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 ➜➜comencen   
les obres de renovació de 

l’entorn de l’església 

J
a han començat les 

obres de pavimen

tació dels carrers 

sant Ju l ià, Ra fel 

de casanoves i Nord, que 

formen part del projecte 

de renovació de l’entorn de 

l’església. Els trebal ls, en 

aquesta fase, consisteixen 

en l’enderroc del restau

rant Don pelayo i el pou de 

glaç, la pavimentació de la 

plaça de la Badalota i els 

carrers sant Julià, Rafel de 

casanoves, part del Nord i 

part de Jacint verdaguer, 

la renovació de la xarxa 

d’a igua, clavegueram i 

agües pluvials i el soter

rament dels encreuaments 

del cablejat de telefonia i 

enl lumenat públic.

El cost tota l del projec

te de renovació de l’en

torn de l’església és de 

1.385.193,80€, però els 

veïns només hauran de 

pagar una petita part, ja 

que l’equip de govern ar

bocenc ha aconseguit una 

subvenció del fEDER de 

284.766,45€, una altra de 

816.713,34€ de l’1% Cultu

ral de l’estat i una del pAM 

de la Diputació de Tarra

gona de 88.271,34€.

Aquestes obres tenen una 

El cost total del 
projecte de 
renovació de l’entorn 
de l’església és de 
1.385.193,80€

durada prev is ta d’uns 

quatre mesos i, segons 

ha explicat l’alcalde car

les Ribé, “tenen com a 

objectius la dinamització 

turística amb conservació 

i recuperació del patrimoni 

històric-artístic el desen

volupament local del mu

nicipi i posicionar l’Arboç 

com a destinació turística 

cultural de qualitat”.
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 ➜➜comencen   
les obres de renovació de 

l’entorn de l’església 

L
L’equip de go

vern de l’Ajun

tament de l’Ar

boç està buscant 

f inançament per fer la 

restauració dels elements 

arquitectònics de l’Esglé

sia parroquial de sant Ju

lià que estan deteriorats. 

En total, segons un estu

di elaborat pels serveis 

Tècnics Municipals, les 

actuacions necessàries 

estan valorades en uns 

400.000.

Per això, el Director dels 

serveis Territoria ls de 

cultura, Adam Mañé, i 

el Director general del   

patrimoni cultural,  Jordi 

Roca, van visitar fa unes 

setmanes l’església de 

sant Julià, acompanyats 

per l’alcalde de l’Arboç, 

ca rles R ibé, mossèn 

Ricard cabré, i  Josep 

M. Arnan, membre del 

consell parroquial. Tots 

➜➜L’equ ip 
de govern busca 

finançament per a 
la restauració 
 del conjunt 

arquitectònic de 
l’església de 

sant Julià

plegats van fer una visita 

a fons del conjunt arqui

tectònic de l’església per 

comprovar in situ tots els 

elements que es troben 

en estat de deteriorament 

i que sobretot afecten la 

coberta i d’altres elements 

estructurals.

El conjunt arquitectònic 

de l’església de sant Julià 

de l’Arboç va ser declarat 

al 2007 pel govern de la 

general itat  Bé cultural 

d’Interès Nacional en la 

categoria de  monument 

històric, que inclou també 

el subsòl del monument i 

l’entorn de protecció.

“segons un estudi 
elaborat pels Serveis 
Tècnics Municipals, 
les actuacions 
necessàries estan 
valorades en uns 400.000”
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➜➜Acabat el projecte
 d’intervenció integra l de l’Arboç

ental, el benestar socia l 

i la dinamització econò

mica. per elaborarlo, des 

de l’Ajuntament s’han fet 

tres jornades de participa

ció ciutadana.

Les actuacions incloses en 

el projecte s’adrecen a ge

nerar noves dinàmiques de 

recuperació i regeneració 

internes, que revital itzin 

l’àrea i l i ofereixin l’opor

tunitat de desenvolupar

se amb qualitat. Aquestes 

propostes tenen com a ob

jectiu mil lorar l’accessibi

l itat i la xarxa dels espais 

públ ics urbans, mil lorar 

la qual itat de l’habitabi

l itat,  fomentar l’equil ibri 

del l’àrea respecte la resta 

del municipi i consolidar el 

Nucli Antic com a conjunt 

patrimonial i espai d’iden

titat i referència. 

L
’Ajuntament de 

l’Arboç ha pre

sentat el projec

te d’intervenció 

integral a la convocatòria 

de la general itat de ca

talunya de la Llei de Bar

ris 2010. Aquest projecte 

consisteix en un conjunt 

d’accions d’intervenció 

integral adreçades tant a 

la rehabil itació física com 

a la sostenibi l itat ambi

URBANITZACIÓ
Millora de la urbanització dels espais públics situats a l’entorn de l’antic clos emmurallat 

de la vila (carrer de la Muralla, rambla Josep gener, avinguda Mossèn cinto verdaguer...) 

per tal de completar les actuacions realitzades en els darrers anys a l’entorn del carrer 

Major. 

EQUIPAMENTS
Rehabilitació i ampliació de can freixas per a la creació d’un casal d’Entitats, creació 

d’un centre d’interconnexió i punt d’accés lliure a internet al mateix equipament i cre

ació d’espais familiars.

HABITABILITAT
Redacció d’un Llibre Blanc de criteris per a la rehabilitació i nova construcció d’edifi

cis al Nucli Antic i una carta de colors de les façanes un programa de recuperació de 

cobertes, un programa de recuperació de façanes  i un altre d’ajuts per a l’adequació de 

les instal·lacions comunitàries de sanejament, aigua i electricitat. 

COHESIÓ SOCIAL I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
El projecte contempla una sèrie de programes adreçats a fomentar la cohesió i promo

ció social adreçats tant als col·lectius amb problemàtiques com a reforçar les relacions 

entre ells, al foment de la participació i dinamització com elements d’integració i res

ponsabilització en aquells punts dèbils identificats, i a la població infantil i jove, el gran 

potencials del Nucli Antic. 

En aquest sentit, l’alcalde, 

carles Ribé, ha expl icat 

que “la conservació i re

habil itació dels elements 

amb valor històric i ar

quitectònic ha de perme

tre recuperar i potenciar 

el conjunt urbà de l’Arboç 

com un àmbit patr imo

nia l de característ iques 

úniques a catalunya, així 

com un espai d’identitat i 

referència del municipi”.

LES PROPOSTES DEL PROJECTE
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➜➜Acabat el projecte
 d’intervenció integra l de l’Arboç

L
es obres de cons

trucció del camp 

de futbol de gespa 

artificial a la nova 

zona esportiva, amb tot el 

necessari per posarlo en 

funcionament, és a dir, 

zona d’aparcament, acces

sos, enllumenat i serveis, 

L
’Ajuntament de l’Ar

boç ja ha acabat les 

obres de mil lora a l 

nucl i de La Llacu

neta. concretament, s’han 

fet tasques de pavimentació 

dels carrers, clavegueram i ai

gua potable, amb un cost de 

64.941 euros, en part finançat 

pel pla Únic d’Obres i serveis i 

en part per fons municipals.

➜➜Acaben les obres  de mil lora a la Llacuneta

estaran enllestides al se

tembre.  A més, ja s’es

tà fent l’edifici en el que 

s’ubicaran els vestidors, 

un bar i un magatzem. 

L’objectiu es que les noves  

insta l·lacions esportives 

entrin en funcionament al 

setembre, en iniciarse la 

El camp és una part del complex esportiu que s’ubicarà en la zona on ja hi ha la piscina i una pista poliesportiva. 
Aquests terrenys són de propietat municipal després que l’equip de govern aconseguís la cessió gratuïta per 
part de l’empresa Saint-Gobain.

➜➜El nou 
camp de futbol
amb gespa 

ar t i f icia l 
estarà acabat 

a l setembre

temporada 20102011. De 

tota manera,  l’Ajunta

ment farà les adaptacions 

adequades per tal que els 

joves esportistes arbocencs 

puguin jugar aquest estiu 

sobre el nou terreny de 

joc de gespa artificial. En 

aquest sentit, ha previst 

una sèrie d’activitats del 

cfB L’Arboç que ja ha fet 

ús de la nova instal·lació, 

com el campus que es va 

fer el 22 de maig, i la se

tena edició del tradicional 

torneig d’estiu Amador Ro

dríguez, els dies 12 , 13, 19 

i 20 de juny.
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➜➜ prop de 400 armats 
d’onze col les en la xIv Trobada de les  

comarques Tarragonines celebrada a l’Arboç

L
a xIv Trobada 

d’Armats de les 

comarques Tarra

gonines va reunir 

a l’Arboç a prop de quatre

cents membres d’onze co

l les d’Alcover, constantí, 

flix, Montblanc, el pla de 

santa Maria, la pobla de 

Mafumet, Riudecols, valls, 

el vendrell, vilallonga i la 

colla amfitriona, Amats de 

l’Arboç.

La trobada va començar 

➜➜El pressupost municipal està 
basat en la contenció de despeses

E
l pressupost muni

cipal per a l’exer

cici del 2010 és de 

8.138.025€. i està 

caracteritzat per la conten

ció. L’alcalde de l’Arboç, 

carles Ribé, ha expl icat 

que “a finals d’octubre, per 

ajudar a les famílies arbo

cenques a fer front a la crisi 

econòmica, vam aprovar la 

congelació dels impostos i 

les taxes per a aquest any. 

Tenint en compte, doncs, la 

disminució dels ingressos, 

el pressupost està basat 

en la contenció en quant a 

despeses i inversions, però 

que manté la despesa soci

al i l’atenció als col·lectius 

més desfavorits, com hem 

fet fins ara”.

Ribé ha explicat que “l’ob

jectiu prioritari per al 2010 

és mantenir l’execució de 

les inversions en marxa i 

acabar alguna d’elles, com 

l’hotel d’entitats, seguint 

les previsions establertes. 

A més, en el primer tri

“Està basat en la contenció en quant a despeses i inversions, però manté la despesa 
social i l’atenció als col·lectius més desfavorits”

amb un esmorzar popular. 

A mig matí van sortir a pas 

ràpid i van fer una desfilada 

pels carrers de la vila, fins 

arribar a l Balcó de la Bada

lota, on  es van fer les foto

grafies dels grups. Després 

van seguir la desfilada a pas 

ràpid fina a la Rambla de la I 

Trobada de Diables de 1981, 

on van oferir una exhibició. 

cada grup participant va re

bre un record de la Trobada i 

la cinta commemorativa.

Van participar-hi 
colles d’Alcover, Cons-
tantí, Flix, Montblanc, 
el Pla de Santa Maria, 
la Pobla de Mafumet, 
Riudecols, Valls, el 
Vendrell, Vilallonga 
i la colla amfitriona, 
Armats de l’Arboç.

mestre de l’any es comen

çaran les obres de mil lora 

de l’entorn de l’església de 

sant Julià i la Badalota”.

A més, el 2009
es va tan car amb un
romanent de tresoreria 
de 500.000 euros.
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➜➜ prop de 400 armats 
d’onze col les en la xIv Trobada de les  

comarques Tarragonines celebrada a l’Arboç

E
l nou edifici ga

ranteix la de

manda actua l i 

futura 

El secretari genera l del 

Departament de governa

ció i Administracions pú

bl iques, Jaume Ol iveras, 

acompanyat del director 

dels serveis Territoria ls 

de governació a Tarragona, 

francesc Tarragona, l’alcal

de de l’Arboç, carles Ribé, 

la regidora d’Ensenyament, 

Mercè calaf, i regidors del 

consistori, va inaugurar fa 

uns dies l’ampliació de la 

l lar d’infants Minyons de 

l’Arboç, amb la presèn

cia de les educadores del 

centre i diverses famílies 

usuàries. 

D’aquesta manera culmina 

el projecte de gestió  del 

govern municipal,  iniciat 

l’any 2003, que contempla

va com una de les prioritats 

la creació de places de llar 

d’infants en les condicions 

adequades,  per donar res

posta a una demanda molt 

important que feia la ciu

tadania, perquè en aquells 

moments aquesta prestació 

es donava en unes condici

ons molt precàries.

En l’acte d’inauguració 

➜➜Inaugurada l’ampliació
de la l lar d’infants Minyons

l’alcalde va afirmar amb 

satisfacció que “s’ha asso

l it l’objectiu i en aquests 

moments no hi ha cap in

fant de l’Arboç sense plaça 

d’escola bressol” i va re

cordar que “portem gastats 

més d’un milió d’euros per 

garantir que els nadons de 

l’Arboç estiguin ben ate

sos”. El cost de l’ampliació 

de la llar d’infants ha estat 

de prop de 650.000€.

La regidora d’Ensenyament, 

Mercè calaf va expl icar 

que ara hi ha ocupades 104 

places, el que significa que 

“aquesta actuació ha solu

cionat la demanda actual i 

garanteix la futura”.

L
’Ajuntament de 

l’Arboç ha inter

posat un recurs 

contenciósadmi

nistratiu contra la Reso

lució de la secretaria de 

l’Estat d’Infraestructures i 

planificació del 17 de de

sembre de 2009, publicada 

en el BOE el 7 d egener del 

2010, per la qual s’aprova 

definitivament l’estudi in

formatiu de l’autovia A7 

carretera Nacional 340, ja 

que considera que produi

rà greus alteracions al seu 

pas per l’Arboç i, en gene

ral, pel Baix penedès.

L’alcalde, carles Ribé, ha 

fet públic que “l’ajuntament 

arbocenc es manté en dur a 

terme totes les actuacions 

judicials que siguin necessà

ries per defensar els interes

sos generals del municipi i, 

per això, esgotarem aquesta 

via amb tots els recursos que 

tinguin cabuda en dret”.

L’ajuntament presenta 
un recurs contenciós
administració contra el 
traçat del desdoblament 
de la n340
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E
l director del centre de pro

moció de la cultura popular 

i Tradicional catalana de la 

generalitat, Ramon fontdevi

la, ha lliurat a l’Ajuntament de l’Arboç 

el diploma que certifica la declaració 

de la festa Major de l’Arboç com a 

Ll iurat el diploma que certif ica 
la declaració de la festa major 
de l’Arboç com a festa 
patrimonial d’Interès Nacional

festa patrimonial d’interès nacional. 

El diploma també acredita la inscrip

ció en el catàleg del patrimoni festiu 

de catalunya com a elements festius 

d’interès nacional del Ball de Diables i 

la carretil lada, el Ball de Bastons, els 

gegants i l’exhibició castel lera.

A
rtesania de catalunya ha declarat recentment la 

punta Arbocenca com a Ofici singular de cata

lunya. Aquest reconeixement, l largament reivin

dicat, permet que la punta arbocenca entri amb 

denominació pròpia i exclusiva al selecte club d’artesanies 

l l igades a un territori, i que se li reconeguin a la punta ar

bocenca les seves característiques autòctones. 

Oficis singulars és un projecte que reconeix la identitat d’al

guns oficis que ens són propis, és a dir, oficis i productes 

únics i molt vinculats a la població o demarcació dels quals 

són originals. 

L’Arboç obté la declaració 
de la punta Arbocenca 
com a ofici singular de catalunya
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E
ls alumnes de p5 del cEIp 
sant Julià de l’Arboç van 
visitar la caserna de la 
policia Local. Els infants 

van poder conèixer així  com és 
la feina dels agents en matèria de 
seguretat i quina és la seva funció 
social. Els agents van ensenyar als 
nens les instal·lacions, els vehicles 
i els mitjans dels que disposen i 
els van explicar què fan cada dia 
per garantir la seguretat ciutadana 
a la vila.

L
a Junta de seguretat 

Local de l’Arboç va 

celebrar la una reunió 

per valorar i analitzar 

la seguretat ciutadana a l’Ar

boç i constituir les Meses Ope

ratives de seguretat i donar 

compte del conveni REscAT, 

entre d’altres. 

La reunió va estar presidida 

per l’alcalde de l’Arboç, carles 

Ribé, i van ser presents el cap 

de la policia Local de l’Arboç, 

el regidor Joan sans,  l’In

tendent del camp de Tar

ragona dels Mossos d’Es

quadra, el capità cap de 

la comandància de salou 

i el comandament de la 

caserna del vendrell de la 

guàrdia civil i, en la repre

sentant de la Delegació del 

govern de la generalitat, 

Hortènsia grau.

L’alcalde, carles Ribé, ha 

explicat que en la reunió 

es va posar de manifest 

el baix índex de robatoris 

existent a l’Arboç, “quan a 

tot arreu està pujant en els 

darrers mesos”. Ribé creu 

que aquest fet és “gràcies 

a la bona feina que està 

portant a terme la policia 

Local de l’Arboç” i ha ex

plicat que “tot i això, hem 

demanat més presència 

dels Mossos d’Esquadra a 

la zona”.

➜
R

eu
n
ió

d
e 

la
 J

u
n
ta

 d
e 

se
g
u
re

ta
t 

L
o
ca

l 
d
e 

l’
A

R
b
o
ç

➜Nens de p5 del cEIp sant Jul ià 
visiten la caserna de la pol icia Local
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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’Arboç,

Tots d’una ma

nera o altre heu vist que 

ja comptem amb un nou 

equipament esportiu mal

grat que no podem gaudir

lo encara per una falta de 

previsió i planificació de 

l’equip de govern del nostre 

Ajuntament.

Aquets equipament s’ha fet 

amb un cost cero per part 

del nostre Ajuntament, ja 

que ha estat finançat en el 

100% pel Fons Estatal  del 

govern socialista de Zapa

tero. 

Era un pla per que els pro

jectes anessin encaminats a 

generar ocupació, cosa que 

en el cas  nostre ha estat un 

veritable fracàs per aquets 

concepte.

L’Ajuntament va afirmar que 

crearia  41 llocs de treball. 

Nosaltres, els social istes, 

varem avisar que no seria 

possible arribar a aquesta 

xifra al tractarse de feines 

de més maquinaria que no 

pas de mà d’obra.

Els resultats ens donen la 

raó: dels 41 llocs previstos 

al final han estat només una 

dotzena.

Tenim un municipi amb 

dues obres fa raòn iques 

que no tenen pas data de 

finalització. son obres que  

es van iniciar a l’aventura, 

sense cap mena de previsió, 

ni tant sols amb el seu fi

nançament clar. Tots podeu 

observar la situació de les 

obres.

El nou pla Zapatero permetrà 

que les grades de la piscina 

puguin entrar en funciona

ment properament. La culpa 

la tenen 948 € i també s’evi

B
envolguts vilatans:

Un cop més, ens tro

bem en aquest espai 

del butlletí reservat 

als grups municipals.

El grup municipal d’ERc ens 

sentim orgullosos de formar 

part, d’una manera activa, 

dels canvis que s’estan pro

duint a l’Arboç, tot i els temps 

difícils que passem tots ple

gats. Estem demostrant que 

és possible portar a terme 

un creixement sostenible i 

tenir cura del medi ambient 

alhora.

Ja han començat les obres de 

millora de l’entorn de l’es

glésia de sant Julià, i, sens 

dubte, unes obres d’aquestes 

característiques comporten 

inconvenients als vilatans. 

possiblement s’hauria pogut 

fer més bé, però hem de mi

rar un futur no gaire llunyà 

i els beneficis que ens apor

taran aquestes transformaci

ons, tant a nivell comercial, 

perquè atrauran visitants i 

fomentaran un turisme de 

qualitat com una alternativa 

al turisme de sol i platja que 

tenim actualment a la nostra 

comarca, i també pel que fa 

al nivell de qualitat de vida 

dels veïns, perquè tindrem 

uns carrers nous amb tots 

els serveis renovats. Però és 

clar que tot això té un cost, 

i és per això que l’equip de 

govern no ha defallit a l’ho

ra d’aconseguir subvencions 

i finançament i ha buscat la 

manera que representi el mí

nim esforç per a tots plegats. 

Demanem disculpes als veïns 

per les molèsties que segur 

que s’originaran, però estem 

convençuts que no trigarem 

a veure els resultats positius 

d’aquestes obres.

És aquest esperit positiu el que 

ens ha de encoratjar a seguir 

endavant i a no deixarnos 

inf luenciar per aquells que, 

de forma interessada, no fan 

més que posar pals a les rodes 

amb la seva negativitat. És ve

ritat que ningú no és perfecte 

i que tothom s’equivoca, però 

és hora que els polítics siguem 

clars i decidim de quina part 

estem. volem que l’Arboç si

gui millor o l’únic objectiu que 

tenim és l’afany de poder per

sonal? Nosaltres ho tenim clar, 

estem de part de l’Arboç, d’un 

projecte de poble en el qual 

creiem, i estem convençuts 

que és possible. Prova d’això 

és que som capdavanters a la 

comarca en temes com, per 

exemple, la recollida selecti

va de la brossa i, malgrat els 

temps que corren i al costat de 

la situació financera d’altres 

Ajuntaments, acabem d’in

augurar l’ampliació de la llar 

d’infants, i continuem tirant 

endavant projectes com can 

freixes, l’entorn de l’església, 

el centre polivalent, i estem 

treballant per aconseguir que 

ens atorguin les subvencions 

per la llei de barris de la ge

neralitat.

Per portar tot això a ter

me, però, necessitem la 

col·laboració de tota la gent 

que s’estima el poble on viu, 

sigui quin sigui el seu color 

polític, per tenir una millor 

convivència i no fomentar 

actituds incíviques, ja que 

les conseqüències les patim 

tots, votem el que votem. 

Nosaltres pensem i actuem 

en positiu i estem oberts 

a tothom que pensi igual. 

L’ARBOÇ, abans de tot.
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T
EMps DE cANvIs I 

D’EsfORÇ

Moltes coses no se

ran  mai més igual. 

Tot està en procés de canvi 

i les conseqüències de la vi

rulenta crisi deixarà seqüeles 

profundes, tant estructurals 

com personals. 

La demanda assistencial ha 

crescut molt i les persones 

que tenen més dificultats són 

la nostra gran preocupació i  

on hem de centrar els nostres 

esforços. 

Malauradament,  moltes de 

les demandes que se’ns fan, 

principalment de feina o habi

tatge, no està al nostre abast 

solucionarles. són la gene

ralitat i el govern central 

qui han de donar solució al 

problema de l’atur o de l’ha

bitatge que afecta a tantes 

persones.

Des de l’Ajuntament estem 

donant el màxim suport en 

necessitats bàsiques,  com 

garantir l’alimentació, ajuts 

puntuals per mantenir ser

veis com la llum i l’aigua, 

per la salvaguarda de l’habi

tatge de lloguer, subvencio

nant despeses per assistèn

cia dels menors als centres 

d’educació (com els  llibres 

de text, tramitant les beques 

de menjador o l’assistència a 

la Llar d’infants, també pel 

transport). 

pot haver persones que no en

tenguin que es facin aquestes 

obres en els temps que corren. 

com la construcció del centre 

polivalent o l’hotel d’entitats a 

“can freixas”, les obres dels 

entorns de l’església, el nou 

camp de futbol que estarà 

acabat en els propers mesos, 

o les ja finalitzades: els dos 

edificis que configuren la 

nova Llar d’Infants, la nova 

biblioteca municipal, la pis

cina...

crec que és convenient 

aclarir que aquestes obres 

s’estan fent amb diners que 

hem obtingut d’altres admi

nistracions (la generalitat, el 

govern central,  la Diputació, 

el consell comarcal i fons 

Europeus),  fruit de  la gestió 

de l’Ajuntament en aquests 

últims  7 anys i que, des

prés d’haver aconseguit que 

aquests diners vinguin a l’Ar

boç, s’han de destinar obli

gatòriament al finançament 

d’aquests nous equipaments. 

Això no és incompatible amb 

el reforç en recursos assisten

cials que s’han fet.

val a dir que s’han assolit tots 

aquests nous equipaments 

sense haver augmentat la 

pressió fiscal  i aplicantse 

mesures per atenuarla. 

Dins d’aquests context cal 

posar de manifest el  talant 

obstruccionista i demagògic 

que practica l’únic grup muni

cipal que no està al govern de 

l’Ajuntament. A ells l’únic que 

els hi diria és que les millores 

(com els ajuts per als llibres 

escolars i les moltes millores 

i transformacions que l’Arboç 

està tenint, com per exemple 

qui recorda la entrada de la 

N340 als habitatges de “cris

taleria” sense rotonda?) són 

gràcies als regidors de ciU 

i de ERc que estem al go

vern, amb l’ajut dels tècnics i 

professionals de l’Ajuntament 

de l’Arboç i  a pesar de les 

crítiques  fàcils de qui  no va 

fer res quan estava al govern 

i ara aprofita qualsevol cosa 

per increpar als descontents.

Ara toca treballar,  com ven

im fent des de fa set anys, 

unir esforços, aprofitar i ges

tionar bé  les oportunitats de 

progrés que tenim a l’Arboç. 

No és moment per desestabil

itzar, és moment de treballar. 

Per això, CiU, des del govern 

municipal,  seguim fent pinya 

amb  vosaltres per superar 

aquesta època tant compli

cada en la qual ens trobem. 

Grup Municipal  de CiUJoan 
Plana 
i Pons

taran inundacions a una 

porta d’accés per un valor 

de 310 € per una marquesi

na.  Hem estat 4 anys patint  

inundacions i sense poder 

accedir a les grades per que 

l’Ajuntament i l’empresa que 

porta la gestió de la piscina 

no han donat solució a un 

problema que es resoldria 

amb  1.200 €.

El nostre grup ha sol·licitat 

la revisió a la baixa del cost 

mensual del servei de reco

llida d’escombraries  des de 

el seu inici, el 30 de Març de 

2009, ja que s’incompleixen 

les consideracions tècni

ques referents al personal 

assignat a la concessió del 

servei i la neteja dels seus 

contenidors de les àrees 

d’emergència.

També cal informar que se

gons les dades proporciona

des de darrera hora pel propi 

Ajuntament, l’any 2009 és 

van formalitzar préstecs  a 

mig i llarg termini per un 

import total  2.692.500 €.

cal esmentar pel que fa 

a les contribucions es

pecials que molts de vo

saltres haureu de pagar 

per les obres de l’entorn 

de l’església, que aquest 

Ajuntament no segueix el 

mateix criteri d’un carrer 

respecte d’altres, fet que 

ens pot portar a pensar 

que per aquest equip de 

govern municipal hi han 

ciutadans de primera cate

goria i ciutadans de segona. 

El grup socialista va dema

nar fa uns mesos que es re

baixessin les quotes a pagar 

atesa la crisis econòmica 

que patim. La resposta de 

l’equip  de govern en aquell 

moment va ser : NO.

Rebeu una cordial salutació.
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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

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.

DIJOUS

Ampliació de l’horari 
d’atenció al públic de SOREA

➟Dilluns de 10 a 14h 
➟Dimarts de 10 a 14h
➟Dijous de 10 a 13h i de 15 a 19 h
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