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Resum de plens de juny a octubre
Constitució de la 
corporació municipal, 
16 de juny de 2007
Un cop acceptat els càrrecs de regidors la
nova Corporació Municipal va quedar així: 
Joan Vila Matavacas, Teresa de Blas
Barrabés, Fermí Colomer Dosrius i
Ramon Molera Bruguera de CiU. 
Jordi Sambola Serres, Jordi Camprubí
Canas, Maria Isabel Heredero Gracia de
ICV/EUiA/EPM. 
Josep Sellas Benvingut, Antoni Blanch
Matas, Joan Antoni de Arriba Cejudo de
GperA/PSC/PM.
Es van presentar per alcalde els tres caps
de llista. Efectuada la votació per part de
tots els Regidors mitjançant paperetes
secretes, Jordi Sambola va obtenir 6 vots
i Joan Vila, 5 vots. Va quedar proclamat
Jordi Sambola i Serres, alcalde. Tot
seguit van prendre la paraula els tres caps
de llista per exposar els seus punts de
vista sobre el tema.

Sessió extraordinària, 
21 de juny de 2007
Es va determinar que els plens es farien
cada dos mesos, excepte pel juliol i l’a-
gost, procurant que sigui un dimarts pro-
per al dia 15.
Es va establir la comissió de la Junta de
Govern, que estarà encapçalada per l’al-
calde i els regidors que determini la llei i
l’alcalde.
La comissió especial de comptes queda
integrada per: Jordi Sambola, vocal, i Jordi
Camprubí, suplent, pel grup
ICV/EUiA/EPM. Josep Sellas, vocal,  i
Joan A. de Arriba, suplent, pel grup
GperA/PSC/PM. Joan Vila, vocal, i Teresa
de Blas, suplent, pel grup de CiU. 
Es van nomenar representants els
òrgans col·legiats: Jordi Sambola
(Consell Comarcal del Vallès Oriental).
Jordi Camprubí (Consorci Defensa riu
Besós, Associació Defensa Forestal, Parc
Natural del Montseny i Mancomunitat La
Plana). Antoni Blanch (Centre Atenció
Animals de Companyia), Joan A. de Arriba
(Consorci de Promoció Econòmica i
Consorci de Promoció Turística).
Els portaveus dels grups municipals
seran: 
Jordi Sambola, per ICV/EUiA/EPM; Josep
Sellas, per GperA/PSC/PM, i Joan Vila
Matavacas, per CiU. 
Van aprovar-se les indemnitzacions de
l’alcalde i els regidors: 

Alcalde-President  = 721,21 euros bruts
mensuals.
Regidors de l’equip de  govern = 456, 77
euros bruts mensuals.
Regidors de l’oposició = 60,10 euros bruts
mensuals.
L’alcalde Jordi Sambola va informar de les
delegacions i càrrecs.
Es va designar Primer Tinent d’Alcalde:
Josep Sellas, que tindrà l’àrea
d’Urbanisme (Obres públiques i privades.
Planejament i Serveis tècnics). 
Segon Tinent d’Alcalde: Jordi
Camprubí, que presideix l’àrea de
Sostenibilitat i medi ambient
(Desenvolupament Agenda 21.
Participació Consorci del Besós.
Participació Parc Montseny. Defensa del
Congost. Mancomunitat La Plana. Gestió
de l’aigua. Gestió de residus. ADF).
Tercer Tinent d’Alcalde: Antoni Blanch,
que gestionarà Serveis Socials
(Benestar Social, Sanitat (CAP). Centre
Atenció Animals de Companyia. Gent
gran. Joventut. Habitatge públic.
Ensenyament i Centres Escolars).
La regidora Isabel Heredero presideix
Cultura i Esports (Activitats culturals,
esports, Festes  i Cooperació).
El regidor Joan Antoni de Arriba es cuida
d’Activitats econòmiques, manteni-
ment i serveis municipals (Empresa.
Consorci de Promoció econòmica.
Comerç. Consum. Turisme. Consorci de
Promoció Turística. Comunicació i Noves
tecnologies. Manteniment i serveis munici-
pals).
L’alcalde Jordi Sambola es reserva les
àrees de Serveis Centrals i Economia
(Administració. Recursos Humans i Servei
de vigilants).

Sessió ordinària, 
18 de setembre de 2007
Es va nomenar Tresorer municipal al
regidor Josep Sellas Benvingut, el qual
tindrà signatura conjunta amb l’Alcalde-
President com a Ordenador de
Pagaments i el Secretari Interventor.  
A causa de la defunció del Jutge Titular de
Pau, la Junta de Govern Local va convo-
car la plaça el 25 de juliol de 2007, però no
es va presentar cap candidat dins el
temps oficial. Més endavant van entrar
dues instàncies.  Tot i així, amb l’acord de
tots els grups polítics es va decidir
ampliar la presentació d’instàncies per
ser Jutge de Pau mitjançant una nova
convocatòria. 

Es va aprovar definitivament els estu-
dis de detall presentats pels promotors: 
Ades Contratas i Gestions S.L. per l’or-
denació de volums de les parcel·les situa-
des al carrer Avencó, 14 i 14 bis
d’Aiguafreda i Ramon Pratdesaba i fill
S.L. per ordenar volumètricament un solar
situat al carrer Farigola cantonada amb el
carrer Centelles d’Aiguafreda. 
A petició de la Direcció General
d’Urbanisme, es va ratificar el Text Refós
de l’estudi de Detall de la parcel·la situa-
da entre el Passeig de Catalunya, el carrer
Pau Casals i el carrer Nostra Senyora de
Núria d’Aiguafreda promogut per la socie-
tat Sahuquillo i Pous S.L. 
Es va nomenar com a vocals titulars al
Ple de la Mancomunitat la Plana Jordi
Sambola i Jordi Camprubí, i com a
suplents, Josep Sellas i Joan Antoni De
Arriba.
Es van presentar al·legacions als
Estatuts de la Mancomunitat la Plana,
article 20/2. Perquè reflecteixi que:
“L’Assemblea quedarà vàlidament consti-
tuïda quan hi assisteixi com a mínim la
meitat més un dels seus membres i la
Junta de Govern quan hi assisteixi com a
mínim tres dels seus membres més el pre-
sident”.
Es van aprovar les festes locals pel 2008
d’Aiguafreda: 12 de maig, dilluns de
Segona Pasqua i 9 de desembre Festa
Major.
Es va sol·licitar l’adhesió a la Federació
de Municipis de Catalunya.

Sessió extraordinària, 
23 d’octubre de 2007
Es va delegar en la Diputació de
Barcelona les funcions de gestió i/o
recaptació dels tributs i altres ingres-
sos de Drets públics locals.
Es va aprovar adherir-se a les ordenan-
ces fiscals municipals i al plec de clàu-
sules administratives generals aplicables
als contractes d’obres i instal·lacions publi-
cades per la Diputació de Barcelona
Es va aprovar inicialment l’ordenança
general de gestió, inspecció i recapta-
ció dels ingressos de dret públic muni-
cipals.
Es va aprovar la ponència de valors
totals de Béns Immobles Urbans
d’Aiguafreda, la darrera valoració era de
l’any 1982. 
Segons la documentació del cadastre, el
valor actual és 4,53 vegades més que
l’anterior.
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Medi ambient i Sostenibilitat

Benvolguts aiguafredencs i aiguafredenques
D'ençà del 16 de juny hem assumit la
responsabilitat del Govern Municipal,
i ens hem imposat governar amb la
màxima transparència que ens sigui
possible, informarem i donarem
compte de tot el que fem, per què ho
fem i on pensem arribar.

L'exemplar que teniu a les mans és
el primer Butlletí Informatiu Municipal
d'Aiguafreda de l'actual Govern pre-
tenem que sigui exclusivament d'in-
formació municipal. No hi haurà, per
tant, opinió ni temes propagandís-
tics. Tampoc durà mai publicitat
comercial. Per a això ja hi ha altres
publicacions d'àmbit local o comar-
cal. Editarem quatre butlletins a l'any.

Aquest butlletí, com podreu compro-
var, s'ha fet i es farà amb una certa
modèstia, ateses les disponibilitats
econòmiques i, en conseqüència,
amb les necessitats prioritàries
d'Aiguafreda. Possiblement no tot
sigui del vostre interès, però hi troba-
reu fàcilment el que busqueu.   

Ja fa sis mesos que hem iniciat el
nostre mandat, hem trobat moltes
dificultats, potser massa, però previ-

sibles si considerem que és la prime-
ra vegada que tenim l'alternança dins
de la democràcia.

Volem posar el nostre estil en tot, i
això requereix molt treball, atenció i
participació, sabem que mai no ho
farem a gust de tothom, ens esfor-
cem per a fer-ho a gust de la majoria,
amb la intenció que tothom en surti
beneficiat.

Atesa la proximitat de les festes
nadalenques a més de saludar-vos
cordialment desitjo per a tots vosal-
tres unes bones festes i que tingueu
un millor any nou.

Una forta abraçada.

Jordi Sambola Serres,  
Alcalde d'Aiguafreda

Gener del 2008

J.Camprubí, Joan A. de Arriba, I. Heredero, A. Blanch,  J. Sellas i J. Sambolas
són l’actual equip de govern d’Aiguafreda

Un dels grans reptes del nou consis-
tori és portar a terme l’AGENDA 21,
serà un pas molt important per a
Aiguafreda i ja s’ha demanat a la
Diputació poder iniciar els treballs el
més aviat possible. 
S’han fet contactes amb Sant Martí
i Tagamanent per mancomunar
serveis com poden ser la recollida
diària de les deixalles i l’ús de la dei-
xalleria municipal.
Es farà el “porta a porta”.
Cal millorar el reciclatge i esperem
que en mig any es pugui fer el “porta
a porta” com fan pràcticament tots
els pobles de la Mancomunitat La
Plana. És un sistema més sostenible
i més econòmic.
Ampliació de contenidors recupe-
radors de la deixalleria municipal.
Des del mes de novembre es dispo-
sa de quatre contenidors de més
capacitat  a la deixalleria municipal. A

la vegada que es podrà fer una millor
recollida selectiva es farà una rees-
tructuració que permeti més capaci-
tat d’emmagatzematge i la recupera-
ció de més materials que no es
podien acceptar.
Treballem per tenir tarifes de 
l’aigua que fomentin l’estalvi
Abans de finalitzar aquest any

l’Ajuntament ja disposarà del Pla
director del servei municipal d’abas-
tament d’aigua, amb la finalitat de
millorar la gestió del servei d’abasta-
ment. S’han iniciat gestions amb
SOREA, concessionària del servei
municipal d’aigües, per buscar tarifes
que s’ajustin més al model d’estalvi
que busquem.
Neteja a “les Pinedes”
Aquest mes passat de novembre
s’han fet tasques de neteja a la finca
forestal municipal de “les Pinedes”,
una zona de 32 hectàrees que cal
preservar i utilitzar.
El riu Congost ha de ser un 
passeig fluvial
S’estan donant els primers passos
legals per aconseguir que el riu
Congost no es degradi més i es
pugui recuperar el més aviat possible
com un riu d’esbarjo i convertir-lo en
un autèntic passeig fluvial.

Riu Congost per Aiguafreda
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Actuacions portades a terme
Manteniment 

i serveis
Col·locació d’una barana per facilitar
la mobilitat al carrer Fortià Solà.

Arranjament de diversos carrers:
Can Bellit, Montseny, Farigola, entre
d’altres.

Col·locació de dos bancs al passeig
Catalunya, a l’altura de l’escola de
pàrvuls de La Muntanya

S’ha netejat i sanejat el terreny pro-
per a can Plantada per posar la fira i
perquè serveixi com una zona d’es-
tacionament.

S’ha millorat l’accés a pàrvuls i s’han
fet obres de manteniment a l’Escola
La Muntanya.

A la carretera de Ribes s’han esta-
blert noves zones de càrrega i
descàrrega.

S’ha millorat el servei de neteja de
carrers tant al centre com a les urba-
nitzacions.

Turisme
Millora de l’abastament d’aigua i
col·locació d’una antena via satèl·lit a
la casa nova de Sant Miquel
(Allotjament rural), gràcies a la gestió
del Parc del Montseny i la Diputació
de Barcelona.

Comerç
Obres de millora al carrer Major i del
Pont, incloent la instal·lació de fil
musical a tot el carrer.

Sanitat
El mes de desembre començarà una
campanya de captura de coloms. Si
us plau, no els doneu menjar per
facilitar la tasca.

S’instal·larà una bomba de calor per
condicionar  l’aire  al  CAP.   També
s’ha adquirit una nevera per les
vacunes, una fotocopiadora i altres
productes.

S’ha fet gestions per poder aconse-
guir més servei de pediatria al CAP.
Actualment hi ha manca de metges
pediatres arreu de Catalunya entre
d’altres raons l’increment de la mai-
nada (un 18% els darrers 5 anys) i un
70% més de naixements.

Ensenyament
El curs escolar 2007-08 ha incre-
mentat el nombre d’alumnes, més de
260 i 103 són d’infantil; per tant, P1-
P2-i P3 són tots de dues línies.

S’ha enviat tota la informació reque-
rida al Departament d’Educació per
tirar endavant la construcció de  l’am-
pliació de l’escola pública, s’han fet
reunions diverses, però encara no hi
ha dades sobre quan es podrà
començar a fer.

CEIP La Muntanya

S’ha reparat de la teulada i els filats
del patí.  

S’han pintat les aules.

Hem posat aparca-bicicletes.

S’ha instal·lat un mòdul a l’escola
infantil. També s’ha arranjat i ade-
quat el patí i s’han col·locat piques
d’aigua per rentar-se les mans els
nens. A més, s’ha posat ADSL.

Ajuts a l’IES Pere Barnils

Hem atorgat ajuts a l’IES Pere
Barnils per les instal·lacions de la
Unitat de Suport d’Educació Especial
amb Suport Clínic (USEE) destinat
als alumnes que a l’etapa
d’Ensenyament Secundari Obligatori
(ESO) presenten necessitats educa-
tives especials associades a proble-
mes de salut.

Aula de Música

Gràcies a un conveni entre el
Departament d’Educació de la
Generalitat  i l’Ajuntament
d’Aiguafreda s’ha creat l’aula de
música municipal, adscrita a l’escola
de Música Municipal de Vic. Aquest
curs hi ha setanta alumnes. S’han
comprat dos pianos elèctrics.

Carrer del Pont (Plaça rectoria)

Terreny netejat prop de 
can Plantada, per la Festa Major

Escola La Muntanya
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Serveis socials
Aiguafreda té més de 2.300 habi-
tants, uns 160 tenen més 80 anys,
alguns dels quals necessiten l’ajut
d’un teleassistència a casa.
L’Ajuntament es farà càrrec de totes
aquestes teleassistències, que seran
més de 40 a partir del 2008.

Juntament amb la Mancomunitat la
Plana fem tallers de la memòria per a
la gent gran.

S’han organitzat cursos de coneixe-
ment de l’entorn i cursos de forma-
dors de cuidadors.

L’11 de novembre es va celebrar la
33a Festa de la Vellesa, conjunta-
ment amb els pobles de Sant Martí
de Centelles i Tagamanent. Es va
retre homenatge a Carme Bagué,
que enguany ha fet 100 anys. A l’aca-

bar el dinar de la Muntanya, es va
sortejar més de 80 obsequis donats
per comerços, empreses i particulars
dels tres pobles

Casal de la Gent
Gran

S’han col·locat tendals automàtics
per prevenir la calor i el sol directe.

S’ha instal·lat ADSL per facilitar ini-
ciar-se i anar a internet.

Dintre del programa “I tu per què
no”, s’han adquirit dos ordinadors i
fet cursets d’informàtica.

Hi ha un conveni amb l’Ajuntament
de Sant Martí per al manteniment del
Casal de la Gent Gran.

S’han patrocinat diverses conferèn-
cies i xerrades com la de les inferme-
res del CAP d’Aiguafreda per preve-
nir la calor. I el 15 de novembre la
Fundació Lar va fer una conferència
sobre “La malaltia mental avui”. 

Animals de companyia

S’ha adquirit dos lectors de xips per
a gossos i gats. Per facilitar el control
d’animals perduts i poder saber el
propietari. Cal recordar que tothom
ha de tenir censats els seus animals
de companyia. En cas de no tenir-los
censats, es pot rebre una sanció
econòmica que va de 100 a 400
euros.

Joventut
Hem signat un conveni pel funciona-
ment i manteniment del Punt Jove
amb Sant Martí de Centelles i
Tagamanent. El Punt Jove s’unificarà
amb el de Sant Martí i es traslladarà
a un immoble propietat del municipi
ubicat a la Plaça Sant Ramon.

Fins al 31 de gener hi  ha temps per
presentar una proposta de  logo o de
nom pel Punt Jove i el 8 de febrer es
sabrà qui són els que han guanyat. 

Cal recordar que el Punt Jove va
destinat a persones entre 12 i 30
anys. Hi ha informació sobre molts
temes que poden interessar tothom:
viatges, tramitació de carnets diver-

sos, borses de treball i d’habitatge,
etc. També és un punt d’esbarjo per
a poder consultar internet, fer els
deures o treballs en grup.

Festes i esport
A l’estiu es van muntar diverses acti-
vitats destinades a tots els joves del
municipi. La més destacada va ser el
15 de juliol amb el I Diumenge Jove
que va consistir en una baixada de
carretons pels carrers del poble i un
concert amb Narcís Perich.

Hem realitzat la 5a fira del tastet, el
dissabte 22 de setembre, a can
Plantada, amb més participació que
mai.

Com a part responsable del seu bon
funcionament, hem col·laborat amb
tots els actes que s’han fet al llarg de
l’any 2007 per celebrar els 25 anys
de la Biblioteca Lluís Millet, especial-
ment als actes oficials que es varen
fer del 28 al 30 de setembre.

Hem organitzat conjuntament amb
els Ajuntament de Centelles i Tona
les IV Jornades esportives a Osona
Sud/Alt Congost  amb una xerrada
del seleccionador català de futbol,
Pere Gratacós, a l’antiga Creu Roja,
el 22 de novembre.

S’ha celebrat la Festa Major d’hivern
d’enguany, del 5 al 9 de desembre,
amb la realització de la majoria d’ac-
tivitats a can Plantada i l’habilitació
de les atraccions prop de la sala poli-
valent, al solar junt a la carretera de
Ribes entre el carrer Natzaret i Verge
de Núria, per tenir tota l’oferta festiva
centralitzada.

Una actuació de l’Aula de Música
al Casal de la Gent Gran 

Un moment de la 33a Festa de la
Vellesa al Muntanyà

Un dels actes dels 25 anys de la
biblioteca Lluís Millet
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Economia: es fa una auditoria

PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) 2008 - 2012
L'Ajuntament d'Aiguafreda ha aprovat al
Ple del 18 de desembre el Pla únic d'obres
i serveis de Catalunya, (PUOSC). El
PUOSC és un instrument de cooperació
econòmica destinada a finançar inversions
en obres i serveis de com-
petència municipal en nuclis
urbans. Aiguafreda aspira a
una subvenció del 70%
sobre la inversió prevista que
pot arribar a un màxim de
650.000 €, pels 5 anys del
programa establerts (2008 al
2012). 

Aquestes subvencions es
financen amb les aportacions
de la Generalitat, que com-
prenen les que lliure l'Estat a
la Generalitat de Catalunya,
les consignades en els pres-
supostos de les diputacions
provincials en el concepte de
cooperació econòmica per

finançar inversions en obres i serveis de
competència municipal, i les aportacions
que, amb aquesta destinació puguin ator-
gar organismes de caràcter internacional. 

Les sis propostes presentades pel equip

de govern, (veure el quadre adjunt) recu-
llen aquelles inversions que pel seus cos-
tos s'ajusten al protocol del PUOSC a la
vegada que permet una inversió diversifi-
cada de les necessitats del municipi.

Auditoria de comptes
Es va demanar al Servei d'Assistència
a la Gestió Econòmica Local de la
Diputació de Barcelona el mes juny i
van iniciar les actuacions a l'octubre.
Aviat disposarem de l'informe sobre la
situació del compte general de
l'Ajuntament a 31-12-2006.

Pressupost general del 2007
Segons l'informe del Secretari-
Interventor de l'Ajuntament, l'estat del
pressupost general del 2007 a 15 de
juny de 2007, últim dia de l'anterior

govern municipal, reflecteix una dota-
ció de fons insuficient per a varies par-
tides de despeses corrents i d'inver-
sions, la qual cosa significa que l'im-
port assignat a aquestes partides s'ha
gastat en gran part, o totalment, en
cinc mesos i mig, quan hauria d'haver
servit per a tot l'any 2007. En aquesta
situació es troben les partides dedica-
des al manteniment de la xarxa d'en-
llumenat, parcs i jardins, vies i camins
públics, clavegueram, escoles, també
despeses jurídiques i d'estudis tèc-
nics, energia elèctrica i, fins i tot, d'a-

tencions protocol·làries. Per aquest sol
fet, la gestió del nou govern municipal
és força complicada i s'haurà de pren-
dre mesures excepcionals per pal·liar
aquest dèficit. 

Recaptació de tributs
A partir de l'1 de gener de 2008 s'ha

delegat la gestió i recaptació dels
impostos i taxes més importants al
Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona que suposara
un estalvi del 40% en relació al que
costava la recaptació fins ara.

Aiguafreda tindrà un Parc
Tecnològic de la bioconstrucció
El Govern municipal d'Aiguafreda ha aconseguit un
compromís amb l'INCASÒL per facilitar la reconversió
de les antigues instal·lacions de Filatures Llaudet, en el
futur parc de desenvolupament tecnològic i empresa-
rial de la bioconstrucció. Hi participaran a mes de
l'Ajuntament d'Aiguafreda i l'INCASÒL, altres entitats
púbiques i privades, per garantir el desenvolupament i
finançament d'aquest projecte. 
Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu d'impulsar l'activi-
tat d'un sector empresarial que aposti per nous objec-
tius d'eficiència, amb la solidesa i dinamisme que
requereixen aquests projectes que aposten per la
recerca i la investigació. Amb aquesta aposta
Aiguafreda aconsegueix un salt qualitatiu, convertint-
se en un municipi competitiu i de referència en la inves-
tigació empresarial.

Urbanització Plaça del Pont
(Rectoria) i carrer del Pont,
tram Places del Pont i Major

La urbanització de l’últim tram del carrer del Pont s’ha acabat a
final de novembre. Aquesta segona fase s'ha dividit en dues
subfases per evitar molèsties els dies de Festa Major i festes de
Nadal, quedant pendent el  tram del carrer Major que es
reprendrà a primers d’any 2008. Per aquesta segona fase, el
nou equip municipal va prendre la decisió de realitzar un seguit
de modificacions en l'obra, que no es van poder dur a terme a
la 1a fase, com són els separadors d'aigües, que no es contem-
plaven en el projecte inicial, la modificació del model lumínic per
no ajustar-se al compliment normatiu energètic per espais
públics, i la transformació i redisseny de la plaça del Pont, (rec-
toria), com nou espai d'ús públic, guanyat a l'estacionament de
vehicles.
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PRINCIPALS MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES MUNICIPALS

ORDENANÇA CONCEPTE A PARTIR 2008  FINS 31-12-2007
impost béns immobles bonificació famílies nombroses 30% 20%
(IBI) bonificació aprofitament energètic

d'energies renovables 10% (5 anys) 0%
tipus de gravamen 0,92% 1,05%

impost activitats econom. tancament superior a 3 mesos per obres majors reducció quota no existia
(IAE) per obres a les vies públiques superior a 3 mesos reducció quota no existia

impost  construccions bonificació aprofitament energètic 
d'energies renovables fins 95% cost sistemes 95% sobre cost total 

(ICIO) bonificació habitatges de protecció oficial 50% 0%
obres d'adaptació/supressió barreres
arquitectòniques exempció exempció amb límits
base liquidació obres menors pressupost valorat era fixada pels tècnics

plusvàlues terrenys bonificació en transmissions per causa de mort amb  
condicions de parentesc i convivència de 2 anys 50% 0%
reducció aplicada sobre nous valors cadastrals 40% 0%

ocupació de terrenys autorització per posar taules i cadires a la vorera espai lliure 1 metre no existia
d'ús públic per grues fixes, grues mòbils o vehicles industrials tarifa nova no existia 

llicències urbanístiques placa senyalització obres majors obligatòria no existia
obres d'adaptació/supressió barreres arquitectòniques exempció exempció amb límits
bonif. aprofitament energètic d'energies renovables fins 95% cost sistemes no existia

recollida d'escombraries persones amb ingressos inferiors al salari mínim interprof. exempció quota 50 euros per a ju-
unitat familiar, ingressos inf. a 1,5 vegades  sal. mínim inter. exempció bilats o persones vídues
bonificació persones amb ingressos inferiors a 1,5  s.m.i. 50% amb ingressos infe-
bonificació famílies amb ingressos inferiors a 2 s.m.i. 50% riors a declaració IRPF

subministrament d'aigua bonificació a jubilats amb pensió inferior a 1,5 s.m.i. 30% primer bloc tarifa única a jubilats
bonificació família de jubilats amb pensió inferior a 2 s.m.i. 30% primer bloc i famílies nombroses

piscina municipal bonificació majors 65 anys 40% 40% només jubilats
bonificació persones amb discapacitat física o psíquica 40% no existia
bonificació famílies nombroses 25% 25% només curset o 

abonament
tarifa entrada dies laborables, dissabtes i festius unificada diferent preu
tarifa entrada acompanyants d'infants per assistir a cursets gratuït 10 euros

instal·lacions municipals no es cediran per banquets, celebracions i convencions nova redacció més exclosos els banquets
particulars o familiars. Tampoc per activitats religios.,estricta i convencions familiars
com tampoc les que alterin la convivència o puguin induir a 
l'incompliment de drets humans o constitucionals
sol·licitud, antelació mínima 7 dies 15 dies
bonificació entitats/persones d'Aiguafreda sense afany lucre 100% 100%

"                  "       de fora        "                    " 50% 10% o 20%
particulars amb un conveni establert amb l'Ajuntament segons conveni no existia
grup de 10 veïnes/ns d'Aiguafreda amb objectiu no lucratiu 100% grup 20 persones sense

concretar objectiu:100%

clavegueram quota per als habitatges única diferent segons tipus

circulació i seguretat reducció de l'import de sanció lleu si es paga abans 30 dies 50% 50% si es pagava 
viària "             "              "    no lleu          "               " 30% abans de 10 dies

llistat d'infraccions i sancions nou llistat

Revisió dels valors 
cadastrals
A partir de l'1 de gener del 2008
s'aplicaran nous valors cadastrals
pel càlcul de la quota de l'Impost
sobre béns immobles (IBI) i també de
l'Impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana
(Plusvàlua) per a les transmissions
de béns immobles que es realitzin.
La Llei del cadastre immobiliari
estableix que la revisió dels valors
cadastrals es realitzarà, en tot cas, a
partir dels 10 anys de l'entrada en

vigor de l'anterior valoració i la dar-
rera es va fer a l'any 1982. Per tant,
els anteriors governs municipals van
obviar aquesta obligació fins el 30 de
novembre de 2005 data en què l'an-
terior alcalde va sol·licitar a la
Gerència Regional del Cadastre fer
la nova valoració col·lectiva de
caràcter general per tenir efectes a
partir de l'exercici 2008. 
Els nous valors cadastrals no
s'aplicaran de cop a l'any 2008, sinó
que l'increment respecte als valors
del 2007 s'incorporarà afegint una

dècima part cada any durant els
propers 10 anys.
Degut al fet que l'Impost sobre béns
immobles té gran transcendència al
pressupost municipal, la revisió tin-
drà una repercussió directa en l'aug-
ment de fons destinats a despeses
corrents i d'inversions dels propers
anys, és a dir, en benefici de tots.

Ordenances fiscals per al 2008
Aprovació inicial de les ordenances
fiscals amb importants novetats
(veure el quadre següent)

07.qxd  28/12/07  00:55  Página 1



Edita:
Ajuntament d’Aiguafreda. 
Plaça de l’Ajuntament, s/n
08591- Aiguafreda.
Telèfon: 93 844 22 53
Fax: 93 844 21 85
Portada: el riu Congost al seu
pas per Aiguafreda 

Dipòsit legal:
B- 56.556-2007

8

Notícies diverses
Ampliació de 
l’horari d’atenció 
L’horari d’atenció al públic s’ha
ampliat amb l’objectiu que es puguin
fer les gestions a l’Ajuntament des
de l’inici de la jornada, ja que abans
s’obria a 2/4 d’11.
L’horari actual és:
- dilluns a divendres de 9 a 14 h.
- divendres de 18 a 21 h.
- dissabtes de 10 a 13 h.

Atenció sense 
barreres
Podreu comprovar com tots els ser-
veis d'atenció al públic han estat
traslladats a la planta baixa de
l'Ajuntament, hem inclòs en els pres-
supostos de 2008 fer dos despatxos
separats perquè el servei d'assistèn-
cia social pugui atendre visites.
A la planta superior només hi ha la

secretaria, la comptabilitat, l'Alcaldia
i els serveis tècnics. Hem hagut d'e-
quipar la zona urgentment amb tres
taules, un ordinador i cadires noves.

Pàgina web
La Diputació de Barcelona ens ha
concedit l'estudi i posada en marxa
d'una pàgina web, que tindrà, a part
de la informació estàtica, pàgines
dinàmiques, fòrum obert i la possibi-
litat de fer gestions telemàtiques.
Possiblement estarà en funciona-
ment a finals d'abril. 
En aquesta pàgina hi posarem tota
la informació que generi
l’Ajuntament, com les actes de jun-
tes de govern i de plens, també s'hi
podrà trobar les ordenances amb les
taxes vigents, etc. 

Comptabilitat i 
administració 
general
Ens ha estat concedit un estudi de la
racionalització de tota l'Administració
local, això inclou el canvi de progra-
mes per tenir comunicació directa
amb els serveis d'assessorament de
la Diputació i l'adequació dels recur-
sos humans. Hem posat en marxa
els pagaments via telemàtica.

Vigilància 
municipal 
Telèfon 606981111
Aiguafreda disposa d'un servei de
vigilància que cobreix les 24 hores
tots els dies de l'any. Tenen l'ordre
de no sortir del terme d'Aiguafreda,
abans sortien per fer de missatger,
ara per aquestes tasques sol·licitem
els serveis d'empreses especialitza-
des. Això suposa tenir 5 agents per
poder cobrir tots els serveis; un cop
vist el repartiment dels horaris, són
molt poques les hores a l'any  que
coincideixen 2 vigilants, però si
tenim en compte les possibles bai-
xes per malaltia, accident o altres
permisos d'obligat compliment supo-
sa cobrir el servei amb hores extres,
ho diem perquè entengueu l'esforç

econòmic que suposa. L’octubre vam
estrenar vehicle nou, un Peugeot
familiar, que esperem que doni bon
servei. No hi ha prou espais d'aparca-
ment; això no treu que hàgim de
seguir complint el codi de circulació.
S’ha habilitat un espai per a aparca-
ment que es troba entre el carrer
Núria, carretera de Ribes i la nau
Estebanell (Serra & Figueras), queda
a menys de 150 metres del centre
comercial. 

Contenció de 
despeses
Dins de la política de contenció de
despeses no prioritàries assumida
per l’actual equip de govern, aquest
any només rebran lot de Nadal els
treballadors de l’Ajuntament, en lloc
dels gairebé cent lots que es van lliu-
rar l’any passat. Aquesta mesura
suposa un estalvi del 70% de l’import
destinat l’any passat a aquest capítol.

Supressió dels Pare
Noel
Aquest any no s’han fet els Pare Noel
per les cases, per una banda, per
reduir despeses innecessàries i, per
l’altra, per potenciar més d’ara en
endavant les festes pròpies com són
el tió i els Reis. Aquesta era l’única
festa de la qual es podia prescindir
per què al poble no hi cap nen a la
indigència.

Edifici de l’Ajuntament

Planta baixa de l’Ajuntament
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