PLA DE MANDAT
2019 - 2023

INTRODUCCIÓ
Som un equip de govern compromès amb el nostre municipi i amb el seu
desenvolupament, treballarem amb la finalitat d’aconseguir un poble millor,
més acollidor, habitable i d’acord amb els temps actuals.
Us presentem el Pla de Mandat 2019-2023 de l’Ajuntament d’Aiguafreda, un
pla que pretén ser un compromís amb les persones del nostre poble d’allò que
des del govern municipal ens proposem dur a terme. Aquest document marca
les línies estratègiques d’orientació de l’acció política i de gestió a
l’Ajuntament.
Un exercici de transparència , volem explicar el què fem i el què farem.
Entenem que la política municipal ha de ser propera, immediata, accessible,
transparent, mesurable, valenta, clara i concreta.
Aquest Pla de Mandat 2019-2023 és el document marc que, acompanyat dels
pressupostos de cada exercici, constitueix la guia del govern municipal del
nostre poble.
Malgrat dividir el pla en 17 eixos, el PAM evoca a la transversalitat, a treballar
des de tots els àmbits, a proporcionar solucions globals a totes les peticions i
mancances del municipi, es pretenen impulsar projectes que abracin el màxim
de sensibilitats possibles.
Només la suma de petites accions des de cada govern local i regional, farà
prioritzar els objectius globals que ens marca l’agenda de desenvolupament
sostenible 2030.

MISSIÓ
Millorar la qualitat de vida dels habitants del poble. Respondre a les
necessitats i expectatives de les persones usuàries dels serveis municipals,
contribuint a consolidar un poble més solidari, sostenible i actiu, incorporant
la participació de la ciutadania, la gestió de la transparència i l’ús eficient
dels recursos com els eixos principal de l’acció de govern.
Volem ser un ajuntament al servei de la gent, que la faci corresponsable i
còmplice d’un projecte comú, que obtingui els millors resultats d’una manera
eficient i respectuosa amb el medi ambient, amb un entorn de treball que
propiciï el desenvolupament de les persones, la innovació i l’assumpció de
responsabilitats.
VALORS
-

Integritat i honestedat, a l’acció política i a la gestió municipal. El
servei públic orientat cap a l’interès general.

-

Transparència i bon govern, per tal de garantir que els veïns tinguin
accés a l’acció i la gestió pública. Potenciar la cultura de la rendició de
comptes i fomentar la participació.

-

Proximitat en les relacions, amb l’objectiu que l’acció i la gestió
pública s’acosten al ciutadà.

-

Igualtat, equitat i justícia social. L’acció i gestió política s’ha de
fomentar en el desplegament d’aquests valors essencials sense la
participació dels quals no és possible el benestar social de la
comunitat.

-

Treball, compromís i esforç. L’acció i gestió pública local entesa com
l’únic interès dels servidors públics.

-

Exigència de qualitat en el servei públic. La gestió pública orientada a
l’eficàcia i l’eficiència.

-

Col.laboració i participació. L’acció i gestió pública oberta.

-

Il.lusió en la feina com instrument de transformació. La il·lusió ha de
guiar-nos cap al futur, amb la voluntat d’aquest projecte compartit.

L’ESCENARI PRESSUPOSTARI
L’escenari pressupostari és la base per a l’aprovació dels pressuposts i de les
ordenances fiscals que són una de les màximes expressions de l’exercici de la
representació política dels municipis i de la seva autonomia local.
La confecció de l’escenari pressupostari s’ha de realitzar en base a una
projecció del poble i de l’administració més enllà d’un exercici anual i, en
algunes fites, més enllà fins i tot del cicle electoral de quatre anys.
Aquesta visió pressupostària a llarg termini requereix un debat conjunt de les
Ordenances Fiscals i el Pla d’Acció Municipal (basat en el Catàleg de Serveis i
en les prioritats definides al Pla de Mandat). Per fer realitat aquesta nova
forma de fer política pressupostària i fiscal, s’ha de treballar i adequar millor
els ingressos i les despeses corrents, que ajudi a implementar mesures
permanents de sostenibilitat i eficiència financera i de racionalització en la
prestació dels serveis. I sempre sota els prismes de la participació i la
transparència.

EIXOS ESTRATÈGICS
A continuació presentem els diferents eixos estratègics en els quals hem
dividit el Pla. En tots els eixos recullim de manera ordenada les propostes que
s’han formulat tenint en compte, en primer lloc, el moment econòmic actual i
l’estat del municipi i del país, i en segon lloc la viabilitat i la seva possibilitat
de materialització.
1.Entorn & natura
• Aprofundirem en la correcta gestió dels residus, tant de la deixalleria com
de la recollida porta a porta.
• Treballarem per aconseguir per Aiguafreda la instal·lació de minideixalleries
selectives (piles, bombetes, cartutxos d’impressores, CDs...) en diferents
indrets del municipi.
• Agenda 2030: Ens adherim als 17 objectius per al Desenvolupament
Sostenible impulsats per l’Assemblea de les Nacions Unides.
• Extensió de la xarxa de calor de l’estació tèrmica alimentada per biomassa
a la resta de dependències municipals (Can Bellit, Casal Sant Jordi...).

•Sol·licitarem a la DG de Carreteres diferents millores a la C-17 al seu pas per
Aiguafreda: millora dels accessos nord i sud, millora de la senyalització viària
i de les illes interiors i instal·lació de panells fonoabsorbents al llarg del
recorregut per a preservar la població de contaminació acústica.
• Promourem l’adquisició de vehicles municipals elèctrics tot instal·lant punts
de recàrrega al municipi.
• Fomentarem el camí fluvial del Congost d’acord amb els organismes que
potencien aquest recorregut. Acords amb el Consorci del Besòs per a
l’extensió d’aquest camí per tota la vall.
• Adequació i manteniment de la xarxa de camins rurals del municipi.
Especialment amb la connectivitat amb el municipi del Brull.
• Aprofundirem en la tematització de la Riera de Martinet com a itinerari de
natura i de descoberta de l’entorn, potenciant els seus valors i fent-lo més
accessible.
• Any Ramon Margalef. Col·laborarem amb la Fundació que du el seu nom, per
a donar relleu a la figura de l’insigne ecòleg, durant anys veí d’Aiguafreda .
• Mantindrem el Pla de gestió forestal del municipi conjuntament amb
l’Associació de propietaris forestals de Montseny Ponent.
2.Poble & veïnat
• Treballarem per completar la urbanització del nucli antic, condicionant els
carrers de Fortià Solà, del Carrer de la Móra i altres trams.
• Treballarem per a donar més notorietat a la Plaça Major, especialment de
cara a la celebració d’actes. Nova il·luminació i substitució d’arbres
malmesos.
• Actualitzarem els serveis del cementiri amb la construcció d’un columbari i
endreçant la instal·lació.
• Estudiarem i promourem que Aiguafreda pugui disposar d’un tanatori
adequat a la mida i necessitats del poble.
• Treballarem, d’acord amb els veïns, en la millora del veïnat de la Llobeta.
• Mantindrem la vialitat al veïnat del Puigsec, per a garantir un bon accés als
edificis i per a assegurar un accés amb condicions al sector de les Pinedes.

• Estudiarem la millora de la vialitat en diferents carrers del nucli pendents
d’urbanitzar (Carrer Montseny, Carrer dels Til·lers, entre altres).
• Millora d’aspectes del nucli tradicional: desnivells a pla de carrer en algun
sector, renovació de plaques amb noms de carrers...
• Seguirem el pla d’actuació del sector de Serrabanda d’acord amb la
legislació urbanística. Establiment d’un calendari que permeti temporalitzar
tant les reformes i actuacions que s’hi han de dur a terme com les quotes
corresponents de particulars.
3.Urbanisme & planificació
• Sol·licitarem al Departament de Territori i Sostenibilitat un Pla integral per
a l’agençament del Congost al seu pas per Aiguafreda, contemplant l’endreça
de l’entorn, la protecció i seguretat de les persones, la preservació dels valors
naturals i la vialitat del sector.
• Treballarem per la continuïtat de la urbanització del sector nord de la
carretera, el lateral oest i creant un parc a l’entrada del municipi.
• Endreçarem l’esplanada del Pla de la Vinya, amb espais per a aparcament a
fi de descongestionar el centre. Treballarem perquè el conjunt quedi
enjardinat.
• Condicionarem la parada de l’autobús en el tram inferior del Carrer de Pau
Casals, integrant-la a la trama urbana i en vial per a vianants.
• Proposarem als responsables del Bisbat de Vic acabar l’enjardinament de la
sagrera de l’església fins la Plaça Major. Arbrat més camins per a vianants.
• Treballarem per a establir un Pla de voreres, que ha de permetre completar
aquells vorals del poble que es troben pendents de finalització.
• En la mateixa línia treballarem per suprimir barreres arquitectòniques com
transicions a diferent nivell adaptant els llocs de pas pensant en persones de
mobilitat reduïda.
• Completarem la instal·lació d’il·luminació per leds en aquells espais del
casc antic que encara resten pendents de substituir.
• Actualitzarem instal·lacions municipals condicionant espais de l’edifici de
l’Ajuntament.
• Endreça i agençament del sector de davant la residència de la Font dels
Enamorats.

• Reclamarem al Departament de Territori i Sostenibilitat per a aconseguir
que els accessos rodats a la carretera C-17 siguin més segurs i millors .
• Promourem un estudi de vialitat pel casc antic del poble
• Treballarem per a aconseguir un pont per a vehicles que permeti la
connexió amb el municipi de Tagamanent al barri d’Avencó. Manteniment dels
ponts actuals de vianants de la Xoriguera i del Desmai.
• Treballarem per a assegurar la vialitat al sector de la Bauma, afectat per
despreniments.
4.Treball & ocupació
• Manteniment dels Plans d’Ocupació Locals. Gestió de més llocs de treball
propis i els promocionats amb el suport de la Diputació de Barcelona.
• Servei municipal a persones desocupades amb atenció personalitzada des de
l’Ajuntament.
• Seguiment personalitzat per a tramitar i gestionar les ofertes amb la
demanda laboral, seguiment amb aquelles empreses del municipi treballant-hi
de manera conjunta.
5.Salut & serveis socials & persones grans
• Increment de la dotació en beques-menjador.
• Treballarem per aconseguir unes noves instal·lacions per al CAP
d’Aiguafreda.
• Incrementarem la col·laboració amb el Casal Sant Jordi a fi que actuï com a
aglutinador d’activitats i interessos de les persones grans del nostre poble.
• Treballarem perquè nens i joves amb risc d’exclusió social puguin accedir a
activitats esportives, lúdiques o educatives.
• Fomentarem les iniciatives d’intercanvi generacional entre Casal i escola.
• Treballarem per a incentivar el voluntariat entre persones joves en
activitats de benefici social.
• Manteniment del sistema de seguiment domiciliari per a la gent gran.
• Augmentar la capacitat del servei de teleassistència domiciliaria com a
suport a la gent gran del municipi que es trobin en situació de risc per factors
de l’edat, entorn o dependència.

• Millorar les condicions d’atenció a la gent gran amb programes socials que
facin èmfasi en el grup +80 amb seguiment i assistència a persones soles.
• Recolzarem entitats com Càritas en aspectes com el banc d’ aliments
donant suport als usuaris, sempre sota la valoració dels tècnics.
• Treballarem conjuntament amb les residències de gent gran del nostre
municipi en atenció i accions col·laboratives.
• Mantindrem els ajuts socials per a habitatge i serveis bàsics per a famílies
vulnerables.
6.Infància & Joventut
• Promourem un Consell de Joves, amb guiatge de dinamitzadors juvenils
treballant conjuntament amb El Punt.
• Potenciarem el Consell d’ Infants Municipal, treballant-hi conjuntament, per
tal que sigui una eina de comunicació entre infants i consistori; on siguin els
més menuts que ens ajudin a entendre les necessitats del municipi des de la
seva visió.
• Reforçarem les actuacions des de l’àmbit socioeducatiu de Serveis Socials, a
fi de poder acompanyar a infants, joves i les seves famílies, tant en temes
acadèmics com en el de les relacions personals i de la conducta.
• Impulsarem la realització de cursos formatius i d’inserció laboral per a
joves, reforçant les activitats de l’Aula Estudi.
7.Ensenyament & Escola
•Reclamarem davant del Departament d’Ensenyament impartir l’ensenyament
Secundari Obligatori (etapa 12-16 anys) a Aiguafreda.
•Suport a l’Associació de Mares i Pares de l’escola amb suport tècnic,
subvenció i potenciació d’activitats. Treball conjunt per a assolir més recursos
i equipaments per al centre.
•Potenciació de l’Escola de Música donant suport a les activitats de
l’associació. Manteniment de sistema d’adjudicació amb la finalitat
d’aconseguir millores.
•Donarem suport al Pla Educatiu de l’Entorn a través de la campanya El
Montseny a l’Escola.

•Donarem suport a l’escola a través de projectes mediambientals que
afavoreixin conductes sostenibles (extensió de la campanya de l’oli per
reciclar).
•Atenció i seguiment continuats dels requeriments del centre escolar mirant
d’atendre les seves necessitats i propostes. Considerem el centre escolar com
a element cohesionador social i relacional.
8.Paritat & igualtat
• Ens comprometem a treballar en polítiques que fomentin la igualtat
d’oportunitats i la paritat en càrrecs de responsabilitat i de representació.
• Treballarem per fomentar la tolerància i el respecte cap a les persones sigui
quina sigui la seva condició. Combatrem posicions homòfobes o xenòfobes per
a aconseguir per al nostre poble una societat inclusiva i no discriminatòria.
9.Vigilància & seguretat
• Dotarem els vehicles municipals d’un equip de GPS per a facilitar tasques de
posicionament.
• Instal·larem càmeres identificadores a les dues entrades del poble,
connectades amb la base de Mossos per a la detecció d’automòbils
susceptibles d’estar enregistrats per la policia.
• Contacte permanent amb les dependències dels Mossos d’Esquadra del
Vallès Oriental i d’Osona per a control i patrullatge diaris.
• Manteniment del cos de vigilants local, en nombre d’efectius i d’hores de
servei amb patrulla de dos membres en hores punta.
10.Esport
• Accions al Camp d’Esports: preparar les instal·lacions del Camp d’Esports
per a acollir un servei de bar.
• Accions al Camp d’Esports: substitució de l’herba artificial de l’antiga pista
del Camp d’Esports per un nou paviment i endreça de l’espai.
• Accions al Camp d’Esports: millora de les instal·lacions de la piscina
(vestidors).
• Estendrem l’ús de leds per a la il·luminació dels diferents espais esportius
(camp de futbol...)

• Treballarem conjuntament amb les diferents entitats esportives per a la
millora i manteniment de les instal·lacions.
• Farem promoció d’Aiguafreda com a capital dels esports de muntanya del
Montseny donant suport a aquelles activitats vinculades a l’esport de
muntanya i descoberta de la natura.
11.Imatge & promoció
• Millora i enjardinament de les rotondes del Parc de la Plateria i de l’entrada
sud al costat del Pont de l’Abella.
• Nou enjardinament al Parc de la Plateria al sector de les fonts i parc
infantil.
• Canviar els plafons verticals (tòtems) que serveixen d’anunci publicitari que
hi ha repartits per diferents llocs del poble.
• Instal·larem una webcam per a dotar Aiguafreda d’una visió de conjunt del
poble amb actualització permanent.
• Finalitzarem les gestions amb l’ATM per a la designació oficial del nom de
l’estació de FFCC on s’hi inclogui el nom d’Aiguafreda.
• Treballarem en la senyalització de camins, cruïlles i pistes forestals del
municipi considerant treballs existents i propostes d’entitats.
12.Turisme & empresa & comerç
• Potenciació del Punt d’Informació Turística amb més oferta i atenció
particularitzada en funció de les necessitats del visitant.
• Seguirem amb la publicació de més fulletons turístics d’informació
municipal mirant de cobrir tant aspectes culturals, com patrimonials, com de
natura.
• Treballarem per activar el comerç tradicional a través d’iniciatives que
responguin a les necessitats de nous models de consum.
• Instal·larem plafons un directori d’empreses amb al seva localització a la
zona industrial del municipi.
• Impulsarem, d’acord amb els comerciants locals, taules o plataformes de
trobada per a incentivar l’eix comercial del municipi.
• Incentivarem campanyes de promoció del comerç local (per exemple durant
la campanya de Nadal).

• Obrirem noves vies promocionals i d’imatge del municipi amb nous recursos
gràfics .
13.Cultura & patrimoni
• Treballarem perquè Aiguafreda pugui disposar d’un teatre-auditori amb
capacitat adequada i amb funcionalitats i serveis complets.
• Treballarem perquè Aiguafreda pugui disposar d’un casal de cultura a les
antigues escoles municipals on s’hi pugui adequar un espai per a biblioteca i
sala d’exposicions.
• Potenciació del conjunt monumental d’Aiguafreda de Dalt amb tres eixos
bàsics d’actuació: recuperació de la masoveria (antiga rectoria), rehabilitació
de l’edifici eclesial i agençament i enjardinament de l’entorn com a espai de
lleure.
• Creació d’una beca d’investigació per a joves menors de 30 anys amb la
finalitat de donar suport a la recerca entre joves investigadors o estudiants.
• Millora en la gestió dels espais municipals per a usos d’entitats amb
finalitats culturals.
• Preservació i divulgació del patrimoni prehistòric d’Aiguafreda potenciant la
seva descoberta i museïtzació a l’aire lliure.
• Treballarem per complementar amb plafons explicatius les ermites
romàniques d’Avencó (Sant Salvador i Sant Miquel de Canyelles, de la que en
farem la senyalització de l’accés).
• Arxiu digital d’Aiguafreda. Ampliació del fons. Lliure accés a tota la
documentació.
• Finalització de les obres de rehabilitació i condicionament de Can Bellit per
a deixar l’edifici disponible i en condicions com a equipament municipal.
• Seguiment dels acords de cooperació amb l’Arxiu Comarcal del Vallès
Oriental com a dipositari d’una part del fons municipal de l’Ajuntament
d’Aiguafreda.
• Incentivació i promoció de l’edició de publicacions d’interès local o
vinculades a l’entorn del municipi.
• Donarem suport a la cultura i a les músiques d’arrel popular, contribuint al
seu foment i a la seva difusió.

14.Festa & entitats
• Aprofundiment en el nou enfocament de la Festa Major d’Hivern en la línia
d’aquestes darreres festes. Potenciació del compromís dels quintos i quintes
en la Festa.
• Més participació de les entitats en la Festa Major d’Estiu.
• Creació d’un cicle de concerts anual que permeti dotar Aiguafreda d’una
oferta musical variada, potenciant el vessant cultural de la festa.
• Facilitarem l’accés de les entitats als espais municipals promovent llocs
estables de reunió i trobada.
15.Opinió & participació
• Manteniment de la revista d’informació municipal. Comunicació amb els
veïns a través de repartiment de targetons o avisos a cada bústia quan sigui
necessari.
• Potenciació de la informació municipal a través de la pàgina web de
l’Ajuntament i dels diferents canals municipals en xarxes socials.
• Farem reunions amb els veïns dels diferents sectors i veïnats del poble a fi
de conèixer al detall i de primera mà les seves necessitats.
• Utilitzarem enquestes per a conèixer l’opinió de les persones del nostre
poble sobre aspectes d’interès municipal.
• Creació d’un registre (físic i virtual) d’objectes perduts on es pugui donar
notícia d’allò que s’hi ha dipositat.
• Aprofundirem en l’ús d’una bústia oberta, física i virtual, a fi que els
ciutadans puguin fer arribar els seus suggeriments.
• Manteniment de l’adhesió a la Xarxa de Televisions Locals a través de Vallès
Oriental Televisió.
16.Rodal & comarca
• Compromís de dur a terme la consulta popular sobre l’adscripció comarcal
d’Aiguafreda
• Manteniment de l’adhesió a la Mancomunitat La Plana. Participació activa
en l’organisme.

• Aprofundiment en les relacions amb el municipi veí de Sant Martí de
Centelles amb l’extensió dels acords de relació.
17.País & nació
• El nostre grup municipal s’adherirà i donarà suport com a consistori a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya.
• Donem suport als nostres polítics empresonats o a l’exili. Ens solidaritzem
amb les famílies, els partits i les entitats que representen o han representat.
• Mantenim el compromís ciutadà expressat al nostre poble en el referèndum
d’independència de l’1 d’Octubre de 2017.

