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Retribucions dels càrrecs
electes. Transparència per
sobre de tot

El 21 de juny comença
la temporada a la
piscina municipal

El sistema de retribució dels càrrecs electes
vigent fins al present exercici no s'ajustava a la normativa legal. Per això, al Ple del març passat es va
aprovar un nou sistema de forma que els regidors i
regidores de la corporació, que no tinguin dedicació
exclusiva ni dedicació parcial, percebran indemnitzacions en concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals formen part.

La piscina municipal romandrà oberta des del 21 de juny
fins a l'11 de setembre des de les 11 del matí fins a les 730
del vespre.
Enguany entrarà en vigor la modificació de l'ordenança
que, a més de establir un preu únic per a la entrada durant els
7 dies de la setmana, amplia l'aplicació de la bonificació del
40% sobre la tarifa a totes les persones majors de 65 anys i
a qualsevol persona amb discapacitat física o psíquica.
Els articles que s'han modificat i que s'apliquen aquest any
són:

L'anterior sistema va estar vigent durant molts
anys i va ser fruit de la forma poc curosa de portar
els afers tant de l'anterior secretari com dels diferents equips de govern municipal.

Article 5. Beneficis fiscals
1. Les persones majors de 65 anys, així com les que tinguin
una discapacitat física o psíquica reconeguda i acreditada
mitjançant carnet de la Generalitat, gaudiran d'una bonificació
del 40 per cent en les tarifes de l'article 6, apartat 1.
2. Els membres d'una família nombrosa gaudiran d'una
bonificació del 25 per cent en les tarifes de l'article 6, apartat
1. Els interessats hauran d'aportar fotocopia del títol vigent de
família nombrosa, expedit per l'Administració competent.

Aquest canvi que, no ho oblidem, s'ha fet també
per complir amb la legalitat, suposa un total de
46.836 euros/any per al conjunt de la corporació
municipal, és a dir, l'Alcalde i els deu Regidors.
S'ha publicat una informació tergiversada que
atribuïa un important augment a les retribucions
dels càrrecs electes (més del doble del que cobrava l'anterior equip de govern, veieu La Veu d'abril
pàgina 2), quan la realitat és molt diferent, ja que
hem reduït la despesa per les funcions assignades
a l'equip de govern, com es demostra a continuació.

Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes
següents:
1. Entrada personal a la piscina municipal
- Menors de 16 anys:
Entrada = 2,60 euros.
Lot de 20 entrades = 26,00 euros.
Abonament temporada=29,00 euros.
Curset de natació =22,00 euros.
- Majors de 16 anys:
Entrada = 4,40 euros.
Lot de 20 entrades = 52,00 euros.
Abonament temporada = 58,00 euros.
Curset de natació = 45,00 euros.
- Persones acompanyants d'infants, sense dret a utilitzar
les piscines i dutxes (únicament vàlid per a cursets) = 0,00
euros.
- Nens i nenes del Casal d'Estiu que no tinguin abonament
= 7,00 euros.

L'any 2006 el total de la despesa dels càrrecs
electes més els pagaments al Sr. Lázaro Martínez
per la coordinació de les feines de neteja i de la brigada, va ser de 68.714,31 euros/any segons el
detall següent:
Retribucions a l'Alcalde i als deu Regidors =
44.426,76 euros/any (acta ple 6/2003)
Sopars o dinars relacionats amb les reunions = 5.907,55 euros/any
Pagaments al Sr. Lázaro Martínez: 1425x12 =
17.100,00 euros/any (*)
Lots de Nadal de l'Alcalde i Regidors: 160x8
= 1.280,00 euros/any
Total = 68.714,31 euros/any
(*) Acta de Junta de Govern 12/2006. A les factures emeses pel Sr. Lázaro Martínez durant els 6
primers mesos del 2007 hi consta un import superior al indicat.

2. Grups de persones
- Menors de 16 anys:
Més de 20 persones, per persona i dia = 2,10 euros..
Més de 40 persones, per persona i dia = 1,80 euros..
- Majors de 16 anys
Més de 20 persones, per persona i dia = 3,20 euros.
Més de 40 persones, per persona i dia = 2,90 euros.

Edita:
Ajuntament d’Aiguafreda.
Plaça de l’Ajuntament, s/n
08591- Aiguafreda.
Telèfon: 93 844 22 53 Fax: 93 844 21 85
Portada: Vista actual del terreny del camp de futbol
Dipòsit legal: B- 56.556-2007

Com es veu, s'ha reduït la despesa en
21.878,31 euros/any, ja que les funcions de coordinació que feia el Sr. Lázaro Martínez han estat
assumides pel regidor Sr. Joan de Arriba sense cap
cost addicional. Tampoc es paguen sopars o dinars
relacionats amb les reunions de plens o juntes de
govern i, a més, s'han eliminat els lots de Nadal.
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Salutació de l’alcalde
Segurament quan t'arribi a les mans
aquest butlletí núm. 2 faltarà ben poc
per complir-se un any de la nostra
assumpció de responsabilitat del
Govern Municipal.

4,57 vegades més que Aiguafreda.
Seva 441.692,56€ (138,42€/habitant), 1,4 vegades més que
Aiguafreda.
Centelles 682.993,70€, resulta a
98,85€ / habitant.
Aiguafreda 311.360,47€, resulta a
95,13€ / habitant.

La nostra arrencada ha estat plena
de dificultats que a poc a poc hem
anat superant, si bé la dificultat més
pesada, la d'eixugar el dèficit pressupostari, l'haurem de suportar durant
deu anys i serà una càrrega que disminuirà les possibilitats de millorar.
Per aquest any 2008 hem previst
mesures d'austeritat i és aquí on voldríem comptar amb la comprensió i
col·laboració de, si pot ser, tots
vosaltres.
Volem tenir un Ajuntament en bones
condicions per donar el millor servei
al poble i en aquest sentit hem iniciat
tot un seguit de millores que a
mesura que siguin operatives les
anirem informant; cal saber, però,
que totes es mesuren amb diners i
aquests vénen entre d'altres llocs de
les aportacions que fa la Generalitat
de Catalunya via Pla Unificat d'Obres
i Serveis de Catalunya.
És sorprenent i decebedor comprovar les desproporcionades assigna-

Jordi Sambola

cions destinades als diferents ajuntaments per al període 2008 - 2012.
Comparant només les del voltant
d'Aiguafreda dona aquest resultat:
Tagamanent 492.521,49 € resulta a
1636,28€ / habitant, 17,2 vegades
més que Aiguafreda.
El Brull 302.977,67€
(1.334,70€/habitant), 14 vegades
més que Aiguafreda.
Figaró Montmany 492.956,10€
(483,29€/habitant), 5 vegades més
que Aiguafreda.
Sant Martí de Centelles
409.318,83€ (434,98€/habitant),

En els moments d'escriure aquesta
salutació estem en fase d'al·legacions i qui sap si ens concediran una
mica més d'assignació. El que ens
sorprèn, pel fet de ser novells en
aquestes bregues, és la poca equitat
i que al final hàgim de regatejar com
si estiguéssim en un mercat
medieval. Que el Govern de la
Generalitat ha de millorar? Segur
que sí; ara, però, no ens desanimarem, estic segur que, a pesar de
tot, ens en sortirem.
Ara que som a les portes de l'estiu us
vull recordar el gran perill de foc i cal,
com sempre heu fet, col·laborar amb
les mesures de precaució.
Que tingueu un bon estiu i rebeu una
cordial salutació de part meva i de tot
l'Equip de Govern.
Jordi Sambola Serres,
Alcalde d'Aiguafreda

La transformació de la Plaça Major
Enguany es procedirà a la transformació de
la Plaça Major. Aquesta obra esta prevista
al PUOSC però si no es concedeix es farà
igualment a través de la Brigada Municipal.
El projecte l’ha dirigit els serveis tècnics
municipals. La modificació de la Plaça servirà per adequar-la al projecte de transformació de l'eix comercial i rehabilitació del
nucli antic d'Aiguafreda.
Cal destacar la recuperació del model tradicional de plaça, ja què es substituirà el parterre central per un de més lleuger i esponjós de sauló que ha de minimitzar els riscos
de diferents patologies que pateixen els
edificis del nucli antic a conseqüència de la
poca transpiració que provoquen les places
dures. També esta prevista l’eliminació de
barreres arquitectòniques, que farà mes
fàcil la seva accessibilitat, es millorarà i
racionalitzarà la il·luminació, hi haurà una
filera doble d'arbrat i un augment de bancs.
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La solució del camp de futbol passa per fer
un nou plantejament

El camp de la UE Aiguafreda com està actualment

Quan vam fer-nos càrrec del
Govern Municipal ens vam trobar
les obres del camp de futbol aturades, quan dies abans, des del 16 de
maig fins al 13 de juny, eren objecte
d'una activitat frenètica. Les preguntes més freqüents, segons els diferents sectors de la població, van
des de ¿s'aturaran definitivament
les obres? fins a ¿per a quan el nou
camp?
Per sortir al pas de les diferents
interpretacions que circulen, fem un
resum de la situació passada i la
que projectem pel futur.

Situació
de partida

L'Ajuntament disposava d'un
camp de futbol amb el paviment de
sorra (sauló) i vestuaris, on s'entrenaven i jugaven els equips de futbol.
Les
inversions
fetes
per
l'Ajuntament als anys 2003 i 2004
van ser de 36.389,17 euros i comprenien els vestuaris nous i la sorra
(sauló) per al camp de futbol.
Tot va ser aterrat al cap de dos
anys per la Unió Esportiva

Aiguafreda (UEA), s'entén amb el
beneplàcit de l'anterior equip de
govern, malbaratant d'aquesta
forma els diners invertits i en perjudici dels equips que s'entrenaven i
jugaven des de sempre.

Situació
el 2006:

- L'Ajuntament i la Unió Esportiva
Aiguafreda (UEA) signen un conveni per construir el nou camp.
- La UEA va presentar un projecte
i es va constituir en promotor de les
obres, a realitzar en el termini de 2
anys.
- La UEA disposaria de permís
d'obres exempts de taxes i impostos.
- L'Ajuntament es va comprometre a pagar 437.423,06 euros en 10
anys a raó de 43.742,30 euros cada
any.
- La UEA es va comprometre a
pagar la resta del cost del camp
nou, pressupostat en 760.000
euros. Aquesta quantitat resulta
insuficient per construir el nou
camp, però es pensava augmentar
amb
les
subvencions
que
l'Ajuntament pogués obtenir i amb
les donacions de particulars.
- La UEA gaudiria de la cessió
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d'ús gratuït del nou camp municipal
durant un període de 5 anys renovables 5 anys més.
- L'Ajuntament s'obligava a fer el
seguiment de les obres i vetllar perquè no s'apartés del projecte aprovat.
L'anàlisi dels compromisos signats per ambdues parts posava de
manifest el següent:
- El projecte no estava complert,
faltava la partida d'adequació dels
murs de contenció.
- Insuficient dotació en la partida
del talús, ja que només contemplava un reforç superior del tot insuficient.
- Les fases de treball no estaven
ben plantejades ni dotades amb la
suficient partida pressupostaria, és
així com es van demolir els vestidors i el rectangle de joc, quan no
calia que fos el primer a fer.
D'aleshores ençà no s'ha pogut
entrenar més en el nostre camp.
-No es contemplava en la memòria del projecte les diferents partides
per instal·lacions com connexions
d'electricitat, aigua, gas i gestió de
residus. Tampoc estaven previstes
les zones d'aparcament en cas d'un
gran encontre.
-No hi havia un pla de finançament ben definit i establert amb
compromisos signats per part dels
col·laboradors.
- No existeix cap escriptura a nom
de l'Ajuntament com a propietari
dels terrenys del camp de futbol;
per tant, l'Ajuntament no pot accedir
a demanar subvencions al Consell
Català de l'Esport de la Generalitat
de Catalunya. També és un impediment per obtenir préstecs dels
bancs o caixes.
- El fet que la UEA remuneri els
jugadors del primer equip limita la
possibilitat d'obtenir subvencions de
la Xarxa de Municipis de la
Diputació de Barcelona.

Situació
el 2007:

A la vista de la documentació
esmentada, el nou Equip de govern
municipal va considerar que:
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La UEA no tenia prou diners per
portar a terme les obres i que les
donacions dels particulars eren una
disponibilitat incerta i imprecisa, ja
que es confiava únicament en un
préstec de 437.423,06 euros, avalat
i a pagar per l'Ajuntament, del tot
insuficient per pagar les obres projectades.
Calia trobar una sortida que assegurés la viabilitat i estabilitat del projecte. Ens vam posar en contacte
amb l'Àrea d'Esports de la Diputació
per demanar assessorament, i el 8
d'octubre de 2007 teníem a mans
un informe i, a més, el compromís
per fer un estudi de viabilitat per al
camp de futbol.

Projecte de
futur
Actualment disposem d'aquests
documents i considerem que el més
adient és:
o Revocar, de comú acord, l'actual conveni. (La UEA hi està d'acord)
o Que l'Ajuntament es fes càrrec
dels deutes per les obres realitzades fins el 16 de juny de 2007, per
un total de 138.844,90 euros, dels
quals 82.699,66 euros corresponen
a l'enderrocament dels vestidors,
ampliació del talús i transport de
runes, partides no previstes al projecte, que haurien de ser pagades
per la UEA o els seus avaladors. No
obstant, l’actual equip de govern de
l’Ajuntament va decidir fer front al
cost d’aquestes obres.
o Que l'Ajuntament assumeixi el
projecte i construcció del nou camp.
o Escripturar els terrenys del
camp a nom de l'Ajuntament.
o Iniciar la reconstrucció del
camp per fases, tal com recomanen
en l'estudi de viabilitat de la
Diputació.
o Sol·licitar ajuts i subvencions a
tots els estaments públics amb
competència en aquesta matèria.
o Redactar un reglament d'ús del
camp de futbol.
o Establir un conveni amb el primer equip de futbol.
o Establir un conveni amb l'escola de futbol (futbol base).

El camp de futbol d’Aiguafreda com estava abans de la
demolició de les casetes el 2006

o Fixar un programa calendari
per a tot el procés (full de ruta).
o Proposar a la Comunitat de
Municipis, Costers del Montseny i
Bertí, constituir-nos en espai esportiu comú.

Malgrat la compromesa situació
econòmica del nostre Ajuntament,
de la qual s'informa en aquest butlletí, tenim previst el següent programa d'inversions:
Any 2008:
Pagament de 40.609,79 euros
corresponent a l'exercici 2007.
Pagament de 98.235,11 euros
mitjançant un préstec a llarg termini.
Any 2009:
Contractar el projecte del nou
camp.
Any 2010:
Pagar els 77.805 euros que es
preveu costarà el projecte.
Adjudicar les obres de la primera
fase que consten de:
- Construcció fonaments i estructura vestidors.
- Acabar 2 vestidors 88m2
- Magatzem, instal·lacions i vestidor àrbitres 44m2
- Gunitat talussos.
- Camp de futbol de sauló, amb
drenatge i xarxa de sanejament
- Xarxa para pilotes al costat curt.
- Equipaments: porteries futbol 11
i 7 i marcatges.
- Direcció obres, arquitecte, apa-
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rellador, coordinador de seguretat i
salut.
Demanar un préstec a llarg termini de 500.000 euros per finançar les
obres de la primera fase.

Any 2011: A la temporada 201112 es podrà jugar al camp.
Anys següents: Dependrà de l'equip de govern que resulti de les
eleccions que es celebraran al 2011
per completar les següents fases
del camp de futbol.
Les inversions entre 2003 i 2011
seran de 716.686,79 euros, en 9
anys, o sia 79.631,90 euros/any
(13,25 milions de ptes./any), mai a
cap altra entitat s'haurà invertit
tants diners com en el futbol.
No cal dir que per aconseguir el
nou camp, a més de la viabilitat
financera, és imprescindible que les
persones involucrades en el futbol
del nostre municipi comparteixin i
recolzin el projecte, el qual té com
objectiu tornar a fer possible la pràctica d'aquest esport a les
instal·lacions municipals.
Tot aquest programa es podria
accelerar si aconseguíssim l'espai
esportiu comú. La proposta que
hem presentat és segura i estable,
no conté cap impaciència que pugui
fer fracassar el projecte, només cal
perseverança i força de voluntat per
seguir treballant.
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El Pressupost 2008 suposa un rècord
d’inversions i despeses socials
ESTAT DE DESPESES

(pagaments per despeses i inversions)
a) operacions corrents
(despeses que no són inversions) = 1.879.573,98 euros.
Cap. 1 Despeses del personal = 748.428,43 euros.
Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis (d'activitats i
funcionament) = 1.037.633,06 euros.
Cap. 3 Despeses financeres (interessos i despeses de préstecs
i crèdits) = 50.474,76 euros.
Cap. 4 Transferències corrents (aportacions a altres
entitats) = 43.037,73 euros.
b) operacions de capital
(inversions i operacions financeres) = 1.369.175,19 euros.
Cap. 6 Inversions reals
(infrastructures i béns inventariables) = 1.258.113,51 euros.
Cap. 9 Passius financers (amortització de préstecs) = 111.061,68 euros.
S U M A = 3.248.749,17 euros.
Considerem important destacar:

Al ple del 22 d'abril d'enguany es va aprovar inicialment
el pressupost de l'exercici 2008, el primer elaborat per l'actual Equip de govern. El 15 de maig va quedar aprovat
definitivament.

- Despeses del personal.
La retribució a l'alcalde i els deu regidors és de 46.836
euros/any. Els 701.428,43 euros restants corresponen als
sous i seguretat social de les 36 persones contractades
per l'Ajuntament.

A l'any passat el pressupost es va aprovar inicialment el
6 de març i definitivament, també el 15 de maig.

- Despeses en béns corrents i serveis i
Transferències corrents.
L'eliminació de despeses no prioritàries que es feien
fins a l'any passat, com són els pagaments al Sr. Lázaro
Martínez (coordinador dels serveis de manteniment i neteja), com també per la revista AF, calendaris, dinars de regidors i tècnics, lloguer del local del Centre, junt a l'estalvi en
lots de Nadal, productes de neteja, productes de piscina,
festes, etc., ens permetrà estalviar més de 90.000 euros
que hem previst destinar-los a augmentar les partides de
teleassistència de la gent gran, manteniments de vies
públiques i clavegueram, ajuts socials, biblioteca, activitats
culturals, solidaritat i cooperació amb el tercer món, etc.

Per primera vegada s'ha fet el pressupost per regidories i s'ha preparat avaluant els costos de les activitats
a realitzar per cadascuna, el consums de béns i serveis i
les inversions a fer.
També per primera vegada s'ha elaborat les bases
d'execució del pressupost fixant exhaustivament les
normes a seguir per al procediment administratiu, contractació, pagaments, tresoreria, gestió, modificacions i
liquidació del pressupost, com també per al seu control i
fiscalització.
Al nostre programa de govern figura com a norma de
gestió la transparència, per això, i per primera vegada,
s'explica el contingut del pressupost. De totes les
maneres, ha estat exposat a informació pública des del 25
d'abril, durant 15 dies hàbils, per poder fer al·legacions. No
obstant, qualsevol persona interessada pot consultar, a
Secretaria de l'Ajuntament, totes les partides que formen
part del pressupost.

A més pel servei de recaptació s'ha previst pagar un
import similar al de l'any passat però amb la gran diferència de que l'any passat el recaptador particular només va
recaptar l'IBI i enguany seran 10 impostos i taxes, més les
multes de trànsit, que recaptarà l'Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona. En termes comparatius, respecte als dos impostos que gestionava el
recaptador particular, estalviarem més del 40% del que es
pagava.
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ESTAT D’INGRESSOS

(ingressos propis i d'altres entitats)
a) operacions corrents (ingressos propis i d'altres entitats per
finançar despeses) = 2.646.197,84 euros.
Cap. 1 Impostos directes (IBI, IAE, Impost de circulació, plusvàlues) = 826.988,27
euros.
Cap. 2 Impostos indirectes (Impost sobre construccions, inst. i obres) = 50.000,00
euros.
Cap. 3 Taxes i altres ingressos (taxes, contribucions especials i altres ingressos) =
1.020.061,42 euros.
Cap. 4 Transferències corrents
(ingressos rebuts d'altres entitats) = 721.284,04 euros.
Cap. 5 Ingressos patrimonials (concessions administratives i interessos bancaris) =
27.864,11 euros.
b) operacions de capital
(ingressos d'altres entitats per finançar inversions) = 602.551,33 euros.
Cap. 7 Transferències de capital (d'altres entitats) = 332.585,20 euros.
Cap. 9 Passius financers (préstecs rebuts) = 269.966,13 euros.
S U M A = 3.248.749,17 euros.
ajuntaments amb qui compartim serveis per millorar
aquests i compartir despeses.

També hem previst un important increment de despeses per a activitats que estan vinculades a subvencions a
rebre de la Diputació de Barcelona, Generalitat de
Catalunya i altres entitats. S'ha sol·licitat subvencions per
125.803 euros amb aquesta finalitat.

- Ingressos per transferències de capital.
L'import previst correspon a les transferències per a les
inversions següents:
Generalitat: urbanització carrer Torrent de Cruïlles:
161.823,43 euros
Diputació Barcelona: adequació oficines municipals:
17.574,00 euros
Enllumenat ctra. Ribes: 153.187,77 euros
- Ingressos per passius financers.
L'import del pressupost es refereix al préstec a 10 anys
que es preveu sol·licitar per finançar la part de les inversions que no es fa amb subvencions i contribucions especials.
El finançament extern de les inversions d'aquest exercici és el més baix dels 3 darrers anys, com es pot comprovar pel següent resum:

- Inversions reals.
De tots els exercicis, aquest és el que es preveu destinar més fons a inversions.
S'ha previst fer 27 inversions amb el següent finançament:
Import total: 1.258.113,51 euros.
Finançament previst per la Generalitat: 177.128,03
euros.
Finançament previst per la Diputació de Barcelona:
228.132,74 euros
Contribucions especials: 582.564,42 euros.
Finançament Ajuntament (fons propis i préstecs):
270.288,32 euros.
D'entre els projectes destaquem:
Urbanització carrer Torrent de Cruïlles: 809.117,23
euros.
Enllumenat de la ctra. Ribes: 158.607,68 euros.
Renovació d'equips informàtics: 57.370,97 euros

Inversions reals

2008

2007

1.258.113

228.340

Passius financers 269.966
(préstecs)

- Ingressos per transferències corrents.
L'augment previst d'ingressos respecte al 2007 és del
60,72% degut al fet que tots els ens públics: Estat,
Generalitat i Diputació de Barcelona, incrementaran les
transferències per finançar activitats i despeses de funcionament; especialment per les subvencions sol·licitades
als dos últims. A més s'han establert convenis amb els

Coeficient

finançament/inversió

150.000

21,45% 65,69%

2006
982.807

500.000

50,87%

Malgrat el baix finançament extern d'aquest exercici, el
total de préstecs a llarg termini vigents després de formalitzar aquest préstec és de 1.157.644,89 euros.
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Hi ha 405.891,31 euros de dèficit
pressupostari de l’exercici 2007
La gestió de l'actual Equip de govern va engegar, el 16 de juny de 2007, amb un important dèficit pressupostari procedent de les actuacions portades a terme per l'anterior consistori i que van ser posades de manifest en un informe del Secretari-interventor de què destaquem les següents partides, al quadre adjunt:

Concepte

pressupost

obligacions reconegudes
a 15-06-07

Manteniment de:
enllumenat
20.000
parcs i jardins
33.000
vies i camins
30.000
xarxa clavegueram
15.000
ajuntament
10.616,19
escoles
13.904,23
vehicles
17.818,22
Material oficina
10.010,12
Energia elèctrica
110.000
Carburants
27.626,31
Atencions protocol·làries
20.025,30
Publicitat i butlletí
16.000
Jurídics
6.808,10
Estudis tècnics
35.040,48
Recaptació
31.060,73
Altres treballs
601,01

597,59
201,61
517,37
1.224,43
4.527,24
2.676,00
6.403,22
4.534,85
38.449,11
10.499,11

16.038,94
11.742,82
6.792,00
38.810,81
17.718,98
542,10

3.986,36
4.257,18
16,10
(a) -3.770,33
(b) 13.341,75
58,91

(b) L'import previst inicial inclou la retribució pel càlcul de les
plusvàlues, per la recaptació de l'IBI i de l'IAE, sent la part més
important la corresponent a l'IBI. Doncs bé, dels 17.718,98
euros que figuren com a obligacions reconegudes, no hi ha cap

El dèficit pressupostari a 31 de
desembre de 2007, és a dir, l'import de les despeses més les
inversions sense suficient crèdit,
és de 405.891,31 euros. Aquest

% disponible

19.402,41
32.798,39
29.482,63
13.775,57
6.088,95
11.228,23
11.415,00
5.475,27
71.550,89
17.127,20

(a) El romanent d'aquesta partida presenta un signe negatiu,
és a dir, van gastar més del crèdit pressupostari. Per tant, es va
incomplir la normativa legal, ja que no es poden aprovar despeses si no hi ha crèdit suficient.

La resta de partides que no es
mencionen disposaven de romanent que s'ha aplicat per fer front
al conjunt de despeses.

romanent

19,90
26,60
0,23
negatiu
42,95
9,80

import corresponent a la recaptació de l'IBI i de l'IAE del 2007
perquè aquests impostos estaven pendents de cobrament a
data 15-06-07.
A la columna "% disponible" es reflecteix el percentatge que
quedava per disposar de l'import total previst per a cada partida, moltes tenien un disponible totalment insignificant i del tot
insuficient, per fer front a la gestió dels 6,5 mesos restants de
l'exercici 2007.

import s'ha reconegut a la
comptabilitat a l'esmentada data.

Aquest criteri es la primera
vegada
que
s'aplica
a
l'Ajuntament d'Aiguafreda i és
l'establert al Model simplificat de
comptabilitat local (Ordre EHA
4042/2004). L'anterior Equip de
govern no complia la normativa i
8

2,98
0,61
1,72
8,16
42,64
19,24
35,93
45,29
34,95
38,00

les factures sense reconeixement de l'obligació per falta de
crèdit corresponent, no eren
comptabilitzades i s'aplicaven a
l'exercici següent, ocasionant
una distorsió en les partides de
l'exercici corrent. Cada exercici
s'ha anat incrementant per l'acumulació d'imports i per l'aplicació
d'una operativa gens transpa-
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rent, fins aquest exercici en que
es reconeix el dèficit.

50.133,23 euros de despeses
del 2006 que s'han facturat amb
data 2007 i també s'han de tenir
en compte les factures emeses
per l'anterior equip tècnic per
projectes i direcció d'obres.

Com ja hem comentat, les
causes del dèficit pressupostari
són degudes, principalment, a la
imputació a l'exercici 2007 de
despeses que corresponien a
l'exercici 2006 i a l'insuficient
dotació de crèdits per a les despeses al pressupost de l'exercici
2007.

És obvi que l'actual Equip de
govern municipal no ha pogut
tenir cap responsabilitat en la
generació de l'esmentat dèficit
per una simple raó, perquè no va
elaborar el pressupost del 2007
ni gestionava l'Ajuntament a 3112-06.

L'informe fet pels auditors i
consultors Faura-Casas referent
a la situació econòmica i financera de l'Ajuntament a 31 de
desembre de 2006, així ho posa
de manifest i estableix que l'import de les despeses del 2006
que no van ser comptabilitzades
sumen 160.823,49 euros, dels
quals 117.747,63 euros corresponen a despeses corrents. A
l'esmentat import s'ha d'afegir

La incidència de la gestió
econòmica de l'actual Equip de
govern ha suposat un increment
de despeses no incloses al pressupost de 25.931 euros, però no
ha gastat 35.594 euros que hi
havia previst l'anterior Equip de
govern municipal, de forma que
es pot concloure que nosal-

tres hem estalviat despeses.

El dèficit pressupostari de
l'exercici 2007 s'ha incorporat al
pressupost d'enguany com una
modificació del mateix, d'aquesta
forma queda identificat el sanejament a realitzar sense afectar el
pressupost inicial. El resum es
pot veure als dos quadres
adjunts.

El sanejament a realitzar és
de 405.891,31 euros i es preveu
finançar mitjançant préstecs a 10
anys, amb la qual cosa el conjunt
de préstecs a llarg termini sumaran 1.563.536,20 euros.

En conseqüència, l'amortització d'aquest import i el pagament dels interessos suposen
una càrrega afegida que minora
el desenvolupament de projectes
els propers exercicis.

ESTAT DE DESPESES

(pagaments per despeses i inversions)

a) operacions corrents
(despeses que no són inversions) = 187.512,80 euros.

Cap.1. Personal = 30.304,04 euros.
Cap.2. Despeses en béns corrents i serveis (d'activitats i funcionament) = 142.965,72 euros.
Cap.3. Despeses financeres (interessos i despeses de préstecs i crèdits) = 4.336,04 euros.
Cap.4. Transferències corrents
(aportacions a altres entitats) = 9.907,00 euros.
b) operacions de capital
(inversions i operacions financeres) = 233.364,54 euros.

Cap. 6. Inversions reals
(infrastructures i béns inventariables) = 225.750,77 euros.
Cap. 9. Passius financers
(amortització de préstecs) = 7.613,77 euros.
S U M A = 420.877,34 euros.

ESTAT D'INGRESSOS

(ingressos propis i d'altres entitats)

a) operacions corrents (ingressos propis i d'altres entitats per finançar despeses) = 14.986,03
euros.
Cap.3. Taxes i altres ingressos (taxes, contribucions especials i altres ingressos) = 14.986,03
euros.

b) operacions de capital (ingressos d'altres entitats per finançar inversions) = 405.891,31 euros.
Cap.9. Passius financers (préstecs rebuts) = 405.891,31 euros.
S U M A = 420.877,34 euros.
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Activitats diverses
Aiguafreda tindrà
recollida
selectiva “porta a
porta” a l’octubre
El dia 7 de maig de 2008, la
Mancomunitat La Plana va aprovar el
contracte d'arrendament pel sistema
de rènting d'un camió per fer el nou
servei al municipi d'Aiguafreda; aquest
fet representa un altre pas endavant
en l'aplicació del nou model de gestió
de les deixalles.

Després de l'estiu es faran les reunions amb tots els veïns per explicar
en detall com és procedirà al canvi de
model (s'entregarà els cubells per les
fraccions) i estarà totalment en marxa
a la tardor.
Aquest nou model de gestió comporta la creació d’una "àrea d'aportació" a l'edifici de la deixalleria municipal, just abans de l'entrada principal;
aquest nou espai estarà habilitat per
poder deixar les diferents fraccions
(orgànica, rebuig, reciclatge...).
L'octubre del 2000 es va començar
a implantar, a Tona, un sistema de
recollida selectiva de les deixalles
municipals anomenat porta a porta,
que actualment ja han implantat 8 dels
12 municipis de la Mancomunitat La
Plana. A nivell dels Països Catalans
s'ha estès aquest sistema i actualment
hi ha més de 70 municipis que l'han
implantat.

Amb el sistema de recollida selectiva porta a porta es recullen 3 fraccions
o materials diferents a la porta de
casa: la matèria orgànica (restes de
menjar), els materials reciclables
(envasos lleugers, paper i cartró) i el
rebuig (allò que no es pot aprofitar).
Gràcies a la correcta separació que
els veïns i veïnes realitzen des de
casa, aquest sistema permet obtenir
uns alts índex de recollida selectiva, al
voltant d'un 70%, i generalment de
bona qualitat. Cosa que fa possible
una millor recuperació dels materials i
l'estalvi en matèries primeres, tot afavorint la preservació del nostre entorn.

Per aquestes raons, el municipi
d'Aiguafreda ha decidit implantar la
recollida selectiva porta a porta.
L'inici està previst a mitjans del proper
mes d'octubre, amb la intenció de
realitzar-la conjuntament amb el municipi de Sant Martí de Centelles. Més
endavant s'informarà adequadament
dels canvis a tots els ciutadans.

La data màxima per rebre les peticions de recollida de trastos és el dia
anterior, fins a la 1 del migdia, i el
material s'ha de deixar davant el portal
de casa la nit abans, perquè la recollida comença el dimecres a partir de les
6 del matí.
La recollida del trasto només admet
materials voluminosos com els mobles
(taules, cadires, sofàs...); els electrodomèstics (neveres, televisors, rentadores...), o altres estris vells. No s'accepten materials com la uralita i/o fibra
de vidre, la runa, els residus especials
(pintures, dissolvents, sanitaris, etc.),
els vehicles, ni cap residu assimilable
a urbà (cartrons, paper, envasos de
plàstic...). La manera correcta de gestionar aquest tipus de materials és portar-los a la deixalleria d'Aiguafreda, o
bé, a la deixalleria de la Mancomunitat
La Plana (a Malla). En cap cas es
poden deixar a la via pública, ni al costat dels contenidors.
Aquests canvis responen a la
voluntat de continuar millorant la gestió de les nostres deixalles i implantar
un model de recollida de residus que
ha demostrat que funciona, tant a
nivell de resultats com per la seva
àmplia implantació al territori. Per això,
només ens queda agrair-vos i animarvos a continuar col·laborant com fins
ara amb el vostre Ajuntament i amb el
servei de recollida de la Mancomunitat
La Plana.

Recollida del
trasto
Seguint amb la millora de la gestió
de les deixalles domèstiques,
l'Ajuntament i la Mancomunitat La
Plana, us volem recordar el funcionament del servei de recollida del trasto.
Aquest servei, que es presta únicament a particulars i és gratuït, es realitza el 3r dimecres de mes, prèvia trucada telefònica a l'Ajuntament (93 844
22 53).
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Cultura
Des de començament d’any fins ara
hem dut a terme a la biblioteca diverses activitats de què han gaudit tant
grans com petits. S’han fet: trobades
de poesia per a adults i per a infants;
explicació de contes infantils, tallers de
manualitats, tertúlies literàries, presentació de llibres, entre d’altres activitats.
Respecte a les tertúlies s'ha iniciat
un nou cicle. La nova coordinadora de
les tertúlies és la Sra. Maria Antònia
Domingo Peña, que treballa per la
Fundació Universitària Martí L’Humà.
Els mesos de febrer i abril va tenir
lloc a la Biblioteca la lectura de l'obra
de diversos poetes, a càrrec de
Ramon Sellarés. Amb la col.laboració
de Jordi Valls i Big Mama. La cantant
oferí quatre peces poètiques musicades per ella mateixa.
Del 17 al 25 d’abril es va celebrar la
II Setmana Cultural d’Aiguafreda amb

Un moment de l’actuació
de R. Sellarés, Jordi Valls i
la Big Mama

de l’obra Mare meva, una filla per a
tres pares.

Festes
A la segona quinzena de desembre
vàrem organitzar la 1a Fira d'Artesans
a la plaça de la Rectoria. La valoració
és positiva i aquest any ens agradaria
tornar a organitzar-la.

bon esmorzar, de bon matí, i amb la
plantada de gegants. Tot seguit es va
fer la cercavila pels carrers del poble
fins l’arribada al parc on es va celebrar
el bateig del gegantó i dels capgrossos i per acabar es va fer el ball.

La revetlla de cap d’Any la varem
celebrar a Can Plantada amb la collaboració dels kint@s 2007.
La Cavalcada dels Reis va arribar
com cada any al nostre poble carregada de regals per als infants i per als
adults, amb diverses novetats incorporades.
El passat 2 de febrer vàrem celebrar el Carnestoltes amb molta participació fen un recorregut pels carrers
del poble. La sortida i la arribada va
tenir lloc al parc de la carretera, on es
van lliurar els premis als guanyadors i
a les disfresses més originals i més
divertides. Tot això va ser possible gràcies a la feina que duen a terme la
Comissió de Festes i altres col·laboradors. A tothom moltes gràcies.
El 6 d´abril vàrem acollir la 15ª
Trobada Comarcal de Gegants
d'Osona amb motiu del 25è aniversari
dels nostres gegants (1983-2008).
Durant la celebració es va batejar un
gegantó i els tres capgrossos fets pels
alumnes de la escola La Muntanya de
3r i 4r. El gegantó es diu Nanut i els
capgrossos, Bombolla, Espantaocells,
Jaumet i Eulàlia.
La trobada va començar amb un

El gegantó i els tres
capgrossos fets a l’escola
La Muntanya
El diumenge 4 de maig es va celebrar l’Aplec d’Aiguafreda de Dalt on a
més dels actes litúrgics hi va haver les
tradicionals sardanes i les actuacions
del Geganters del poble, també es va
ballar el ball de cascavells.
El 17 de maig es va celebrar la 9a
Trobada de Puntaires i Artesanes de l'
agulla i el fil, a la plaça Major. La celebració va resulta una mica deslluïda
per factors meteorològics però, les
puntaires visitants i locals van poder
gaudir del corresponen berenar i d’un
sorteig de regals oferts per empreses
del municipi sempre disposades a participar en els actes del nostre municipi.

actes dirigits a un públic molt divers.
Cal destacar que va fer-se la 1a
Trobada Intercultural amb la intervenció de Jefferson Ramos, i que hi va
haver una xerrada a càrrec d’Antoni
Soler del Patronat de la Fundació per
la Pau que van tractar el tema: Què és
la no violència? A més es van fer altres
activitats com uns jocs de reciclatge,
al parc de la carretera, amb molta participació.
L’equip de govern vol donar les gràcies al grup TOTA LA TRUP per la feina ben feta amb la posada en escena

La comissió del carnaval de 2008
11
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El Punt
d’Informació
Juvenil promou
activitats per al
jovent

Des del passat 8 de febrer, el Punt
d'Informació Juvenil d'Aiguafreda,
Sant
Martí
de
Centelles
i
Tagamanent, té un nou nom i ha
estrenat logotip, escollit del concurs
de noms i logotips que vàrem organitzar durant el mes de gener i febrer.

El nom guanyador va ser el d'”El
Punt” i el logotip guanyador és el que
es pot veure a continuació. Elisenda
Pérez Cruz va ser la guanyadora tant
del logotip com del nom.
Des d'El Punt s’han organitzat
diferents cursos. L'oferta formativa,
ha consistit en un curs de català per
a immigrants, un curs de cuina, un
curs de vídeo i un curs d'informàtica.
Són cursos adreçats a totes les
edats i amb una durada de tres
mesos. Hi ha un gran nombre de persones inscrites en cada un d'ells,
exceptuant el curs de vídeo, que no
es va poder realitzar per manca
d'inscripcions.
Per a poder cobrir les demandes
dels usuaris, tenim previst realitzar
un curs de dj's, un de dansa del ventre, un de voluntariat, entre d’altres.
El mes de juliol, del 25 al 31, tindrà
lloc la I Setmana de Joventut. Una
setmana plena d'actes i activitats per
a totes les edats.

Cal recordar que el Punt Jove és
el lloc d'informació per tot el que una
persona jove (12 a 30 anys) vulgui
saber sobre diversos temes Tenim
informació sobre borsa d'habitatge,
treball, voluntariat europeu, viatges,
ensenyament, lleure i cultura, oci,
tramitació de carnets d'alberguista,
d'estudiant internacional... però també és un punt de reunió i esbarjo per
a poder consultar internet, fer els
deures, treballs en grup...

S’ha posat nou clavegueram al
carrer Mn. Josep Salvans per evitar
abocaments incontrolats al torrent de
l’Aragall.

Durant aquests últims mesos hem
estat treballant per a l’elaboració del
Pla Local de Joventut 2008-2011
d'Aiguafreda i pels diferents projectes de caire biennal, el Projecte de
Dinamització i el Projecte de Béns
Immobles.
El Pla Local de Joventut és l'eina
que ens ha de servir per detectar les
necessitats dels joves entre els 12 i
els 30 anys, amb la intenció de consolidar les polítiques integrals de
joventut i els diferents eixos (salut,
habitatge, cultura, treball, ensenyament, participació democràtica i
associativa, dinamització juvenil, oci,
esports...) al nostre poble. A més, ha
de servir per saber quina és la situació actual de la joventut. Els projectes d'actuació s’han elaborat amb
coherència amb la realitat juvenil i el
pressupost municipal.

Manteniment
i Serveis
S'han habilitat places d'aparcament
al carrer Mossèn Josep Salvans i del
Passeig de Catalunya fins a la carretera de Ribes, aquest últim tram es converteix en direcció única per millorar la
seguretat i la mobilitat.
Hem netejat la bassa de les Canes
i això ha suposat ampliar uns 15.000
litres més de capacitat.
També s'ha arranjat el parc de sota
el camp de futbol (tot i que falta el
mobiliari) i hem recuperat la font que
ara torna a rajar.
També hem arranjat els lavabos del
Parc perquè en cas d'avaria sempre
es pugui disposar d'un lavabo en òptimes condicions.

12

Tram del Passeig de
Catalunya de direcció única
El 5 de febrer l’alcalde, Jordi
Sambola, acompanyat del regidor
d’Educació, Toni Blanch, i la direcció
de la Muntanya van reunir-se amb els
responsables
del
Departament
d’Educació de la Generalitat per tractar el tema de l’ampliació de l’escola la
Muntanya per accelerar la construcció
dels nous immobles. De moment
GISA (Gestió d’Infraestructures SA) ha
tret a licitació el projecte.

Deixalleria
municipal
Dins del pla d'adequació de la deixalleria municipal, ja s'està recollint
d'una forma estable i adequada a la
normativa vigent materials com els
olis domèstics i els pneumàtics de
vehicles.

ADF Montseny
Ponent
L'Associació de Defensa Forestal
(ADF) d'Aiguafreda té previst adquirir
per aquest exercici mitjançant subvencions una emissora per a les tasques de vigilància i emergències.
També està previst construir per
l'ADF, un magatzem per desar tot el
material mòbil, que fins ara estava al
descobert, per evitar el desgast del
material i un manteniment inadequat.
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Riu CongostS'han produït reunions de treball
entre l'Agència Catalana de l'Aigua i
els ajuntaments de Sant Martí de
Centelles, Centelles i Aiguafreda; per
aconseguir la millor de les solucions
possibles a la problemàtica del riu,
actuacions que siguin respectuoses
amb el medi físic, les persones i les
activitats que s’hi desenvolupen.
L'Ajuntament anirà pas a pas i en tot
moment anirà informant la població
de com es desenvolupen les actuacions al riu Congost.

Energies
renovables:
Biomassa

dedicació a l’esport de la muntanya i
per fer-nos gaudir de la natura i del
nostre entorn.
Aquest estiu la piscina petita i el bar
estaran totalment reformats. El bar
funcionarà amb màquines expenedores de begudes, cafès i snaks.
El nou accés a la piscina serà pel
carrer Núria just al davant de l'escola
“la Muntanya”, facilitant l'accés de les
mares que van amb cotxets i l'accés a
minusvàlids. Aquesta és una primera
fase d’obres per suprimir barreres
arquitectòniques. Més endavant, en
una segona fase es construiran lavabos i vestidors adaptats a minusvàlids.
I en una tercera fase s’adaptarà la piscina perquè es puguin banyar les persones amb minusvalies.

L'Ajuntament està estudiant les
possibilitats que l'energia de la BIOMASSA ofereix, com a recurs
energètic alternatiu a l'ús dels hidrocarburs.

Esports
L'equip de govern vol felicitar públicament el club de futbol de la Unió
Esportiva d’Aiguafreda per la bona
campanya i la nova categoria aconseguida aquesta temporada. També
volem felicitar el Club Patinatge per
l’èxit obtingut el passat mes de març a
l’Interclub celebrat al pavelló de Can
Plantada. I el Club Excursionista
d'Aiguafreda pels seus 10 anys de

Ja funciona la
casa de colònies de
la Llobeta
En aquests moments ja acull nombrosos grups de nens i nenes de fins a
12 anys, tot i que també disposa d'allotjament per altres grups diversos.

Estalvi d’aigua
Estem en un període important de
sequera,
per
aquesta
raó
l'Ajuntament demana la màxima
col·laboració a tots els veïns
d'Aiguafreda per fomentar l'estalvi
d'aigua.
El decret de sequera, dictat per la
Generalitat de Catalunya, prohibeix
omplir piscines i regar jardins amb
aigua de boca.

Està prevista una visita, conjuntament amb els propietaris forestals, a
la zona del Lluçanès, pionera en l'ús
d'aquesta nova font energètica, per
veure de prop totes les possibilitats
que ofereix i veure sobre el terreny el
seu funcionament.
En una primera fase i sempre d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i amb l’aportació de subvencions; l'equip de govern està molt
interessat a estudiar la implantació
d’un sistema de calefacció pel pavelló de Can Plantada que utilitzi l'energia de la BIOMASSA i més endavant,
si els resultats són els òptims, aplicar-ho a d'altres dependències municipals, sobretot en la nova escola de
primària que aviat es construirà.

La façana guanyadora s'emportarà un
premi de 1.000 euros que haurà d'invertir en millores a l’esmentada façana.

La nova entrada de la
piscina municipal
Els dies 7 i 8 de juny celebrarem el
dia de l’esport. Hi haurà una escalada
al campanar, una cursa de orientació
urbana, un torneig d’escacs a la plaça
Major, exhibició de street dance i de
ball a l'antic local de Creu Roja i inflables a la plaça de la Rectoria. I el Club
Tennis Aiguafreda ha organitzat la festa de fi de curs de l’escola de tennis
coincidint amb el dissabte 7 de juny,
serà al camp d’esports municipal amb
jocs participatius per a grans i petits i
una botifarrada.

I Concurs de
façanes
Durant tot l'estiu es podrà gaudir de
tot l'eix comercial amb les façanes
guarnides de flors i plantes diverses.
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No preveiem des de l'Ajuntament
que s'hagi d'aplicar restriccions d'aigua a curt i mitjà termini, però és
importantíssim que en fem un bon ús
amb el màxim d'estalvi d'aigua possible.
A més s'està portant a terme la
recuperació de pous que s'havien utilitzat antigament per incorporar-los a
la xarxa municipal, a tal afecte hem
demanat
subvencions
perquè
aquesta inversió tingui el mínim cost
per l'Ajuntament.

Administració,
Millora per
a tothom
A partir d'aquest exercici hem
adoptat l'aplicació de gestió econòmica i comptable que la Diputació de
Barcelona posa a l'abast dels ajuntaments. D'aquesta manera es millorarà tot el procés administratiu, incloent els pagaments que es faran mitjançant transferència bancària, en
comptes dels xecs com es feia fins
ara.

14-15 Proyecto1.qxd

27/5/08

16:32

Página 1

Resum de plens
Sessió ordinària,
20 de novembre de
2007
Es va acceptar la renúncia formulada
pel Sr. Joaquín Molina Sánchez com a
recaptador executiu i de tota funció i
actuació relacionada amb els ingressos
de dret públic de l’Ajuntament
d’Aiguafreda a partir de l’1 de gener de
2008. Degut al fet que l’Ajuntament es
va adherir a l’Organisme de Recaptació
Tributària de la Diputació de Barcelona
el Sr. Molina va presentar la dimissió i
calia acceptar-la.
També es varen concretar els acords
adoptats al ple de 23 d’octubre de 2007
pel que fa referència a la delegació a la
Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió i recaptació dels tributs i d’altres ingressos de dret públic local, i de
les multes de trànsit, l’efectivitat del servei serà a partir de l’1 de gener de 2008.
Es varen aprovar el plec de clàusules
administratives particulars aplicables als
contractes de consultoria i assistència
de la corporació. Es tracta del contracte
administratiu de consultoria i assistència
en la prestació d’assessorament jurídic
a l’Ajuntament d’Aiguafreda. La duració
del contracte tindrà una durada d’un
any.
Es va proposar el nomenament com a
jutge de pau titular de la senyora Maria
Àngela Vila i Surigué, amb 6 vots a favor
de l’equip de govern i i 5 en contra de
CiU.
Es dóna compte al ple que a 1 de gener
de 2007 hi havia 2.375 persones al
poble (1.144 homes i 1.231 dones).
Tots els regidors van votar a favor de la
lectura i ratificació del Manifest sobre
l’eradicació de la violència masclista,
subscrit per totes les diputacions catalanes, l’Institut Català de les Dones de la
Generalitat de Catalunya, la Federació
de Municipis de Catalunya i l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques.

Sessió
extraordinària,
17 de desembre de
2007
Es va donar compte de diversos Decrets
d’alcaldia emesos entre el 13 de juliol i el
13 de desembre de l’any 2007. Tot
seguit resumim els principals.
DE070713/1: DEMANAR al Consorci
Administració Oberta Electrònica de
Catalunya una subvenció de 3.000 €
que es destinarà íntegrament a les despeses de posada en funcionament de la
plataforma e-TRAM.
DE070713/2: Aprovar la tramitació
telemàtica dels procediments i tràmits
de la competència d'aquest ens local,
que consten a l'annex d'aquest Acord.
L'accés al registre telemàtic es podrà
realitzar a través de la pàgina web de
Ajuntament a les adreces electròniques
següents: (denominació provisional)
www.aiguafreda.org/tramits
DE070726: APROVAR el Projecte “Jocs
Escolars d'Aiguafreda” per la quantitat
de 25.700,- euros.
SOL·LICITAR al Consell Català de
l'Esport que
atorgui a aquest
Ajuntament una subvenció de 15.682.euros per destinar-la íntegrament a
actuacions en suport a l'esport ciutadà
corresponent al curs 2007.
DE070903: APROVAR EL PRESSUPOST total de l'activitat per a la promoció de la tinença responsable de gossos
a Aiguafreda.
DEMANAR al Departament de Medi
Ambient i Habitatge -Direcció General
del Medi Natural- una subvenció de
2.784 euros per destinar-la íntegrament
a dita activitat.
DE070927: APROVAR l'expedient
Memòria valorada per les Millores al
dipòsit del Puigsec al municipi
d'Aiguafreda, amb una inversió de
51.979,43 euros.
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SOL·LICITAR al Departament de Medi
Ambient i Habitatge - Agència Catalana
de l'Aigua -, que es subvencionin les
Millores al dipòsit del Puigsecal municipi
d'Aiguafreda per la quantitat de
22.404,92 euros.
DE071011: APROVAR la despesa de
3.150,- € corresponent al 50 % del cost
de les notificacions derivades del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.
DE071015: INICIAR els tràmits necessaris per a l'aprovació de la modificació
puntual del Pla General d'Ordenació del
municipi d'Aiguafreda, que inclou la delimitació d'una unitat d'actuació en sòl
urbà no consolidat que incorpori aprofitaments edificables i la zona verda, sistema d'espais lliures de la finca situada
a la carretera de Ribes, núm. 62, a efectes de la seva gestió i execució.
NOTIFICAR la present resolució al Sr.
Francesc Serra Oliveras i al Sr. Ramon
Figueras Salgot, com a interessats en
l'expedient.
DE071023: INCOAR el corresponent
expedient disciplinari al Sr. Vicenç
Morales Sánchez en el càrrec de secretari- interventor d'aquest Ajuntament.
ADOPTAR la mesura cautelar de suspensió provisional de l'ocupació de funcions del Sr. Vicenç Morales Sánchez,
donada la gravetat dels fets imputats, i
pel termini establert legalment als efectes i, en tot cas, fins a la resolució definitiva de l'expedient.

Sessió
extraordinària,
17 desembre 2007
Es va desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal de CiU contra l’aprovació inicial de la modificació
de les Ordenances Fiscals del municipi
per l’exercici 2008, i contra l’acord de
delegació de serveis de recaptació i
gestions tributàries a favor de l’Oficina
de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
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Sessió
extraordinària,
urgent de 18 de
desembre de 2007
Es va convocar un ple urgent per aprovar les Ordenances i les actuacions del
PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya) dins els termes que preveu
la llei. (Per més informació sobre el
PUOSC podeu consultar el Butlletí
número 1 del gener passat).
Es va aprovar definitivament les
Ordenances Fiscals Municipals pel
2008, que fan referència a les quantitats
a recaptar pel consistori provinents de
Impost de vehicles, Béns immobles, serveis funeraris, llicències urbanístiques,
recollida d’escombraries, infraccions i
sancions, entre molts d’altres conceptes
i activitats. Abans de l’aprovació definitiva es va haver de resoldre les diferents
al·legacions que s’havien presentat. Un
cop estudiades i contestades una per
una, es va aprovar les Ordenances amb
els 6 vots a favor de l’equip de govern i
els 5 en contra de l’oposició.
També es va aprovar la confecció i
publicació d’un butlletí informatiu municipal amb els vots a favor dels 6 regidors
de l’equip de govern i el vot en contra de
l’oposició.

Sessió ordinària,
29 de gener de 2008
Es va donar compte dels decrets d’alcaldia següents:
DE070723: Denegació constitució Junta
Compensació sector Serrabanda i inici
del canvi de modalitat del Sistema de
Reparcel·lació
DE071213: Sol·licitud a la DGAL de
nomenament d'instructor i secretari en
l'expedient disciplinari incoat al Sr.
Vicenç Morales Sánchez.
DE071219: Nomenament com a
Secretària interventora habilitada de la
Sra. Lídia Aguilar Fabregat.
DE071220-B: Aprovació modificació
pressupost per transferència entre partides.
DE071220-A: Aprovació d’una modificació del pressupost per generació de crèdit.
1/2008: Desestimar la valoració continguda en l'expedient de determinació del
preu just en el procediment d'expropiació incoat per ONDER, SA, i tramesa al
Jurat d'Expropiació de Catalunya.
2/2008: Nomenament com a Secretària
interventora habilitada de la Sra. Pilar
Garcia Duran.
3/2008: Designació dels espais per
portar a terme actes electorals durant la

campanya electoral per a les eleccions
generals del dia 9 de març de 2008.
En un altre punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups, adherir-se al
protocol general de la xarxa Barcelona
municipis de qualitat de la Diputació de
Barcelona per al quadrienni 2008-2011.
L'Ajuntament d'Aiguafreda ha iniciat el
condicionament d'un nou espai més
adient per acollir el Punt Jove. Atès que
els ajuntaments d'Aiguafreda, Sant
Martí de Centelles i Tagamanent mantenen des de fa temps unes relacions de
veïnatge que han propiciat que les
poblacions d'aquests municipis utilitzin
determinats serveis conjuntament, s’ha
redactat un conveni en què es regula el
manteniment i funcionament dels Punts
Joves d'Aiguafreda i de Sant Martí de
Centelles.
També es va aprovar el conveni de manteniment i funcionament del casal de
gent gran d’Aiguafreda on a més de
l’Ajuntament d’Aiguafreda, i La Caixa, hi
col·laboraran els ajuntaments de Sant
Martí i Tagamament tan econòmicament
com participant a les activitats.

Sessió
extraordinària,
5 de febrer de 2008
Es va fer un ple per triar els integrants
de les meses electorals, i per primera
vegada es va fer el sorteig de manera
electrònica.

Avís als propietaris i posseïdors d’animals de companyia
microxip, podeu demanar informació al vostre
veterinari habitual, també cal fer la inscripció al
Registre del cens municipal del vostre
Ajuntament, la qual és totalment gratuïta.

Segons la legislació vigent i d'acord amb el
Reglament de l'AIAC, us informem que:
Les persones propietàries i posseïdores d'animals de
companyia (gos, gat, fures) han de mantenir-les en
bones condicions higienicosanitàries, de benestar i
de seguretat, d'acord amb les necessitats pròpies de
la seva espècie (Art. 15-1).

A causa de la prohibició de les campanyes massives
de vacunació i identificació pel reglament de l’AIAC.
Aquest any no és portarà a terme el període de
vacunació per part de l’Ajuntament. Així doncs
tothom haurà d’anar a un centre veterinari per tal de
fer-ho.

És obligatori que els animals de companyia
estiguin degudament identificats amb un
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Serveis
HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT

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

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

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

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: aiguafreda@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

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

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

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

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 24 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

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

URGÈNCIES GAS NATURAL
Tel. 900 750 750

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

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

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

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
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