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➜➜Endavant les obres del  
Camp de Futbol a la nova zona esportiva

J
a han començat les 

obres de construcció 

del nou camp de fut-

bol de gespa artificial 

a la nova zona esportiva, amb 

tot el necessari per posar-lo 

en funcionament, és a dir, 

zona d’aparcament, acces-

sos, enllumenat i serveis.  El 

ple de l’ajuntament va adju-

dicar les obres per un valor 

de 846.806,94€, que compten 

amb el finançament del Fons 

Estatal d’inversió Local.

Tal com ha explicat l’alcalde 

Joan Plana, “aquest és un pro-

jecte que ja teníem previst des 

de fa un temps. El que fem 

ara és aprofitar aquest finan-

çament, que va a deute públic 

estatal”.

L
es obres de 

construcció 

de la nova 

llar d’infants 

municipal van a bon 

ritme i l’equip de go-

vern preveu que, tal 

com estava previst, 

estiguin enl lestides 

pel setembre, per 

in iciar el nou curs 

escolar.

La nova l lar d’infants 

doblarà la capacitat 

actual i té un pres-

supost de 638.000 

d’euros.

El ple de l’ajuntament va
adjudicar les obres per un valor de 846.806,94€, 
que compten amb el finançament del Fons 
Estatal d’Inversió Local. Els vestidors els paga 
l’ajuntament amb fons propis.

➜➜Enguany no 
hi haurà cap

infant de l’Arboç 
sense plaça

d’escola 
bressol

El nou camp de futbol estava previst en la planificació d’actuacions de l’equip de govern per aquesta legislatura
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L
’equip de govern 

ha reactivat les 

obres de la sego-

na fase de la re-

habilitació de Can Freixes, 

ja que el ple ja ha aprovat 

l’adjudicació de les obres 

d’aquest projecte que do-

tarà a la vila d’un hotel 

d’entitats, la nova seu de la 

llar d’avis i un espai jove, 

salvaguardant els aspec-

tes tipològics rel levants 

d’acord amb la catalogació 

d’edifici històric. 

➜➜Reactivada la
segona fase de

Rehabil itació
de Can Freixes

Aquesta segona fase de les 

obres contempla la tota l 

real ització de l’estructura 

de l’edifici, mentre que una 

tercera fase posterior es farà 

l’obra inter ior i l’equipa-

ment.

L’import de l’adjudicació és 

de 690.333,87 euros, que es-

tan f inançats parcia lment 

pel pUOSC 2008 - 2012, la 

Diputació de Tarragona, el 

Ministerio de Cultura i fons 

propis municipals.

“dotarà a la vila d’un hotel

d’entitats, la nova seu de la llar 

d’avis i un espai jove”

➜➜Licitada la redacció de
l’ampliació del CAp de l’Arboç

L
a Genera l i t a t 

ja ha l ic itat la 

r e d a c c ió  d e l 

p ro jec te  bà-

sic i d’execució per a 

l’ampl iació del Centre 

d’Atenció primària de 

l’Arboç. Aquest és el 

pr imer pas per a la 

construcció d’aquesta 

ampl iació, ja que, ta l 

com ha explicat l’alcal-

de Joan Plana, “aques-

ta és una reivindicació 

que venim fent al de-

partament de Salut de la Ge-

neral itat des de fa anys, ja 

que és una actuació molt 

necessària perquè actual-

ment el CAp està saturat”

plana també ha expl icat 

que ja fa mesos que des 

de l’Ajuntament es va cedir 

de forma gratuïta a la Ge-

neral itat el terreny necessari 

perquè aquesta pogués tirar 

endavant l’ampliació del CAp. 

Concretament, l’Ajuntament 

va cedir 2.400 m2 del solar 

adjacent a l’actual centre sa-

nitari, a l’avinguda rei pere 

I número 5. L’ampl iació de 

l’equipament  ha de permetre 

doblar la capacitat actual. 

Des de l’equip de govern tam-

bé es demana que l’amplia-

ció de l’edifici contempli una 

ampliació dels serveis, com 

per exemple la rehabil itació 

bàsica, la qua l cosa esta l-

v iar ia molts desplaçaments 

al Vendrel l.

“aquesta és una 
reivindicació que 
venim fent al
departament de Salut 
de la Generalitat des 
de fa anys,
ja que és una
actuació molt 
necessària perquè 
actualment el Cap 
està saturat”

Amb l’ampliació del centre mèdic es donarà millor assistència sanitària a la població de l’Arboç



L’AJUNTAMENT

DE L’ARBOÇ

ma ig

‘09
núm. 18 

4

 

4

➜➜La ciutadania de l’Arboç passa de reciclar
d’un 19% a un 73,9% del residu urbà

 amb el nou sistema “porta a porta”

E
l 30 de març es va posar en funcionament el nou siste-

ma de recollida “porta a porta” de la matèria orgànica 

i del rebuig pels domicilis i de la matèria orgànica, 

del paper i cartró i del rebuig pels comerços. 

Les dades obtingudes en el primer mes de funcionament del 

nou sistema de recoll ida porta a porta demostren que s’ha 

aconseguit augmentar el nivell de reciclatge d’un 19,1 % a 

un 73,9%. 

L’Arboç passa d’un 19% a un 73,9% de recollida selectiva amb el porta a porta. 

El 30 de març es va posar en funcionament el nou sistema de recollida “porta a porta” 
de la matèria orgànica i del rebuig pels domicilis i de la matèria orgànica, del paper i 
cartró i del rebuig pels comerços.  

Les dades obtingudes en el primer mes de funcionament del nou sistema de recollida 
porta a porta demostren que s’ha aconseguit augmentar el nivell de reciclatge d’un 
19,1 % a un 73,9%. Dit d’una altra manera, s’ha reduït d’un 80,9 % a un 26,1 % la 
fracció resta a o rebuig. 

A més, cal destacar que s’han triplicat els quilos d’envasos recollits i que s’han duplicat 
els quilos de paper i cartró recollits. Altres indicadors també apunten en la mateixa 
direcció, com és el cas dels quilos recollits de roba, que han passat de 800 quilos a 
3.348 quilos. 

PORTA A PORTA                                                        ABRIL 2009
Recollida selectiva 

Restes de menjar (FORM) 41.600 quilos 
Paper i cartró 17.260 quilos 
Envasos 13.140 quilos 
Vidre 14.300 quilos 
Roba 3.348 quilos 

Fracció resta 
Resta o rebuig 35.880 quilos 

Des de l’Ajuntament, l’equip de govern ha explicat que “aquests bons resultats s’han 
assolit gràcies a la col·laboració dels veïns i veïnes de l’Arboç” i han volgut agrair 
públicament “l’esforç i la col·laboració que estant tenint els veïns i les veïnes en aquest 
nou sistema de recollida que ens ha de permetre obtenir, en els propers mesos, 
encara millors resultats”. 
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PORTA A PORTA                                   ABRIL 2009 Des de l’Ajuntament, l’equip de govern ha explicat que “aquests 

bons resultats s’han assolit gràcies a la col·laboració dels veïns 

i veïnes de l’Arboç” i han volgut agrair públicament “l’esforç i 

la col·laboració que estant tenint els veïns i les veïnes en aquest 

nou sistema de recollida que ens ha de permetre obtenir, en 

els propers mesos, encara millors resultats”. 

AVANTATGES DEL PORTA A PORTA:

1

2

3
5

Complim la l lei de la Genera-
litat i d’Europa per millorar el 
medi ambient.

Tenim el consens de totes les 
forces polítiques per aplicar-ho.

Som de les poblacions de la 
comarca amb la taxa d’escom-
breries més baixa.

Els diners que rebrà 

l’Ajuntament d’aquest 

bon reciclatge serveixen 

perquè els vilatans no 

hagin de pagar més.

L’Ajuntament mai pot 

rebre més del que costa el 

servei i, per tant, 

no es pot cobrar més 

del que val.

Cost aproximat del servei per 
l’exercici 2009 500.000€

Imports dels rebuts que paguen 
els usuaris 300.000€

import del retorn de la Generali-
tat per les fraccions reciclables     

 100.000€

L’ajuntament bonifica el rebut 
dels usuaris del servei en un 25%

Cost de la Recollida
de Residus Sòlids Urbans
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C
onscient de la difícil 

situació econòmica 

en la que es troben 

un important núme-

ro de famíl ies arbocenques, 

l’equip de govern municipal 

ha posat en marxa una sèrie 

d’iniciatives adreçades a aju-

dar-les. D’una banda, s’han 

iniciat accions de caràcter 

fiscal, i a partir d’ara el rebut 

de l’impost de Bens immobles 

de naturalesa urbana (iBi) es 

podrà fraccionar en dues parts 

iguals. Del 30 de juny al 31 

d’agost es podrà abonar la pri-

➜➜L’ajuntament promou 
ajuts especials per a les famíl ies

D
es del 15 de març la 

Fundació de Santa 

Tecla gestiona el 

servei de la resi-

dència d’avis de la  Fundació 

Municipal Sant Antoni Abat, 

gràcies a un conveni signat 

amb l’Ajuntament. A més, el 

ple ja aprovat la cessió per part 

de l’Ajuntament d’uns terrenys 

➜➜Cedida la gestió 
de la residència d’avis 

a la Fundació Socio-
sanitària i Social

Santa Tecla

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.

mera part, i de l’1 de setembre 

al 31 d’octubre, la segona. per 

fer-ho cal que el pagament es-

tigui domicil iat pel banc, la 

qual cosa es pot fer fins al 

15 de juny a l’Ajuntament de 

l’Arboç, tots els dimarts d’11 a 

14 h, i a les oficines de Base- 

gestió d’ingressos Locals.

D’altra banda, l’Ajuntament 

també ofereix ajuts socials, 

concedint ajuts individuals per 

l’adquisició de llibres escolars 

pels alumnes que cursin estu-

dis d’ensenyament infantil de 

També s’ha aprovat la cessió de 7.800 m2 de 
terreny a la Fundació Santa Tecla 
perquè aquesta construeixi una nova
residència geriàtrica.

L’any 2009 es destinen ajuts directes a les persones per valor de 87.000€

segon cicle, primària (EipRi). 

En el cas de secundària (ESO) 

es donaran ajuts als alumnes 

acoll its al pla de préstec de 

llibres.

A més, l’equip de govern està 

treballant per aprovar en breu 

un paquet de mesures econò-

miques per ajudar a les famíli-

es que passen per una situació 

complicada, i que s’atorgaran 

en funció de la renda famili-

ar o si estan en atur, entre 

d’altres.

“l’equip de govern 

municipal ha posat 

en marxa una sèrie 

d’iniciatives

adreçades a

ajudar a les

famílies que es 

trobin en una difícil 

situació econòmica”

La nova residència garanteix el benestar de la 
gent gran de l’Arboç.
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➜➜A partir 
d’aquest estiu els 
arbocencs tindran
accés a internet 
mit jançant
WiMAX

El nou servei permetrà estalviar a les famílies arbocenques uns 400€ a l’any

L
’Ajuntament de l’Ar-

boç ha signat un acord 

amb un operador de 

telefonia i internet, i 

serà el primer municipi de l’es-

tat espanyol que ofereixi aquest 

servei als vilatans amb cober-

tura a tot el municipi, ja que  tot 

el terme municipal estarà dotat 

de cobertura Wimax i WiFi. Es 

tracta d’un ambiciós projecte 

que permetrà tant a empreses i 

institucions, com a particulars, 

disposar de connexió de ban-

da ampla i telefonia a un preu 

gairebé simbòlic.

L’alcalde de l’Arboç ha ex-

plicat que “aquest servei per-

metrà estalviar a les famílies 

arbocenques uns 400 euros 

a l’any i una quantitat també 

important a l’Ajuntament, ja 

que la innovadora tecnologia 

Wimax aportarà solucions de 

connectivitat entre tots els 

edificis municipals, reduint de 

forma significativa dels costos 

de comunicació. També oferirà 

banda ampla per al mòbil i els 

arbocencs podran descarregar 

el correu electrònic i navegar 

per internet sense necessitat 

de contractar cap pla de preus 

de dades”.

El cost del servei serà de 6,8€ 

+ iVA al mes per accés a in-

ternet, i de 13,8€ al mes+iVA 

per accés a Internet més telè-

fon amb tarifa plana. L’empre-

sa que prestarà aquest servei, 

Global Acces powered BT, té 

un telèfon d’informació, el 902 

02 12 33.

A més de la gran reducció de 

costos que suposarà, l’alcalde 

ha concretat que “el sistema té 

molts avantatges com que no es 

necessita contractar línia telefò-

nica, que permet la transmissió 

de dades a alta velocitat, que 

arriba a qualsevol punt, ofereix 

cobertura inalàmbrica a tots els 

usuaris, allà on es trobin del 

terme municipal i possibilita 

múltiples aplicacions”. 

Tot a ixò s’implantarà grà-

cies a un innovador siste-

ma d’identif icació d’usuaris 

que s’anticipa a la futura l lei 

d’identificació d’usuaris d’in-

➜➜L’equip de govern continua
reclamant a RENFE mil lores a l’estació

L
’equip de govern mu-

nicipal continua de-

manant a RENFE les 

millores promeses a 

l’estació de l’Arboç. Concreta-

ment, des de l’Ajuntament es 

demana l’ampliació de les an-

danes, un nou pas inferior, una 

marquesina en cada andana, la remo-

delació de l’edifici i una estació d’auto-

busos. De moment RENFE ha assegurat 

que contempla aquestes actuacions en el 

seu pla d’infraestructures Ferroviàries 

de Rodalies de Barcelona 2008-2015, el 

que suposa que s’haurien de portar a 

terme en els propers anys.

L’equip de govern
ha complert la seva paraula i 
ha fet l’aparcament,
però falta que RENFE
compleixi la seva part i
faci les millores demanades. 
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E
n la darrera reunió 

de la Comissió Mixta 

de l’1% cultural cele-

brada a Madrid el 30 

d’abril es va aprovar la propos-

ta de l’Ajuntament de l’Arboç 

per destinar una subvenció 

de 816.713 euros en concepte 

d’1% cultural amb l’objectiu 

de contribuir al projecte que 

l’Ajuntament va presentar 

per reordenar tot l’entorn de 

l’Església Parroquial de Sant 

Julià, coneguda com la “Cate-

dral del Penedès”, i permetre 

també un accés directe a la 

Capella dels Dolors des de la 

plaça de la Badalota. 

Ara fa un any, l’alcalde, Joan 

plana, el primer tinent d’al-

calde, Carles Ribé, i el re-

gidor Joan Serres, van anar 

al Ministeri de Foment per 

accelerar la tramitació de la 

subvenció i presentar la resta 

de documentació tècnica exi-

gida, que comprèn un total de 

quasi 5.000 m2 de superfície 

vial (4.923,117 m2) i ha de fer 

possible tota la renovació de 

l’entorn amb una gran àrea 

que donarà una nova confi-

guració a la Parròquia de Sant 

Jul ià i a tota la plaça de la 

Badalota. 

Tant l’a lca lde Joan plana, 

com el primer tinent d’alcal-

de Carles Ribé, i el diputat 

Jordi Jané han volgut agrair 

també el suport i complici-

➜➜816.713€ de l’1% cultural
per rehabil itar l’entorn de 

l’església de Sant Jul ià

tat de tots els grups polítics 

davant aquesta petició i han 

destacat que ara el que caldrà 

és impulsar el projecte, signar 

els corresponents convenis i fer 

realitat una obra que serà molt 

important pel desenvolupament 

turístic de la vila de l’Arboç. 

la Brigada Municipal
Obres de millora de

Les quatre persones que for-

men la brigada municipal, 

amb el reforç de les set del 

pla d’Ocupació, estan portant 

a terme importants mil lores 

als carrers i edificis munici-

pals. A més de la neteja de 

pintades, la reparació d’em-

bornals, el manteniment de 

parcs infanti ls i mobi l iar i 

urbà, estan portant a ter-

me altres actuacions com la 

construcció d’una barana de 

protecció amb col·laboració 

amb l’empresa que realitzava 

l’obra civil per la construcció 

d’una rampa d’accés des del 

carrer Alcalá de Guadaira fins 

al carrer Renedo, al sector de 

Santa Llúcia.

D’altra banda, també ha fet 

tasques de condicionament i 

manteniment del mobiliari in-

fantil del patis, pintura de ba-

ranes, parets i façana del CEip 

Sant Julià i el condicionament i 

manteniment tant del pati com 

de l’interior de la llar d’infants 

municipal.

El personal de la brigada tam-

bé es dedica a la reparació de 

voreres, el manteniment de la 

via pública i el desbrossament  

d’alguns camins del municipi, 

entre d’altres.
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L
a Biblioteca Municipal de l’Arboç va 

obrir les seves portes l’abril de 2008, 

és a dir, tot just fa un any, i ja s’ha 

consolidat com a equipament cultural 

del municipi i de la comarca. Durant aquest 

temps s’han assol it xifres importants d’usu-

aris amb carnet, préstecs, serveis, activitats, 

i d’altres.

L’assistència a la Biblioteca ha anat augmen-

tant paulatinament des de la seva obertura. 

Actualment s’han sobrepassat els 200 visitants 

diaris de mitjana mensual i s’han fet prop de 

1.900 carnets d’usuari. Tenint en compte que 

la població censada a l’Arboç és d’uns 5.534 

habitants, la xifra d’altes és considerable. A 

més, d’aquests, un 20% són de la comarca, la 

qual cosa indica que la biblioteca és un referent 

per a d’altres municipis veïns. Una altra dada 

destacable és el gran nombre de nens que fan 

servir la Biblioteca, concretament es registren 

518 usuaris infantils. 

Al l larg d’aquest primer any de vida, a la Bi-

bl ioteca s’han real itzat tres exposicions, sis 

activitats infantils relacionades amb els contes 

i el foment de la lectura, amb la participació de 

200 nens i nenes, i dues activitats per a adults. 

També s’ha estrenat el Club de lectura,  per 

fomentar la lectura i compartir experiències 

entre els seus membres. amb un èxit més que 

notable. Actualment hi ha 27 membres que en 

formen part i ja s’han fet  4 lectures.

A més, s’han fet diverses visites guiades a la Bi-

blioteca per a la comunitat educativa de l’Arboç, 

s’ha creat la pàgina web, es col·labora amb Ràdio 

l’Arboç i amb la revista local Trena i peu.

Més de 200 persones
visiten diàriament
la Biblioteca Municipal
S’haN FEt pRop dE 1.900 CaRNEtS d’uSuaRI
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T
ot i que encara no es 

coneixen els horaris 

definitius, la Giralda 

de l’Arboç obrirà les 

➜➜L’Arboç ja té 
Oficina de Turisme

➜➜La Giralda
 obrirà les portes al juny

D
es de mitjans de 

març l’Arboç dis-

posa d’una nova 

Oficina de Turis-

me. Aquest nou equipament 

està ubicat al carrer Major 37 

baixos, compartint espai amb 

la botiga del Museu de puntes 

al Coixí, i és la sisena ofici-

na de turisme de la comarca 

del Baix Penedès i la primera 

que s’ubica en un municipi 

d’interior. 

El regidor de promoció Econò-

mica i Turisme, Carles Ribé, 

ha explicat que “és necessari 

que el Baix Penedès interior 

compti amb equipaments com 

l’Oficina de Turisme de l’Ar-

boç, ja que l’aposta pel sector 

turístic i el sector terciari en 

general es perfila com una de 

les sortides més factibles a la 

crisi econòmica generalitza-

da que ens afecta en aquests 

moments”.

portes al públic regularment 

al partir d’aquest mes de juny 

per rebre visites turístiques i 

culturals. Així ho ha expressat 

el propietari, el senyor Cami-

no, que vol donar a conèixer 

a tothom aquest emblemàtic 

edifici arbocenc. La iniciati-

va ajudarà a la dinamització 

de les visites turístiques i, 

tal com ha explicat l’alcalde 

Joan Plana, “esperem que re-

percuteixi en la projecció del 

municipi i en l’economia del 

sector serveis”.
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Secció Local-Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a l’Arboç

Carles
Ribé

i Solé

h
an passat dos anys 

de l’actual legisla-

tura i en les pro-

peres setmanes 

es formal itzarà el rel leu a 

l’alcaldia previst en el pac-

te de govern. A partir d’aquí 

continuaré treballant des del 

govern municipal com a pri-

mer tinent d’alcalde.

Hem fet molta feina perquè hi 

havia moltes necessitats. Fruït 

d’aquest treball s’han pogut 

crear noves places d’escola 

bressol, una biblioteca i una 

piscina municipal. hem treba-

llat en una planificació gene-

ral del nostres municipi per tal 

d’ordenar i ampliar de manera 

progressiva les zones industri-

als i així augmentar l’oferta de 

l locs de treball a mig termi-

ni. De la mateixa manera hem 

programat el creixement de les 

zones residencials, destinant 

mes sol per noves vivendes de 

protecció oficial.

Continuem treballant a l’ho-

tel d’entitats (Can Freixas) per 

coincidir en un mateix espai 

a joves, gent gran i les en-

titats culturals i esportives. 

hem estat el primer municipi 

de la comarca en establir el 

sistema “porta a porta” per a 

la gestió del residu urbà. En 

breu estarà operatiu l’accés a 

internet i telefonia a través del 

sistema Wimax. Serem un dels 

primers municipis de tot l’es-

tat en aplicar aquesta tecno-

logia a la telefonia i a un cost 

simbòlic, que comportarà un 

estalvi directe a les famílies 

que ja tenen Internet, d’apro-

ximadament 400 €  anuals, i 

ho farà assequible a altres que 

fins ara no ho podien pagar.

Ja està contractada la redac-

ció del projecte per ampliar 

el CAp i ja hem signat un 

conveni amb Santa Tecla per 

que construeixi una nova re-

sidència d’avis pública amb 

120 places. 

Cal recordar que seguim sub-

vencionant els llibres escolars, 

que suposen bastants euros 

d’estalvi per les famíl ies de 

l’Arboç. Pregunteu a quantes 

poblacions ho fan? En breu 

posarem en marxa una línia 

d’ajuts directes per aquelles 

famíl ies per atenuar,  en la 

mida de les possibilitats,  les 

dificultats que han d’afrontar 

en un context de crisi com el 

que estem passant. 

Aquests dies podeu veure com 

han començat les obres del 

nou camp de futbol als ter-

renys de l’antic camp del barri 

de “Cristaleria“. Estem molt 

il·lusionats de fer real itat la 

primera fase del futur complex 

esportiu de l’Arboç,  que,  a 

més de crear l locs de treball, 

promourà el foment de l’esport 

per què ens donin més alegri-

es, com ha estat el cas aquesta 

temporada dels  equips cadet, 

prebenjamí i  aleví del CF Base 

l’Arboç, que han guanyat les 

respectives competicions, i als 

que des d’aquí, (futbol istes, 

cos tècnic i junta directiva), 

vull felicitar. 

i tot això a pesar dels entre-

bancs i “pals a les rodes” del 

Grup Municipal del pSC, a  

l’oposició, que no només no ha 

fet en tota aquesta etapa cap 

ni una sola aportació producti-

va, sinó que ha estat en contra 

d’actuacions com el nou camp 

de futbol. i a més s’apunta el 

mèrit de les subvencions que 

rebem de l’estat amb diners 

de tots els cata lans, quan 

des de l’equip de govern hem 

aconseguit el consens de totes 

les forces polítiques, ara bé, 

sense la unitat necessària aquí 

a l’Arboç. 

Afor tunadament la gest ió 

realitzada ho ha estat sense 

necessitat d’incrementar la 

pressió fiscal a la ciutadania  

i mantenint els comptes amb 

“bona salut”, adoptant mesu-

res d’austeritat en la despesa, 

ben planificades i autoritzades 

per la Generalitat, la qual cosa 

ens permet ser optimistes en 

l’assoliment dels nostres ob-

jectius i en la solvència de la 

gestió que es porta a terme 

per tal que ens sentim tots 

plegats orgullosos i orgulloses 

de viure i ser de l’Arboç. 

Grup Municipal  de CiUJoan 
Plana 
i Pons

L
a Secció Local d’Es-

querra de l’Arboç i 

el seu grup munici-

pal a l’Ajuntament us 

volem comunicar, en aquest 

últim butlletí abans d’accedir 

a l’alcaldia el dia 13 de juny, 

en quin estat es troben les ac-

tuacions que portem a terme 

des del govern. 

En aquests moments de crisi 

econòmica, ens hem vist em-

pesos a tirar endavant una 

sèrie de mesures per mini-

mitzar-ne els efectes. Des del 

govern municipal, un any més, 

hem començat la campanya 

de pagament dels l l ibres de 

text per a tots els nens i ne-

nes empadronats a l’Arboç. 

Aquesta acció comporta un 

cost econòmic molt gran per 

a l’Ajuntament, que és especi-

alment dificultós en la situació 

que estem vivint, però creiem 

que no podem deixar de fer-ho 

perquè és ara quan les famíli-

es ho necessiten més. També 
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Portaveu del Grup Municipal  
Socialista  PSC

Joan 
Sans 

i Freixas

g rups

V
ilatanes i v i la-

tans de l’Arboç, 

Una vegada més, 

des del Grup Mu-

nicipal Socialista volem apro-

fitar el butlletí municipal per 

fer-vos arribar el nostre punt 

de vista i dir-vos que:

Durant la redacció d’aquest 

escrit (1 de maig) he rebut la 

comunicació per part dels nos-

tres representats socialistes a 

Madrid en la qual m’avancen  

la notícia que el Govern de 

Madrid ha atorgat la subven-

ció per un import de 816.000 

€, corresponent a l’1% cultural 

per part del Ministeri de Fo-

ment,  per destinar a l’entorn 

de l’Església de Sant Julià.

D’a ltra banda, gràcies a ls 

pressupostos del Govern de 

Zapatero per a aquest any 

2009, l’Arboç rebrà  amb ca-

ràcter extraordinari la quanti-

tat  d’1.962.000 € (326 milions 

de ptes.), dels quals 250.000 

€ són per a l’Hotel d’Entitats 

atorgat pel Ministeri de Cul-

tura; uns altres 896.000 € per 

destinar al Camp de Futbol, 

corresponents a l pla Local 

inversions de l’Estat per a la 

creació d’ocupació per part del 

Ministeri d’Administracions 

Públ iques, i  816.000 € per 

a l’entorn de l’Església Sant 

Julià, corresponent a l’1% cul-

tural atorgat pel Ministeri de 

Foment.

Un govern socialista a Madrid 

que dia rere dia mira cap a 

un país progressista i  que 

esta mirant més que mai per 

Catalunya. Una Catalunya que 

va sortir perdent en el famós 

pacte CiU-pp a Madrid  (pu-

jol-Aznar) i que ens va deixar 

com a herència els problemes 

de f inançament que patim 

avui.

Cal dir, i recordar també, que 

els diners que han arribat 

dels  pressupostos de l’Estat 

del 2009 a l’Arboç són princi-

palment gràcies als diputats 

i companys socialistes (pSOE-

PSC), ja que els grups polítics 

com CiU i ERC a Madrid hi 

van votar en contra. 

Com ja vàrem manifestar en 

el passat butlletí municipal, el 

govern pSOE injectarà al nos-

tre municipi, per  a obres i 

foment de l’ocupació, la quan-

titat de 896.000 €. Aquest pro-

jecte es concretarà en el Camp 

de Futbol, un projecte que es 

real itzarà gràcies al Govern 

Zapatero, ja que l’Ajuntament, 

amb la seva actual situació fi-

nancera, no s’ho hauria pogut 

permetre.

properament, el 7 de juny, ar-

riben novament unes elecci-

ons. Es tracta de les Eleccions 

al parlament Europeu, unes 

eleccions prou importants 

per a tots nosaltres. Des del 

nostre Grup Socialista, hem de 

ressaltar la importància que la 

representativitat  del  nostre 

país sigui d’esquerres, i lluitar 

contra la dreta a Europa. 

i per això us demanem la 

vostra participació el dia de 

les eleccions, i  des del nostre 

grup polític també volem de-

manar-vos el vostre suport.

ànims i us encoratgem a par-

ticipar-hi!

Rebeu una cordial salutació.

hem fraccionat l’iBi en dos ter-

minis perquè no s’hagi de fer 

una despesa tan important de 

cop. A més, s’està estudiant 

un paquet de mesures d’aju-

da econòmica, d’acord amb la 

renda familiar.

Aquesta crisi, però, no ha fet 

aturar les obres començades, 

excepte la del Teatre-Auditori, 

que s’ha hagut de paralitzar 

perquè l’empresa que se n’en-

carregava ha fet fallida, i s’ha 

d’encarregar a una altra em-

presa, a través de concurs, la 

continuació de les obres. Els 

altres equipaments començats, 

però, continuen endavant. 

L’escola bressol està aixecant 

les parets, i ja es podrà uti-

l itzar aquest curs 2009-2010. 

Pel que fa a l’Hotel d’Entitats, 

Cal Freixes, es posarà en 

marxa de manera imminent 

la segona fase. També, amb 

els diners del Fons Estatal 

d’Inversió Local, que no es 

poden fer servir per acabar 

obres començades ni per fer 

obres amb altres Administra-

cions, com ens caldria, sinó 

únicament per fer obres noves, 

s’ha començat la construcció 

del nou Camp de futbol mu-

nicipal, la primera obra de la 

nova zona esportiva. A aquest 

camp de futbol, l’Ajuntament 

hi afegeix la construcció de 

l’accés, la zona d’aparcament 

i els vestidors i, d’aquesta ma-

nera, aquesta instal·lació es-

portiva estarà operativa des 

del primer dia. 

Aquestes actuacions i inver-

sions es porten a terme mal-

grat l’opinió contrària del grup 

municipal del PSC, ja que, des 

de l’equip de govern, consi-

derem que fer obra pública és 

una bona manera d’incenti-

var l’ocupació i l luitar contra 

l’atur. 

També, com tots sabeu, ja fa 

dies que ha començat la re-

col l ida selectiva de residus. 

Malgrat l’enrenou dels pri-

mers dies, pel qual demanem 

disculpes per la part que ens 

correspon, la valoració que en 

fem és positiva. La majoria de 

vilatans s’han sabut adaptar 

al nou sistema, tot i la com-

plexitat que comporta. Tot i 

això, el fet que encara hi hagi 

persones que no actuïn cor-

rectament fa que el resultat 

es vegi enterbolit perquè són 

més evidents aquestes males 

actuacions incíviques puntu-

als que la feina ben feta de 

la majoria. Esperem que ben 

aviat, però, aquestes males 

pràctiques s’acabin, amb la 

impl icació de tots plegats. 

Salut i República!
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Ajuntament centraleta�
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Ajuntament fax.�
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HORARIS ALCALDIA
Joan Plana:  dilluns  de 9 a 14 h
 dimarts de 9 a 14 h
 dimecres de 9 a 14 h
 divendres de 9 a 14 h

HORARIS REGIDORS

Carles Ribé:  dilluns i divendres  de 10 a 13 h
 dijous de 10 a 13 h i de 16 a 19 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.


