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Cal millorar entre tots la
circulació al municipi

Solidaritat amb els països
més desfavorits

Tenim la percepció que circulem, i sobretot
aparquem, molt malament. Tots hauríem de ser
conscients que el parc de vehicles d'Aiguafreda ha
augmentat i estem al nivell de la resta del país,
hem incrementat les zones d'aparcament però
tenim el carrer del Pont i Major de prioritat per a
vianants, i això ens obliga a respectar al màxim les
normes de circulació si volem que Aiguafreda sigui
un lloc amable i agradable per viure-hi.
Les sancions no són la solució. No podem estar
tot el dia posant multes. Cal que prenguem consciència que és bo per a tots circular i aparcar bé.
Permeteu que fem uns advertiments:
No aparqueu mai als passos zebra, (a més de
sanció, són 2 punts menys del carnet)

Isabel Corea, Justina Castellón amb l’alcalde,
Jordi Sambola, i la regidora Isabel Heredero

No aparqueu mai en zona reservada de càrrega
i descàrrega per a vehicles comercials.

Igual de l'any passat, el present exercici està previst
destinar la partida pressupostària per a solidaritat al
Centre de Nutrició Infantil i Capacitació (CENIC) del
municipi de San Juan de Limay, que es troba al nord de
Nicaragua.

No aparqueu mai a les zones de les rotondes.
Observeu sempre els horaris d'aparcament les
zones blaves. (són de franc, però cal indicar l'hora
d'arribada)

El CENIC atén 75 infants, des d'1 any fins als 6 anys,
de famílies de pocs recursos per tal de contribuir a la
disminució de la desnutrició dels infants i preparar-los
psicològicament i intel·lectualment per a l'educació
primària.

No aparqueu mai dalt de les voreres ni en zones
reservades per a minusvàlids.
Gràcies per la vostra col·laboració.

El projecte està gestionat i administrat pel Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, que és una
organització formada per ajuntaments catalans i altres
organitzacions municipalistes (diputacions, consells
comarcals i mancomunitats).
El juliol passat van visitar l'Ajuntament dues dones
de San Juan de Limay, que es trobaven a Catalunya
invitades per la Comissió d'Agermanament de l'Esquirol
amb San Juan de Limay, per agrair al poble
d'Aiguafreda la col·laboració financera per a aquest
projecte. També van informar de la situació social i
econòmica del seu municipi, així com d'altres projectes
que estan desenvolupant-se.

Sistemes informàtics de
l’Ajuntament
Ja han començat els treballs de cablejat i instal·lació del servidor central per treballar en xarxa
i poder complir la llei de protecció de dades.
També significarà una millorar de les comunicacions de tots els edificis municipals, i tindrem un
petit espai wi-fi (de franc), que de moment només
cobrirà el centre del casc urbà. Està previst que
tot funcioni bé a finals d'any.

Edita:
Ajuntament d’Aiguafreda.
Plaça de l’Ajuntament, s/n
08591- Aiguafreda.
Telèfon: 93 844 22 53 Fax: 93 844 21 85
Portada: Mapa del riu Congost al seu pas per
Aiguafreda amb les zones potencialment inundables
Dipòsit legal: B- 56.556-2007

Seguirem informant i ja concretarem la cobertura efectiva.
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Salutació de l’alcalde
Benvolguts veïns i veïnes.
Ja hem complert 16 mesos de
govern municipal i és evident que les
tasques que ens havíem proposat
comencen a fer-se efectives, si més
no, estan ben encarrilades.
Per fi, hem sortit de la situació
precària i tenim una Secretària, la
Sra. Marta Molins i Paronella, que té
tota la meva confiança i la de l'Equip
de Govern, i, goso dir, de tots els treballadors de l'Administració municipal. La Sra. Molins té un alt nivell

professional que garanteix
gestió correcta i diligent.

una

Des del passat mes de juliol que
tenim concretades les subvencions
que se'ns han assignat tant del Pla
d'Obres i Serveis de la Generalitat
com les de la Xarxa Barcelona de
Municipis de Qualitat de la Diputació,
per cinc i quatre anys respectivament; per tant, podem afrontar amb
ple coneixement les gestions i sobretot l'equilibri econòmic.

hem emprès la feina, tot apunta que
som enmig d'una crisi econòmica
que haurem de suportar i prendre
mesures per sortir-nos-en. No cal dir
que, a l'Ajuntament, ho patim especialment i des de l'inici del mandat
estem aplicant mesures d'austeritat.
Tots hi haurem de posar el coll,
n'hem passat de molt pitjors. Ara ens
cal seny amb confiança i fermesa
amb bon humor.
Rebeu la meva salutació cordial.

Jordi Sambola Serres,
Alcalde d'Aiguafreda

Fa pocs dies va acabar l'estiu i tots

Economia i inversions
En el programa d'actuacions concertades de la Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat pel període 2008 - 2011
de la Diputació de Barcelona se'ns ha concedit
190.000 € que corresponen als projectes següents:

Finalment, un cop superat el període d'al·legacions, ja
sabem els diners que definitivament se'ns han concedit
pel (PUOSC 2008 - 2012) Pla Unificat d'Obres i
Serveis de Catalunya, la quantitat de diners és de
411.360,47 € que corresponen als projectes següents:

Renovació dels equips informàtics, (servidor central,
comunicacions i WI-FI), pel 2008 = 57.370,97 €
Adequació oficines baixos de l'Ajuntament, (jutge de pau
i assistència social), pel 2009 = 17.574,00 €
Enllumenat de la carretera de Ribes, (per evitar la contaminació lumínica), pel 2010 = 115.055,03 €
TOTAL concedit = 190.000,00 €
(19,79 € per habitant i any)

Urbanització carrer Enamorats, tram entre la carretera i
la casa de colònies, pel 2008 = 161.823,43 €
Urbanització dels carrers Tagamanent, Pirineus, i N. Sra.
de Montserrat, pel 2009 = 149.537,04 €
Nau magatzem per a la brigada municipal (en la deixalleria), pel 2010 = 100.000,00 €
TOTAL concedit = 411.360,47 €
(34,28 € per habitant i any)

No se'ns ha concedit:
Recuperació pous en desús, (aigües grises per regar),
pel 2009 = 245.683,58 €
Urbanització carrer Montseny,
pel 2010 = 242.315,48 €
Urbanització carrer Enamorats, (de la Font fins la casa de
colònies), pel 2011 = 323.646,86 €
Camp de futbol, (projecte)
pel 2010 = 77.805,00 €
TOTAL no concedit = 889.450,92 €.

No se'ns ha concedit:
Reforma de l'Edifici Consistorial (sala de plens),
pel 2010 = 51.315,90 €
Reforma de la Plaça Major,
pel 2009 = 34.269,14 €
Ampliació del Pavelló Poliesportiu (grades per al públic),
pel 2012 = 208.712,70 €
TOTAL no concedit 294.297,74 €

La resolució de Serrabanda
Serrabanda és un dels compromisos a resoldre que més clarament ha
fixat el govern municipal per aquest
mandat. El passat 11 d'abril es va
celebrar a la sala de la Creu Roja
una assemblea dirigida als propietaris afectats on l'Ajuntament va presentar una proposta de modificació
puntual al sector, als efectes d’informar sobre una possible solució a la
situació actual de la urbanització.

Al Ple del 13 de maig es va aprovar l'avanç d'aquesta modificació als
efectes de la participació pública. La
Direcció General d'Urbanisme i el
Departament de Medi Ambient han
d'informar aquest instrument de planejament. De fet, ja s’ha obtingut l’informe de la Direcció General
d’Urbanisme, amb la qual cosa l’equip redactor està esmenant tot el
que calgui i estudia la incorporació
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de les propostes aportades pels particulars durant el període d’exposició
pública. L'avanç del projecte ha estat
exposat al públic i al BOPB de
6.8.2008.
L'aprovació INICIAL de la modificació de Pla General al sector de
Serrabanda està previst poder presentar-la a un Ple a primers d’any
vinent.
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L’urbanisme d’Aiguafreda, avui
1. Modificació Puntual del Pla d'Ordenació
Serrabanda, 46.400,00 € (Cost de l’estudi previ).

El planejament urbanístic
d’Aiguafreda

2. Urbanització carrer Torrent
809.117,23 €, (aprovat al PUOSC)

Per poder aconseguir una bona tasca en el planejament municipal, ens cal un model d'organització urbanístic basat en l'equilibri, un model capaç de determinar
de com i quins han de ser els espais, equilibrant allò
que ja existeix, amb el que s'està planificant de nou, tot
i tenint en compte els canvis de població, els canvis
socials i les noves demandes que avui es produeixen.

de

Cruïlles,

3. Enllumenat Ctra. Ribes, 158.607,68 € (concedida
subvenció per la DIBA i Generalitat)

Execució de la tercera fase de
la urbanització del carrer
Major

Seguint l'ideari establert per l'equip de govern municipal, des de la Regidoria d'Urbanisme i Planejament treballem amb el clar objectiu de millorar la qualitat de l'espai públic per posar-lo al servei del ciutadà, prioritzant
criteris de seguretat, potenciant valors estètics, racionalitzant la mobilitat, sensibilitzats per la sostenibilitat i respecte mediambiental i apostant, de manera especial,
per la regeneració i potenciació dels espais que atrauen
activitat com a gran objectiu de l'habitabilitat.

L'execució de les obres del últim tram, varen seguir el
calendari previst. La urbanització del tercer i darrer tram
del carrer Major, es va reprendre després de les festes
de Nadal, i va finalitzar per la diada de Sant Jordi.
El projecte ha de servir per transformar els carrers del
Pont i Major, com eix vertebrador de l'activitat comercial

Inversions aprovades en els
pressupostos per aquest any
En el darrer Ple Extraordinari de 22 d'abril es varen
aprovar el pressupostos per aquest any 2008, on es
preveuen una dotació per aquesta regidoria de
1.109.577,85 €, una inversió destacada si la comparem
amb la dels anys anteriors. 177,06% respecte a l'any
2007 i 28,01% respecte a l'any 2006.

Carrer Major
i social d'Aiguafreda, integrant la Plaça Major i la de la
Rectoria com espais continus que donen més vistositat
i amplitud al carrer, sense perdre el seu ús comunicatiu
i social.
La remodelació dels carrers Major i Pont ha d'aportar
la pacificació del trànsit, puntualment per facilitar al subministrament dels comerços i exclusivament pels accessos a veïns.
Amb l’eliminació de la vorera, s'aconsegueix un únic
ample d'acera millorant l'ampliació de l'espai públic, l'eliminació de barreres arquitectòniques, la millora de la
qualitat mediambiental, amb la creació de noves zones
verdes i espais d'oci, i sobretot la reordenació i pacifica-

Plaça de la rectoria i carrer del Pont
En el capítol 6 dels pressupostos, es detallen les
inversions reals valorades en 1.056.604,91 €, on i destaquen les partides més importants per aquest any:
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ció del transit, malgrat el trastorn que pot suposar per
alguns usuaris els primers dies. El carrer estarà obert
tots els dies en horaris comercials, a excepció dels diumenges segons es va acordar el seu dia, amb els botiguers i veïns afectats.

metrà gaudir-ne millor d'aquest espai. El paviment central serà substituït per un de més lleuger i esponjós de
sauló que ha de minimitzar els riscos de diferents patologies que pateixen els edificis del casc antic a conseqüència de la poca transpiració que provoquen les places dures.

L'Equip de Govern vol reconèixer l'esforç dels veïns i
comerciants durant l'execució de les obres, pels probables maldecaps i trastorns ocasionats, tot i l'esforç que
reconeixem als operaris de l'obra i la mateixa empresa
LEIRO per minimitzar aquests trastorns.

Obres de millora zona
contigua a l’Església
Conjuntament amb les obres de la Plaça Major, està
previst refer la pavimentació i esglaonat de la entrada
de l'Església, pel seu accés de la carretera de Ribes, als
darreres de la Plaça Major. Mesos enrere ja es va construir una nova rampa amb barana, per facilitar-hi el seu
accés, evitant la circulació de vehicles al trànsit a la
Plaça Major.

L'obra s'ha tancat amb un increment del cost inicial, a
causa d’unes modificacions que va introduir l'anterior
equip de govern (com pot ser el canvi del tipus de llamborda, no previstes en el projecte inicial) i canvis introduïts durant l'obra per l’actual equip de govern (sistema
separatiu del sanejament i redisseny a la Plaça de la
Rectoria amb millora del enllumenat, que no estava previst en el projecte inicial).

L'ordenació d'aquest espai es considera necessària,
al formar part del nucli central del Nucli Antic, on es
desenvolupen la majoria d'activitats culturals, recreatives i socials del municipi.

La transformació de la
Plaça Major

Millora i manteniment a la
Plaça de l’Ajuntament

Aquest mes d'octubre s'està portant a terme les obres
de remodelació de la Plaça Major, per tal d'adequar-la al
projecte de transformació de l'eix comercial i regeneració del casc antic d'Aiguafreda.
Les obres estan dirigides pels serveis tècnics municipals i executades per la Brigada Municipal. La finalització dels treballs està prevista per a finals de mes.
El més destacat d'aquesta obra és la recuperació del

Plaça de l’Ajuntament

Durant el mesos d'estiu, i primeres setmanes de
setembre, la Brigada Municipal ha treballat per condicionar la Plaça de l'Ajuntament, rehabilitant les voreres
i redissenyant el seu espai.
Amb les obres de millora, també s'ha reordenat les
zones d'estacionament de vehicles, com a zona blava
d'estacionament temporal, per facilitar els estacionaments de càrrega i descàrrega dels veïns que necessitin realitzar les compres al carrer comercial i descongestionar el transit de vehicles als carrers Major i del
Pont.

Fent obres a la Plaça Major

model tradicional de Plaça, amb l’eliminació de barreres
arquitectòniques (eliminació de la canaleta perimetral)
que farà mes fàcil la seva accessibilitat, la millora i
racionalització de la il·luminació, duplicació de la línia
d'arbrat i millora de la disposició de bancs que ens per-
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ran una sèrie de actuacions en l'àmbit del sanejament
del Congost al pas d'aquests municipis.

Urbanització de carrers

L'incompliment amb les exigències de contaminació
lumínica i de seguretat que ens exigeix la Directiva
Europea, pel que fa a l'enllumenat públic, requereix fer
un esforç pressupostari per adequar les actuals
instal·lacions, avui obsoletes, a la nova normativa en tot
el tram municipal; per aquest motiu i a iniciativa de les
regidories d'Urbanisme i de Medi Ambient, amb l'assessorament del serveis tècnics, l'equip de govern ha pres
la decisió de rectificar i renovar l'enllumenat públic,
especialment en l'eix viari central del municipi, valorat
amb un cost total de 158.607, 68 €

A Aiguafreda, està previst per al proper any, dur a
terme la reparació i ampliació fins a la riera de Martinet
del col·lector en alta que recull les aigües residuals provinents d'aquest sector, per portar-les a la Depuradora
del Tagamanent.

Redacció del nou POUM
En el Ple ordinari del 13 de maig, es va votar favorablement a l'aprovació inicial, dels documents d'avanç
del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
Aquest nou POUM ha de substituir l'antic de 1982, que
es troba obsolet al pas dels anys ja que no s'ajusta a les
necessitats actuals que demanda el municipi, i evitar
així les continues modificacions a què ens veiem sotmesos a l'hora d'endegar qualsevol projecte urbanístic.

Aquesta inversió es farà amb el suport d'una sèrie de
dotacions, ja aprovades, a través de la Xarxa Barcelona
de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona
(115.055,03 €), de la Xarxa d'Activitats de la Diputació
(2.400 €), de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN)
(4.554, 60 €) i de la Secretaria de Comerç i Turisme de
la Generalitat de Catalunya (15.860 €).

El 22 de juliol, l'Ajuntament va rebre la conformitat de
l'atorgament d'una petita subvenció de 40.000 € per part
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat per tal de finançar la redacció del nou
Pla que pot costar uns 140.000 € i suposarà un gran
esforç econòmic per l’Ajuntament. Aquesta renovació
ens permetrà l'adaptació del municipi a la nova legislació i millora de les condicions urbanístiques dins d'un
marc de desenvolupament sostenible.

Una part important de la inversió es realitzarà a la
carretera de Ribes pel seu accés nord. Aquesta és una
de les portes d'entrada d'Aiguafreda i per aquest motiu
creiem que mereix una especial atenció. S'instal·laran
columnes de 9 metres de alçada amb llum de vapor de
sodi, menys contaminant.

Adjudicació de l’ampliació del
CEIP la Muntanya d’Aiguafreda
En data 24 de juliol, l'empresa governamental GISA
ha adjudicat a l'estudi de arquitectura “Colomer Acebes
Arquitectes” la redacció del projecte bàsic i posterior
direcció d'obra d'ampliació del CEIP la Muntanya,
d'Aiguafreda, per un valor de 286.261,76 €.
El projecte ha de ser presentat en el termini dels set
mesos posteriors a l'adjudicació, és a dir per a primers
del proper any. L'inici de les obres està previst per a
finals del 2009, segons ens varen manifestar a la reunió
celebrada amb ensenyament, davant la representació
d'una destacada delegació de l'Equip de Govern
Municipal, la Direcció de l'Escola i la representació de
l'AMPA.

Zona del torrent de Cruïlles

Obres d’adequació, millora
i nou accés a les piscines
municipals

Ampliació i reparació del
col·lector en alta

A iniciativa de la Regidoria d'Esports, els serveis tècnics municipals, conjuntament amb la Brigada
Municipal, han col·laborat en les obres de millora de les
piscines municipals. Aquest any s'ha enrajolat la piscina
petita adequant-la a la normativa, a la vegada que s'ha

El Consorci del Besòs, d'acord amb l'ACA (Agencia
Catalana del Aigua) durà a terme una proposta presentada el passat 15 de gener per la Comunitat de
Municipis “Costers del Montseny i Bertí” on es realitza-
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Treballem per tornar les
sessions plenàries a l’edifici de
l’Ajuntament
L'estat actual del edifici de l’ajuntament requereix la
necessitat de dur a terme una restauració important que
hem previst executar en diferents etapes. La recuperació de la planta baixa és de vital importància per a poder
oferir els serveis mínims de qualitat i d'atenció que
requereix la ciutadania, a la vegada que volem poder
tornar a celebrar els plens municipals en l'edifici consistorial segons fixa la legislació vigent.
Treballem per aprofitar el 57% de la subvenció obtinguda amb el Pla Unificat d'Obres i Serveis de Catalunya
per a la construcció d’una nau de la Brigada Municipal,
a la deixalleria, per poder fer les obres de rehabilitació
de l’immoble de l’Ajuntament, però abans caldrà tenir el
permís de la Generalitat per fer el canvi de destí de la
subvenció i trobar un nou emplaçament per la Policia
Local. Busquem poder vendre algun immoble municipal
per obtenir diners i poder fer un recinte per la Brigada
on tinguin el despatx i els vestidors.

Entrada nova de les piscines

Aforament de pous

canviat el seu accés, ara pel carrer de Núria, facilitant la
seva mobilitat.

La gestió de l'aigua és una de les majors preocupacions d'aquest Govern Municipal, sensibilitzat per la
racionalització de l'explotació dels recursos hidràulics,
per aquest motiu s'han realitzat diferents aforaments de
pous en la Font dels Enamorats, Can Bellit i Can
Plantada, per saber-ne de la capacitat hidrològica i del
servei que ens pot garantir.

També s'hi ha construït una Caseta pel control de
accés, més àmplia i mes còmoda per als treballadors de
la recepció. Al llarg d'aquest mandat s'hi aniran realitzant millores en aquestes instal·lacions, tant per les
demandes normatives que ens ho exigeixen com per la
racionalització d'aquest espai.

El 31 de març d'aquest any, i en disposició dels informes realitzats per l'empresa CREUS es va sol·licitar a
l'ACA una subvenció que ajudés a finançar la recuperació del pou de la Font del Enamorats

Modificarem la piscina gran, els vestuaris i dotarem
les instal·lacions d'un àrea de servei de Bar.

Acceptada la cessió del local
del passatge Sant Ramon

El 27 de juny l'ACA va emetre un informe favorable pel
qual ens concedia una subvenció de 61.527,34 € que
haurà de ser certificada l'any 2009, i que es correspon
al 80% sobre la inversió per la recuperació del pou de
la Font dels Enamorats. Però atès que ja no estem en
una situació d’emergència per la sequera i que no disposem del 20% (15.381,84 euros) hi hem renunciat.

En el darrer Ple Ordinari de 16 de setembre, la corporació municipal va acceptar per unanimitat la cessió de
l'empresa CONSTRUCCIONS ACEA del local situat al
passatge Sant Ramon, nº 8.
Actualment ja s’ha formalitzat l’escriptura pública de la
seva transmissió.

Senyalització dels
vials d’entrada
de la carretera de Ribes

El local serà inaugurat en el transcurs d'aquest any,
conjuntament amb les corporacions de Sant Martí de
Centelles i Tagamanent, ja que s'hi ubicarà la nova seu
del Punt Jove que ha de donar servei aquest tres municipis. La nova ubicació del Punt Jove era una tasca
urgent ja que l’actual no reunia les condicions mínimes
d’accessibilitat ni confort que una instal·lació com
aquesta requereix.

A la tornada d'aquest estiu es va procedir a la rectificació la senyalització dels vials d'entrada de la carretera de Ribes per la entrada de Barcelona, en el propòsit
de millorar la senyalització de la antiga carretera, adequant l'amplada de la via a la de la resta de la carretera
pel seu pas pel municipi, així com el marcatge correcta
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dels estacionaments de vehicles concretament a l'alçada del Novelles i del pas de vianants que separa
l'Abella, d'Aiguafreda, afavorint l'aminorament de la
velocitat del vehicles.

Obres de tancament i
senyalització, aparcament
municipal de Can Plantada

Aquesta és una proposta que ha preocupat sempre
l'equip de govern per l’alt risc de sinistre que comportava la senyalització inadequada d'aquesta via.

Creació d’una àrea d’aportació
per a la recollida selectiva
A causa de la implantació, el 19 d'octubre, del sistema
de porta a porta de recollida selectiva; durant el mes de
setembre, la Brigada Municipal va realitzar obres de
habilitació de una nova Àrea d'Aportació, per a poder-hi
accedir quan la deixalleria estigués tancada.

La transformació de l'Escola
antiga en un nou espai
Com a conseqüència de la transformació dels espais
municipals escolars, l'Alcaldia amb les regidories de
Cultura i Urbanisme, han mantingut les primeres converses amb la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona, per transformar l'antic edifici de l'Escola de
Pàrvuls, en un nou espai multifuncional, on s'hi ubicarà
la nova Biblioteca i Escola de Música, així com un
annex on es construirà un modern Auditori que donarà
cabuda a 200 / 250 persones.

Aparcament can Plantada
A primers de setembre es va fer el tancament i reordenació de la zona d'aparcament municipal de Can
Plantada amb les corresponents senyalitzacions i
il·luminació. Aquest espai està pensat com una zona de
aparcament dissuasiu de vehicles; per tant, de descongestionar les zones d'estacionament del centre del
poble.

Els serveis Tècnics Municipals estan treballant conjuntament amb els de la Diputació per dur a terme
aquest projecta que ens il·lusiona.

Desplegament de la TDT a la demarcació de
Granollers

El passat 25 de juliol es va fer públic el calendari del desplegament de la TDT
(Televisió Digital Terrestre) aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 4 de
març de 2008. A més de la cobertura general de Catalunya, es regula la cobertura de
les televisions comarcals i locals. L’Ajuntament d’Aiguafreda pertany a la demarcació
de Granollers pel que fa a televisions comarcals i locals. Aquesta entitat té previst emetre al maig de 2009 des d’unes instal·lacions provisionals amb la denominació de VOTV
(Vallès Oriental TV). En el transcurs dels mesos d'octubre de 2008 a abril de 2009, es
realitzaran les primeres proves tècniques de senyal digital, que segons un estudi de
cobertures realitzat per TDCOM i de moment ha estat satisfactori.
A més de la participació de l'Ajuntament d'Aiguafreda, a la Comissió Executiva de la
TDTL de la demarcació de Granollers, representat pel Sr. Josep Sellas, s'hi afegirà com
a membre del Consell Assessor i Consultiu, el Sr. Isidre Puig Romagosa, President del
Esplai Sant Jordi d'Aiguafreda, com a representant de les Associacions Recreatives de
la demarcació, segons l'acord establert a la darrera junta del mes de juny.

Els canals disponibles de TDT a Aiguafreda
1 Canal digital de TVC (TV3, 3/24, K3/300, 33)
4 Canals digitals de les TV privades estatals.
1 Canal digital de TVE
1 Canal digital de la cadena privada catalana (8TV).
Més endavant es desplegarà la resta de canals digitals:
TDT Local i segon canal digital de TVC.
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Les converses amb
l’Incasol per fer un parc
tecnològic al poble van
per bon camí
Avançant les converses amb
l'Incasol, per la recuperació de l'antic
complex industrial de Filatures Llaudet,
i la seva transformació en un nou espai
industrial on s'hi ubicarà un Parc tecnològic i empresarial dedicat a la
Bio-construcció, que ha de ser un
element fonamental i dinamitzador de
la nova industria Aiguafredenca. S’han
mantingut reunions amb l’administració
i tot apunta bé de cara a la seva possible realització però ens cal finançament, per tal motiu hem sol·licitat una
subvenció europea, a través del Feder
2007-2013
(Fons
Europeu
de
Desenvolupament Regional). El que
tenim clar és que sense ajut econòmic
no es podrà fer ja que el Feder aporta
un 50%, la Diputació un 25% i l’altre
25% caldrà buscar-lo.
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Nou servei de recollida d’escombraries
de poder tenir uns carrers més nets i
més espai, sols romandran a la via
pública els contenidors de vidre.
L'Ajuntament farà tot l'esforç per
donar informació i ajudar totes les
llars en procés de transformació i de
canvi, igualment també pel que fa
referència als comerços, bars i restaurants.

Deixalleria
Municipal

Els alcaldes i regidors de Medi Ambient d’Aiguafreda i Sant
Martí de Centelles, amb els responsables de la campanya del
“porta a porta” de la Mancomunitat

A partir del 20 d'octubre
Aiguafreda tindrà un nou sistema de
recollida domiciliària d'escombraries,
com ja hem anat anunciant els
darrers mesos, conjuntament amb
els nostres veïns de Sant Martí de
Centelles. Ja ha arribat l'hora de la
implantació del "porta a porta". Els
propers dies que van des de el 7 a
l’11 d'octubre l'Ajuntament convocarà
tots els veïns a unes reunions que
tindran lloc al Pavelló de Can
Plantada (convocatòria per carrers),
per informar en detall de com es
desenvoluparà aquest nou sistema
de recollida i entregarem el quit inicial: cubells i bosses especials per a
la matèria orgànica.

L'objectiu bàsic d'aquest canvi en
la modalitat de la recollida de les deixalles no és altre que aconseguir de
millorar la nostra eficiència com a
municipi de la recollida selectiva. En
aquests moments, amb el sistema
tradicional de contenidors al carrer,
estem reciclant un 25% del total de
les deixalles anuals que generem,
quan als pobles del nostre entorn
que ja utilitzen el "porta a porta"
estan reciclant un 75%. La diferència
és enorme i per tant hem de
començar a millorar aquests resul-

tats el més aviat possible. El poc
reciclatge que estem fen a l'actualitat
comporta que tenim molt rebuig i no
ens queda cap més remei que portar
la majoria de deixalles a l'abocador,
amb el greu impacte ecològic que
comporta, despeses de transport
desmesurades i poca consciència
social.
Aquest canvi està consensuat
amb totes les forces polítiques representades a l'Ajuntament, també en la
necessitat d'adaptar-nos a la nova
llei de residus que ens obliga a la
recollida selectiva a partir del 2010.
Per aquesta raó us demanem un
esforç perquè aconseguim una recollida selectiva òptima que ens permeti la sostenibilitat i aconseguir un
territori socialment responsable.
Estem convençuts que tots farem el
màxim per adaptar-nos a aquest nou
sistema que comportarà una millora
del nostre medi ambient tant per a
nosaltres com a per les futures generacions.
El dia 19 d'octubre traurem dels
carrers d'Aiguafreda els contenidors
que ens han donat servei des de ja fa
molts anys. Això també ens permetrà

9

Amb el nou sistema de recollida
d'escombraries, la deixalleria tindrà
un paper més protagonista, sobretot
per als comerços, bars i restaurants,
ja que tindrà un paper de suport. Per
aquesta raó també a partir del dia 20
d'octubre, s'amplia el servei en dos
dies addicionals; els dilluns i divendres.
Aquest serà el nou horari:

Dilluns de les 15 h. a les 18 h.
Dimarts i dijous

de 10h a 13h i de 17h a 19h.
Divendres de 17h a 20h.
Dissabte de h a 13 h.

A fora de la deixalleria es crea l'àrea d'aportació, que té com a finalitat
dipositar les diferents fraccions de la
recollida selectiva (orgànica, reciclatge, rebuig i vidre) en situacions
d'urgència (justificada) per a aquelles
persones que en moments puntuals
ho necessitin.
Volem recordar que la deixalleria
dóna servei a les llars i petits comerciants o autònoms, que generen una
quantitat petita de residus. Les
empreses no poden utilitzar la deixalleria pel seu elevat volum de materials. La legislació solament permet
fer aportacions de poc volum i que no
siguin regulars en el temps.
Recordem que per aquests casos
tenim
la
deixalleria
de
la
Mancomunitat la Plana que dóna
aquest servei o la contractació de
gestors de residus especialitzats.
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La inundabilitat del Riu Congost

Zones potencialment
inundables
Període de retorn
(anys)

Hem rebut de l'Agència Catalana de l'Aigua un estudi que vam sol·licitar per saber
quines són les zones inundables segons les diferents avingudes puntuals màximes
previstes en funció del període de retorn en anys.
És evident que vivim en una zona inundable i hauríem d'estar preparats, si més no,
per rebre una avinguda prevista en un període de retorn de 50 anys. Què hauríem de
fer?:
Aconseguir que el riu, al pas pel nostre terme, tingui el màxim desguàs possible, això
suposa eliminar totes les noses que dificulten el desguàs com, ponts amb pas insuficient i construccions fetes per nosaltres mateixos al llindar del riu, també eliminar tota
la vegetació no autòctona ni pròpia de riberes.
També caldria establir unes normes constructives per tal de minimitzar els possibles
efectes d'unes crescudes que sabem tenim, tard o d'hora, assegurades.

Les franges inundables amb
línia blava corresponen a 10
anys i les de línia groga a 50
anys. La línia verda correspon a
2,33 anys, la carbassa a 100
anys i la vermella a 500 anys.

Fins ara hem tingut molta sort, l'any 94 no vam tenir cap víctima mortal. En els anys
posteriors es va començar la construcció d'un mur que, a part de l'impacte negatiu tant
paisatgístic com ecològic, un cop estudiat el projecte, no resolia el problema, si s'hagués acabat el mur el poble s'inundaria amb l'aigua que baixaria de la muntanya, doncs
no podria sumar-se al cabal del riu, tampoc aquell projecte contemplava soterrar cap
pont, per cert, l'últim pont construït va ser l'accés a Sant Martí, pont que permet com a
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màxim un pas de 180 m3/s quan el cabal puntual màxim previst en un període de retorn de 50 anys és de 280,2 m3/s.
Cal doncs programar, al llarg dels anys que calgui, totes aquestes mesures que hem exposat. Aquesta gran tasca transcendeix uns quants mandats per tant caldrà un acord de tot el poble i de les organitzacions polítiques que pretenguin el
govern del municipi.
Hem sol·licitat a l'Agència Catalana de l'Aigua un estudi de inundabilitat que contempli el riu sense cap nosa, les seves
conclusions ens serviran de directrius per fer el nou POUM, Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Aiguafreda, que iniciarem aquest any 2008.
No cal dir que actualment estem en gran perill, i que, per exemple, el primer pont que cal refer és el del Poncic, doncs
només permet un pas màxim de 56 m3/s.
Ja tindrem ocasió de seguir parlant-ne en les sessions de informació públiques que preveu el procés del nou POUM.
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Informe sobre la situació econòmica i
financera de l’Ajuntament a 31-XII-06
Al Butlletí núm. 1 s'anunciava
que el juny de 2007 havíem
demanat al Servei d'Assistència
a la Gestió Econòmica Local de
la Diputació de Barcelona l'anàlisi de la situació econòmica i
financera de l'Ajuntament a 31
de desembre de 2006, últim
exercici tancat a aquella data.
El passat 11 de juny vam
rebre l'estudi definitiu realitzat
pels Auditors-Consultors Faura Casas i va ser posat en coneixement del ple de la corporació
celebrat el 15 de juliol.

Al nostre programa de govern
figura com a norma de gestió la
transparència. Per aquesta raó
l'esmentat informe resta també
a disposició dels ciutadans i les
ciutadanes perquè pugui ser
consultat a la Intervenció
General.
No obstant això, a continuació
reproduïm el contingut íntegre
de l'apartat de l'informe que fa
referència a les conclusions,
malgrat que són conscients de
que la terminologia utilitzada pot
ser poc comprensible per a les
persones no acostumades a la
lectura de temes econòmics.
1.4.- Conclusions.

Els comptes anuals revisats
donen compliment al que regula
la normativa vigent en matèria
comptable per Administració
Local, llevat de:

1. Es pràctica de l'entitat
reconèixer les obligacions
corresponents a inversions d'obres en funció del pressupost
total previst per l'obra i no de les
certificacions efectivament emeses pels contractistes. Per
aquest
motiu,
trobem
805.172,27 € corresponents a
obligacions reconegudes a 31
de desembre del 2006 que no
corresponen a deute exigible
contra la corporació a aquesta

data. (Nota 5.2.5.2).

2. S'observa la pràctica comptable de registrar parcialment les
factures en diferents exercicis,
motivat per la falta de consignació pressupostària suficient en
les partides o per la utilització
generalitzada del criteri de caixa. Així mateix, s'han detectat
despeses de personal i inversions registrades al capítol 2 de
despesa. Per altra part, hi ha
despeses de capítol 2 erròniament imputades pressupostàriament d'acord amb la seva naturalesa (Notes 5.2.1.1 i 5.2.5.2)
3. No es pràctica de
l'Ajuntament el control i registre
de les operacions pendents d'aplicar al pressupost al tancament de l'exercici, incomplint el
establert a la regla 71 de la
vigent
Instrucció
de
Comptabilitat
de
la
Administració Local. En aquest
sentit, han estat reconegudes
obligacions de despesa de l'exercici 2005 per import de
79.538,33 € a l'exercici 2006 i
obligacions de despesa de l'exercici 2006 a l'exercici 2007 per
import de 160.823,49 €. Com a
conseqüència dels diversos
ajustaments proposats al llarg
d'aquest informe, el romanent
liquidat no seria suficient per
atendre aquesta despesa.
(Nota 5.2.1.4).
4. Es pràctica de l'Ajuntament
registrar la despesa corresponen a la seguretat social a
càrrec de la corporació amb criteri de caixa. Per aquest motiu,
les obligacions reconegudes del
la partida 160 “seguretat social”
es troben infravalorades i el
romanent de tresoreria sobrevalorat en 11.340,55 € corresponents al TC1 de desembre que
va ser pagat al gener de 2007.
Per altra part, figuren obligacions reconegudes de l'exercici
2006 per import de 8.981,38 €,
corresponents a la seguretat
12

social de desembre de 2005
pagada al gener de 2006. (Nota
5.2.2.4).

5. Respecte al saldo de la
partida “deutes a llarg termini”
del balanç de situació, s'han
detectat diverses incidències
descrites a la nota 5.2.4, com
són la no reclassificació de saldos a curt termini (per import de
96.354 €), el reconeixement de
deutes no formalitzats a l'exercici (per import de 130.712 €) i l'existència de saldos sense identificar (per import de 27.551 €).
Així mateix, part del saldo registrat com a deutes amb entitats
de crèdit a curt termini correspon al deute amb la Diputació
de Barcelona en concepte de
IAE per import de 10.371 € i, per
altra part, figura com a menys
saldo de tresoreria l'import disposat d'una pòlissa de crèdit per
34.635 €.

6. Es pràctica de l'entitat
comptabilitzar juntament amb
l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres (capítol 2),
la taxa pel servei de llicències
urbanístiques que s'hauria de
registrar al capítol 3. (Nota
5.3.1).
7. Els drets reconeguts en
concepte de taxa d'escombraries són inferiors en 7.352,87 € a
l'import del corresponent padró,
sense que tinguem constància
de la tramitació de cap baixa o
anulació. (Nota 5.3.3).

8. En relació als drets reconeguts en concepte de contribucions especials, no tenim
constància de l'existència d'un
expedient on consti l'aprovació
formal de la contribució i el càlcul del repartiment dels costos
de l'obra entre els contribuents.
Així mateix, d'acord amb la
documentació facilitada, els
drets reconeguts corresponents
a contribucions especials haurien de ser superiors en
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5.169,96 euros. (Nota 5.3.3).

9. La totalitat del saldo corresponen a la partida “Ocupació del
subsòl” per import de 20.462,36
euros, correspon a liquidacions
efectuades a l'exercici 2007,
motiu pel qual entenem que els
drets reconeguts de l'exercici
2006 haurien de ser inferiors en
aquest import. (Nota 5.3.3).
10. Han estat reconegudes la
totalitat de les subvencions de
capital concedides a l'exercici
2006 per import de 340.786 €,
tot i que a 31 de desembre de
2006, no s'havia rebut cap certificació per les obres subvencionades, de manera que no seria
procedent reconèixer aquests
drets com a pendents de cobrament. L'entitat no ha realitzat
cap càlcul de les possibles desviacions de finançament afectat
generades per aquesta pràctica.
(Nota 5.3.6).
11. L'Entitat utilitza uns criteris
de dotació per saldos de dubtós
cobrament que no coincideixen
amb els de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya. De la
revisió efectuada hem detectat
una
sobrevaloració
de
48.647,79 € en la dotació per
dubtós cobrament. (Nota 5.3.9)

12. Els estats presentats per
l'Ajuntament corresponents al
resultat pressupostari i al romanent de tresoreria no incorporen
cap desviació de finançament.
D'acord amb els nostres càlculs,
hi ha una desviació mínima en
import de 211.388,87 € i desviacions negatives per import de
336.365,46 €. (Nota 5.3.10).

13. L'entitat no disposa d'un
inventari de béns patrimonials,
ni d'un registre extracomptable
amb el detall de tots els béns
que componen l'immobilitzat,
incomplint la regla 17 de la
ICAL. Per aquest motiu, la pràctica de l'Entitat per a calcular la
dotació a l'amortització ha estat
la d'aplicar uns coeficients d'amortització sobre els saldos globals de les rúbriques d'immobilitzat a 31 de desembre, cosa

que comporta una deficiència
per no realitzar-se en funció d'un
càlcul individualitzat per element
i que tingui en compte l'amortització acumulada. (Nota 6.3).

14. No es pràctica de
l'Ajuntament realitzar al tancament de l'exercici el traspàs de
les infraestructures destinades a
l'ús general que han entrat en
funcionament, contra la partida
de patrimoni lliurat a l'ús general
tal com preveu la Instrucció de
Comptabilitat de l'Administració

Local. L'import que figura a l'actiu del balanç de situació es de
2.613.713,05 euros. (Nota 6.7).

15. Es troba pendent de resolució un recurs interposat contra
l'Ajuntament en relació a la resolució de preu just del Jurat
d'Expropiació de Catalunya de
12 de setembre de 2005, si bé
no es disposa d'elements objectius per a valorar quin podria ser
l'efecte contra l'ajuntament d'una resolució desfavorable del
present recurs. (Nota 5.2.5.2).

L'equilibri econòmic i financer de l'Ajuntament, en l'exercici
revisat presenta les característiques següents:
Romanent per a despeses generals
Aprovat
Ajustaments
35.723,96
-69.183,99
Romanent disponible
Aprovat
Ajustaments
35.723,96
-69.183,99

Import Ajustat
-33.460,03
Import Ajustat
-33.460,03

El romanent per a despeses generals, una vegada aplicats els
ajustaments detallats al llarg del present informe, seria suficient
per atendre els compromisos existents (Romanent disponible
negatiu).
Anualitats

Estalvi brut
Ajuntament 453.071,81
Ajustos
-93.579,41
Total Ajustat359.492,40

teòriques
103.433,07

103.433,07

Estalvi net
349.638,74
-93.579,41
256.059,33

L'estalvi net comptable suposa l'equivalent del 14,75 % dels
ingressos corrents liquidats (una vegada ajustats).
Derivat de l'aprovació Ajustaments Ajustat
105.274,97
-17.379,84
Resultat econòmic 122.654,81

El resultat econòmic de l'exercici suposa l'equivalent del 6,12%
dels ingressos corrents liquidats (una vegada ajustats).

Ajuntament
Ajustos
Ajustat
Ens dependents
Total

Deute viu
752.243,04
-123.628,47
628.614,57
0,00
628.614,57

Ingressos
1.811.688,83
-15.243,48
1.796.445,35
0,00
1.796.445,35

Ràtio
41,52%

34,99%
0,00
34,99%

El nivell d'endeutament de l'Ajuntament suposa l'equivalent
del 34.99 % dels ingressos corrents liquidats.
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Activitats diverses
Esports
Vàrem començar la temporada
d'estiu amb moltes ganes de passar
un estiu ple d'activitats i els més petits
varen tenir la piscina petita reformada.
Tot i els problemes de la primera setmana de funcionament per un problema tècnic de la reforma, vàrem poder
gaudir dels jocs i dels cursets que
cada estiu es realitzen en aquestes
instal·lacions.
A principis del mes de juny es va
organitzar la festa de l’esport amb un
campionat d’escacs amb la participació del Gran Mestre Argentí Pablo
Lafuente, Quatre Mestre internacionals; Marcelo Panelo, Miquel Burgos,
Miguel Muñoz i Joan Pluvía un Mestre
FIDE Gabriel Castelletels, mestres
catalans Lluís Coll i Albert Muratet. El
campionat absolut es va decidir a l'última ronda amb un espectacular
enfrontament entre Pluvía Poyatos i
Pablo Lafuente, que va acabar en taules.

Al Camp d’esports es va fer un
dinar organitzat pel Club tennis
Aiguafreda tots els actes van gaudir
de molta assistència de públic.
El dissabte 27 de setembre la Unió
Esportiva Aiguafreda va fer la inauguració del camp de futbol; des de l'ajuntament desitgen molta sort i felicitats
de poder tenir els nostres nens jugant
a casa.

El 17 de juliol va tenir lloc la presentació del llibre de la Carme Parareda i
en Pere Forès L’Atlàntic a quatre
mans l'explicació i las imatges van ser
de allò més interessants i divertides.
Jordi Bertran, educador social i tèc-

El diumenge 20 de juliol al Pavelló
varen celebrar el festival de patinatge.

Cultura
P. Forés i C. Parareda
nic de joventut de la Mancomunitat La
Plana, va fer la presentació del seu llibre Ni tan joves ni tan grans, presentat
per Josep Paré, d'edicions El Portal.

Festes

Isabel-Clara Simó
A la Biblioteca Lluís Millet i Pagés
Hem realitzat diferents activitats per a
infants i adults els més petits varen
gaudir de l'Hora del conte amb la
Mercè Grau i els adults hem tingut
moments molt interessants amb
escriptora i periodista Isabel-Clara
Simó.

Pujada al campanar
El Club Excursionista va participar
en aquesta festa amb la ja tradicional
pujada al campanar i una cursa d'orientació urbana. Una exhibició de
Street Dance a l’Antic local de la Creu
Roja amb participants d’Aiguafreda i
organitzat per Cristina Sellas i la
col·laboració del grup de ball de
Centelles New Street.

S’han fet trobades interculturals que
ens fan apropar a altres cultures.
La presentació del llibre El Tresor
del Mestre Liu de la Natàlia Cantó
també hem tingut una trobada molt
interessant amb el conegut Joaquim
Carbó, escriptor per a joves i adults;
amb més de un centenar de obres
pertany als pioners de la revista Cavall
Fort.
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Al parc de la Carretera hem tingut
dues sessions de cinema; hem escoltat havaneres a la Plaça, ballat sardanes al parc, St. Salvador i Aiguafreda
de Dalt hem quedat bocabadats amb
Enessim Cia de ball, organitzat per la
colla sardanista.
El Festival de ballet, el correfoc la
Fira del Tastet i l’actuació del Cor de la
Muntanya amb altres activitats que
han organitzat la Comissió de Festes i
la Unió de botiguers han fet possible
passar un estiu d'allò més divertit.

ADF Montseny
Ponent
Aquest estiu 2008, ha sigut un
excel·lent any pel que fa referència
als incendis forestals. Per sort, hem
tingut una meteorologia que ens ha
ajudat i ha permès que s’hagi tancat
el pla de vigilància antiincendis de
forma molt positiva.
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L’ADF ha construït a la zona del
Brull un cobert per poder col·locar tot
el material mòbil de l’associació, fins
ara no hi havia cap espai habilitat per
aquesta funció, fet que comportava
un desgast més ràpid del material.

Energies
renovables
Biomassa
L’Ajuntament està estudiant le
possibilitats que l’energia de la BIOMASSA ofereix, com a recurs
energètic alternatiu a l’ús dels hidrocarburs, el primer pas i d’acord amb
les directrius de l’ADF Montseny
Ponent i, vist l’interès dels propietaris
forestals, s’ha acordat la realització
d’un estudi per avaluar les necessitats energètiques dels quatre municipis (Aiguafreda, Seva, el Brull i
Tagamanent). Aquest treball ens permetrà veure de forma objectiva les
possibilitats reals d’explotació d’aquest recurs forestal d’una manera
sostenible. El cost pràcticament serà
del tot subvencionat gràcies a la
Diputació i a la col·laboració del Parc
natural del Montseny.

Riu Congost i
Riera de Martinet
En primer lloc us volem informar
que ja ens han presentat els primers
treballs d’estudis d’inundabilitat dels
riu Congost, aquests estudis ens permetran en breu poder analitzar els
riscos per avingudes en períodes de
màxima pluviositat i així poder establir com definirem el futur passeig fluvial.

a terme en una primera fase amb el
grup ecologista que fa el seguiment
de la riera de Martinet, en el
“Projecte rius”, d’adopció d’un tram
d’aquest i projectes com els de la
“Custòdia del territori”. Tot el nostre
suport i la màxima col·laboració possible per aquest grup de participació
ciutadana i per a la conservació del
nostre medi natural.

Joventut
Columna de caixes,
1a Setmana de Joventut
L'objectiu d'aquesta primera setmana va ser poder oferir oci nocturn
en època d'estiu mitjançant diverses
activitats enfocades a diferents
públics i edats i a l'hora potenciar i
treballar la interrelació entre els joves
dels diferents municipis.

Toro mecànic,
1a Setmana de Joventut
Aquest any es va organitzar la 1a
Setmana de Joventut unificada amb
tres
municipis
(Aiguafreda,
Tagamanent i Sant Martí de
Centelles), que es va desenvolupar
del 21 al 27 de juliol en franja nocturna i s'organitzava des del punt jove i
les regidories de joventut.

La setmana va començar amb un
fàstic fang, seguidament d'un raid,
una exhibició de malabars amb foc i
street dance, campionat de play station i escalèxtric, cursa d'orientació,
baixada de carretons, botifarrada i
espectacle
de
trapezis
amb
Silosenomecuelgo.
Les diferents activitats es portaren
a terme entre Aiguafreda i Sant Martí
de Centelles i varen ser fruit de les
demandes realitzades al Punt Jove
pels propis joves al llarg de l'any.

S’estan portant a terme actuacions a la desembocadura de la riera
de Martinet amb el riu Congost, fetes
pel Consorci del Besòs. Aquests treballs consisteixen en la neteja de tot
aquest tram fins aproximadament a
l’altura de la font dels Enamorats,
plantació de plantes autòctones,
plantació d’arbrat i anul·lació dels
horts il·legals; amb l’objectiu de millora i defensa d’aquest indret molt ben
conservat.
L’Ajuntament també vol informar
de la col·laboració que s’està portant

Una de les activitats de la 1a Setmana de Joventut
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Dia 14 d'octubre: Taller de paper
reciclat a l'escola i xerrada sobre
“Què fem de les deixalles?”
Dia 15 d'octubre: A l'escola hi vaig
a peu, taller de sabó i minigimcana
jove.
Dia 16 d'octubre: Taller de còmics
i murals a l'escola.
Dia 17 d'octubre: El Joc -és+ (gran
joc de l'Oca ambiental).
Dia 18 d'octubre: Guixot de 8:
Jocs fets de material recuperats.

Practicant l’escalèxtric, dins la 1a Setmana de Joventut
La setmana va estar finançada en
gran part per les subvencions obtingudes amb el Pla Local de Joventut
de la Secretaria de Joventut i el Pla

i que la nostra filosofia és primer
potenciar la participació de la gent
dels pobles que gestionen i participen al Punt Jove.
S'ha de tenir en compte el suport
rebut per les diferents entitats dels
tres municipis en el muntatge i preparació d'aquest projecte, així com
de diferents joves, famílies i el propi
Ajuntament.
La valoració de la Setmana de
Joventut és molt positiva, hi ha hagut
una gran acollida i un gran nombre
de participació en la gran majoria
dels actes de totes les edats i de tots
els municipis.

Activitat a la Plaça Major,
1a Setmana de Joventut
Director de la Diputació de Barcelona
dins la xarxa de municipis de l'Oficina
del Pla Jove. La resta ha estat
finançada pels tres consistoris.
Les activitats eren totes gratuïtes,
menys la botifarrada popular, la baixada de carretons i el campionat de
play, i era imprescindible inscriure's
prèviament al Punt.
Una setmana abans de l'inici del
projecte es va fer una roda de premsa per presentar la programació i els
actes als mitjans de comunicació, tot

Pel que fa referència a les diferents activitats, han estat ben organitzades i coordinades, tot i que potser cal fer petits canvis de cara a la
propera edició.

Dia 19 d'octubre: Caminada per
l'entorn seguit d'un Pica-Pica ecològic i Jocs per la mainada.
Totes les activitats es realitzaran
entre els municipis d'Aiguafreda i St.
Martí de Centelles i cal destacar que
tots els actes són gratuïts.
Per altra banda, cal destacar, que
pròximament des d'El Punt tornarem
a oferir diferents cursos (català,
informàtica, idiomes...) per a totes
les edats cobrint les demandes realitzades pels nostres usuaris durant
aquests últims mesos.
Cal destacar que a partir d'ara,
l'horari d'El Punt serà: de dimarts a
dijous de 17h a 20h, divendres de
17h a 23h i dissabtes de 10h a 14h
(l'últim dissabte de cada més estarà
tancat).

Valorem també de manera molt
positiva la participació i col·laboració
de tots els joves del poble així com
famílies, pares i mares dels tres
municipis.
Del 13 al 19 d'octubre s'organitzarà des d' El Punt, la II Setmana del
Medi Ambient d'Aiguafreda i St. Martí
de Centelles.
La programació d'aquesta setmana és la següent:
Dia 13 d'octubre: Presentació de
la II Setmana del Medi Ambient
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Jocs amb cordills, dins la
1a Setmana de Joventut
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Manteniment
i Serveis

I concurs de
guarniment de
façanes

Amb la voluntat de tots nosaltres de
tenir un poble cada dia més endreçat,
properament trobarem uns plafons
tipus tòtem, distribuïts per diversos
indrets del poble, amb la idea de donar
informació d’activitats o qualsevol
esdeveniment que es porti a terme.
D’aquesta manera es pretén substituir
la pràctica de penjar papers per botigues i parets.

Plaça Ajuntament
L’aparcament serà limitat a 1 hora
màxim des de les 8 del matí fins a les
8 del vespre de dilluns a dissabte, for
d’aquests dies i horaris no caldrà fer
ús del rellotge. Els rellotges actuals es
poden recollir, sempre de forma gratuïta, a comerços del centre del municipi,
a l’ajuntament o als vigilants municipals.

Un dels panells

Zones blaves
d’1 hora
Properament entraran en funcionament dues zones blaves: una a la
plaça de l’Ajuntament i l’altra al tram
de carrer que va des de la carretera de
Ribes fins a la Caixa Manlleu.

Cal dir que tant es pot fer servir
rellotges d’estacionament antics com
els actuals. Excedir el temps d’aparcament pot comportar una sanció de 50
euros.

Turisme
L’Ajuntament, junt amb el Parc
Natural del Montseny, està portant a
terme la senyalització de senders al
seu pas pel nostre municipi.

Cartell de zona d’1 hora

La façana del Centre va
ser la guanyadora
La façana guanyadora va ser la del
restaurant El Centre. Per l’any que ve
esperem tornar a comptar amb la vostra participació.
Aquells que aquest any no us vàreu
inscriure recordeu que el premi està
valorat en 1.000 euros que han de ser
invertits a la façana.
Amb aquesta iniciativa es pretén
crear un espai on el comerç i el passeig siguin dos punts de trobada entre
les persones.

Dos dels pals amb senyalització de senders
17

18-19.qxd

23/10/08

10:59

Página 1

Resum de plens
Sessió ordinària,
18 de març de 2008
Es va nomenar la senyora Anna Maria
Pascual i Blanch secretària del Jutjat de
pau d’Aiguafreda. La proposta es va
aprovar per unanimitat.
El municipi d’Aiguafreda va decidir
demanar l’adhesió a la Comunitat de
Municipis Costers del Montseny i Bertí,
formada per Figaró-Montmany, Sant
Martí de Centelles i Tagamanent. La
Comunitat pretén, mitjançant la posada
en valor del patrimoni i del paisatge,
potenciar el desenvolupament local amb
projectes que contribueixin al creixement econòmic, a la cohesió social i
l’autoestima dels habitants dels termes.
També es va aprovar per unanimitat.
Es va aprovar, amb els 6 vots a favor de
l’equip de govern i els 5 en contra de l’oposició, la creació d’un Consell de
Regidors i Regidores amb delegació de
l’Alcaldia, que ha de servir per a major
eficàcia i per a la racionalització de l’acció de govern. És previst que el Consell
es reuneixi en sessions preferentment
quinzenals per tractar temes de cada
delegació específica, en matèries que
hauran de ser resoltes per resolució de
l’alcalde o per acord de la Junta de
Govern Local.
Les percepcions econòmiques als
membres de la corporació, per assistència a òrgans col·legiats i per indemnització per despeses, van quedar aprovades amb els vots en contra de l’oposició.
La partida està dotada amb 46.836
euros, un 5,4% d’increment, però feia 9
anys que no s’augmentava: Els regidors
de l’oposició percebran 62 euros al mes,
el regidor de l’oposició cap de grup,
72,33 euros al mes. Els Regidors del
Consell de delegats, 562 euros al mes.
El Regidor primer tinent d’alcalde i tresorer, 572,33 euros al mes. L’alcalde percebrà 762,33 euros al mes.
Tots els regidors van votar a favor de l’aprovació del Conveni tipus sobre l’assumpció de funcions d’assistència en la
gestió econòmica local (ASGEL) per la
Diputació de Barcelona.

Es va aprovar per unanimitat la compatibilitat del funcionari Francisco Manuel
Galán Gordillo per ser el secretari-interventor de l’Ajuntament, inicialment es
comprometia fins al 31 d’agost de 2008.
Es va presentar la proposta d’acord per
transformar l’Aula Municipal de Música
en Escola de Música “La Clau de Sol”.
Entre d’altres millores suposarà no
haver de quedar inscrits a l’Escola de
Música Municipal de Vic.
Es va donar compte de diversos decrets
d’alcaldia, en destaquen els següents:
7/2008: Sobreseïment de l’expedient
disciplinari incoat al Sr. Vicenç Morales
Sánchez, i es procedeix a arxivar aquest
expedient.
8/2008: Acceptar la renúncia voluntària i
definitiva al càrrec de secretari-interventor de l’Ajuntament d’Aiguafreda al Sr.
Vicenç Morales Sánchez, per acollir-se
a la situació passiva que li correspon.

Sessió
extraordinària,
22 d’abril 2008
Es va fer l’aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2008 per un total de
3.248.749,17 euros. Els 6 regidors de
l’equip de govern (3 de G per A-PSCPM i 3 ICV-EUiA.EPM) hi van votar a
favor i els 5 regidors de l’oposició (CiU),
en contra. (Per una explicació detallada
del Pressupost, veure Butlletí Municipal
d’Aiguafreda núm. 2, pp.6-7).
Es van concertar dos crèdits a curt termini per valor de 150.000 euros cadascun amb “La Caixa” i Caixa Manlleu que
eren les que oferien les millors condicions, els quals han de servir per fer
front a manca de liquiditat en determinats moments i poder fer efectius pagaments ineludibles programats. El punt
es va aprovar per unanimitat.
Es va aprovar una modificació del pressupost municipal exercici 2008 basada
en el dèficit de l’exercici 2007 per import
de 420.877,34 euros, que corresponen
a factures i pagaments pendents de
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liquidació. Només l’equip de govern hi
va votar a favor, l’oposició hi va votar en
contra.
Per unanimitat es va aprovar: el Pla
Local de Joventut redactat al Punt Jove
d’Aiguafreda pel 2008-2011, el Projecte
de Dinamització juvenil d’Aiguafreda
2008-2009 i el Projecte de Béns i
Immobles 2008-2009.

Sessió ordinària,
13 de maig de 2008
Es va fer la convocatòria pública per
cobrir la vacant de jutge de pau substitut
del municipi.
Es va ratificar per unanimitat la pròrroga
del conveni del Pacte Territorial de
Promoció Econòmica i Ocupació Osona
Sud - Alt Congost per al període 20082011.
Es va aprovar la sol·licitud d’informe previ al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques i al Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya per iniciar la
tramitació de la modificació puntual del
Pla General d’Ordenació urbanística al
sector de Serrabanda. L’objectiu és tenir
una resposta per escrit i assegurar que
la Generalitat veu amb bons ulls l’estudi
abans de fer l’aprovació inicial de la
modificació puntual. L’equip de govern
hi va votar a favor i l’oposició, en contra.
Per unanimitat es va aprovar sol·licitar
una subvenció al Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya per finançar
la redacció del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM). Es
demanen 175.000 euros.
Tots els regidors van estar d’acord a fer
un contracte de cessió en dipòsit dels
fons municipal de l’arxiu municipal a l’arxiu comarcal del Vallès Oriental, situat a
Granollers. Actualment l’arxiu municipal
estava a un lloc no adequat perquè no
reunia ni les condicions higièniques, ni
de temperatura i humitat correctes. A
Granollers, a més de conservar-lo, el
faran accessible als investigadors.

18-19.qxd

23/10/08

10:59

Página 2

Per unanimitat es va decidir destinar els
6.412,53 euros del fons de cooperació
local de Catalunya que pertoquen a
Aiguafreda de la manera següent: 60%
a la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària La Plana, un 20% al Consell
Comarcal del Vallès Oriental, i un 20% a
la Comunitat de Municipis Costers del
Montseny i Bertí.

Sessió
extraordinària,
21 de maig de 2008
Es va fer un ple per resoldre les reclamacions presentades pel grup municipal
de CiU a l’acord d’aprovació inicial de la
modificació del pressupost de la corporació aprovada el 22 d’abril proppassat.
L’equip de govern va aprovar desestimar les tres al·legacions presentades i
va estimar parcialment la sol·licitud efectuada.

Sessió
extraordinària,

15 de juliol de 2008

Atès que només hi havia una candidatura, es va aprovar que el senyor Antonio
Berruezo Altarriba fos nomenat Jutge de
Pau substitut del Jutjat de Pau
d’Aiguafreda, el qual ja exercia aquesta
funció des de feia quatre anys.
Es va donar compte al Ple de l’estudi
econòmic financer a 31 de desembre de
2006. Elaborat per Faura-Casas
(Auditors-Consultors) per encàrrec de la
Diputació de Barcelona, com a assistència sol·licitada per l’Ajuntament del
municipi, el qual queda a exposició
pública perquè qualsevol persona interessada el pugui consultar.
Per unanimitat es va acceptar un préstec de 290.000 euros pel finançament
de projectes d’inversions previstos en el
pressupost de 2008, està fet amb Caixa
de Catalunya a 12 anys, amb 2 anys de
carència. A més, es va acceptar la subvenció de 23.097,20 euros concedits per
la Diputació de Barcelona per subvenir
el tipus d’interès del préstec sol·licitat.
Els dies oficials de festa d’Aiguafreda es
va aprovar que fossin dilluns de Pasqua

Llei de dependència
L'Ajuntament de Aiguafreda i l'àrea de serveis socials i
ciutadania de la Mancomunitat Intermunicipal voluntària La
Plana volem cuidar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes amb disminució i/o dependència, persones en situació de necessitat, en definitiva, de totes les persones que
vivim al nostre poble, que en un moment donat de la vida
podem necessitar un suport personal o familiar. És per
aquest fi que l'Ajuntament i la Mancomunitat col·laboren molt
estretament des de fa anys per al desenvolupament d'uns
serveis socials de qualitat i de proximitat. La nova llei de la
dependència i serveis socials ha dotat de nous drets la ciutadania i ha transformat els serveis socials en uns serveis de
caràcter universal.
Per tal de poder accedir a la informació i suport dels tècnics (assistenta i educadora social) i donar millor servei,
hem posat un número de telèfon directe per demanar hora
de entrevista i així poder agilitar el servei.
El nou numero és el 93 812 54 45 de dilluns a divendres
de 9.00 a 14.00h i els dilluns i dimecres de 16.00 a 19.00h.
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Granada, 1 de juny de 2009 i dilluns 7
de desembre de 2009, vigília de la Festa
Major d’Hivern d’Aiguafreda.
Un cop fets tots els procediments
d’al·legacions al Padró Municipal, es va
aprovar que a 1 de gener de 2008 hi
havia a Aiguafreda 2.428 habitants
(Homes: 1.178 i dones: 1.250).
Tots els regidors van estar a favor de la
proposta de declaració de festa de Sant
Joan com a festa nacional dels Països
Catalans. Atès que els focs de Sant
Joan, encesos amb la Flama del Canigó
des de 1966, han contribuït com cap
altra festa a conservar i transmetre les
tradicions pròpies de la nostra nació.
La proposta de l’equip de govern del
municipi relativa a la commemoració del
28 de juny, dia per l’alliberament i l’orgull
de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals, només va comptar amb el vot
favorable de l’equip de govern ja que l’oposició es va abstenir. El Ple va decidir
posar en un lloc visible la bandera o
penó amb els colors de l’arc de Sant
Martí com a gest de reconeixement d’aquest col·lectiu, a més d’adherir-se a la
commemoració.

Espai d’acollida per
a nouvinguts
L'Ajuntament –conjuntament amb la
Fundació Universitària Martí l'Humà i
amb la col·laboració de l'àrea de serveis
socials de la Mancomunitat la Plana– ha
fet un conveni per gestionar i dinamitzar
un espai d'acollida, ubicat a la plaça
Sant Ramon, que s'obrirà els dimecres a
partir del 15 d'octubre de les 18.00h fins
a les 20.00h.
Aquest projecte sorgeix a partir que
les persones nouvingudes no tenen prou
coneixements dels recursos que es
poden oferir al municipi, sigui per la por,
desconfiança, desconeixement, idioma,
etc., la qual cosa fa que aquests recursos siguin menys accessibles, i per això
en aquest context s'ha portat a terme a
obrir aquest espai d'acollida.
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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
Web: http://aiguafreda.percepcions.es/ (En construcció)
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 TURÍSTICA
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 26 14
Autocars Sagalés de Granollers 93 870 78 60
Estació de Renfe 93 844 03 38
Bombers de la Generalitat 085
Urgències 061
Mossos d'Esquadra i emergències trànsit 088
Servei de taxi d'Aiguafreda 627 55 33 05
Servei de taxi d'Aiguafreda 627 55 33 06

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

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

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

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
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