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L
’Ajuntament ha 

aconseguit que 

s’enderroqui la 

casa del guarda 

que hi havia a l’entrada de 

les Casetes de Puigmoltó i 

que dificultava la visibili-

tat i suposava un perill per 

als veïns d’aquest nucli. 

L’Ajuntament ja ha recla-

mat al Ministeri de Fo-

ment la propietat del solar 

per ampliar l’accés i fer 

una nova zona verda.

➜➜Enderrocada la casa de l’entrada de 

les casetes de Puigmoltó

L
’Ajuntament ja ha 

aprovat el Pla Direc-

tor del servei de sub-

ministrament d’aigua 

potable de l’Arboç, redactat 

per l’empresa que gestiona el 

servei al municipi, Sorea. Les 

actuacions es centren en la 

millora de la xarxa existent, 

l’adequació de la mateixa als 

nous creixements urbanístics 

i l’aplicació de mesures d’es-

talvi. En total es preveu un 

total d’inversió de més de tres 

milions d’euros, dels quals la 

meitat seran privats.

➜➜Aprovat el
Pla Director 

d’Aigua  

D’altra banda, la Diputació 

de Tarragona ja ha enl les-

t it les tasques de redacció 

del Pla Director de la Xar-

xa de residua ls i pluv ia ls 

del mun icipi de l’Arboç, 

enca r regat per l ’Ajunta-

ment. Aquest document té 

per object iu ana l itza r la 

xarxa actua l, detectar les 

mancances i proposar les 

mil lores necessàries per ta l 

d’assol i r una nova xa rxa 

de clavegueram adaptada 

a les necessitats actuals de 

l’Arboç.

En total es preveu un total d’inversió 
de més de tres milions d’euros,

dels quals la meitat seran privats.

Les actuacions es centren en la 

millora de la xarxa existent, 
l’adequació de la mateixa als 

nous creixements urbanístics i 

l’aplicació de mesures d’estalvi.
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P
er fer-ho, ha aprovat 

la concer tació de 

crèdits i l’elaboració 

d’un Pla de Saneja-

ment econòmic-financer

L’equip de govern de l’Ajun-

tament de l’Arboç no està 

disposat a renunciar a les 

inversions prev istes per a 

aquesta legislatura a causa 

de la cr isi econòmica que 

es viu en aquests moments. 

Tenia la intenció de vendre 

els terrenys municipals per 

tirar endavant les inversions, 

però, ta l com diu l’a lcalde, 

Joan Plana, “ara els preus 

s’han desplomat i el que fa-

ríem seria malvendre aquests 

terrenys”.

Per això, l’equip de govern ha 

optat per demanar dos crèdits 

als bancs per un valor total 

de 2,5 milions d’euros aproxi-

madament i ha aprovat un Pla 

de Sanejament econòmic-fi-

➜➜Tot i la crisi, l’Ajuntament

de l’Arboç vol tirar endavant
totes les inversions previstes

nancer, elaborat pel servei de 

la Intervenvió municipal amb 

el suport del Servei d’Asses-

sorament Municipal de la Di-

putació de Tarragona. A més, 

ara es demanarà l’autorització 

pels crèdits al Departament 

d’Economia i Finances de la 

General itat de Catalunya. El 

Pla de Sanejament presenta 

el pressupost municipal dels 

propers tres anys, amb in-

gressos i despeses, de manera 

que en acabar aquest període 

El Pla de
Sanejament
presenta el

pressupost 
municipal dels 
propers tres anys, 

amb ingressos 
i despeses, de 
manera que en 
acabar aquest pe-
ríode els comptes 
municipals quedin 

equilibrats.

els comptes municipals que-

din equil ibrats.

D’aquesta manera, l’equ ip 

de gover n a rbocenc vol 

t i ra r endavant i nvers ions 

com la nova l la r d’in fants, 

l ’ampl iac ió del cement i r i 

municipa l, la pr imera fase 

de la zona espor t iva o la 

remodelació de l’av inguda 

Verdaguer i la plaça de la 

Bada lota a través del Pla de 

Barr is, entre d’a ltres.
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T
ot i que l’equip de 

govern no ha aug-

mentat el preu de les 

multes de la Pol icia 

Local, aquest s’ha vist alte-

rat pel fet que la General itat 

l’obl iga a el iminar les boni-

ficacions que fins ara donava 

l’Ajuntament i que suposava 

un 40% de descompte en 

el preu de les sancions. A 

més, la Genera l itat també 

exigeix que les multes de la 

Pol icia Local es comuniquin 

als Mossos d’Esquadra i el ls 

apl iquen la retirada de punts 

en el carnet de conduir.

Tots aquests canvis estan re-

col l its en el projecte de l lei 

de l’estat espanyol que pre-

tén que el cost de les multes 

sigui igual a tot el territori, 

unif icant les diverses admi-

➜➜La Generalitat obliga a suprimir les 
bonif icacions del 40% de les 

multes de la Pol icia Local

➜➜Servei wI-FI a la
biblioteca municipal 

nistracions que tenen com-

petències sancionadores en 

matèria de trànsit.

L’a lca lde ha expl icat que 

aquesta mesura “ens ve obliga-

da pel govern espanyol, però, 

amb la voluntat que la pressió 

pels arbocencs no sigui major, 

des de l’Ajuntament mantenim 

el preu de les sancions tal com 

estava, sense augmentar-lo”.

“La Policia Municipal 
concentrarà els seus 
esforços en matèria
de seguretat ciutadana, 
donat el possible
increment de robatoris.”

Per utilitzar aquest
nou servei,
es necessari registrar-se 

a qualsevol dels 
taulells d’informació 
de la biblioteca mitjançant 

el carnet d’usuari.

L
a Bibl ioteca Municipa l 

de l’Arboç ofereix a ls 

seus usuaris la possibi-

l itat d’uti l itzar el servei 

wi-Fi (xarxa sense fils) per poder 

navegar l l iurement per Internet 

des del seu ordinador portàti l, 

de forma gratu ïta, a través de 

la plataforma d’accés al campus 

virtual de la UPCNet. 

Les persones que vulguin uti-

l itzar aquest nou servei de la 

Bibl ioteca Municipal de l’Arboç, 

prèviament s’hauran de regis-

trar des de qualsevol dels taulel ls 

d’informació de la bibl ioteca mit-

jançant el carnet d’usuari. Un 

cop fet el registre, es facil ita 

un nom d’usuari i una con-

trasenya per poder accedir a 

la xarxa sense fi ls.

w
I-

F
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50

 

J
aume Ventura Guardia 

ha estat escollit Jutge 

de Pau titular, rellevant 

així en el càrrec a An-

tonio Fel iu Fontanil las, qui 

l’ocupava des de feia dinou 

anys.

Jaume Ventura és jubilat i des 

de fa cinc anys i mig era Jutge 

de Pau substitut. En aquest 

període ha desenvolupat les 

funcions de Jutge de Pau du-

rant un any i mig, per baixa 

mèdica de Feliu. Ha assistit a 

seminaris i jornades de for-

mació organitzades per l’àrea 

de formació del Jutjat de Pau 

de Tarragona i és membre de 

l’Associació Catalana en pro 

de la justícia des de fa més 

de cinc anys.

L’Ajuntament ha agra ït, en 

nom de tota la corporació, la 

tasca real itzada per Antonio 

Fel iu durant aquests d inou 

anys i l i l l iu rarà una placa 

d is t int iva i de reconeixe-

ment per la seva trajectòr ia 

i la seva dedicació.

Jaume Ventura és el nou

Jutge de Pau de l’Arboç

N
ou

 J
u
tg

e 
d
e 

P
au

Relleva en el càrrec a Antonio Feliu
             després de 19 anys de servei

Jaume VenturaAntonio Feliu
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ra fa cinquanta 

anys que va néi-

xer la colla caste-

l lera Minyons de 

l’Arboç. Per celebrar-ho, la 

colla ha organitzat una sèrie 

d’actes des de la Festa Ma-

jor fins al novembre. Durant 

aquest temps han organitzat 

exposicions, taules rodones, 

cercaviles, un concurs d’apa-

radors, un concurs de dibuix i 

un de redacció, han presentat 

un llibre i un nou capgròs,

Un dels actes més emotius va 

ser el reconeixement als antics 

castellers i en general  a totes 

aquelles persones que van fer 

possible un projecte ambiciós 

i difícil. Davant la Casa de la 

Vila, els castel lers veterans 

van aixecar un quatre de sis, 

i a l’interior de l’església es va 

aixecar el primer castell de la 

segona represa, el quatre de 

sis amb el pilar.

La gran actuació castel lera 

del 9 de novembre va tancar 

els actes de celebració del 50è 

aniversari amb la Colla Joves 

Xiquets de Valls, la Colla Ve-

lla dels Xiquets de Valls, els 

Castel lers de Vilafranca, els 

Bordegassos de Vilanova i 

els Minyons de l’Arboç, en la 

que la Joves va descarregar 

el dotze de set.

Tots els actes han estan or-

gan itzats pels Minyons de 

l’Arboç i han comptat amb 

la col·laboració de l’Ajun-

tament.

50
anys

de vida dels 
minyons de 

l’Arboç
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g rups

Secció Local-Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a l’Arboç

Carles
Ribé

i Solé

J
Per superar la crisi cal 

treball i confiança.

Estem immersos en un 

panorama econòmic 

complex per a tothom, insti-

tucions públiques, empreses i 

famílies. Des de l’ajuntament 

ens estem ocupant de  go-

vernar amb responsabilitat i  

tenacitat. 

La rigorosa planif icació de la 

gestió, la capacitat d’obtenir 

d iners subvencionats d’a l-

t res admin is t racions com 

les inst itucions europees,  

l’Estat,  la Genera l itat,  la 

Diputació i la bona gestió del 

patrimoni municipal, ens ha 

permès fer importants inver-

sions que eren del tot ne-

cessàr ies per recuperar la 

nostra posició en el territori 

desprès d’uns anys de nul·la 

gestió que ens ha perjudicat 

a tots. 

Són conegudes i notòries mol-

tes d’aquestes inversions que 

ja són una realitat,  com han 

estat la llar d’infants, (aquests 

dies iniciem la construcció 

d’una segona l lar), la pisci-

na coberta,  la peatonalitza-

ció del nucli antic, la millora 

dels accessos al municipi, la 

biblioteca municipal. Seguim 

desenvolupant d’altres com el 

centre polivalent que acollirà 

el magatzem municipal, un 

auditori, teatre, sala de bal l 

i sala pol ivalent per activi-

tats lúdiques i culturals; s’ha 

finalitzat la primera fase de 

“Can Freixas” que serà el futur 

hotel d’entitats, l’espai jove i  

la l lar de jubilats. Tenim tot 

a punt per disposar d’un nou 

camp de futbol i d’altres noves 

instal·lacions esportives du-

rant el proper any  2009. 

En moments com aquests 

valorem molt positivament la 

feina feta perquè hi hagin op-

cions de promoció econòmica, 

potenciant el comerç local i 

el turisme. Hem planificat el 

territori amb opcions empre-

sarials necessàries i sosteni-

bles per mantenir i fer créixer 

les oportunitats laborals i de 

feina per les arbocenques i 

arbocencs. 

La  pressió f iscal dels nos-

tres ciutadans i ciutadanes 

es de les mes baixes de la 

comarca. 

Rentabil itzem  el patrimoni 

municipal i f inancem algu-

nes inversions amb crèdits 

formalitzats amb entitats fi-

nanceres, d’acord amb una 

acurada planif icació comp-

table i amb el vist-i-plau del 

Departament d’Economia de 

la Generalitat.

S’han incrementat les presta-

cions socials amb més pro-

fessionals per l’atenció social 

primària i també donant més 

suport a les famílies amb els 

ajuts per l’adquisició dels l l i-

bres escolars o  les bonificaci-

ons en impostos com l’IBI. 

Serem un municipi pioner a la 

comarca en la recoll ida  del  

residu porta a porta. 

A pesar de les dificultats, vo-

lem transmetre un missatge 

d’esperança ja que el princi-

pal objectiu del nostre projecte 

polític és recuperar el temps 

perdut,  dotant l’Arboç d’opci-

ons de progrés econòmic per 

a tota la ciutadania i millorant 

la seva qualitat de vida, que 

bona falta ens feia.

MOLT BONES FESTES I UN 

MILLOR ANy 2009.

Grup Municipal  de CiUJoan 
Plana 
i Pons

L
a Secció Local d’Es-

querra de l’Arboç i el 

seu grup municipal a 

l’Ajuntament us volem 

explicar quina és la línia d’ac-

tuacions que estem portant a 

terme des del govern. Com tots 

podeu comprovar, ens trobem 

em uns moments complicats, en 

una època especialment difícil, 

perquè la crisi econòmica que 

afecta de manera global el món 

ens condiciona i ens obliga a 

una contenció evident. 

El govern de l’estat ha donat 

diners, però no permet que es 

puguin fer servir per acabar 

obres començades ni per fer 

obres amb altres Administra-

cions, com ens caldria, sinó 

únicament per fer obres noves.

El fet, però, és que l’Arboç ha 

de mirar de continuar tirar 

endavant. No podem deixar 

sense acabar les obres que te-

nim començades, perquè això 

sí que seria haver l lençat els 

diners. Els vilatans es merei-

xen poder fer servir el centre 

polivalent i Cal Freixes, dues 

de les obres emblemàtiques en 
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Portaveu del Grup Municipal  
Socialista  PSC

Joan 
Sans 

i Freixas

g rups

     

V
ilatanes i vilatans 

de l’Arboç,

En el passat But-

l letí, des del Grup 

Municipal Social ista PSC ja 

vàrem fer públ ica la nostra 

preocupació per com anava 

l’economia del nostre Ajun-

tament. Bé, doncs ara ja po-

dem dir que l’endeutament 

és el màxim permès (110%), 

i f ins i tot s’ha sol·l icitat a la 

General itat poder incremen-

tar aquest endeutament f ins 

al 162%. 

El proper any 2009 serà un 

any dif íci l per a moltes per-

sones del nostre municipi. 

És per a ixò que el nostre 

Grup Municipa l, sensibi l it-

zat amb el tema, ha sol·l icitat  

la “congelació” d’impostos i 

la d isminució de la despe-

sa municipa l,  ha proposat 

assol ir en el proper any un 

pressupost auster  i fer que 

no se’n ressenti més la but-

xaca dels ciutadans del nos-

tre municipi.

L ’equ ip de gover n (CiU-

ERC) no ha es tat a l’a ltu-

ra de les c i rcumstàncies i, 

una vegada més, ha pre-

fer i t  -de nou- apuja r el s 

impostos.

Aquest 3 de desembre, el 

nostre Grup Municipa l ha 

tingut coneixement que, des 

del Govern Central a Madrid 

-dirigit per José Luis Rodrí-

guez Zapatero-, es durà a 

terme una injecció econò-

mica de 896.000 € al nostre 

municipi per a obres en pro-

jectes de nova creació, que 

difícilment es durien a terme 

per manca de diners.

A  l’Arboç, els socia l istes 

ens alegrem molt que el go-

vern PSOE hagi pres aques-

ta iniciativa  per  fomentar 

l’ocupació i la react ivació 

de l’economia arreu de tot 

el nos t re pa ís. Esperem, 

doncs, que els governats del 

nostre municipi prenguin les 

mesures oportunes, ens fa-

cin partícips dels projectes 

a desenvolupar i aprof it in 

aquest regal de Nadal pro-

posat pel nostre president 

del Govern. 

Rebeu una cord ia l sa luta-

ció.

EL GRUP MUNICIPAL PSC 

DE L’ARBOÇ US DESITJA:

BON NADAL i BONES 

FESTES! 

les quals ja s’ha invertit molt 

de temps i molts diners. I si 

hi ha un col·lectiu que neces-

sita sobretot que hi dediquem 

els màxims esforços és el dels 

més petits, que són el futur de 

l’Arboç. L’Escola Bressol, per 

primer cop, s’ha trobat aquest 

any amb el fet que ha estat 

impossible encabir-hi tots els 

nens i nenes que havien sol-

licitat entrar-hi. Des de fa tres 

anys, a més, un dels grups de 

petits ocupa un barracó en 

un dels patis. Creiem, doncs, 

que l’educació dels infants 

és un tema prioritari i que 

és urgent solucionar aquest 

problema, i és per això que 

aquest mes de desembre co-

mençarà l’enderrocament de 

les escoles vel les per cons-

truir-hi l’ampliació de l’escola 

bressol “Els minyons”. Hem 

considerat ind ispensable, 

doncs, trobar el finançament 

necessari per poder acabar 

les obres començades i per 

poder ampliar l’Escola Bres-

sol. I, pel que fa als impostos, 

que són imprescindibles per 

poder continuar donant ser-

veis de qualitat als vilatans, 

n’hem contingut l’augment de 

la majoria per sota de l’IPC.

Aquest mes de gener, a més, 

començarem la campanya 

informativa sobre la recol l i-

da selectiva de residus. Ac-

tualment ja és obligatòria la 

recol l ida de les deixal les or-

gàniques de manera separa-

da del material de rebuig. Per 

aquesta raó, hem considerat 

oportú començar un procés 

de recollida porta a porta que, 

tot i que demanarà un petit 

esforç addicional, comportarà, 

a la l larga, un augment de la 

qualitat de vida i una dismi-

nució dels diners que l’Ajun-

tament ha de pagar per fer 

servir els abocadors.

Esperem que aquesta època 

dura per a tothom passi ben 

aviat. Mentrestant, us volem 

desitjar la capacitat de saber 

superar aquests mals mo-

ments, una salut ben forta i 

tota la fel icitat del món.

MOLT BONES FESTES, i que 

el 2009 ens por t i totes les 

coses bones que esperem.
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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�
977 670 621

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
977 670 365

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 (Electra l’Arboç):�

En horari d’oficina: �
977 16 74 59
Urgències: �
659 96 27 79

Servei d’Ocupació Municipal (SOM):�
977 167 179

Policia Local�
900 666 222

Tramitació DNI �
977 16 77 07 

Mossos d’Esquadra�
112

recol l ida d’andròmines
Els primers i tercers dijous de cada mes.

Cal avisar a l’Ajuntament amb anterioritat

i deixar-les al carrer la mateixa nit de la recollida.

L’AJUNTAMENT

DE L’ARBOÇ

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
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.


