
 Creació d’una partida d’emergència 
social i una altra de promoció econò-
mica, de 10.000 euros i 6.000 euros 
respectivament

Per ajudar a pal·liar els efectes produïts 
en l’economia familiar i productiva com a 
conseqüència de l’emergència sanitària 
desencadenada per la pandèmia del co-
ronavirus.  

 Suspensió dels rebuts de la llar d’infants, 
la suspensió de les taxes d’ocupació de la 
via pública per a terrasses d’establiments 
de restauració i mercadet i l’ajornament 
de la recaptació d’impostos directes com 
l’IBI.

 Bonificació del 100% en la taxa d’ocu-
pació de via publica destinada a les ter-
rasses d’aquests negocis.

 Amb l’objectiu de lluitar contra la bret-
xa digital de l’alumnat, l’Ajuntament va fer 
arribar durant l’estat d’alarma la connexió 
a internet als estudiants que ho neces-
sitaven, d’acord amb l’estudi dels casos 
que va realitzar serveis socials i els centres 
educatius.

 Gestió de les targetes moneder a les 
famílies dels alumnes amb beques men-
jador.

 El servei de voluntaris que ha coordi-
nat l’Ajuntament de la Pobla de Montornès 
ha estat actiu durant el confinament a cau-
sa de la Covid-19.

 L’Ajuntament de la Pobla de Montornès, 
gràcies a la participació d’un grup de cosi-
dores voluntàries, va distribuir mascare-
tes entre els veïns i veïnes del municipi a 
través de diversos comerços locals.

 La Brigada Municipal ha realitzat tas-
ques de desinfecció d’espais del nostre 

municipi més concorreguts en els dies de 
confinament de la població per la pandè-
mia de la Covid-19.

 Amb el lema “Sant Jordi confinat, bal-
có ben decorat”, l’Ajuntament va convi-
dar a decorar els balcons del municipi amb 
roses de tots tipus.

 Organització cada mes d’un sorteig 
entre els usuaris del servei de recollida 
d’andròmines i voluminosos amb l’ob-
jectiu de promocionar els comerços locals 
i de fomentar la utilització de la deixalleria 
mòbil municipal.

 L’Ajuntament de la Pobla, a través dels 
vigilants municipals, ha felicitat diversos 
infants que durant les primeres fases del 
confinament complien anys.

 S’ha modificat el Calendari fiscal de la 
Pobla de Montornès 2020 a causa de la 
pandèmia de la Covid-19.

-Posada en marxa d’una 
nova web municipal (www.
lapoblademontornes.cat), 
amb més contingut i una 
millor usabilitat amb l’ob-
jectiu que tant els veïns i 
veïnes de la Pobla com els 
visitants puguin trobar fà-
cilment la informació que 
cerquen. A més, disposa de 
notícies actualitzades i ofe-
reix la possibilitat de comu-
nicar incidències. 

-Creació d’un canal munici-
pal de Telegram i un comp-
te municipal d’Instagram.

-Nou disseny del butlletí 
municipal La Pigota.

-Instal·lació de cartelleres 
municipals.

 Incorporació de nous actes dins les 
festes del municipi

Com l’encesa de llums de Nadal, el Con-
cert de Nadal, el Parc de Nadal i el pregó 
de la Festa Major, implicant-hi el teixit as-
sociatiu del municipi.

 La Pobla de Montornès va organitzar 
el passat mes de novembre el seu primer 
Mercat Medieval Bruixes i Dracs. 

 Entrada en servei del nou Consultori 
Mèdic Local de la Pobla de Montornès. 
Situat al número 1 de l’avinguda Catalunya, 
i que substitueix les instal·lacions del carrer 
Sant Antoni, que havien quedat obsoletes. 
Ofereix els següents serveis: medicina de 
família, infermeria, tràmits de gestió i aten-
ció continuada al centre d’atenció primària 
(CAP) de Torredembarra. Les obres han tin-
gut un pressupost de gairebé 420.000 euros.

 Des del govern municipal es va aconse-
guir desbloquejar el problema amb les líni-
es telefòniques que hi havia entre la Xarxa 
Santa Tecla i Telefónica, que va endarre-
rir uns mesos la posada en servei del nou 
consultori.

 L’Ajuntament de la Pobla de Montornès i 
l’Obra Social “la Caixa” han signat un acord 
a través del qual La Caixa col·labora amb 
els programes socials del consistori, con-
cretament els que se centren a donar respos-
ta a les necessitats dels infants del municipi.

 Acord amb Criteria per realitzar onze 
cursos de formació a la Pobla. La pan-
dèmia de la Covid-19 n’ha endarrerit l’inici, 
però els primers seran aquest estiu: pri-
mers auxilis i ús de fitosanitaris.

 La bandera de l’arc de Sant Martí, en de-
fensa del col·lectiu LGTBI, ha onejat per 
primer cop al balcó de l’ajuntament de la 
Pobla de Montornès.

 L’Ajuntament de la Pobla de Montornès 
ha coorganitzat per primer any els actes 
de La Marató de TV3 amb el grup de veïns 
i veïnes del nostre poble. Ha fet una dona-
ció de 500 euros i ha finançat la pancarta 
de l’esdeveniment. 

 Incorporació de la Pobla de Montornès 
a la Primavera de Contes a les Bibliote-
ques del Tarragonès (no es va poder or-
ganitzar el contacontes previst per al 23 de 
maig a causa del coronavirus).

 S’instal·len els nous contenidors de re-
collida de la brossa a la Pobla

La mesura respon al canvi del sistema de 
recollida de la brossa en el marc del nou 
contracte impulsat pel Consell Comarcal 
del Tarragonès i adjudicat a FCC Medio 
Ambiente. El canvi més visible és el Model 
5 fraccions, que vol dir que en totes les illes 
de contenidors hi ha les cinc fraccions, el 
model més estès a Catalunya: el groc per 
als envasos lleugers, metàl·lics i brics; el 
verd per als envasos de vidre, el blau per al 
paper i cartró, el marró per a la fracció orgà-
nica i el gris per a la fracció resta. 

 S’eliminen dos punts del terme on s’em-
magatzemaven, sense cap límit ni con-
trol, els voluminosos i trastos vells que 
s’aboquen de forma il·legal: l’abocador de 
l’escorxador i l’abocador de Mas Soler.

 Treballs de neteja del Torrent en una ac-
tuació valorada en 37.866 euros i subven-
cionada al 100% per l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA). S’eliminen els obstacles na-
turals o la brutícia que dificulten la baixada 
d’aigua quan hi ha torrentades, que redu-
eix l’acumulació de cabal i minimitza el risc 
d’inundacions en períodes de pluja intensa, 
a part de millorar la higiene i la salubritat de 
la zona.

 La participació de les poblenques i els 
poblencs ha esdevingut quelcom habitual i 
quotidià en el nostre municipi, sobretot en 
la lluita contra l’incivisme. Precisament, la 
participació ciutadana comporta una relació 
de qualitat, de responsabilitat i compromís 
entre el consistori i la ciutadania.

Manteniment i neteja
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 Col·laboració entre la Universitat Ro-
vira i Virgili i l’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès

Són diverses les actuacions que mostren 
la bona relació entre la Universitat Rovira 
i Virgili i l’Ajuntament de la Pobla de Mon-
tornès. Un exemple és que l’Escola Tèc-
nica Superior d’Arquitectura - ETSA URV 
ha ofert una assignatura optativa inclosa 
dins del pla d’estudis anomenada Centres 
Històrics i Renovació Urbana amb l’objec-
tiu de realitzar propostes de millores de 
l’espai públic del municipi de la Pobla de 
Montornès.

 A través del Servei d’Assistència Muni-
cipal (SAM) de la Diputació de Tarragona 
s’ha portat a terme la sega de bona part 
dels camins municipals.

 L’alcalde de la Pobla de Montornès, 
Francesc Larios, ha accedit a la presidèn-
cia del Consorci Turístic del Baix Gaià, 
que agrupa 12 municipis per promoure la 
subcomarca del Baix Gaià com a àmbit 
territorial d’actuació turística diferenciat.

 Creació d’una comissió municipal de 
seguretat que inclou un representant 
de cada grup polític

 L’objectiu és definir quina és l’estruc-
tura de seguretat òptima i traçar una es-
tratègia conjunta a curt i mitjà termini per 
abordar els problemes de seguretat i inci-
visme. També s’aprofita aquesta comissió 
per informar a tots els grups polítics de 
les conclusions que aniran sortint de les 
diverses reunions amb el Departament 
d’Interior de la Generalitat i el cos policial 
dels Mossos d’Esquadra.

 Creació d’un grup de Protecció Civil 
de la Pobla de Montornès, amb volunta-
ris i voluntàries del municipi que ajudaran 
a prevenir, reduir o corregir els danys cau-
sats a persones i béns materials.

 Establiment de relacions estretes en-
tre l’Ajuntament i diferents cossos poli-
cials per fer front a les plantacions il·legals 
de cànnabis al nostre municipi.

Ja ha passat un any. Dotze mesos intensos 
i productius. Ara fa només quatre mesos, 
el món canviava, gairebé de la nit al dia, 
per una amenaça que no havíem pogut 
imaginar. En poques hores passàvem de 
la llibertat al confinament, de la seguretat a 
la preocupació. La Covid-19 ens va agafar 
treballant pel canvi i, tot i que la pandèmia 
va suspendre la majoria d’accions i pro-
jectes, com l’enllumenat que uneix el nucli 
urbà amb el Castell de Montornès o la re-
paració del sostre del poliesportiu, podem 
fer una valoració molt positiva d’aquest 
primer any.

I no només per les accions que s’han fet 
aquests mesos, que en són moltes, sinó 
pel canvi de mentalitat i de concepte de 
la gestió política de l’Ajuntament. Les regi-
dories s’han professionalitzat, i cada àrea 
controla els seus ingressos (subvencions 
i ajudes) i les seves despeses. Apostem 
per la comunicació i la transparència, amb 
nous canals a les xarxes socials i un nou 
web, àgil i senzill per a tots els usuaris. 
Oferim formacions adreçades als diversos 
sectors de la població —treballadors en 
actiu, autònoms, persones a l’atur— amb 
l’objectiu de millorar el desenvolupament 
professional i personal dels habitants i 
contribuir al progrés econòmic del nos-
tre municipi. Apostem per la cultura i les 
activitats culturals, que ja ocupen un lloc 
important en el nostre dia a dia, i ja tenim 
preparat el projecte i les subvencions de la 
nova biblioteca/centre cultural.

Aquest augment d’accions i canvis els 
podem fer, en part, gràcies al fet que hem 
ordenat les finances de l’Ajuntament, aug-
mentant els ingressos i reduint les des-
peses. Quan parlem d’augmentar els in-
gressos municipals, sempre es pensa que 
s’augmentaran els impostos. El problema 

 Posada en marxa d’un programa per 
gestionar i controlar les colònies de 
gats al carrer

Seguint el sistema de captura-esterilitza-
ció-retorn (CER), mitjançant la implicació 
i col·laboració de les persones voluntàries 
així com també de l’associació PoblaGat 
del municipi. L’abocador de l’escorxador 
s’ha netejat i s’hi ha fet un tancat, que 
serveix per poder resguardar els gats i 
gossos que trobem pel municipi fins que 
vinguin a recollir-los els seus propietaris.

 Inspeccions d’ofici per donar compli-
ment a l’obligació de manteniment dels 
solars nets, lliures de residus i en condi-
cions d’higiene, salubritat i seguretat.

 Elaboració del Pla d’Acció per l’Ener-
gia Sostenible i el Clima (PAESC), que 
inclou 23 accions diferents.

 Elaboració d’un Pla de seguretat en 
relació amb els arbres de diversos punts 
del municipi.

 Motorització de la porta d’accés prin-
cipal del cementiri municipal amb un 
sistema d’obertura i tancament automà-
tic.

 Canvi de la porta del pavelló polies-
portiu, amb un motor més silenciós i au-
tobloqueig antirobatori.

 Condicionament d’espais municipals 
per a entitats del municipi.  L’antic con-
sultori acull ara la Bèstia i l’Associació del 
Pessebre Vivent, i l’Associació de Pobla-
mar disposa d’un local al Complex Espor-
tiu de Poblamar. Aquest procés seguirà 
durant el mandat.

El govern municipal de la Pobla de Mon-
tornès mostra la seva satisfacció per ha-
ver pogut acomplir o, si menys no, posar 
en marxa un nombre elevat dels projectes 
proposats per al primer any de mandat, i 
ho ha fet amb la voluntat i alhora la neces-
sitat de buscar permanentment el màxim 
consens amb la resta de forces polítiques 
del consistori per tirar endavant els temes 
més rellevants de la gestió municipal. 

No obstant, la situació d’excepcionalitat 
per la pandèmia de la Covid-19 ha endar-
rerit diversos projectes que ja estaven a 
punt per dur-se a terme durant els darrers 
mesos, d’entre els quals destaquen:

 L’enllumenat del carril bici que uneix el 
nucli urbà amb la urbanització Castell de 
Montornès.

 El canvi del sostre del poliesportiu mu-
nicipal, així com també l’arranjament de la 
llum del mateix.

 La reparació i adequació d’acord amb 
la normativa vigent del bar municipal de la 
plaça de la Bassa.

 La construcció del bar de la piscina mu-
nicipal d’acord amb les necessitats arqui-
tectòniques de tot el complex municipal 
format pel poliesportiu, piscina i centre 
cultural.

 La construcció de l’skatepark.

 Organització i gestió del projecte ‘Bon 
dia’ per donar resposta a la necessitat so-
cial de la gent gran del nostre municipi. 

Territori Seguretat

Via pública i 
      equipaments municipals

Any de canvi Economia i Hisenda

 Canvi de política financera i d’inver-
sions

Hem fet un canvi de 180° en aquest sen-
tit. Hem passat de no fer inversions per 
augmentar tresoreria (el 2016 es van in-
vertir 0 € al municipi) a reduir despesa 
corrent i a augmentar els ingressos per 
potenciar les inversions. 

Hem liquidat tots els crèdits estalvi-

ant-nos les despeses bancàries i deixant 
el deute a zero. Hem donat de baixa tots 
els serveis innecessaris i totes aquelles 
facturacions que les empreses no podi-
en justificar, i alhora hem augmentat els 
ingressos a base de subvencions i ajudes 
supramunicipals.

Aquestes accions, com mostra la gràfica, 
ens permetran fer les inversions necessà-
ries els propers anys.

  Exemples de reducció de despesa  • La previsió d’inversions al 2021 gairebé 
triplica les previstes al 2019.

• A principis del 2020 s’ha liquidat el deu-
te de 253.967,98 € a un 0% d’interès de 
cancel·lació.

• S’aprova el pressupost del 2020 
(2.345.098.47 €), amb un augment d’in-
versions d’un 62,2% respecte al 2019, 
sense cap vot en contra.

C/ Sant Antoni, 5
43761 La Pobla de Montornès

Tel. 977 64 80 12
www.lapoblademontornes.cat

dels impostos és que el que utilitzen o 
gasten els governs ho deixen de gastar els 
ciutadans o les empreses. Així doncs, com 
hem augmentat els ingressos sense tocar 
els impostos? Doncs aconseguint subven-
cions i ajudes que ofereixen ens supramu-
nicipals i que, per a municipis com el nos-
tre, són cabdals. Aquí és on els regidors i 
regidores, conjuntament amb el personal 
de l’Ajuntament, estan donant el millor de 
si mateixos.

Per altra banda tenim les despeses del 
pressupost, que massa sovint atenen a tot 
un seguit de privilegis que són difícils de 
tocar. O dit en paraules més mediàtiques 
i amb una connotació aparentment més 
negativa: els drets són difícils de tallar. Per 
tant, per tenir la “casa de la vila ordenada”, 
hem mirat no només els ingressos sinó 
també les despeses, procurant un cert 
equilibri i sostenibilitat a llarg termini. Quan 
es parla de dèficit o bé de superàvit públic, 
hem de mirar les dues partides.

Aquest canvi de mentalitat i de tendència 
en la quantitat i qualitat de les accions, la 
professionalització de cada regidoria, l’eli-
minació dels mals hàbits, analitzar cada 
despesa per saber si ens aporta res o no, 
han marcat aquest primer any. Així doncs, 
seguirem treballant per modernitzar l’Ajun-
tament, per fer-lo més eficient i poder fer 
front a totes les carències i necessitats de 
la Pobla.

Francesc Larios i Mercadé
Alcalde de la Pobla de Montornès



 Col·laboració entre la Universitat Ro-
vira i Virgili i l’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès

Són diverses les actuacions que mostren 
la bona relació entre la Universitat Rovira 
i Virgili i l’Ajuntament de la Pobla de Mon-
tornès. Un exemple és que l’Escola Tèc-
nica Superior d’Arquitectura - ETSA URV 
ha ofert una assignatura optativa inclosa 
dins del pla d’estudis anomenada Centres 
Històrics i Renovació Urbana amb l’objec-
tiu de realitzar propostes de millores de 
l’espai públic del municipi de la Pobla de 
Montornès.

 A través del Servei d’Assistència Muni-
cipal (SAM) de la Diputació de Tarragona 
s’ha portat a terme la sega de bona part 
dels camins municipals.

 L’alcalde de la Pobla de Montornès, 
Francesc Larios, ha accedit a la presidèn-
cia del Consorci Turístic del Baix Gaià, 
que agrupa 12 municipis per promoure la 
subcomarca del Baix Gaià com a àmbit 
territorial d’actuació turística diferenciat.

 Creació d’una comissió municipal de 
seguretat que inclou un representant 
de cada grup polític

 L’objectiu és definir quina és l’estruc-
tura de seguretat òptima i traçar una es-
tratègia conjunta a curt i mitjà termini per 
abordar els problemes de seguretat i inci-
visme. També s’aprofita aquesta comissió 
per informar a tots els grups polítics de 
les conclusions que aniran sortint de les 
diverses reunions amb el Departament 
d’Interior de la Generalitat i el cos policial 
dels Mossos d’Esquadra.

 Creació d’un grup de Protecció Civil 
de la Pobla de Montornès, amb volunta-
ris i voluntàries del municipi que ajudaran 
a prevenir, reduir o corregir els danys cau-
sats a persones i béns materials.

 Establiment de relacions estretes en-
tre l’Ajuntament i diferents cossos poli-
cials per fer front a les plantacions il·legals 
de cànnabis al nostre municipi.

Ja ha passat un any. Dotze mesos intensos 
i productius. Ara fa només quatre mesos, 
el món canviava, gairebé de la nit al dia, 
per una amenaça que no havíem pogut 
imaginar. En poques hores passàvem de 
la llibertat al confinament, de la seguretat a 
la preocupació. La Covid-19 ens va agafar 
treballant pel canvi i, tot i que la pandèmia 
va suspendre la majoria d’accions i pro-
jectes, com l’enllumenat que uneix el nucli 
urbà amb el Castell de Montornès o la re-
paració del sostre del poliesportiu, podem 
fer una valoració molt positiva d’aquest 
primer any.

I no només per les accions que s’han fet 
aquests mesos, que en són moltes, sinó 
pel canvi de mentalitat i de concepte de 
la gestió política de l’Ajuntament. Les regi-
dories s’han professionalitzat, i cada àrea 
controla els seus ingressos (subvencions 
i ajudes) i les seves despeses. Apostem 
per la comunicació i la transparència, amb 
nous canals a les xarxes socials i un nou 
web, àgil i senzill per a tots els usuaris. 
Oferim formacions adreçades als diversos 
sectors de la població —treballadors en 
actiu, autònoms, persones a l’atur— amb 
l’objectiu de millorar el desenvolupament 
professional i personal dels habitants i 
contribuir al progrés econòmic del nos-
tre municipi. Apostem per la cultura i les 
activitats culturals, que ja ocupen un lloc 
important en el nostre dia a dia, i ja tenim 
preparat el projecte i les subvencions de la 
nova biblioteca/centre cultural.

Aquest augment d’accions i canvis els 
podem fer, en part, gràcies al fet que hem 
ordenat les finances de l’Ajuntament, aug-
mentant els ingressos i reduint les des-
peses. Quan parlem d’augmentar els in-
gressos municipals, sempre es pensa que 
s’augmentaran els impostos. El problema 

 Posada en marxa d’un programa per 
gestionar i controlar les colònies de 
gats al carrer

Seguint el sistema de captura-esterilitza-
ció-retorn (CER), mitjançant la implicació 
i col·laboració de les persones voluntàries 
així com també de l’associació PoblaGat 
del municipi. L’abocador de l’escorxador 
s’ha netejat i s’hi ha fet un tancat, que 
serveix per poder resguardar els gats i 
gossos que trobem pel municipi fins que 
vinguin a recollir-los els seus propietaris.

 Inspeccions d’ofici per donar compli-
ment a l’obligació de manteniment dels 
solars nets, lliures de residus i en condi-
cions d’higiene, salubritat i seguretat.

 Elaboració del Pla d’Acció per l’Ener-
gia Sostenible i el Clima (PAESC), que 
inclou 23 accions diferents.

 Elaboració d’un Pla de seguretat en 
relació amb els arbres de diversos punts 
del municipi.

 Motorització de la porta d’accés prin-
cipal del cementiri municipal amb un 
sistema d’obertura i tancament automà-
tic.

 Canvi de la porta del pavelló polies-
portiu, amb un motor més silenciós i au-
tobloqueig antirobatori.

 Condicionament d’espais municipals 
per a entitats del municipi.  L’antic con-
sultori acull ara la Bèstia i l’Associació del 
Pessebre Vivent, i l’Associació de Pobla-
mar disposa d’un local al Complex Espor-
tiu de Poblamar. Aquest procés seguirà 
durant el mandat.

El govern municipal de la Pobla de Mon-
tornès mostra la seva satisfacció per ha-
ver pogut acomplir o, si menys no, posar 
en marxa un nombre elevat dels projectes 
proposats per al primer any de mandat, i 
ho ha fet amb la voluntat i alhora la neces-
sitat de buscar permanentment el màxim 
consens amb la resta de forces polítiques 
del consistori per tirar endavant els temes 
més rellevants de la gestió municipal. 

No obstant, la situació d’excepcionalitat 
per la pandèmia de la Covid-19 ha endar-
rerit diversos projectes que ja estaven a 
punt per dur-se a terme durant els darrers 
mesos, d’entre els quals destaquen:

 L’enllumenat del carril bici que uneix el 
nucli urbà amb la urbanització Castell de 
Montornès.

 El canvi del sostre del poliesportiu mu-
nicipal, així com també l’arranjament de la 
llum del mateix.

 La reparació i adequació d’acord amb 
la normativa vigent del bar municipal de la 
plaça de la Bassa.

 La construcció del bar de la piscina mu-
nicipal d’acord amb les necessitats arqui-
tectòniques de tot el complex municipal 
format pel poliesportiu, piscina i centre 
cultural.

 La construcció de l’skatepark.

 Organització i gestió del projecte ‘Bon 
dia’ per donar resposta a la necessitat so-
cial de la gent gran del nostre municipi. 

Territori Seguretat

Via pública i 
      equipaments municipals

Any de canvi Economia i Hisenda

 Canvi de política financera i d’inver-
sions

Hem fet un canvi de 180° en aquest sen-
tit. Hem passat de no fer inversions per 
augmentar tresoreria (el 2016 es van in-
vertir 0 € al municipi) a reduir despesa 
corrent i a augmentar els ingressos per 
potenciar les inversions. 

Hem liquidat tots els crèdits estalvi-

ant-nos les despeses bancàries i deixant 
el deute a zero. Hem donat de baixa tots 
els serveis innecessaris i totes aquelles 
facturacions que les empreses no podi-
en justificar, i alhora hem augmentat els 
ingressos a base de subvencions i ajudes 
supramunicipals.

Aquestes accions, com mostra la gràfica, 
ens permetran fer les inversions necessà-
ries els propers anys.

  Exemples de reducció de despesa  • La previsió d’inversions al 2021 gairebé 
triplica les previstes al 2019.

• A principis del 2020 s’ha liquidat el deu-
te de 253.967,98 € a un 0% d’interès de 
cancel·lació.

• S’aprova el pressupost del 2020 
(2.345.098.47 €), amb un augment d’in-
versions d’un 62,2% respecte al 2019, 
sense cap vot en contra.
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dels impostos és que el que utilitzen o 
gasten els governs ho deixen de gastar els 
ciutadans o les empreses. Així doncs, com 
hem augmentat els ingressos sense tocar 
els impostos? Doncs aconseguint subven-
cions i ajudes que ofereixen ens supramu-
nicipals i que, per a municipis com el nos-
tre, són cabdals. Aquí és on els regidors i 
regidores, conjuntament amb el personal 
de l’Ajuntament, estan donant el millor de 
si mateixos.

Per altra banda tenim les despeses del 
pressupost, que massa sovint atenen a tot 
un seguit de privilegis que són difícils de 
tocar. O dit en paraules més mediàtiques 
i amb una connotació aparentment més 
negativa: els drets són difícils de tallar. Per 
tant, per tenir la “casa de la vila ordenada”, 
hem mirat no només els ingressos sinó 
també les despeses, procurant un cert 
equilibri i sostenibilitat a llarg termini. Quan 
es parla de dèficit o bé de superàvit públic, 
hem de mirar les dues partides.

Aquest canvi de mentalitat i de tendència 
en la quantitat i qualitat de les accions, la 
professionalització de cada regidoria, l’eli-
minació dels mals hàbits, analitzar cada 
despesa per saber si ens aporta res o no, 
han marcat aquest primer any. Així doncs, 
seguirem treballant per modernitzar l’Ajun-
tament, per fer-lo més eficient i poder fer 
front a totes les carències i necessitats de 
la Pobla.

Francesc Larios i Mercadé
Alcalde de la Pobla de Montornès



 Col·laboració entre la Universitat Ro-
vira i Virgili i l’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès

Són diverses les actuacions que mostren 
la bona relació entre la Universitat Rovira 
i Virgili i l’Ajuntament de la Pobla de Mon-
tornès. Un exemple és que l’Escola Tèc-
nica Superior d’Arquitectura - ETSA URV 
ha ofert una assignatura optativa inclosa 
dins del pla d’estudis anomenada Centres 
Històrics i Renovació Urbana amb l’objec-
tiu de realitzar propostes de millores de 
l’espai públic del municipi de la Pobla de 
Montornès.

 A través del Servei d’Assistència Muni-
cipal (SAM) de la Diputació de Tarragona 
s’ha portat a terme la sega de bona part 
dels camins municipals.

 L’alcalde de la Pobla de Montornès, 
Francesc Larios, ha accedit a la presidèn-
cia del Consorci Turístic del Baix Gaià, 
que agrupa 12 municipis per promoure la 
subcomarca del Baix Gaià com a àmbit 
territorial d’actuació turística diferenciat.

 Creació d’una comissió municipal de 
seguretat que inclou un representant 
de cada grup polític

 L’objectiu és definir quina és l’estruc-
tura de seguretat òptima i traçar una es-
tratègia conjunta a curt i mitjà termini per 
abordar els problemes de seguretat i inci-
visme. També s’aprofita aquesta comissió 
per informar a tots els grups polítics de 
les conclusions que aniran sortint de les 
diverses reunions amb el Departament 
d’Interior de la Generalitat i el cos policial 
dels Mossos d’Esquadra.

 Creació d’un grup de Protecció Civil 
de la Pobla de Montornès, amb volunta-
ris i voluntàries del municipi que ajudaran 
a prevenir, reduir o corregir els danys cau-
sats a persones i béns materials.

 Establiment de relacions estretes en-
tre l’Ajuntament i diferents cossos poli-
cials per fer front a les plantacions il·legals 
de cànnabis al nostre municipi.

Ja ha passat un any. Dotze mesos intensos 
i productius. Ara fa només quatre mesos, 
el món canviava, gairebé de la nit al dia, 
per una amenaça que no havíem pogut 
imaginar. En poques hores passàvem de 
la llibertat al confinament, de la seguretat a 
la preocupació. La Covid-19 ens va agafar 
treballant pel canvi i, tot i que la pandèmia 
va suspendre la majoria d’accions i pro-
jectes, com l’enllumenat que uneix el nucli 
urbà amb el Castell de Montornès o la re-
paració del sostre del poliesportiu, podem 
fer una valoració molt positiva d’aquest 
primer any.

I no només per les accions que s’han fet 
aquests mesos, que en són moltes, sinó 
pel canvi de mentalitat i de concepte de 
la gestió política de l’Ajuntament. Les regi-
dories s’han professionalitzat, i cada àrea 
controla els seus ingressos (subvencions 
i ajudes) i les seves despeses. Apostem 
per la comunicació i la transparència, amb 
nous canals a les xarxes socials i un nou 
web, àgil i senzill per a tots els usuaris. 
Oferim formacions adreçades als diversos 
sectors de la població —treballadors en 
actiu, autònoms, persones a l’atur— amb 
l’objectiu de millorar el desenvolupament 
professional i personal dels habitants i 
contribuir al progrés econòmic del nos-
tre municipi. Apostem per la cultura i les 
activitats culturals, que ja ocupen un lloc 
important en el nostre dia a dia, i ja tenim 
preparat el projecte i les subvencions de la 
nova biblioteca/centre cultural.

Aquest augment d’accions i canvis els 
podem fer, en part, gràcies al fet que hem 
ordenat les finances de l’Ajuntament, aug-
mentant els ingressos i reduint les des-
peses. Quan parlem d’augmentar els in-
gressos municipals, sempre es pensa que 
s’augmentaran els impostos. El problema 

 Posada en marxa d’un programa per 
gestionar i controlar les colònies de 
gats al carrer

Seguint el sistema de captura-esterilitza-
ció-retorn (CER), mitjançant la implicació 
i col·laboració de les persones voluntàries 
així com també de l’associació PoblaGat 
del municipi. L’abocador de l’escorxador 
s’ha netejat i s’hi ha fet un tancat, que 
serveix per poder resguardar els gats i 
gossos que trobem pel municipi fins que 
vinguin a recollir-los els seus propietaris.

 Inspeccions d’ofici per donar compli-
ment a l’obligació de manteniment dels 
solars nets, lliures de residus i en condi-
cions d’higiene, salubritat i seguretat.

 Elaboració del Pla d’Acció per l’Ener-
gia Sostenible i el Clima (PAESC), que 
inclou 23 accions diferents.

 Elaboració d’un Pla de seguretat en 
relació amb els arbres de diversos punts 
del municipi.

 Motorització de la porta d’accés prin-
cipal del cementiri municipal amb un 
sistema d’obertura i tancament automà-
tic.

 Canvi de la porta del pavelló polies-
portiu, amb un motor més silenciós i au-
tobloqueig antirobatori.

 Condicionament d’espais municipals 
per a entitats del municipi.  L’antic con-
sultori acull ara la Bèstia i l’Associació del 
Pessebre Vivent, i l’Associació de Pobla-
mar disposa d’un local al Complex Espor-
tiu de Poblamar. Aquest procés seguirà 
durant el mandat.

El govern municipal de la Pobla de Mon-
tornès mostra la seva satisfacció per ha-
ver pogut acomplir o, si menys no, posar 
en marxa un nombre elevat dels projectes 
proposats per al primer any de mandat, i 
ho ha fet amb la voluntat i alhora la neces-
sitat de buscar permanentment el màxim 
consens amb la resta de forces polítiques 
del consistori per tirar endavant els temes 
més rellevants de la gestió municipal. 

No obstant, la situació d’excepcionalitat 
per la pandèmia de la Covid-19 ha endar-
rerit diversos projectes que ja estaven a 
punt per dur-se a terme durant els darrers 
mesos, d’entre els quals destaquen:

 L’enllumenat del carril bici que uneix el 
nucli urbà amb la urbanització Castell de 
Montornès.

 El canvi del sostre del poliesportiu mu-
nicipal, així com també l’arranjament de la 
llum del mateix.

 La reparació i adequació d’acord amb 
la normativa vigent del bar municipal de la 
plaça de la Bassa.

 La construcció del bar de la piscina mu-
nicipal d’acord amb les necessitats arqui-
tectòniques de tot el complex municipal 
format pel poliesportiu, piscina i centre 
cultural.

 La construcció de l’skatepark.

 Organització i gestió del projecte ‘Bon 
dia’ per donar resposta a la necessitat so-
cial de la gent gran del nostre municipi. 

Territori Seguretat

Via pública i 
      equipaments municipals

Any de canvi Economia i Hisenda

 Canvi de política financera i d’inver-
sions

Hem fet un canvi de 180° en aquest sen-
tit. Hem passat de no fer inversions per 
augmentar tresoreria (el 2016 es van in-
vertir 0 € al municipi) a reduir despesa 
corrent i a augmentar els ingressos per 
potenciar les inversions. 

Hem liquidat tots els crèdits estalvi-

ant-nos les despeses bancàries i deixant 
el deute a zero. Hem donat de baixa tots 
els serveis innecessaris i totes aquelles 
facturacions que les empreses no podi-
en justificar, i alhora hem augmentat els 
ingressos a base de subvencions i ajudes 
supramunicipals.

Aquestes accions, com mostra la gràfica, 
ens permetran fer les inversions necessà-
ries els propers anys.

  Exemples de reducció de despesa  • La previsió d’inversions al 2021 gairebé 
triplica les previstes al 2019.

• A principis del 2020 s’ha liquidat el deu-
te de 253.967,98 € a un 0% d’interès de 
cancel·lació.

• S’aprova el pressupost del 2020 
(2.345.098.47 €), amb un augment d’in-
versions d’un 62,2% respecte al 2019, 
sense cap vot en contra.
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dels impostos és que el que utilitzen o 
gasten els governs ho deixen de gastar els 
ciutadans o les empreses. Així doncs, com 
hem augmentat els ingressos sense tocar 
els impostos? Doncs aconseguint subven-
cions i ajudes que ofereixen ens supramu-
nicipals i que, per a municipis com el nos-
tre, són cabdals. Aquí és on els regidors i 
regidores, conjuntament amb el personal 
de l’Ajuntament, estan donant el millor de 
si mateixos.

Per altra banda tenim les despeses del 
pressupost, que massa sovint atenen a tot 
un seguit de privilegis que són difícils de 
tocar. O dit en paraules més mediàtiques 
i amb una connotació aparentment més 
negativa: els drets són difícils de tallar. Per 
tant, per tenir la “casa de la vila ordenada”, 
hem mirat no només els ingressos sinó 
també les despeses, procurant un cert 
equilibri i sostenibilitat a llarg termini. Quan 
es parla de dèficit o bé de superàvit públic, 
hem de mirar les dues partides.

Aquest canvi de mentalitat i de tendència 
en la quantitat i qualitat de les accions, la 
professionalització de cada regidoria, l’eli-
minació dels mals hàbits, analitzar cada 
despesa per saber si ens aporta res o no, 
han marcat aquest primer any. Així doncs, 
seguirem treballant per modernitzar l’Ajun-
tament, per fer-lo més eficient i poder fer 
front a totes les carències i necessitats de 
la Pobla.

Francesc Larios i Mercadé
Alcalde de la Pobla de Montornès



 Col·laboració entre la Universitat Ro-
vira i Virgili i l’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès

Són diverses les actuacions que mostren 
la bona relació entre la Universitat Rovira 
i Virgili i l’Ajuntament de la Pobla de Mon-
tornès. Un exemple és que l’Escola Tèc-
nica Superior d’Arquitectura - ETSA URV 
ha ofert una assignatura optativa inclosa 
dins del pla d’estudis anomenada Centres 
Històrics i Renovació Urbana amb l’objec-
tiu de realitzar propostes de millores de 
l’espai públic del municipi de la Pobla de 
Montornès.

 A través del Servei d’Assistència Muni-
cipal (SAM) de la Diputació de Tarragona 
s’ha portat a terme la sega de bona part 
dels camins municipals.

 L’alcalde de la Pobla de Montornès, 
Francesc Larios, ha accedit a la presidèn-
cia del Consorci Turístic del Baix Gaià, 
que agrupa 12 municipis per promoure la 
subcomarca del Baix Gaià com a àmbit 
territorial d’actuació turística diferenciat.

 Creació d’una comissió municipal de 
seguretat que inclou un representant 
de cada grup polític

 L’objectiu és definir quina és l’estruc-
tura de seguretat òptima i traçar una es-
tratègia conjunta a curt i mitjà termini per 
abordar els problemes de seguretat i inci-
visme. També s’aprofita aquesta comissió 
per informar a tots els grups polítics de 
les conclusions que aniran sortint de les 
diverses reunions amb el Departament 
d’Interior de la Generalitat i el cos policial 
dels Mossos d’Esquadra.

 Creació d’un grup de Protecció Civil 
de la Pobla de Montornès, amb volunta-
ris i voluntàries del municipi que ajudaran 
a prevenir, reduir o corregir els danys cau-
sats a persones i béns materials.

 Establiment de relacions estretes en-
tre l’Ajuntament i diferents cossos poli-
cials per fer front a les plantacions il·legals 
de cànnabis al nostre municipi.

Ja ha passat un any. Dotze mesos intensos 
i productius. Ara fa només quatre mesos, 
el món canviava, gairebé de la nit al dia, 
per una amenaça que no havíem pogut 
imaginar. En poques hores passàvem de 
la llibertat al confinament, de la seguretat a 
la preocupació. La Covid-19 ens va agafar 
treballant pel canvi i, tot i que la pandèmia 
va suspendre la majoria d’accions i pro-
jectes, com l’enllumenat que uneix el nucli 
urbà amb el Castell de Montornès o la re-
paració del sostre del poliesportiu, podem 
fer una valoració molt positiva d’aquest 
primer any.

I no només per les accions que s’han fet 
aquests mesos, que en són moltes, sinó 
pel canvi de mentalitat i de concepte de 
la gestió política de l’Ajuntament. Les regi-
dories s’han professionalitzat, i cada àrea 
controla els seus ingressos (subvencions 
i ajudes) i les seves despeses. Apostem 
per la comunicació i la transparència, amb 
nous canals a les xarxes socials i un nou 
web, àgil i senzill per a tots els usuaris. 
Oferim formacions adreçades als diversos 
sectors de la població —treballadors en 
actiu, autònoms, persones a l’atur— amb 
l’objectiu de millorar el desenvolupament 
professional i personal dels habitants i 
contribuir al progrés econòmic del nos-
tre municipi. Apostem per la cultura i les 
activitats culturals, que ja ocupen un lloc 
important en el nostre dia a dia, i ja tenim 
preparat el projecte i les subvencions de la 
nova biblioteca/centre cultural.

Aquest augment d’accions i canvis els 
podem fer, en part, gràcies al fet que hem 
ordenat les finances de l’Ajuntament, aug-
mentant els ingressos i reduint les des-
peses. Quan parlem d’augmentar els in-
gressos municipals, sempre es pensa que 
s’augmentaran els impostos. El problema 

 Posada en marxa d’un programa per 
gestionar i controlar les colònies de 
gats al carrer

Seguint el sistema de captura-esterilitza-
ció-retorn (CER), mitjançant la implicació 
i col·laboració de les persones voluntàries 
així com també de l’associació PoblaGat 
del municipi. L’abocador de l’escorxador 
s’ha netejat i s’hi ha fet un tancat, que 
serveix per poder resguardar els gats i 
gossos que trobem pel municipi fins que 
vinguin a recollir-los els seus propietaris.

 Inspeccions d’ofici per donar compli-
ment a l’obligació de manteniment dels 
solars nets, lliures de residus i en condi-
cions d’higiene, salubritat i seguretat.

 Elaboració del Pla d’Acció per l’Ener-
gia Sostenible i el Clima (PAESC), que 
inclou 23 accions diferents.

 Elaboració d’un Pla de seguretat en 
relació amb els arbres de diversos punts 
del municipi.

 Motorització de la porta d’accés prin-
cipal del cementiri municipal amb un 
sistema d’obertura i tancament automà-
tic.

 Canvi de la porta del pavelló polies-
portiu, amb un motor més silenciós i au-
tobloqueig antirobatori.

 Condicionament d’espais municipals 
per a entitats del municipi.  L’antic con-
sultori acull ara la Bèstia i l’Associació del 
Pessebre Vivent, i l’Associació de Pobla-
mar disposa d’un local al Complex Espor-
tiu de Poblamar. Aquest procés seguirà 
durant el mandat.

El govern municipal de la Pobla de Mon-
tornès mostra la seva satisfacció per ha-
ver pogut acomplir o, si menys no, posar 
en marxa un nombre elevat dels projectes 
proposats per al primer any de mandat, i 
ho ha fet amb la voluntat i alhora la neces-
sitat de buscar permanentment el màxim 
consens amb la resta de forces polítiques 
del consistori per tirar endavant els temes 
més rellevants de la gestió municipal. 

No obstant, la situació d’excepcionalitat 
per la pandèmia de la Covid-19 ha endar-
rerit diversos projectes que ja estaven a 
punt per dur-se a terme durant els darrers 
mesos, d’entre els quals destaquen:

 L’enllumenat del carril bici que uneix el 
nucli urbà amb la urbanització Castell de 
Montornès.

 El canvi del sostre del poliesportiu mu-
nicipal, així com també l’arranjament de la 
llum del mateix.

 La reparació i adequació d’acord amb 
la normativa vigent del bar municipal de la 
plaça de la Bassa.

 La construcció del bar de la piscina mu-
nicipal d’acord amb les necessitats arqui-
tectòniques de tot el complex municipal 
format pel poliesportiu, piscina i centre 
cultural.

 La construcció de l’skatepark.

 Organització i gestió del projecte ‘Bon 
dia’ per donar resposta a la necessitat so-
cial de la gent gran del nostre municipi. 
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      equipaments municipals

Any de canvi Economia i Hisenda

 Canvi de política financera i d’inver-
sions

Hem fet un canvi de 180° en aquest sen-
tit. Hem passat de no fer inversions per 
augmentar tresoreria (el 2016 es van in-
vertir 0 € al municipi) a reduir despesa 
corrent i a augmentar els ingressos per 
potenciar les inversions. 

Hem liquidat tots els crèdits estalvi-

ant-nos les despeses bancàries i deixant 
el deute a zero. Hem donat de baixa tots 
els serveis innecessaris i totes aquelles 
facturacions que les empreses no podi-
en justificar, i alhora hem augmentat els 
ingressos a base de subvencions i ajudes 
supramunicipals.

Aquestes accions, com mostra la gràfica, 
ens permetran fer les inversions necessà-
ries els propers anys.

  Exemples de reducció de despesa  • La previsió d’inversions al 2021 gairebé 
triplica les previstes al 2019.

• A principis del 2020 s’ha liquidat el deu-
te de 253.967,98 € a un 0% d’interès de 
cancel·lació.

• S’aprova el pressupost del 2020 
(2.345.098.47 €), amb un augment d’in-
versions d’un 62,2% respecte al 2019, 
sense cap vot en contra.
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dels impostos és que el que utilitzen o 
gasten els governs ho deixen de gastar els 
ciutadans o les empreses. Així doncs, com 
hem augmentat els ingressos sense tocar 
els impostos? Doncs aconseguint subven-
cions i ajudes que ofereixen ens supramu-
nicipals i que, per a municipis com el nos-
tre, són cabdals. Aquí és on els regidors i 
regidores, conjuntament amb el personal 
de l’Ajuntament, estan donant el millor de 
si mateixos.

Per altra banda tenim les despeses del 
pressupost, que massa sovint atenen a tot 
un seguit de privilegis que són difícils de 
tocar. O dit en paraules més mediàtiques 
i amb una connotació aparentment més 
negativa: els drets són difícils de tallar. Per 
tant, per tenir la “casa de la vila ordenada”, 
hem mirat no només els ingressos sinó 
també les despeses, procurant un cert 
equilibri i sostenibilitat a llarg termini. Quan 
es parla de dèficit o bé de superàvit públic, 
hem de mirar les dues partides.

Aquest canvi de mentalitat i de tendència 
en la quantitat i qualitat de les accions, la 
professionalització de cada regidoria, l’eli-
minació dels mals hàbits, analitzar cada 
despesa per saber si ens aporta res o no, 
han marcat aquest primer any. Així doncs, 
seguirem treballant per modernitzar l’Ajun-
tament, per fer-lo més eficient i poder fer 
front a totes les carències i necessitats de 
la Pobla.

Francesc Larios i Mercadé
Alcalde de la Pobla de Montornès



 Creació d’una partida d’emergència 
social i una altra de promoció econò-
mica, de 10.000 euros i 6.000 euros 
respectivament

Per ajudar a pal·liar els efectes produïts 
en l’economia familiar i productiva com a 
conseqüència de l’emergència sanitària 
desencadenada per la pandèmia del co-
ronavirus.  

 Suspensió dels rebuts de la llar d’infants, 
la suspensió de les taxes d’ocupació de la 
via pública per a terrasses d’establiments 
de restauració i mercadet i l’ajornament 
de la recaptació d’impostos directes com 
l’IBI.

 Bonificació del 100% en la taxa d’ocu-
pació de via publica destinada a les ter-
rasses d’aquests negocis.

 Amb l’objectiu de lluitar contra la bret-
xa digital de l’alumnat, l’Ajuntament va fer 
arribar durant l’estat d’alarma la connexió 
a internet als estudiants que ho neces-
sitaven, d’acord amb l’estudi dels casos 
que va realitzar serveis socials i els centres 
educatius.

 Gestió de les targetes moneder a les 
famílies dels alumnes amb beques men-
jador.

 El servei de voluntaris que ha coordi-
nat l’Ajuntament de la Pobla de Montornès 
ha estat actiu durant el confinament a cau-
sa de la Covid-19.

 L’Ajuntament de la Pobla de Montornès, 
gràcies a la participació d’un grup de cosi-
dores voluntàries, va distribuir mascare-
tes entre els veïns i veïnes del municipi a 
través de diversos comerços locals.

 La Brigada Municipal ha realitzat tas-
ques de desinfecció d’espais del nostre 

municipi més concorreguts en els dies de 
confinament de la població per la pandè-
mia de la Covid-19.

 Amb el lema “Sant Jordi confinat, bal-
có ben decorat”, l’Ajuntament va convi-
dar a decorar els balcons del municipi amb 
roses de tots tipus.

 Organització cada mes d’un sorteig 
entre els usuaris del servei de recollida 
d’andròmines i voluminosos amb l’ob-
jectiu de promocionar els comerços locals 
i de fomentar la utilització de la deixalleria 
mòbil municipal.

 L’Ajuntament de la Pobla, a través dels 
vigilants municipals, ha felicitat diversos 
infants que durant les primeres fases del 
confinament complien anys.

 S’ha modificat el Calendari fiscal de la 
Pobla de Montornès 2020 a causa de la 
pandèmia de la Covid-19.

-Posada en marxa d’una 
nova web municipal (www.
lapoblademontornes.cat), 
amb més contingut i una 
millor usabilitat amb l’ob-
jectiu que tant els veïns i 
veïnes de la Pobla com els 
visitants puguin trobar fà-
cilment la informació que 
cerquen. A més, disposa de 
notícies actualitzades i ofe-
reix la possibilitat de comu-
nicar incidències. 

-Creació d’un canal munici-
pal de Telegram i un comp-
te municipal d’Instagram.

-Nou disseny del butlletí 
municipal La Pigota.

-Instal·lació de cartelleres 
municipals.

 Incorporació de nous actes dins les 
festes del municipi

Com l’encesa de llums de Nadal, el Con-
cert de Nadal, el Parc de Nadal i el pregó 
de la Festa Major, implicant-hi el teixit as-
sociatiu del municipi.

 La Pobla de Montornès va organitzar 
el passat mes de novembre el seu primer 
Mercat Medieval Bruixes i Dracs. 

 Entrada en servei del nou Consultori 
Mèdic Local de la Pobla de Montornès. 
Situat al número 1 de l’avinguda Catalunya, 
i que substitueix les instal·lacions del carrer 
Sant Antoni, que havien quedat obsoletes. 
Ofereix els següents serveis: medicina de 
família, infermeria, tràmits de gestió i aten-
ció continuada al centre d’atenció primària 
(CAP) de Torredembarra. Les obres han tin-
gut un pressupost de gairebé 420.000 euros.

 Des del govern municipal es va aconse-
guir desbloquejar el problema amb les líni-
es telefòniques que hi havia entre la Xarxa 
Santa Tecla i Telefónica, que va endarre-
rir uns mesos la posada en servei del nou 
consultori.

 L’Ajuntament de la Pobla de Montornès i 
l’Obra Social “la Caixa” han signat un acord 
a través del qual La Caixa col·labora amb 
els programes socials del consistori, con-
cretament els que se centren a donar respos-
ta a les necessitats dels infants del municipi.

 Acord amb Criteria per realitzar onze 
cursos de formació a la Pobla. La pan-
dèmia de la Covid-19 n’ha endarrerit l’inici, 
però els primers seran aquest estiu: pri-
mers auxilis i ús de fitosanitaris.

 La bandera de l’arc de Sant Martí, en de-
fensa del col·lectiu LGTBI, ha onejat per 
primer cop al balcó de l’ajuntament de la 
Pobla de Montornès.

 L’Ajuntament de la Pobla de Montornès 
ha coorganitzat per primer any els actes 
de La Marató de TV3 amb el grup de veïns 
i veïnes del nostre poble. Ha fet una dona-
ció de 500 euros i ha finançat la pancarta 
de l’esdeveniment. 

 Incorporació de la Pobla de Montornès 
a la Primavera de Contes a les Bibliote-
ques del Tarragonès (no es va poder or-
ganitzar el contacontes previst per al 23 de 
maig a causa del coronavirus).

 S’instal·len els nous contenidors de re-
collida de la brossa a la Pobla

La mesura respon al canvi del sistema de 
recollida de la brossa en el marc del nou 
contracte impulsat pel Consell Comarcal 
del Tarragonès i adjudicat a FCC Medio 
Ambiente. El canvi més visible és el Model 
5 fraccions, que vol dir que en totes les illes 
de contenidors hi ha les cinc fraccions, el 
model més estès a Catalunya: el groc per 
als envasos lleugers, metàl·lics i brics; el 
verd per als envasos de vidre, el blau per al 
paper i cartró, el marró per a la fracció orgà-
nica i el gris per a la fracció resta. 

 S’eliminen dos punts del terme on s’em-
magatzemaven, sense cap límit ni con-
trol, els voluminosos i trastos vells que 
s’aboquen de forma il·legal: l’abocador de 
l’escorxador i l’abocador de Mas Soler.

 Treballs de neteja del Torrent en una ac-
tuació valorada en 37.866 euros i subven-
cionada al 100% per l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA). S’eliminen els obstacles na-
turals o la brutícia que dificulten la baixada 
d’aigua quan hi ha torrentades, que redu-
eix l’acumulació de cabal i minimitza el risc 
d’inundacions en períodes de pluja intensa, 
a part de millorar la higiene i la salubritat de 
la zona.

 La participació de les poblenques i els 
poblencs ha esdevingut quelcom habitual i 
quotidià en el nostre municipi, sobretot en 
la lluita contra l’incivisme. Precisament, la 
participació ciutadana comporta una relació 
de qualitat, de responsabilitat i compromís 
entre el consistori i la ciutadania.
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municipi més concorreguts en els dies de 
confinament de la població per la pandè-
mia de la Covid-19.

 Amb el lema “Sant Jordi confinat, bal-
có ben decorat”, l’Ajuntament va convi-
dar a decorar els balcons del municipi amb 
roses de tots tipus.

 Organització cada mes d’un sorteig 
entre els usuaris del servei de recollida 
d’andròmines i voluminosos amb l’ob-
jectiu de promocionar els comerços locals 
i de fomentar la utilització de la deixalleria 
mòbil municipal.

 L’Ajuntament de la Pobla, a través dels 
vigilants municipals, ha felicitat diversos 
infants que durant les primeres fases del 
confinament complien anys.

 S’ha modificat el Calendari fiscal de la 
Pobla de Montornès 2020 a causa de la 
pandèmia de la Covid-19.

-Posada en marxa d’una 
nova web municipal (www.
lapoblademontornes.cat), 
amb més contingut i una 
millor usabilitat amb l’ob-
jectiu que tant els veïns i 
veïnes de la Pobla com els 
visitants puguin trobar fà-
cilment la informació que 
cerquen. A més, disposa de 
notícies actualitzades i ofe-
reix la possibilitat de comu-
nicar incidències. 

-Creació d’un canal munici-
pal de Telegram i un comp-
te municipal d’Instagram.

-Nou disseny del butlletí 
municipal La Pigota.

-Instal·lació de cartelleres 
municipals.

 Incorporació de nous actes dins les 
festes del municipi

Com l’encesa de llums de Nadal, el Con-
cert de Nadal, el Parc de Nadal i el pregó 
de la Festa Major, implicant-hi el teixit as-
sociatiu del municipi.

 La Pobla de Montornès va organitzar 
el passat mes de novembre el seu primer 
Mercat Medieval Bruixes i Dracs. 

 Entrada en servei del nou Consultori 
Mèdic Local de la Pobla de Montornès. 
Situat al número 1 de l’avinguda Catalunya, 
i que substitueix les instal·lacions del carrer 
Sant Antoni, que havien quedat obsoletes. 
Ofereix els següents serveis: medicina de 
família, infermeria, tràmits de gestió i aten-
ció continuada al centre d’atenció primària 
(CAP) de Torredembarra. Les obres han tin-
gut un pressupost de gairebé 420.000 euros.

 Des del govern municipal es va aconse-
guir desbloquejar el problema amb les líni-
es telefòniques que hi havia entre la Xarxa 
Santa Tecla i Telefónica, que va endarre-
rir uns mesos la posada en servei del nou 
consultori.

 L’Ajuntament de la Pobla de Montornès i 
l’Obra Social “la Caixa” han signat un acord 
a través del qual La Caixa col·labora amb 
els programes socials del consistori, con-
cretament els que se centren a donar respos-
ta a les necessitats dels infants del municipi.

 Acord amb Criteria per realitzar onze 
cursos de formació a la Pobla. La pan-
dèmia de la Covid-19 n’ha endarrerit l’inici, 
però els primers seran aquest estiu: pri-
mers auxilis i ús de fitosanitaris.

 La bandera de l’arc de Sant Martí, en de-
fensa del col·lectiu LGTBI, ha onejat per 
primer cop al balcó de l’ajuntament de la 
Pobla de Montornès.

 L’Ajuntament de la Pobla de Montornès 
ha coorganitzat per primer any els actes 
de La Marató de TV3 amb el grup de veïns 
i veïnes del nostre poble. Ha fet una dona-
ció de 500 euros i ha finançat la pancarta 
de l’esdeveniment. 

 Incorporació de la Pobla de Montornès 
a la Primavera de Contes a les Bibliote-
ques del Tarragonès (no es va poder or-
ganitzar el contacontes previst per al 23 de 
maig a causa del coronavirus).

 S’instal·len els nous contenidors de re-
collida de la brossa a la Pobla

La mesura respon al canvi del sistema de 
recollida de la brossa en el marc del nou 
contracte impulsat pel Consell Comarcal 
del Tarragonès i adjudicat a FCC Medio 
Ambiente. El canvi més visible és el Model 
5 fraccions, que vol dir que en totes les illes 
de contenidors hi ha les cinc fraccions, el 
model més estès a Catalunya: el groc per 
als envasos lleugers, metàl·lics i brics; el 
verd per als envasos de vidre, el blau per al 
paper i cartró, el marró per a la fracció orgà-
nica i el gris per a la fracció resta. 

 S’eliminen dos punts del terme on s’em-
magatzemaven, sense cap límit ni con-
trol, els voluminosos i trastos vells que 
s’aboquen de forma il·legal: l’abocador de 
l’escorxador i l’abocador de Mas Soler.

 Treballs de neteja del Torrent en una ac-
tuació valorada en 37.866 euros i subven-
cionada al 100% per l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA). S’eliminen els obstacles na-
turals o la brutícia que dificulten la baixada 
d’aigua quan hi ha torrentades, que redu-
eix l’acumulació de cabal i minimitza el risc 
d’inundacions en períodes de pluja intensa, 
a part de millorar la higiene i la salubritat de 
la zona.

 La participació de les poblenques i els 
poblencs ha esdevingut quelcom habitual i 
quotidià en el nostre municipi, sobretot en 
la lluita contra l’incivisme. Precisament, la 
participació ciutadana comporta una relació 
de qualitat, de responsabilitat i compromís 
entre el consistori i la ciutadania.

Manteniment i neteja

Serveis a les persones Mesures contra la Covid-19Promoció turística i festes
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 Col·laboració entre la Universitat Ro-
vira i Virgili i l’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès

Són diverses les actuacions que mostren 
la bona relació entre la Universitat Rovira 
i Virgili i l’Ajuntament de la Pobla de Mon-
tornès. Un exemple és que l’Escola Tèc-
nica Superior d’Arquitectura - ETSA URV 
ha ofert una assignatura optativa inclosa 
dins del pla d’estudis anomenada Centres 
Històrics i Renovació Urbana amb l’objec-
tiu de realitzar propostes de millores de 
l’espai públic del municipi de la Pobla de 
Montornès.

 A través del Servei d’Assistència Muni-
cipal (SAM) de la Diputació de Tarragona 
s’ha portat a terme la sega de bona part 
dels camins municipals.

 L’alcalde de la Pobla de Montornès, 
Francesc Larios, ha accedit a la presidèn-
cia del Consorci Turístic del Baix Gaià, 
que agrupa 12 municipis per promoure la 
subcomarca del Baix Gaià com a àmbit 
territorial d’actuació turística diferenciat.

 Creació d’una comissió municipal de 
seguretat que inclou un representant 
de cada grup polític

 L’objectiu és definir quina és l’estruc-
tura de seguretat òptima i traçar una es-
tratègia conjunta a curt i mitjà termini per 
abordar els problemes de seguretat i inci-
visme. També s’aprofita aquesta comissió 
per informar a tots els grups polítics de 
les conclusions que aniran sortint de les 
diverses reunions amb el Departament 
d’Interior de la Generalitat i el cos policial 
dels Mossos d’Esquadra.

 Creació d’un grup de Protecció Civil 
de la Pobla de Montornès, amb volunta-
ris i voluntàries del municipi que ajudaran 
a prevenir, reduir o corregir els danys cau-
sats a persones i béns materials.

 Establiment de relacions estretes en-
tre l’Ajuntament i diferents cossos poli-
cials per fer front a les plantacions il·legals 
de cànnabis al nostre municipi.

Ja ha passat un any. Dotze mesos intensos 
i productius. Ara fa només quatre mesos, 
el món canviava, gairebé de la nit al dia, 
per una amenaça que no havíem pogut 
imaginar. En poques hores passàvem de 
la llibertat al confinament, de la seguretat a 
la preocupació. La Covid-19 ens va agafar 
treballant pel canvi i, tot i que la pandèmia 
va suspendre la majoria d’accions i pro-
jectes, com l’enllumenat que uneix el nucli 
urbà amb el Castell de Montornès o la re-
paració del sostre del poliesportiu, podem 
fer una valoració molt positiva d’aquest 
primer any.

I no només per les accions que s’han fet 
aquests mesos, que en són moltes, sinó 
pel canvi de mentalitat i de concepte de 
la gestió política de l’Ajuntament. Les regi-
dories s’han professionalitzat, i cada àrea 
controla els seus ingressos (subvencions 
i ajudes) i les seves despeses. Apostem 
per la comunicació i la transparència, amb 
nous canals a les xarxes socials i un nou 
web, àgil i senzill per a tots els usuaris. 
Oferim formacions adreçades als diversos 
sectors de la població —treballadors en 
actiu, autònoms, persones a l’atur— amb 
l’objectiu de millorar el desenvolupament 
professional i personal dels habitants i 
contribuir al progrés econòmic del nos-
tre municipi. Apostem per la cultura i les 
activitats culturals, que ja ocupen un lloc 
important en el nostre dia a dia, i ja tenim 
preparat el projecte i les subvencions de la 
nova biblioteca/centre cultural.

Aquest augment d’accions i canvis els 
podem fer, en part, gràcies al fet que hem 
ordenat les finances de l’Ajuntament, aug-
mentant els ingressos i reduint les des-
peses. Quan parlem d’augmentar els in-
gressos municipals, sempre es pensa que 
s’augmentaran els impostos. El problema 

 Posada en marxa d’un programa per 
gestionar i controlar les colònies de 
gats al carrer

Seguint el sistema de captura-esterilitza-
ció-retorn (CER), mitjançant la implicació 
i col·laboració de les persones voluntàries 
així com també de l’associació PoblaGat 
del municipi. L’abocador de l’escorxador 
s’ha netejat i s’hi ha fet un tancat, que 
serveix per poder resguardar els gats i 
gossos que trobem pel municipi fins que 
vinguin a recollir-los els seus propietaris.

 Inspeccions d’ofici per donar compli-
ment a l’obligació de manteniment dels 
solars nets, lliures de residus i en condi-
cions d’higiene, salubritat i seguretat.

 Elaboració del Pla d’Acció per l’Ener-
gia Sostenible i el Clima (PAESC), que 
inclou 23 accions diferents.

 Elaboració d’un Pla de seguretat en 
relació amb els arbres de diversos punts 
del municipi.

 Motorització de la porta d’accés prin-
cipal del cementiri municipal amb un 
sistema d’obertura i tancament automà-
tic.

 Canvi de la porta del pavelló polies-
portiu, amb un motor més silenciós i au-
tobloqueig antirobatori.

 Condicionament d’espais municipals 
per a entitats del municipi.  L’antic con-
sultori acull ara la Bèstia i l’Associació del 
Pessebre Vivent, i l’Associació de Pobla-
mar disposa d’un local al Complex Espor-
tiu de Poblamar. Aquest procés seguirà 
durant el mandat.

El govern municipal de la Pobla de Mon-
tornès mostra la seva satisfacció per ha-
ver pogut acomplir o, si menys no, posar 
en marxa un nombre elevat dels projectes 
proposats per al primer any de mandat, i 
ho ha fet amb la voluntat i alhora la neces-
sitat de buscar permanentment el màxim 
consens amb la resta de forces polítiques 
del consistori per tirar endavant els temes 
més rellevants de la gestió municipal. 

No obstant, la situació d’excepcionalitat 
per la pandèmia de la Covid-19 ha endar-
rerit diversos projectes que ja estaven a 
punt per dur-se a terme durant els darrers 
mesos, d’entre els quals destaquen:

 L’enllumenat del carril bici que uneix el 
nucli urbà amb la urbanització Castell de 
Montornès.

 El canvi del sostre del poliesportiu mu-
nicipal, així com també l’arranjament de la 
llum del mateix.

 La reparació i adequació d’acord amb 
la normativa vigent del bar municipal de la 
plaça de la Bassa.

 La construcció del bar de la piscina mu-
nicipal d’acord amb les necessitats arqui-
tectòniques de tot el complex municipal 
format pel poliesportiu, piscina i centre 
cultural.

 La construcció de l’skatepark.

 Organització i gestió del projecte ‘Bon 
dia’ per donar resposta a la necessitat so-
cial de la gent gran del nostre municipi. 

Territori Seguretat

Via pública i 
      equipaments municipals

Any de canvi Economia i Hisenda

 Canvi de política financera i d’inver-
sions

Hem fet un canvi de 180° en aquest sen-
tit. Hem passat de no fer inversions per 
augmentar tresoreria (el 2016 es van in-
vertir 0 € al municipi) a reduir despesa 
corrent i a augmentar els ingressos per 
potenciar les inversions. 

Hem liquidat tots els crèdits estalvi-

ant-nos les despeses bancàries i deixant 
el deute a zero. Hem donat de baixa tots 
els serveis innecessaris i totes aquelles 
facturacions que les empreses no podi-
en justificar, i alhora hem augmentat els 
ingressos a base de subvencions i ajudes 
supramunicipals.

Aquestes accions, com mostra la gràfica, 
ens permetran fer les inversions necessà-
ries els propers anys.

  Exemples de reducció de despesa  • La previsió d’inversions al 2021 gairebé 
triplica les previstes al 2019.

• A principis del 2020 s’ha liquidat el deu-
te de 253.967,98 € a un 0% d’interès de 
cancel·lació.

• S’aprova el pressupost del 2020 
(2.345.098.47 €), amb un augment d’in-
versions d’un 62,2% respecte al 2019, 
sense cap vot en contra.

C/ Sant Antoni, 5
43761 La Pobla de Montornès
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dels impostos és que el que utilitzen o 
gasten els governs ho deixen de gastar els 
ciutadans o les empreses. Així doncs, com 
hem augmentat els ingressos sense tocar 
els impostos? Doncs aconseguint subven-
cions i ajudes que ofereixen ens supramu-
nicipals i que, per a municipis com el nos-
tre, són cabdals. Aquí és on els regidors i 
regidores, conjuntament amb el personal 
de l’Ajuntament, estan donant el millor de 
si mateixos.

Per altra banda tenim les despeses del 
pressupost, que massa sovint atenen a tot 
un seguit de privilegis que són difícils de 
tocar. O dit en paraules més mediàtiques 
i amb una connotació aparentment més 
negativa: els drets són difícils de tallar. Per 
tant, per tenir la “casa de la vila ordenada”, 
hem mirat no només els ingressos sinó 
també les despeses, procurant un cert 
equilibri i sostenibilitat a llarg termini. Quan 
es parla de dèficit o bé de superàvit públic, 
hem de mirar les dues partides.

Aquest canvi de mentalitat i de tendència 
en la quantitat i qualitat de les accions, la 
professionalització de cada regidoria, l’eli-
minació dels mals hàbits, analitzar cada 
despesa per saber si ens aporta res o no, 
han marcat aquest primer any. Així doncs, 
seguirem treballant per modernitzar l’Ajun-
tament, per fer-lo més eficient i poder fer 
front a totes les carències i necessitats de 
la Pobla.

Francesc Larios i Mercadé
Alcalde de la Pobla de Montornès


