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➜➜ Acabades

les obres de

Can 
Freixes

J
a s’han donat per enlles-

tides les obres de rehabi-

litació de Can Freixes. Per 

això, fa uns dies l’alcalde 

de l’Arboç, Carles Ribé va reunir 

a les 28 entitats locals i els va 

explicar com ha quedat l’equipa-

ment, l’ús que si li donarà, així 

com de quina manera s’anirà 

omplint de serveis. 

De moment, segons ha explicat 

l’alcalde, “durant el mes de març 

els jubilats estrenaran llar de ju-

bilats i els Minyons de l’Arboç ja 

podran anar a fer els seus assa-

jos. A partir d’aquí, paulatina-

ment s’aniran adequant la resta 

d’espais, fins donar cabuda a la 

resta d’entitats de la vila en el 

que serà l’hotel d’entitats, així 

com l’espai jove”.

La remodelació de Can Freixes 

s’ha portat a terme salvaguardant 

els aspectes tipològics rellevants 

d’acord amb la catalogació d’edi-

fici històric. L’edifici reformat té 

una superfície construïda total de 

1.232,80 m2, consta de 4 plantes,  i 

la directriu del projecte ha estat la 

salvaguarda dels valors culturals i 

patrimonials de l’edifici una vegada 

identificats els valors arquitectònics 

d’acord amb  l’Estudi Tipològic. 

L’equip de govern es mostra satisfet 

perquè aquest espai social i cultu-

ral per a totes les edats ja és una 

realitat en breu. L’alcalde, Carles 

Ribé, ha explicat que “malgrat la 

greu situació econòmica que estem 

vivint, l’Arboç és viu i es continu-

en tirant projectes endavant, com 

aquest”. 
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G
ràcies a una 

subvenc ió de 

200.000€ provi-

nent del Minis-

teri de Cultura del govern 

espanyol, l’ajuntament de 

l’Arboç podrà tirar endavant 

una nova fase del centre 

pol ivalent. Concretament, 

es faran els tancaments ex-

teriors i s’habilitaran quatre 

aules de l’Escola de Música 

Tradicional del Penedès.

Aquestes obres podrien 

estar acabades per finals 

d’any i suposa un pas en-

davant en el desenvolupa-

ment d’aquest important 

equ ipament que l’equ ip 

de govern està construint 

per fases. Actualment la 

planta semisoterrani està 

plenament operativa com 

a magatzem de la brigada 

municipal i de les entitats 

de la vila. També està aca-

➜➜ L’ajuntament tirarà endavant

una nova fase
del renovació de l’entorn 

del Centre Polivalent

bada la pista multifuncional 

exterior.

L’alcalde, Carles Ribé, ha 

destacat la importància de 

poder tirar endavant aquest 

equipament en època de 

crisi i ha recordat que, un 

cop acabat “serà el centre 

cultural i social de l’Arboç, 

ja que a més del magatzem 

municipal i l’Escola de Mú-

sica, “acol l irà un auditori 

per a 350 espectadors, tea-

tre i sala de ball, una sala 

polivalent per a activitats 

lúdiques i culturals amb 

capacitat per a 1.000 per-

sones”.

El Centre polivalent de l’Ar-

boç té un total de 3.500m2 

i es troba situat a la cruïl la 

dels carrers de la Boleda i 

Nord.
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➜➜ Es comencen a planificar les  
actuacions de la remodelació

del nucli de l’Arboç, inclosa en la  

Llei de Barris

U
n cop acabades 

les obres de pa-

vimentació dels 

carrers Sant Ju-

l ià, Rafel de Casanoves i 

Nord, que formaven part 

del projecte de renovació 

de l’entorn de l’església, 

ja s’estan començant a 

planif icar les actuacions 

que s’han de portar a ter-

me per mil lorar i remo-

delar una part del nucl i 

de l’Arboç. Fa uns dies, 

Rosa M. Parril la, Tècnica 

de Gestió del Programa de 

Barris, i Ramon Botey, cap 

de l’Oficina de Gestió del 

Programa de Barris de la 

Generalitat, van visitar la 

zona on es tirarà endavant 

aquest projecte que, con-

servant i rehabil itant els 

elements amb valor histò-

ric i arquitectònic,  per-

metrà recuperar i potenciar 

el conjunt urbà de l’Arboç 

com un àmbit patrimonial 

de característiques úniques 

a Catalunya.

Els responsables de la 

General itat, acompanyats 

per l’a lca lde de l’Arboç, 

Carles Ribé, van visitar, 

entre d’altres, el conjunt 

arquitectònic de l’Església 

de Sant Julià, Cal Freixes i 

la Rambla dels Bastoners.

Recordem que les obres de 

remodelació del nucl i de 

l’Arboç han estat incloses 

en la setena convocatòria 

de la Llei de Barris que 

atorga el Departament de 

Política Territorial i Obres 

Públiques de la Generalitat 

de Catalunya. Per això, es 

rebran 4,9 milions d’euros 

de l’administració que, su-

mat al que posarà l’Ajun-

tament, seran un total de 

prop de 10 milions d’euros 

que serviran per poder ti-

rar endavant les obres de 

reforma urban íst ica in-

tegral que es portaran a 

terme en els pròxims tres 

anys.
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➜➜ Es comencen a planificar les  
actuacions de la remodelació

del nucli de l’Arboç, inclosa en la  

Llei de Barris

L’
Ajuntament 

de l’Arboç ha 

recuperat tres 

fonts històri-

ques del municipi, que com 

a conseqüència del pas dels 

anys i l’abandonament, ha-

vien quedat sepultades en 

mig dels camps i la mun-

tanya. Aquestes són la 

Font de Beu i tapa, la Font 

Sana i la Font del Marquès. 

Aquesta última encara té 

aigua i l’equip de govern 

ha decidit recuperar-la. A 

més, s’ha loca l itzat una 

quarta font, la del Pont de 

Ferro.

Gràcies a un Pla d’Ocupació 

de la Diputació i la Caixa, 

el Vental l ha fet una im-

➜➜ Recuperades
tres fonts 

històriques 
de l’Arboç

portant tasca. La primera 

i imprescindible actuació 

va ser l’arranjament dels 

diferents camins d’accés 

que s’havien malmès, o 

fins i tot havien desapare-

gut amb el pas dels anys. 

Un cop arranjat el camí, es 

van iniciar les tasques de 

descoberta de cadascuna 

de les fonts, desbrossant i 

netejant els voltants.

D’aquesta manera, l’equip 

de govern ha fet possible la 

recuperació d’una part del 

patrimoni històric de l’Ar-

boç i ja ha anunciat que té 

la intenció de fer visitables 

aquestes fonts, creant unes 

rutes  per poder donar-les 

a conèixer.
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➜➜ Els projectes
més importants

d’aquesta legislatura

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA

EL NOU CAMP DE FUTBOL AMB GESPA ARTIFICIAL 

LA RECOLLIDA DELS RESIDUS PORTA A PORTA

Des de l’abril del 2008 els 

arbocencs disposen de la 

biblioteca municipal, ubi-

cada a l’antic escorxador. 

Amb 1.000 m2 repartits 

en dues plantes, disposa 

de més de 8.000 l ibres, 

més d’un miler de CDs i 

DVDs, i més d’un cente-

nar de títols de diaris i 

revistes.

A més, la biblioteca orga-

nitza altres activitats com 

exposicions, conta contes 

o sessions de lectura, en-

tre d’altres.

El passat curs es va in-

augurar la nova llar d’in-

fants municipal Minyons. 

Es tracta d’un edifici de 

prop de 500 m2 de super-

fície construïda, que mul-

tiplica per dos la prestació 

inicial, arribant fins a les 

122 places.

Amb aquesta ampliació, 

que ha tingut un cost de 

650.000 euros, l’equip de 

govern s’ha avançat  a 

la demanda del servei al 

municipi i ha aconseguit 

que cap infant de l’Arboç 

es quedi sense plaça.

El nou curs escolar va 

començar amb 104 nens 

i nenes de 4 mesos a dos 

anys i des del gener s’ha 

obert una nova aula de 

nadons, arribant a les 111 

places ocupades.

LA NOVA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL MINYONS 
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➜➜ Els projectes
més importants

d’aquesta legislatura

L’Arboç ha estat el primer 

municipi de la comarca que 

ha implantat el sistema de 

recollida porta a porta dels 

residus sòlids urbans. Però, a 

més de ser pioner en aquest 

sentit i convertir-se en re-

ferent a seguir per d’altres 

poblacions, continua mante-

nint un preu de la recollida 

molt per sota de la resta de 

dimensions similars.

Hem passat d’un percen-

L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA

EL NOU CAMP DE FUTBOL AMB GESPA ARTIFICIAL 

LA RECOLLIDA DELS RESIDUS PORTA A PORTA

La nova zona esportiva té 

des d’aquesta temporada el 

nou camp de futbol de ges-

pa artificial, nous vestidors, 

un bar i un magatzem. 

El camp és una part del 

complex esportiu ubicat en 

la zona on ja hi ha la piscina 

Execució de la primera fase 

del projecte de renovació 

de l’entorn de l’església 

de Sant Julià de l’Arboç. 

Les obres han consistit 

en  l’enderroc del restau-

rant Don Pelayo i el Pou 

de Glaç, la pavimentació 

de la plaça de la Badalo-

ta i els carrers Sant Julià, 

Rafel de Casanoves, Nord 

i Jacint Verdaguer, la reno-

vació de la xarxa d’aigua, 

clavegueram i aigües plu-

vials i el soterrament dels 

encreuaments del cablejat 

tatge de reciclatge del 19,1 

% a prop del 70%, molt per 

sobre de la mitjana catala-

na. A més, la puresa de la 

recollida de restes de menjar 

és del 99% i això permet 

obtenir un adob orgànic de 

gran qualitat. També hem 

quintuplicat els quilos d’en-

vasos recollits, hem duplicat 

els quilos de paper i cartró i 

la recollida de vidre ha aug-

mentat en prop d’un 70%

de telefonia i enl lumenat 

públic.

A més, les obres han per-

mès descobrir importants 

restes arqueològiques a l 

centre de la vila.

El cost total del projecte 

ha estat de més de 2 mi-

l ions d’euros, dels quals 

l’Ajuntament aporta apro-

ximadament la meitat, ja 

que l’equip de govern ha 

aconseguit la resta amb 

subvencions.

i una pista poliesportiva. 

El regidor d’Esports, Joan 

Plana, recorda que aquests 

terrenys són de propie-

tat municipal després que 

l’equip de govern aconsegu-

ís la cessió gratuïta per part 

de l’empresa Saint-Gobain.
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➜➜ Es recapten 600€ 
per a Càrites Parroquial 
de l’Arboç amb la venda de  

coques de Sant Antoni

L’
Esbart Sant 

Julià de l’Ar-

boç va obrir 

el seu an i-

versari amb la ja tradici-

onal actuació de la Festa 

Patronal. El teatre El Cen-

tre es va omplir per veu-

re el repertori de danses 

que les seccions infantil, 

juvenil i cos de dansa ha-

vien preparat per aquesta 

ocasió. L’acompanyament 

musical va anar a càrrec 

de La Cobla la Principal 

del Llobregat, dirigida per 

Jordi Núñez (que fa més 

de 30 anys que dirigeix 

mus ica lment l ’esba r t . )  

Enguany la pregonera va 

ser Rosa Maimó i Grau. 

L’Esbart va oferir les úl-

times novetats del cos de 

dansa, amb l’estrena del 

bal l “Petjades”, coreogra-

fia de l’actual director del 

grup, Jordi Rovira. 

Du rant l ’any, l ’Esba r t 

prepararà diferents actes 

commemoratius de l’ani-

versari, com una actua-

ció dels exdansaires, un 

espectacle del cos infantil 

i juvenil, o l’estrena d’un 

nou espectacle per part del 

cos de dansa i exposicions, 

entre d’altres.

➜➜ L’Esbart Sant Jul ià de l’Arboç
inicia els actes del  
50è aniversari

L’
Arboç va celebrar 

la diada de Sant 

Antoni amb la ja 

tradicional venda 

de coques beneïdes, organitza-

da pel Seguici i l’Associació de 

Dones Arbocenques. A les 9 del 

matí es va celebrar la missa a 

l’Hospital i es van beneir les 

coques. La venda va començar 

a les 11 del matí, pels carrers de 

la vila, amb l’acompanyament 

musical de l’Escola Municipal 

de Música Tradicional del Pe-

nedès de l’Arboç. 

A la 1 del migdia es va fer una 

subhasta de les coques i les 

mones beneïdes, al sagrat de 

l’església Sant Julià, i a les 2 un 

dinar popular. En total es van 

recaptar 600 euros, que aniran 

destinats a Càrites Parroquial 

de l’Arboç.
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D
es del passat dia 

7 de febrer ja es 

pot accedir a l’ús 

d’un receptor de 

ràdio físicament instal•lat 

a l’Arboç i compartit a tra-

vés del portal d’internet de 

receptors remots més im-

portant del món, www.glo-

baltuners.com, que comp-

ta diàriament amb milers 

d’usuaris. A part de l’Ar-

boç, a globaltuners trobareu 

més de 50 receptors situats 

a diversos països del món 

i amb la capacitat de rebre 

moltes altres freqüències. 

L’objectiu principal d’aques-

ta instal•lació segons els 

➜➜ 12è Sopar 

dels barbuts D
ivuit ba rbut s 

van participar el 

passat dissabte 

29 de gener en 

la dotzena edició del ja tra-

➜➜ Ràdio l’Arboç
situa al Penedès 

dins del

panorama 
mundial

 dels radioescoltes 

i diexistes www.globaltuners.com

seus creadors EA3HCE “Xa-

vier Llaó” director de Ràdio 

l’Arboç i EA3HCY “Josep 

Montserrat” productor, “és 

la de promoure i facil itar 

l’accés dels joves al món de 

la ràdio escolta i radioafició 

a través d’ internet i util it-

zant aquest equip com si ho 

tinguessin a casa seva”. 

Per accedir a l’ús dels re-

ceptors només és neces-

sari registrar-se a la pà-

gina web de globaltuners 

“http://www.globaltuners.

com”, i donar d’alta el nos-

tre usuari amb totes les da-

des requerides pel formulari 

d’inscripció. 

dicional Sopar dels Barbuts 

organitzat per la FABA (Fe-

deració Arbocenca de Bar-

buts Anònims). Com cada 

any es van trobar a la plaça 

de la Vila, on es va fer la tí-

pica foto de grup, i desprès 

van anar a sopar a un co-

negut restaurant arbocenc, 

on desprès d’un bon àpat 

cada barbut va rebre, com 

a obsequi commemoratiu, 

un ampolla de cava i una 

de conyac. També es van 

sortejar entre els assis-

tents dos pernils ibèrics 

“pota negre”. Per acabar la 

festa tota la colla va anar 

a un conegut bar musical 

arbocenc.
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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,

Hem iniciat un nou any, 

l’any 2011, on properament 

tindrem  unes  eleccions 

municipals.

Aquestes eleccions, que 

seran el  dia 22 de maig, 

escolliran el nou consisto-

ri, que augmentarà en dos 

regidors més.

Ara es hora de fer balanç 

sobre com han anat aquests 

darrers quatre anys i, fins i 

tot, els vuit últims, també 

anys de govern del pacte 

municipal CiU-ERC.  

Caldrà esbrinar i analitzar 

la situació econòmica de 

l’Ajuntament ja que f ins 

l’any 2035 tenim les amor-

t itzacions compromeses 

dels nostres ingressos amb 

crèdits, amb un endeuta-

ment total de 7.835.000 € 

a data de 31 de desembre 

de 2010.

Aquesta situació ha obligat 

a l’equip de Govern Local  

CiU-ERC a rea l itzar un 

Pla de Sanejament fins el 

2015 on el criteri polític de 

B
envolguts con-
vilatans:

Ben av iat aca-

bem un cicle, i aquest és 

l’últim butl letí abans de 

les eleccions municipals. 

Volem fer, doncs, una mica 

de balanç de la feina feta 

fins ara des que ERC és al 

govern municipal perquè, 

tot i les adversitats del mo-

ment actual, volem deixar 

constància que aquests 

últims anys hem avançat 

molt i que hem deixat una 

molt bona base perquè qui 

agafi el relleu pugui conti-

nuar la tasca començada. 

Segur que sou conscients 

del trajecte recorregut du-

rant aquests últims 8 anys 

en què ERC hem estat al 

govern, dels projectes que 

hem portat a terme i que 

us hem anat recordant en 

aquests butlletins. Semblen 

l lunyans aquel ls dies en 

què a l´Arboç no hi havia 

piscina coberta, ni bibliote-

ca; quan si hi havia algun 

problema de convivència 

o seguretat ciutadana no 

teníem una policia pròxi-

ma que ens pogués assis-

tir i havíem de trucar a la 

Guardia Civil o als Mossos 

i esperar, o fins i tot despla-

çar-nos a una altra població 

per fer una denúncia; quan 

el centre històric encara no 

era zona peatonal, un centre 

en el qual continuem treba-

llant per fer-lo més agrada-

ble per als vilatans i més 

atractiu per poder promoci-

onar l´Arboç en tots sentits; 

quan els nostres fil ls enca-

ra no podien gaudir d´una 

escola bressol de qualitat i 

econòmica (de les més ba-

rates de la comarca), que 

s’ha ampliat fa poc. Ara ens 

costaria imaginar-nos sense 

tots aquests serveis, perquè 

ens els hem fet nostres amb 

tota naturalitat, gràcies a 

l´esforç de tots plegats. 

També podem dir que som 

pioners i capdavanters a la 

comarca en el tema dels 

residus urbans i que anem 

ben encaminats cap a l 

“residu zero”, i d’aquesta 

manera aportem el nostre 

gra de sorra al medi am-

bient. Per tot això no ens 

cansarem de donar-vos les 

gràcies a tots, com hem 

fet en repetides ocasions, 

perquè aquests projectes no 

arribarien mai a terme sen-

se el suport del poble, i en 

som ben conscients. Estem 

orgullosos d’haver estat al 

capdavant de l’Ajuntament 

per poder treba l la r per 

l´Arboç que volem pel pre-

sent i pel futur, i per això 

continuarem treballant-hi, 

no en dubteu, perquè la fei-

na encara no està acabada 

i encara hi ha projectes en 

marxa, tant a curt termini 

(Cal Freixes, camp de fut-

bol nou, centre polivalent) 

com a l larg termini amb 

el desenvolupament de la 

l lei de barris atorgada re-

centment, i amb projectes 

d’estalvi energetic i medi 

ambient, etc.

Malgrat les adversitats i 

malgrat aquel ls que no 

creuen en el model de po-

ble que defensem, nosal-

tres continuarem fent-ho 

com fins ara, si vosaltres 

voleu, perquè és així com 

l’entenem, i perquè consi-

derem que el primer de tot 

és l’Arboç. 
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E
stem pràcticament 

al final d’aquesta 

legislatura. Ja han 

passat 4 anys. La 

cr isi econòmica ens ha 

afectat a tots, a les admi-

nistracions també. Tot i 

això, i gràcies a les sub-

vencions que hem rebut de 

totes les administracions, 

s’han pogut tirar endavant   

la majoria de projectes que 

teníem planificats. El camp 

de futbol amb gespa arti-

ficial, l’auditori i la sala de 

festes, amb l’espai especial 

per a l’escola de música que 

està molt avançat.

També hem de recordar que 

som pioners al disposar de 

internet wi-fi a tot el muni-

cipi gràcies a la tecnologia 

Wimax. i moltes accions 

més que no les veu tothom, 

com ara l’augment dels 

serveis socials, continuar 

subvencionant els l l ibres 

escolars i havent donat a 

la Generalitat terrenys per 

construir una nova escola 

de primària al costat de 

l’Institut i uns altres per 

ampliar el CAP i mil lorar 

el serveis a la salut.

Per últim destacar unes 

obres que varen començar 

fa 3 anys, l’edifici de “cal 

Freixes”. Molt aviat ja es 

podrà util itzar com a l lar 

de jubilats, hotel d’entitats, 

punt de trobada pels joves i 

també un espai per assajar 

els castel ls dels Minyons 

de l’Arboç.

Podria anomenar moltes 

coses més que s’han fet, 

però crec que ara el més 

important és parlar-vos del 

futur.

Volia fer-vos saber que em 

presentaré a les properes 

eleccions com a cap de llis-

ta de CIU per ser el vostre 

alcalde.

Ara venen temps compli-

cats, de poques inversions 

i d’austeritat.  Un futur que 

passa per l’esforç de tots, 

amb confiança en les nos-

tres conviccions i capacitat 

de treball. Això és el que 

us puc oferir, la meva ex-

periència, el meu esforç, el 

meu treball, amb proximi-

tat, comprensió i diàleg.

Tothom sap que el princi-

pal problema que tenim és 

l’atur, i no és el moment de 

fer promeses fàcils ni en-

lluernadores per fer content 

a tothom. L’Ajuntament no 

té tots els instruments per 

resoldre aquest problema, 

però els que estiguin al 

meu abast els faré servir 

amb fermesa i amb decisió 

per tal de que a l’Arboç hi 

hagi més feina, oferint les 

opcions de treball que tin-

guem a la gent que viu a 

l’Arboç i amb igualtat de 

condicions.

L’Arboç té prou potencial 

econòmic, industria l, tu-

rístic i de serveis, com per 

encarar un futur optimista. 

Hem de pensar en positiu. 

Per tot això necessitem que 

CIU sigui fort a l’ajunta-

ment. 

Grup Municipal  de CiUJoan 
Plana 
i Pons

CiU-ERC per al futur es el 

compromís de pujar l’ IBI 

als nostres vilatans, amb 

increments del 20% (per 

l’any 2012), d’un altre 20% 

(per l’any 2013), del  5% (per 

l’any 2014) i del  5% (per 

l’any 2015). Cal doncs, una 

profunda ref lexió.

Crec que aquest serà l’últim 

butlletí municipal d’aquesta 

legislatura i, per tant, em 

veig en la necessitat d’apro-

fitar l’avinentesa per enco-

ratjar-vos a participar en 

les properes eleccions mu-

nicipals, unes eleccions molt 

importants, ja que sortirà el 

nou equip de govern que ha 

de dirigir l’Ajuntament de 

L’Arboç els propers 4 anys. 

Uns anys potser prou compli-

cats, però que requereixen un 

govern sòlid i fort. Per això 

us demano la vostra partici-

pació i  el vostre suport en 

aquest nou projecte.

Cal tenir cura, ara més que 

mai, de la nostra gent que 

passa per moments molts 

dif íci ls com les persones 

en situació de risc d’exclu-

sió social i  les persones 

en situació d’atur de llarga 

durada i amb desavantat-

ge laboral. S’han de donar 

oportun itats de feina a 

tots d’una manera ordena-

da, transparent  i cícl ica, 

perquè tothom pot tenir ne-

cessitats. El fet de ser d’un 

color polític no et pot supo-

sar tenir mes possibilitats 

de feina que un altre en el 

sector públic.

Si és que ha passat. Crec 

sincerament que no s’ha 

actuat amb prou  ètica.

El mes  important avui es la 

recuperació de llocs de tre-

ball per als nostres aturats, 

ja que d’una manera o altre, 

el  nostre poble també es 

veu malmès socialment.  Si 

els nostres vilatans patei-

xen, tots patim.

Ànims!!

Rebeu una cordial saluta-

ció.
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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.
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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.


