-1.192-03

HORARIS ALCALDIA
➟Carles Ribé:  de dilluns a divendres de 9 a 14 h

HORARIS REGIDORS

➟Joan Plana:  de dimarts a divendres  de 9 a 14 h 

➟Mercè Calaf:  dijous de 17 a 19 h

➟Joan serres:  dilluns a divendres de 13 a 14 h 
 dilluns i divendres de 19 a 20 h

➟J.M. Flores:  dijous de 17 a 19 h

➟Josefina santasusagna:  dijous de 17 a 19 h

Tots amb hores concertades...

HORARIS SERVEIS TÈCNICS

➟Arquitecte tècnic:  dimarts i dijous de 12 a 14 h

➟Arquitecte:  dilluns i dijous de 12 a 14 h

➟Enginyer:  dimecres de 12 a 14 h

És aconsellable demanar hora abans per garantir una millor atenció.

DIA POBLACIÓ EN GENERAL

Dilluns Orgànica Bolquers Terres i excrements de gats i gossos

Dimarts ----- ----- -----

Dimecres Orgànica Bolquers Terres i excrements de gats i gossos

Dijous Rebuig Bolquers Terres i excrements de gats i gossos

Divendres Orgànica Bolquers Terres i excrements de gats i gossos

Dissabte Orgànica Bolquers Terres i excrements de gats i gossos

Diumenge ----- ----- -----

HORARI de RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS

Horari de recollida: a partir de les 10 de la nit
La fracció orgànica ha d’anar en bosses compostables

Informació al telèfon: 902 73 37 60

i a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà: 977 67 00 83

Les andròmines, els trastos vells i els electrodomèstics es recolliran tots els dijous, porta a porta, als habitatges que hagin sol·licitat 
aquest servei prèvia trucada telefònica a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de l’Arboç, al telèfon: 977 67 00 83.


