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Benvolguts veïns i veïnes d'Aiguafreda

Ens plau força poder-vos saludar des d'aquest butlle-
tí N.7 per retre compte dels nostres compromisos,
contrets en el 2007 des dels nostres programes elec-
torals municipals, i també en el compromís contret en
el Pacte de Govern signat entre el grup ICV i el del
PSC d'Aiguafreda.

En el present butlletí podreu llegir un llistat complert
de les nostres actuacions, algunes d'elles en procés
d'execució. 

Tot això s'ha fet i és comprovable, ha significat molta
feina, tot i haver de suportar els períodes sense un
secretari/a estable.

Ho hem fet treballant dur i sense pauses, però ha
estat fàcil doncs tots i cada un dels membres de
l'Equip de Govern Municipal hem aportat tota la nos-
tra il·lusió, intel·ligència, esforç i esperit de servei pel
bé d'Aiguafreda.

No tot ho hem fet prou bé, pero podem dir amb satis-
facció que l'experiència ens ha fet créixer personal-
ment i que ara estem més preparats per afrontar un
nou mandat de 4 anys més. 

Jordi Sambola Serres 
Alcalde d'Aiguafreda, ICV  

Josep Sellas Benvingut 
1r. Tinent d'Alcalde, GpA-PSC
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Llista de realitzacions en el mandat 2007 - 2011 de
l’Equip de Govern format per ICV i GpA-PSC d’Aiguafreda

Governació, administració i hisenda

Dues de les cinc oficines noves que s’han fet

Hem adequat 5 noves oficines, pel
Jutjat de Pau, per l'Assistència
Social, pels tècnics (arquitecte, apa-
rellador i enginyer), per l'oposició i
altres usos, i pel servei d'adminis-
tració.

Auditoria comptable i pressupostà-
ria de l’exercici 2006.

Ens hem imposat mesures d'auste-
ritat, eficiència econòmica i saneja-
ment del deute.

Ens hem adherit a l'Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.

Hem estat acollits al servei de

Gestoria de la Diputació de
Barcelona.

Hem adaptat el sistema comptable
SICALWIN, programa informàtic
connectat amb la Diputació de
Barcelona.

Revisió dels valors cadastrals.
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Millora del cos de vigilants. Doblant
el servei de nit, nou local, nous
vehicles i hem elevat el seu nivell de
formació.

Estudi dels llocs de treball i revisió
dels sous.

Facilitat el reciclatge del personal
municipal amb cursets de formació.

Hem negociat un Conveni Laboral
dels funcionaris i treballadors de
l'Ajuntament, ja que no en teniem
cap.

Pla de prevenció de riscos laborals,
l'hem establert, no en teníem. 

Actualització i millora de totes les
assegurances, edificis, vehicles,
accidents, responsabilitat civil. No
estàvem totalment coberts.

Hem millorat tot el sistema
informàtic, disposem d'un potent
servidor central i tots els departa-
ments treballen en xarxa, i perme-
ten unes eficients comunicacions
telefòniques amb el mínim de línies
contractades.  

Compartim dues tècniques AODL
d'administració local.

Ordenances Fiscals i Municipals, les
hem posat al dia omplint-les de sen-
tit social.

Hem resolt el contenciós d'expro-
piació amb Serra & Figueras,
adquirint tota la finca.

Hem tancat el contenciós d'expro-
piació del cementiri.

Hem tancat un contenciós amb l'em-
presa Mundial Inmobiliaria SA.

Hem establert 4 plans d'emergèn-
cia, inuncat, transcat, infocat i neu-
cat.

S’ha honorat la Memòria Històrica,
reconeixent la labor dels alcaldes
republicans.

S’ha signat un conveni amb l'Arxiu
Comarcal, perquè tinguin cura del
nostre arxiu. 

Hem dignificat l'acte institucional de
la Diada de l'11 de setembre.

Hem establert convenis amb el Club
de Tenis Aiguafreda, i amb la UEA
(Unió Esportiva Aiguafreda) de fut-
bol.

Hem millorat les relacions amb Sant
Martí de Centelles, firmant convenis
de col·laboració pel Casal d'avis,
Punt jove i Escola bressol. (Seguim
oberts a que torni Tagamanent).

Formem part de la Comunitat de
Municipis Costers del Montseny i
Bertí. Hem presentat conjuntament
propostes de millora del traçat del
tren i la nova C17 i hem reclamat
conjuntament un institut de
secundària pels quatre pobles.

Hem posat en marxa una pàgina
web municipal dinàmica i interactiva,
amb molta Informació com: projec-
tes, ordenances fiscals, activitats,
serveis etc. (www.aiguafreda.cat)

Hem iniciat un pla de participació
ciutadana. Calia establir els circuits
de participació,  en el proper mandat
caldrà governar de forma participati-
va amb els ciutadans.

Nou local i nou vehicle dels vigilants municipals Camp municipal de futbol

S’ha dignificat la festa de la Diada Nacional de l’11 de setembreEl nou servidor central
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Hem acabat la millora del carrer del
Pont i Major.

Hem millorat la plaça Major.

Hem instal·lat un sistema de mega-
fonia en els carrers del Pont i Major
i a la plaça. 

Hem reclamat al Departament de
Política Territorial i Obres Públiques
la millora de la carretera de Ribes i
l'hem incorporat com a via urbana
(carrer municipal).

Hem urbanitzat el carrer Font dels
Enamorats en el seu tram carretera
de Ribes a la Casa de Colònies i
canalitzat el torrent de Cruïlles.

Hem millorat tot l'enllumenat del
sector nord de la carretera de Ribes.

Hem reparat el pou de les Canes.

Hem millorat la piscina municipal,
adaptant-la a la normativa amb ser-
veis adaptats, aigua calenta escalfa-
da amb plaques solars, un bar res-
taurant, i un dispensari equipat amb
una llitera, farmaciola, oxigenoterà-
pia i línia telefònica.   

Hem adequat un nou accés de les
piscines pel carrer Núria. 

Hem millorat l'edifici gimnàs del
camp d'esports amb un pis més,
calefacció mixta amb plaques
solars, serveis adaptats i entrada
adaptada pel pis superior. 

Hem millorat amb gespa artificial la
pista poliesportiva del Camp
d'Esports.

Hem dut endavant el nou POUM
d'Aiguafreda.

Urbanisme i obres i serveis

Carrer del Pont

Nou enllumenat a la 
carretera de Ribes

Carrer Major Un dels altaveus instal·lats

Plaça Major Torrent de Cruïlles Nova entrada a les piscines
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Hem equipat un local de nova cons-
trucció per a la Vigilància Municipal

Hem urbanitzat les capçaleres dels
carrers Tagamanent, Pirineus i
Montserrat.

Hem creat zones de càrrega i
descàrrega i ampliat els aparca-
ments i zones blaves. 

Hem reparat la ETAP (estació trac-
tament aigua potable).

Hem arranjat de manera provisional
els carrers mes degradats com, La
Lloveta, Farigola, Montseny i Can
Bellit.

Hem adquirit un grup moto-genera-
dor de electricitat de 115 kw. 

Hem renovat el parc mòbil i
maquinària municipal de la brigada
de serveis amb un tractor multiusos
(que permet treure la neu, fer de
transpaleta i amb cistella elevadora
per a fer treballs en altura), un vehi-
cle Pick-up, un camió volquet de
3.500 quilos i un petit remolc per
escampar sal. 

Hem facilitat el pas de la carretera
de Ribes a l’esglesia i a la plaça
Major, suprimint el graó existent per
una rampa de formigó. 

Hem millorat el Pavelló amb grades,
serveis adaptats, marcador llumi-
nós, calefacció, dutxes amb aigua
calenta aprofitant l'energia solar. I
millorat el seu accés pel Carrer
Núria, amb un nou edifici que fa
d'entrada.

Hem adequat una nau per la briga-
da d'obres i serveis, amb vestuari,
serveis, prestatgeries per a magat-
zem de paletes, transpalet elèctric,
taller de reparacions, oficina, etc. 

Hem enderrocat una nau que ame-
naçava ruïna al costat del Pavelló i
hem adaptat l’espai per aparcament.

Hem dut endavant el projecte de
legalització i urbanització del
Sector Serrabanda.

Hem col·locat, en varies zones peri-
lloses, una barana de fusta protecto-
ra per als vianants, com la Ronda
del Congost, revolt del carrer
Cruïlles sobre el camp de futbol, etc.

Plaques solars al sostre de
bar de les piscines

S’ha posat gespa artificial 
a la pista poliesportiva

S’ha fet un pis més a l’edifici
del gimnàs

Noves grades dins el Pavelló
de can Plantada

Barana del c/ Cruïlles

Tractor multiusos Calefacció i marcador del Pavelló Barana de l’escola la Muntanya
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Hem posat en marxa l'àrea WIFI del
nucli urbà antic.

S'han realitzat treballs de força
importància com la claveguera de la
part alta del carrer Josep Salvans, el
marcatge del primer tram de la
carretera de Ribes per l’accés de
Barcelona facilitant l'estacionament
de vehicles i millora de la seguretat

vial, el tancament a la entrada del
col·legi La Muntanya, un nou accés
de serveis a les escoles velles pel
carrer Salvador Dachs, ampliació
d’una nova cargolera.

S'ha realitzat un estudi patològic de
l'edifici de l'escola de pàrvuls, exe-
cutat obres de rehabilitació en la
coberta, elements estructurals, i

porxo interior de les escoles velles,
obres de manteniment a la Escola
de la Muntanya, millores de molts
embornals i clavegueres,  hem ade-
quat l'aparcament en la confluència
del carrer Núria i la carretera de
Ribes, hem eliminat el pas soterrat
de la carretera de Ribes, s'ha execu-
tat l'aval del carrer de La Farigola
per facilitar als veïns els accessos

Antenes pel WIFI, pàgina web de l’Ajuntament i xerrada de presentació del WIFI

Una de les xerrades sobre el POUM                                    Nova cargolera per les escoles velles

Parc d’empreses a can Llaudet Nova entrada al Pavelló de can Plantada
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als habitatges amb una nova vorera,
s'han realitzat obres de manteni-
ment del rec pels horts del Congost,
obres de tancament i enllumenat de
la zona d'aparcament municipal de
Can Plantada, s'han  equipat punts
estratègics, amb pilones desmonta-
bles de tancament per les efemèri-
des públiques. 

Hem fet un cobert en el dipòsit muni-
cipal.

Hem fet i equipat la sala de plens
en l'edifici de l’Ajuntament, amb
un servei adaptat.

Hem signat un conveni amb
l'INCASOL per tal de transformar
l'antiga fàbrica Manufactures Llaudet

en un parc d'empreses i així estimu-
lar la nostra indústria. Per aquest fi
hem presentat un projecte amb
sol·licitud de subvenció del FEDER
(Fons Europeu pel Desenvolu-
pament Regional) per implantar un
parc tecnològic i un viver d'empre-
ses, que han d'ocupar un espai i+D+i
de més de 1000 m2. Estem pendents
del concurs.

S’ha adquirit el terreny de can Serra Figueras

Edifici de la brigada municipal Grup motogenerador Nova sala plens

S’ha tret el pas soterrani Millores al c/ M. Salvans Pintant la carretera de Ribes
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Hem col·locat plafons informatius, a diferents punts del poble per
millorar la informació.

Hem traslladat les atraccions de fira a prop del Pavelló, per tal que
el parc segueixi útil durant els dies de la Festa Major.

Hem traslladat el mercat setmanal a la plaça de l'Ajuntament.

Hem promogut el concurs de façanes, i iniciatives de promoció del
comerç local.

Hem col·laborat en la edició de la Guia Turística Comercial de
Osona Sud i Centre. 

Ens hem mantingut com a membres de la junta executiva i coparti-
cipants amb la VOTV televisió comarcal.

S'ha establert el sistema de
recollida de residus porta a porta.

Hem iniciat l'Agenda 21 del municipi

d'Aiguafreda.

Hem millorat la deixalleria i àrees
d'aportació.

Hem col·laborat amb el projecte rius
per preservar la riera de Martinet i
Avencó. 

Comerç, turisme, consum

Sostenibilitat i medi ambient

Mercat setmanal a la plaça de l’Ajuntament

Àrea d’aportació de la deixalleria municipal Neteja de la riera de Martinet

Un dels plafons informatius

Atraccions a la carretera de Ribes
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Serveis socials, benestar social, sanitat,
ensenyament

Hem equipat i inaugurat un nou local
pel Punt Jove més ampli i funcional.

Hem posat en marxa i dinamitzat el
Punt Jove amb multitud d'activitats i
cursets.

Hem instal·lat aire condicionat i
millorat la calefacció del Consultori
Local del CAP

Hem millorat el casal d'avis amb ten-
dals, aire condicionat i assistència
els caps de setmana. 

Hem empès amb tossuda perse-
verança la construcció de l'am-
pliació i reforma del col·legi CEIP
La Muntanya.

S'ha realitzat un tractament biològic
contra termites a les Escoles Velles,
s'ha dut a terme una monitorització
de tot el nucli antic d'Aiguafreda pel

control de termits, l'ampliació dels
serveis de DDD i control de la legio-
nela en els edificis públics,
Programes de control de coloms i
gats a diferents nuclis de la pobla-
ció.

S'ha dotat i equipat diverses sales
de Can Bellit per a acollir l'Escola de
Música.

Hem Impulsat tota mena d'activitats
en col·laboració amb la Regidora de
Sant Martí de Centelles, com la
festa de gent gran, els intercanvis
entre casals, etc.

Hem impulsat celebracions destaca-
des i concorregudes com la
Setmana de la Joventut i la del Medi
Ambient, la Setmana Solidària en
benefici a la recaptació de fons per
la Marató de TV3.

S'han impulsat accions per facilitar la
inserció laboral des dels programes
de cooperació de la Mancomunitat al
Punt Jove i hem promocionat la for-
mació laboral en benefici de les pri-
meres experiències laborals, forma-
cions temàtiques en noves tecnolo-
gies.

S'ha impulsat L'ORDENANÇA PER
LA TINENÇA D'ANIMALS.

S'han celebrat xerrades sobre dife-
rents temes de salut dirigit a les dife-
rents edats de població.

Hem elaborat “El PROTOCOL PER
LA DETECCIÓ I ACTUACIÓ
DAVANT EL CONSUM DE DRO-
GUES”.

Hem dedicat 12.000 € cada any en
ajuts a famílies necessitades i com-
pletar els plans d'ocupació SOC.   

Ordinadors del Punt Jove                Millores al Casal d’avis          Xerrada sobre drogues al Punt

Vista parcial d’un plànol de la
nova escola La Muntanya

L’ escola de música la Clau de
sol està a can Bellit

Activitat infantil al parc de la
carretera

03-11.qxd  13/12/10  14:08  Página 7



10

Hem col·laborat cada any amb
aportacions de 6.000 € amb una
escola de San Juan de Limay de
Nicaragua. 

Hem pagat tots els deutes contrets
per la UEA respecte de les obres
empeses al Camp de Futbol.

Hem facilitat el pessebre vivent. 

Hem fet el projecte del nou Camp de
Futbol, on es reflexa per etapes el
camí a seguir.

Hem escripturat el terreny del
camp de futbol a nom de
l'Ajuntament.

Hem millorat els equipaments del
Pavelló per a poder-hi fer festes,
com tot el pis de fusta per protegir el
marcat de la pista, hem adquirit
dues cistelles mòbils de bàsquet
perquè els nens i nenes hi puguin
jugar, nova megafonia, marcador
electrònic, aigua calenta aprofitant
l'energia solar, teles per adornar les
festes, tarimes, decorats, etc.

Hem facilitat tota mena de festes i
activitats que els veïns per pròpia
iniciativa hagin empès, adquirint fins
a ser suficients més taules i cadires.
Hem impulsat la fira popular d'arte-
sans que celebrem pels voltants de

les festes de Nadal.

Hem facilitat moltes de les activitats
promogudes per la biblioteca, el
col·legi i les diferents entitats, i ini-
ciatives populars, com el programa
mini ping-pong, disposem de 13 tau-
les amb pales i pilotes. 

Cultura, esports, festes i cooperació

Presentació del projecte i una sala del nou camp d’esports                Fira de Nadal a la pl. Major

Actuació al parc Cistella de can Plantada

Marató TV3  Activitat al Punt Jove                  Un dels cartells de l’itinerari

03-11.qxd  13/12/10  14:08  Página 8



11

Hem modelat la festa major d'hivern
per tal de celebrar-la dins del
Pavelló, i reprogramat les activitats i
col·laboració dels quintos per evitar
el “botellón”. 

Hem mantingut i millorat en la mesu-
ra del possible totes les nostres fes-
tes tradicionals.

Hem facilitat les campanyes solidà-
ries promogudes per la Parròquia.

Hem facilitat que totes les entitats
reconegudes puguin funcionar (dins
de les possibilitats econòmiques de
l'Ajuntament).

Hem creat l'itinerari del nucli urbà
d'Aiguafreda. 

Cal salvar Sant Martí d'Aiguafreda
de Dalt, estem en contacte amb el
Vicari General de Vic per a establir
un conveni de reconstrucció per

fases, de moment el lloc està decla-
rat BCIL, (Bé Cultural d'Interès Local)
això ens permetrà accedir a subven-
cions dels estaments superiors.

Hem editat dos llibres sobre temes
aiguafredencs, el IX dedicat a la
poesia del nostre exsecretari el
Senyor Albert de Sicília Cruells i
Padrós, i el X dedicat a la
Cooperativa escrit pel professor
Senyor Joan Portet i Pujol.

Acte de la Festa Major d’hivern            Portades del llibre Albert de S. Cruells i el de Joan Portet

Tertulies literaria a la biblioteca Pessebre vivent al nucli antic del poble

Activitats de la Setmana de la Joventut i algunes de les taules del programa mini ping-pong
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HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT

Matins: de 9h a 14h
Tardes: divendres de 19h a 21h
Telèfon: 93 844 22 53
E-Mail: aiguafreda@diba.cat
Web: http://www.aiguafreda.cat/
Vigilants municipal: 606 98 11 11

HORARI DE VISITA DE L'ALCALDE

Sr. Jordi Sambola i Serres
Serveis Centrals i Economia, Administració,
Recursos Humans i Servei de Vigilants
Dimarts: matins de 9h a 13:30h i tardes de
17h a 19:30h
E-mail: sambolasj@diba.cat

HORARI DE VISITES DELS REGIDORS

Sr. Josep Sellas i Benvingut
Urbanisme, Obres públiques, planejament i
serveis tècnics
Dimarts: matins
E-mail: sellasbj@diba.cat

Sr. Jordi Camprubí i Canas
Sostenibilitat i Medi Ambient,
Desenvolupament Agenda 21, Gestió de
l'Aigua, Gestió de Residus, ADF
Dijous: de 17:30h a 20h
E-mail: camprubicjr@diba.cat

Sr. Antoni Blanch i Matas
Serveis Socials, Benestar Social, Sanitat
(CAP), Gent Gran, Joventut, Habitatge Públic
i Ensenyament i Centres Escolars.
Dimecres: de 10h a 13h
E-mail: blanchma@diba.cat

Sra. Isabel Heredero i Gràcia
Cultura i Esports, Activitats Culturals, Esports,
Festes i Cooperació
Dilluns i Dijous: de 18h a 20h
E-mail: herederogm@diba.cat

Sr. Joan Antoni De Arriba i Cejudo
Activitats Econòmiques, Manteniment i
Serveis Municipals, Empreses, Comerç,
Consum, Turisme, Consorci de Promoció
Turística, Comunicació i Noves Tecnologies i
Manteniment i Serveis Municipals
Divendres: de 17h a 19h
E-Mail: dearribacjn@diba.cat

HORARI SERVEIS TÈCNICS
Dimarts matins de 12h a 14:30h

SOREA
Ajuntament: Dilluns de 12h a 14h
El telèfon és el 93 844 22 53 
Oficina de Centelles, c/ Sant Josep , 47, Dilluns de 9,30 a
11,30h, Dimecres i divendres de 9 a 13h tel. 93 881 22 53
Atenció telefònica 24 h.  902 250 070
Urgències i avaries 24 h. 902 250 370

SERVEIS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT
L'horari dels Serveis Socials és de les 10:30h a les 14h els
dimecres. 
Per demanar cita prèvia s'ha de trucar al telèfon de la
Mancomunitat La Plana, 93 812 54 45

EL PUNT 
(Punt d'Informació Juvenil)
El Punt està situat al C/ Major, 18 bxs.
L'horari és de dilluns a divendres de 17h a 20h, 
el telèfon és el 93 844 07 86 
i l'adreça de correu electrònic és: elpunt@diba.cat

DEIXALLERIA
L'horari de la Deixalleria Municipal és el dimarts i dijous de
les 17h a les 19h i els dissabtes de les 10h a les 13h.

RECOLLIDA DE MOBLES
La recollida de mobles és un servei gratuït.
El dia de la recollida de mobles és el tercer dimecres de
cada mes i s'ha de trucar a l'Ajuntament per apuntar-s'hi. 
El telèfon és el 93 844 22 53

PUNT D'INFORMACIÓ TURÍSTICA
Es troba ubicat a la Ctra. de Ribes.
Obert caps de setmana i festius de 9h a 15h

JUTJAT DE PAU
Tots els dies de 9 a 14h.

TELÈFONS D'INTERÈS

Camp d'Esports 93 844 07 29
CAP Aiguafreda 93 844 10 26
Casal Sant Jordi 93 844 22 26
Escola La Muntanya  93 844 01 82
Biblioteca  93 844 22 01
Residència  3a. edat Can Caló  93 844 18 00
Residència 3a. edat La Font  93 844 10 61
Oficina de Correus 93 844 04 99
Parròquia Sta. Maria d'Aiguafreda (Rectoria) 93 844 01 04
Estabanell i Pahisa 93 860 91 00
Farmàcia 93 844 26 14
Autocars Sagalés de Granollers 93 870 78 60
Estació de Renfe 93 844 03 38
Bombers de la Generalitat 085
Urgències  061
Mossos d'Esquadra i emergències trànsit 088
Servei de taxi d'Aiguafreda 627 55 33 05
Servei de taxi d'Aiguafreda 627 55 33 06

URGÈNCIES GAS NATURAL
Tel. 900 750 750

LÍNIA D’ATENCIÓ A LES DONES EN SITUACIÓ DE
VIOLÈNCIA
Tel. 900 900 120

SERVEI DE RECAPTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA
Dimecres, a l’ajuntament, de 9 a 13h. 
Dilluns a divendres a l’oficina de l’ORGT de La Garriga,
Plaça Església, 8A. 
Tel. 900 715 017

Serveis
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