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Com a Ajuntament no hem presentat al·legacions,
ho hem fet conjuntament amb la Comunitat de
Municipis  Costers del Montseny i Bertí, on pertanyem
de ple dret des de l'1 de gener del 2009, i d’on osten-
tem la presidència durant aquest any.  

Un dels motius principals que justifiquen la
Comunitat dels quatre ajuntaments ho és el fet de com-
partir un espai molt sensible, LA VALL DEL CONGOST,
hem de defensar conjuntament la consideració d'una
vall que cal preservar i respectar. Cal sobretot que les
infraestructures de mobilitat s'integrin tant als nuclis
urbans com al paisatge amb el màxim respecte i provo-
cant el mínim impacte ambiental.    

El passat 3 de febrer vam presentar, a les oficines
centrals d’ADIF a Madrid, conjuntament, els quatre
municipis del Congost, al·legacions al nou traçat del
desdoblament de la nova línia fèrria R3 tram Montcada
- Vic, amb una proposta molt estudiada per desviar el
traçat uns 150m, per tal que, en el seu dia, també s'hi
pugui fer passar, pel mateix costat de la Cuspinera, els
túnels de la nova carretera C17 quan tingui 3+3 carrils.
Que les sortides d'emergència siguin diferents. Que es
contempli una nova estació al Figaró. Que es respecti
l'actual situació de l'estació de Sant Martí perquè no
quedin afectades dues cases i s'adeqüi la zona d'apar-
cament de vehicles. 

Els quatre alcaldes vam presentar l'estudi fet per la
Universitat Politècnica de Catalunya, (podeu veure el
projecte a la pàgina web www.aiguafreda.cat), on, a
més del nou traçat, s'hi contempla la nova estació del

Figaró (en el primer projecte d’ADIF s'eliminava l'esta-
ció). A la proposta següent (en direm proposta n.2
d’ADIF) els túnels també es desdoblen i l'un farà d'e-
mergència de l'altre, l'estació del Figaró la farien a l'en-
trada del túnel de la Cuspinera, com a la nostra propos-
ta; l'estació de Sant Martí i Aiguafreda serà al mateix
lloc però quedaran afectades les cases, que es prete-
nia salvar, ja que mentre les obres s'efectuïn els trens
han de circular i caldrà preveure l'accés justament per
on hi ha les cases; a més, els túnels es perforaran des
de Sant Martí. Cal dir que, ateses les noves normati-
ves, per tal de guanyar velocitat, els revolts de les vies
fèrries han de tenir més radi; això només es pot acon-
seguir fent passar les vies per un gran túnel des de
Sant Martí fins a Figaró.

Els quatre ajuntaments contemplem la possibilitat
d'establir, en un futur, un conveni amb ADIF per tal de
transformar l'actual traçat en una via verda per a via-
nants i bicicletes; això serà d'aquí a deu anys, si tot va
bé.     

En el moment d'escriure aquest informe no tenim
notícies de si hi ha una modificació del projecte d’ADIF
n.3, que contempli les nostres propostes, sobretot el
retirar el traçat uns 150m per tal de fer possible, en un
futur, la compatibilitat de fer passar la carretera per
túnels i pel mateix cantó que el tren.
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Salutació

Assegurances de l’Ajuntament d’Aiguafreda

Benvolguts veïns i veïnes
d'Aiguafreda,

El 16 de juny va fer dos anys de la
constitució del nostre  govern muni-
cipal. L'alternança ens va fer revisar
molts aspectes de l'administració,
que avui podem dir estan tots en
marxa, no els anomeno per no fer-
me pesat perquè ja els hem anat
explicant als anteriors butlletins.

Vam afrontar el repte en un any que
calia fer la programació del PUOSC
(Generalitat) i de la Xarxa
(Diputació), que entre altres són les
fonts de recursos per dur a terme els
projectes per a 5 anys. També vam
haver d'afrontar la revisió dels valors
cadastrals, i a més cal sumar la difi-
cultat de trobar-nos sense secretari,
i últimament les presses per presen-
tar el projecte del FEIL (Fons estatal
d'inversions locals), que hem desti-
nat totalment a l'adequació del camp
d'esports. El treball ha estat molt

però hem desatès altres aspectes
que haurem de posar en marxa en
els dos anys que queden de man-
dat, abans de les properes elec-
cions locals: m'estic referint a la
Participació Ciutadana.

Caldrà trobar un sistema prou repre-
sentatiu per poder fer consultes a la
ciutadania i que vinculi el Govern a
tenir-les en compte. El fet d'haver
iniciat el nou POUM (Pla
d'Ordenació Urbanístic Municipal)
ens obligarà a fer pedagogia i esti-
mular la participació; per sort, comp-
tarem amb bones comunicacions
que ens permetran, línia directa i
telemàtica, la comunicació entre els
veïns i l'Ajuntament.

L'actual situació de crisi econòmica
es fa notar entre altres coses amb
l'increment de robatoris que cal evi-
tar; poseu tantes dificultats com
pugueu als lladres. Moltes vegades
no cal fer una gran despesa: petites

alarmes, assegurar els panys i forre-
llats, i als habitatges col·lectius
assegureu-vos abans d'obrir les por-
tes a estranys. Anoteu als vostres
telèfons el número dels Mossos
d'Esquadra i del vigilant municipal. 

Per acabar, vull insistir per un bon
comportament cívic, tant els que tin-
gueu gossos com els que no. Mireu
prim a l'hora d'aparcar el vehicle,
caminar 100m és molt saludable, no
cal deixar el cotxe davant la porta en
llocs no autoritzats; el carrer Major i
del Pont conjuntament amb la plaça
de la Rectoria, no es van arreglar
per aparcar vehicles sinó per al
gaudi dels vianants; observeu els
senyals.

Una abraçada a tots i que tingueu
un bon estiu.

Jordi Sambola Serres
Alcalde d'Aiguafreda 

Després d'un complet
estudi comparatiu de
diferents ofertes per
cobrir les asseguran-
ces, hem optat per aco-
llir-nos a l'oferta propo-
sada per l’Associació
Catalana de Municipis,
de la qual som socis,
l'oferta consta del
paquet següent:

ZURICH,
Responsabilitat civil,
prima total a
l'any........... 4.560,00 €.
SURNE, Accidents
(personal + electes), 
prima total a
l'any.....1.181.84 €.
CATALANA OCCIDEN-
TE, Edificis, (continent i
contingut) p. t. Anual ..... 6.408,07 €.
Total   12.149,91 €. 

La pòlissa de responsabilitat civil és
immillorable, i, a més, reconegut per
totes les asseguradores que han pre-
sentat oferta. L'ACM ha negociat
amb la companyia ZURICH un
paquet per cobrir la responsabilitat
civil i patrimonial que ofereix a tots
els seus associats, actualment s'hi
ha acollit més de 120 ajuntaments.

Les franquícies són les més raona-
bles, cobreix millor tots els concep-
tes, tot i la dificultat de poder enten-
dre i esbrinar entre tantes definicions
diferents.

En tot moment hem comptat amb
l'assessorament dels consultors de
l'ACM i estimem i valorem les seves
observacions.

Des de l'Equip de
Govern hem fet una
llista de tots els edifi-
cis municipals i els
hem valorat assesso-
rats pels tècnics de
l'Ajuntament, adjun-
tem el full RELACIÓ
DE RISC DE L'AJUN-
TAMENT D'AIGUA-
FREDA, que vam fer
arribar a totes les
asseguradores que
han presentat oferta.

El valor total del conti-
nent és de 9.177.900
€, i el del contingut és
de 379.252 €.

Hem de fer notar que
el patrimoni ha aug-

mentat amb l'edifici del nou punt jove
i el de la Creu Roja.

L'any 2008 es va pagar un total de
11.460,29 €, tot i no estar actualitzats
ni amb valors ni amb la totalitat del
patrimoni, i aquest any, acceptant la
proposta, pagarem un total de
12.149,91 €, o sia un 6% més, paga-
ment que podem afrontar ja que
tenim una consignació pressupostà-
ria de 12.200,00 €. 
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Remodelació del camp d’esports

www.aiguafreda.cat

La remodelació
del Camp d'Es-
ports és un projec-
te que no estava
pressupostat per a
aquest mandat. La
seva execució es
fa amb motiu de
l'aprovació del
Reial Decret Llei
sobre el Fons
Estatal d'Inversió
Local, (FEIL), l'a-
nomenat Decret
Zapatero, amb
l'objectiu de pro-
moure la realitza-
ció d'obra pública i
d'inversions gene-
radores de llocs de
treball per part dels ajuntaments, amb el fi de contribuir a
la reactivació de l'economia el 2009.

Aquest Fons ha dotat una partida pressupostaria de
8.000 milions d'euros en què han participat el 99,9% dels
ajuntaments espanyols. S'han inscrit un total de 30.904
projectes, que preveuen generar 278.000 llocs de treball;
a Aiguafreda suposarà una inversió de 420.347,00 € i
facilitarà l'ocupació de 26 llocs de treball. El projecte va
ser adjudicat en concurs a l'empresa DORSERAN de
Centelles que hi concorria amb la col·laboració d'empre-
ses d'Aiguafreda i d'altres de municipis veïns arrelades al
nostre municipi.

El projecte encaixa perfectament dintre dels objectius
urbanístics que la Regidoria d'Urbanisme i l'equip de
govern municipal persegueix en aquest mandat.

1. Recuperació d'espais públics, millora i actualització
dels seus serveis.

2. Integració en un gran espai, els diferents serveis
educatius, lúdics i esportius de qualitat.

3. Dotar el municipi d'una infraestructura moderna,
racional i de qualitat dels seus serveis públics.

Per la Regidoria d'Esports, aquest és un projecte que
aconsegueix guanyar un espai de qualitat que facilitarà el
desenvolupament de programes esportius i de salut, al
servei de les persones del municipi, tant a nens i nenes,
com a joves i gent gran.

El projecte ha estat redactat per l'arquitecte aiguafre-
denc Miquel Salgot, que serà qui dirigirà les obres de
rehabilitació del Camp d'Esports.

A finals d'abril es van iniciar les obres la transformació
de l'edifici social, que guanyarà un espai important amb
dues plantes sobreposades que disposaran de dues
sales polivalents, de més de 170 m2 cada una per a la

pràctica d'activitats
dirigides. A la plan-
ta baixa es millora-
ran les oficines del
tennis, els serveis i
magatzems, així
com les instal·la-
cions elèctriques i
la calefacció de l’e-
difici. L'accés a
l’edifici es farà per
una rampa, que
substituirà l'esglaó
actual en compli-
ment de la normati-
va d'accessibilitat.
També es millorarà
l'espai exterior
d'accés a l’edifici,
que serà pavimen-

tat per tal de preservar el terra de les noves sales que
seran de parquet. Es reordenarà la disposició de l’arbrat
i s'hi instal·larà un petit parc de jocs infantils. 

Les pistes de tennis mantindran el seu estat actual, tot
i que s'ampliarà el passadís de la paret de la CEMSA per
facilitar l'accessibilitat dels serveis de manteniment; no
obstant, es milloraran els vestidors, magatzem i serveis
del tennis.

Pel que fa a la porta d'accés del Camp d'Esports pel
passeig de Catalunya, l'escala central serà substituïda
per una àmplia rampa d'accés a les instal·lacions espor-
tives. La pista poliesportiva també serà modificada, el
terra dur, serà substituït per un de gespa artificial, que
permetrà la pràctica del futbol sala, tennis i altres activi-
tats esportives. S'eliminarà el pòdium de ciment que
separa la pista poliesportiva de les del tennis i es millo-
rarà el seu entorn.

Fins passat l'estiu no es procedirà a les obres de millo-
ra i transformació de les piscines que malauradament no
s'han pogut dur a terme abans, pel risc de no poder con-
cloure-les i garantir l'ús de les instal·lacions aquesta tem-
porada. Les obres començaran al setembre, tot just al
finalitzar la temporada.

La piscina gran es modificarà tota, s’adequarà a la nor-
mativa vigent. Els actuals vestidors es transformaran en
uns de nous, més racionals i pràctics. Al mateix edifici hi
haurà una sala de primers auxilis, servei de cafeteria i
una àmplia terrassa on també es podrà accedir des de la
pista poliesportiva.

Pel que fa a la piscina petita, aquesta es mantindrà
igual que ara. 

Regidoria d’Urbanime i Planejament

El camp d’esports des de la nova pista de gespa artificial 
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El 27 de març i
coincidint amb la
setmana de por-
tes obertes de
l'Escola es va
presentar a la
sala d'actes de
l'Escola La
Muntanya el
projecte de re-
forma i amplia-
ció del CEIP,
que per primers
del proper any
2010, està pre-
vist les obres d'i-
nici.

El projecte
afectarà 7.099
m2 de parcel·la
de què dispo-
sarà la nova
escola amb una
ocupació de sòl
del 27%, i un
total de 9.804,24
m2 de superfície urbanitzada. El projecte ha estat redac-
tat per l’estudi d'arquitectura osonenc COLOMER ACE-
VES ARQUITECTES SLP

Es proposa la rehabilitació del edifici existent i la cons-
trucció de dos nous edificis annexionats, per les seves
façanes est i oest, per tal d'encabir-lo en el programa fun-
cional d'un CEIP de dues línies. L'edifici existent serà
rehabilitat, la reforma mantindrà les dues plantes que es
comunicaran per una escala interior i una d'exterior. La
planta baixa es troba en una cota d'uns 3 m per damunt
de la cota d'accés des del carrer de Nostra Sra. de Núria.
Actualment s'accedeix al centre des d'una escalinata,
que serà substituïda per una rampa, en compliment de la
normativa d'accessibilitat, per tal d'adaptar-la al nou pro-
grama funcional. L'edifici acollirà les aules de primària,
serveis administratius, sales de professorat, biblioteca,
sala de professors, lavabos i tutories a la planta baixa i
aules de primària, d'informàtica i lavabos a la planta pri-
mera. Les aules de primària s'han mirat d'agrupar per
cicles formatius.

L'ampliació per la façana oest es planteja amb la edifi-
cació d'un nou edifici semienterrat, de tres plantes, on
s'accedirà a la zona d'educació infantil, les aules de petits
grups, l'aula de música àudio, i un nucli de comunica-
cions verticals format per una escala i un ascensor que
comunicaran els tres nivells d'aquest edifici amb els dos
nivells de l'edifici existent, que donaran accés a la cober-
ta de l’edifici on es trobarà la pista poliesportiva. La gra-

deria, els murs
de contenció de
terres i una
tanca formada
per taulons de
fusta, seran el
límit d'aquest
pati d'educació
primària, que
també dispo-
sarà de serveis. 

L'edifici es
camuflarà en el
paisatge de la
muntanya i la
fusta de la faça-
na i de les mar-
quesines, recor-
da els arbres
del paisatge
natural. L'espai
entre el carrer
Núria i aquest
edifici, defineix
el pati amb
orientació sud a

les aules infantils. En aquest pati s'hi plantaran arbres de
fulla caduca per a donar ombres a l'estiu. L'alçada total
de l'edifici serà de 10,62 m. La orientació de les aules és
cap a sud i cap a les vistes. Les aules estaran semisoter-
rades en el terreny per tal d'obtenir un gran pati a nivell
de carrer i en planta coberta. Aquesta actuació també
donarà una gran inèrcia tèrmica a l'edifici.

L'ampliació per la façana est proposa un edifici aïllat i
connectat a l'edifici existent amb una passarel·la a la pri-
mera planta. Aquest edifici conté el programa funcional
de l'AMPA, cuina, menjador i lavabos en planta baixa i
d'aules de primària a la primera. La geometria de les
seves cobertes inclinades serviran per la il·luminació i
ventilació de les aules i el passadís central. La dimensió
i forma de l'edifici permetran integrar l'ampliació en un
entorn predominantment de cases unifamiliars. La planta
primera genera un gran porxo davant el menjador, que
alhora connecta amb un pati situat 1,5 m per sota d'a-
quest nivell. L'edifici té una alçada de 10,5 m. respecte a
la rasant del carrer de Can Bellit.

El projecte vol aprofitar les obres d'ampliació del centre
per reordenar la situació i la relació dels patis amb els edi-
ficis. Es proposa de cedir a l'Ajuntament el pati on s'hi ubi-
carà la pista poliesportiva i, a la vegada, es facilitarà l'ac-
cés de la biblioteca del centre perquè pugui tenir un ús
fora de l'horari escolar, amb accessos independents.

Regidoria d’Urbanime i Planejament

Presentat el projecte d’ampliació 
del CEIP La Muntanya

www.aiguafreda.cat

Un moment de la presentació del projecte d’ampliació 
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Projecte il·luminació de la
carretera de Ribes

Al Ple Ordinari de 17 de març, es va aprovar el Projecte
d'Enllumenat públic de la carretera de Ribes entre els
carrers de Serrabanda i carretera d'Aiguafreda de Dalt,
per import de 159.458,96 euros amb subvencions de la
Diputació de Barcelona i la Generalitat

Aquest és un projecte redactat pel Sr. Emili Pajares,
enginyer dels Serveis Tècnics de la Regidoria
d'Urbanisme d'aquest Ajuntament, i que serà adjudicat
per procediment obert d'acord a l'aprovació feta en el
darrer ple de 26 de maig.

Quan es va presentar el PUOSC, l'equip de govern ja
va expressar la voluntat de procedir a la ordenació i nor-
malització de l'enllumenat públic, i de manera inicial a la
carretera de Ribes, al pas del polígon industrial donat el
mal estat i la situació de risc en què es troben els fanals,
a més de la necessitat d'invertir a l'entorn industrial avui
molt degradat i que es fa necessari realitzar una forta
inversió en les seves infraestructures.

El projecte d'inversió lumínica és un projecte important
que pensem poder completar amb la redacció d'un pla
director de l'enllumenat públic per al municipi
d'Aiguafreda, com comentàvem abans per adaptar-lo a
les exigències normatives actuals.

Obres de millora i 
manteniment de regs 

de la carretera de Ribes 
El passat mes d'abril, es va dur a terme per part de la

Brigada Municipal, amb col·laboració dels regants de la
carretera de Ribes, la neteja i millora de la conducció de
l'aigua de reg als horts situats a la llera del Congost.
L'equip de Govern contempla, a mes d'establir un pla de
manteniment de l'aigua de reg i la possibilitat de la restau-
ració de l'antic canal, per donar servei als seus usuaris.

Obres de millora de la
carretera de Ribes

A la tornada de Setmana Santa, i després d’algunes
converses amb la Direcció General de Carreteres, es va
a procedir executar les obres de millora i reparació de la
carretera de Ribes per part de l'empresa PASQUINA, la
mateixa que ara fa tres anys va realitzar les obres d'urba-
nització d'aquest tram de la carretera. El mal estat en què
es trobaven l'asfalt i altres serveis impossibilitava l'accep-
tació del traspàs definitiu de la carretera i la seva norma-
lització.

Amb aquesta actuació, es podrà procedir a l'acceptació

de la carretera com a tram vial urbà en els termes apro-
vats i negociats per l'anterior equip de govern amb la
Generalitat.

Inici urbanització carrer
Enamorats (tram carretera -

casa de colònies)
A mitjans de maig es varen iniciar les obres d'urbanit-

zació del carrer Enamorats al tram de la carretera de
Ribes a la Casa de Colònies; aquest és un projecte com-
plex pel soterrament del torrent de Cruïlles i la seva con-
nexió al riu Congost. Per aquest motiu el projecte va ser
redactat per l’estudi d'enginyeria DAVID BLÁZQUEZ. Les
obres són executades per la empresa lleidatana
CISTERÓ, que va ser qui va guanyar el seu concurs. El
cost d'aquest obra es de 809.117,23 €, un cost important
que es finançarà amb una dotació del PUOSC, la partici-
pació econòmica de l'Ajuntament i contribucions espe-
cials dels veïns afectats. 

La rellevància d'aquest projecte està en el fet de donar
solució a un dels punt crítics d'Aiguafreda en cas de risc
d'inundació, a la vegada que facilita, juntament amb el
projecte d'il·luminació de la carretera, la millora del polí-
gon industrial que necessita una ràpida transformació.

Licitació i redacció 
del POUM

El dimarts 11 de maig, es va procedir a l'obertura de pli-
ques dels bufets que liciten al concurs segons els Plecs
de Clàusules econòmiques i administratives i de
Prescripcions Tècniques, aprovades en el Ple Ordinari de
17 de març. Després d'una primera preselecció, el
dimarts 19 de maig, la comissió de seguiment del POUM,
representada en proporcionalitat per membres del

6www.aiguafreda.cat

Tram d’obres del carrer Enamorats
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govern municipal i l'oposició, així com els Serveis Tècnics
Municipals, la secretaria de la corporació i un represen-
tant dels serveis tècnics del departament dels Serveis
Urbanístics Territorials de la Generalitat de Catalunya
varen procedir a una última avaluació de les empreses
seleccionades i definitiva assignació a URBAMED com a
empresa redactora d'aquest projecte.

Des de les primeres reunions que vàrem tenir amb el
Departament, ens van expressar-nos la necessitat d'ac-
tualitzar el Pla d'Ordenació Urbanístic, ja que l'actual es
troba totalment obsolet, pel pas dels anys. Volem recor-
dar que l'actual Pla data de l'any 1980 i que darrerament,
per dur a terme qualsevol actuació urbana, ens obligava
a fer plans parcials amb els consegüents problemes i
complexitats que comportaven el seus replantejaments.

Atesa la situació econòmica crítica en què ara ens tro-
bem, dificultant l'execució de qualsevol projecte d'inversió
urbana, creiem que aquest és el moment més oportú per
desenvolupar el nou POUM, perquè d'aquí a dos anys, i
a l'espera de la reactivació econòmica pugui ser una rea-
litat, aquest Pla estigui conclòs. 

Projecte inicial de
Serrabanda

Al darrer Ple Ordinari de 26 de maig es va aprovar, ini-
cialment, la modificació del Pla General d'Ordenació
Urbana d'Aiguafreda en l'àmbit de Serrabanda, una
vegada incorporades les modificacions i propostes reco-
llides durant el tràmit d'informació pública de l'avanç de
planejament amb els informes dels Serveis Tècnics muni-
cipals i la Secretaria de la Corporació, a la vegada que
també han estat sol·licitats informes a la Direcció
d'Urbanisme i al Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat. També s'han suspès la trami-
tació de plans urbanístics, projectes de gestió urbana,
llicències de parcel·lació, edificació, reforma, rehabilitació
i enderrocaments de construcció, instal·lació i activitats
en el seu àmbit segons disposa la llei.

D'aquesta manera, Serrabanda segueix el seu tràmit
normal per donar solució definitiva del seu planejament,
segons estableixen els requeriments legals.

7

Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient
Recollida de medicaments caducats

Des de ja fa unes setmanes, l'únic punt per dipositar
els medicaments caducats o usats és a la deixalleria.
Sempre la farmàcia ha sigut un dels llocs més utilitzats
per deixar aquests medicaments. Des de l'Ajuntament
estem parlant amb la farmàcia perquè tornin a col·labo-
rar en aquesta tasca de recollida prou important pel
nostre entorn. L'empresa que fa el servei de recollida
–SIGRE– també està parlant amb la farmàcia i el
Col·legi de Farmacèutics perquè el servei torni a funcio-
nar. Creiem que és del tot necessari que la farmàcia del
poble doni novament aquest servei, ja que pensem que
per a la gran majoria de persones ens va molt bé aques-
ta proximitat, conjuntament amb l'ús de la deixalleria.

Tota aquesta problemàtica ve donada per un accident
que un empleat de la recollida va tenir al punxar-se amb
unes xeringues al centre mèdic municipal. Esperem que
ben aviat es resolgui aquesta problemàtica.

Funcionalitat de l'àrea d'aportació a la deixalleria:

Ja fa més de sis mesos que estem aplicant el nou sis-
tema de recollida de les escombraries i un element
important amb aquest nou sistema és l'àrea d'aportació;
aquesta nova zona creada el mes d'octubre al costat de
la deixalleria, té la funcionalitat de permetre dipositar-
les diferents fraccions de les deixalles, 24 hores al dia.

Un dels punts bàsics d'aquesta àrea és que no la
podem confondre com un espai més de la DEIXALLE-
RIA, ja que no ho és i per tant no hi podem dipositar
objectes destinats a la deixalleria i que podem utilitzar
quan aquesta està tancada.

Si us plau, recordem que la deixalleria té el seu hora-
ri i un control de tots els materials que hi dipositem, i
l'àrea d'aportació és per dipositar les fraccions (orgàni-
ca, reciclable i rebuig) per quan ens és impossible dei-
xar-les al portal de casa. És una àrea per a les
EMERGÈNCIES i sobretot per a aquelles persones que
tenen una segona residència al nostre poble, que vénen
el cap de setmana i no poden en molts casos servir-se
puntualment del servei PORTA A PORTA.

Finalment cal recordar que també a l'àrea d'aportació
s'han de separar les fraccions i dipositar-les als conteni-
dors que pertoquen, com l'ús de les bosses composta-
bles per a la matèria orgànica.

Pla contra els incendis forestals

Des de la regidoria de Medi Ambient  demanen a tota
la població d'Aiguafreda que ara en aquest nou període
estiuenc s'extremin totes les precaucions per tal d'evitar
riscos innecessaris que ens portin a situacions d'extre-
ma perillositat. El foc a les nostres contrades mediterrà-
nies fa molta por en aquesta època de l'any; per això us
demanem què estigueu a l'aguait i ens aviseu de qual-
sevol incidència per petita que sigui en aquesta matèria
i també us recordem que està totalment PROHIBIT
D'ENCENDRE FOC.

Des de l'Ajuntament d'Aiguafreda i d'acord amb les
pautes que la Generalitat de Catalunya en matèria d'in-
cendis preveu, volem dir-vos que farem tots els
esforços necessaris per tal d'evitar aquestes situacions
i que per això us demanarem la vostra col·laboració i
ajut quan siguin necessaris.

www.aiguafreda.cat
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Energia de la biomassa

Un dels grans reptes que la humanitat ha de resoldre
a mitjà i llarg termini és la reducció de les emissions de
CO2, que fem diàriament en les nostres activitats. El
CANVI CLIMÀTIC, admès per la comunitat científica,
ens obliga a redreçar aquesta situació i, per tant, totes
les persones hem de fer el màxim esforç per entendre i
per aplicar en la mesura de les nostres possibilitats
totes aquelles polítiques que des de les institucions
públiques i privades ens ajudin a afrontar aquesta pro-
blemàtica.

Una de les energies que tenim més a prop i que ens
podem ajudar a frenar el CANVI CLIMÀTIC és la "bio-
massa". És una energia propera i que creiem hem de
començar a aplicar al nostre poble; per això

l'Ajuntament d'Aiguafreda té previst en aquesta legisla-
tura (en funció de les disponibilitats pressupostàries)
l'ús de l'energia de la biomassa a les dependències
municipals.

Un dels primers espais que creiem que podria utilit-
zar amb garanties aquesta energia és el pavelló polies-
portiu de Can Plantada i posteriorment  la nova escola
primària que ben aviat començarà la seva construcció.

Des de l'ADF MONTSENY PONENT, què es l'asso-
ciació a què pertany el nostre municipi, volem dir-vos
que estem treballant conjuntament amb els propietaris
dels boscos, perquè aquesta energia de la biomassa
ajudi, a part de les millores ambientals que comporta,
també a cercar una millora de l'explotació forestal dels
nostres boscos mediterranis.

Activitats de diverses Regidories

www.aiguafreda.cat

Joventut
Des del Punt, Servei d'Informació

Juvenil i Espai Jove d'Aiguafreda,
Sant Martí de Centelles i
Tagamanent, durant aquest segon
trimestre de l'any hem realitzat dife-
rents actuacions enfocades a l'en-
senyament no reglat i a l'oci nocturn.

L'oferta formativa que vàrem oferir
va estar enfocada des de diferents
temàtiques, des d'un curs d'informà-
tica fins a un curs de francès, un curs
de xinès i per als majors d'edat un
curs de cata de vins.

Pel que fa a l'oci nocturn, s'han
organitzat diferents activitats per a
poder cobrir la franja horària de les
20h a les 23h els divendres. Les acti-
vitats que s'han realitzat han estat un
taller de maquillatge, un campionat
de bàsquet, diferents projeccions de
pel·lícules, una xerrada de seguretat

vial, un concurs de xuletes i una gim-
cana nocturna.

Cal destacar que del 13 al 19 de
juliol es celebrarà la II Setmana de
Joventut d'Aiguafreda, Sant Martí de
Centelles i Tagamanent on oferirem
un gran ventall d'activitats diverses i
gratuïtes. Destaquen un Calzo
Sabonato, Raid amb Anigami,
Campionat de Tennis Taula, Paintball
amb Àngar 18, Karaoke amb Fem
Festa, Cursa d'Orientació i per finalit-
zar una Botifarrada Popular, lliura-
ment de premis, un espectacle de
street dance i l'espectacle
SupeRepus.

Esperem i confiem en una gran
participació de tots vosaltres per a
poder seguir organitzant diferents
activitats.

Esports

Un any més hem organitzat la fes-
ta de l’esport amb la col·laboració del
regidor d’Esports de Sant Martí de
Centelles, Sr. Albert Sallés. Les acti-
vitats varen ser molt participatives. El
Club Excursionista va col·laborar
amb la ja tradicional escalada al
campanar, el Club de Tennis va pre-
parar el 1r Open de Tennis La Vall del
Congost i diverses activitats lúdiques
i esportives en una jornada de por-
tes obertes, i el Club de Patinatge var
oferir el servei de monitors per els
infants que van disfrutar amb els
inflables que ens presta la Diputació
tot això el dissabte al matí. A la tarda
al parc de la Carretera les activitats
varen ser més lúdiques amb la parti-
cipació dels grups Street Dance de
Cristina Sellas, Feeling Floow de
Roger Molist i Sweet Box d’Anna
Tort, també es va fer una exhibició de
Rueda Cubana a càrrec de Ricardo
Lopeza.

Activitat de bàsquet
organitzada des del Punt

Pujant al campanar

Inflables a la Plaça Major
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LA PISCINA

Aquest estiu a l’hora de anar al
camp d'esports trobareu una mica
d’enrenou ja que s’està portant a ter-
me la reforma de aquest espai que
inclou tot l'edifici on es troba la sala
de ballet i la seu del tennis; també
estem reformant els vestuaris de la
piscina. I dintre d'aquestes actua-
cions dels vestidors us trobareu algu-
nes reformes que són provisionals i
altres definitives. Dintre del recinte
de la piscina estaran exposades amb
un plànol com quedaran els vestidors
un cop acabades les reformes. Us
demanem disculpes per les molès-
ties que us puguem ocasionar.

Cultura
BIBLIOTECA

La Biblioteca Lluís Millet i Pagès
és un referent molt important pel que
fa a la cultura, fem tota classe d’acti-
vitats i per a totes les edats. Aquest
últim semestre l’activitat ha estat
molt variada, tertúlies literàries,
xerrades interculturals, contacontes,
trobades de poesia, recitals de guita-
rra, tallers i presentació de llibres. 

Vàrem gaudir de la 3ª setmana
cultural amb la representació de la
Llegenda de Sant Jordi, un taller de
papiroflèxia i una conferència a
càrrec de Carme Parareda pel fet
que 2009 és l'any Montoriol; de la mà
de la Clara Renart vàrem viatjar fins
a l’Índia  i també vàrem gaudir de les
converses i consells de Pere
Casaldàliga que en Gerard Roma
ens va portar des del Brasil. 

FIRES 

Un any més a la plaça Major el dia
de Sant Jordi es va omplir de para-
des de llibres i de flors; això dóna un
aire de festa al poble. 

Els dies 15 i 16 de maig vàrem
organitzar la primera fira d’herbes
remeieres amb la col·laboració del
Museu de la Tela de Granollers; ens
agradaria que aquesta fira es conso-
lidés i fos un reclam més per el
poble. 

2N CONCURS DE FAÇANES

Durant tot l’estiu les façanes de
l’eix comercial estaran guarnides.

Salut
Una altra de les línies engegades

pel Punt fa referència a l'àmbit de la
salut. S'hi va començar a treballar a
finals de l'any passat i aquest any
2009 ja ha donat els seus primers
fruits. Concretament es tracta de la
creació d'una Comissió de Salut que
treballa entorn de la prevenció en el
consum de drogues. 

El que volem és oferir uns conei-
xements i estratègies de reflexió
davant del consum de drogues
seguint un discurs des de la seva
realitat i fomentant la pròpia respon-
sabilitat i salut d'un mateix. Per això
s'està treballant des d'un programa
d'actuació comunitari, la Comissió de
Salut, des d'on s'organitzen diferents
accions en diversos àmbits, per tal
de donar resposta a les diferents
necessitats. A la mateixa Comissió hi
ha persones de diversos àmbits:
educació, salut, oci, esport i segure-
tat.

A l'actualitat, d'una banda, s'està
treballant en l'elaboració d'un directo-
ri de recursos per tal de saber on
adreçar-nos en cas de detectar algu-
na problemàtica entorn de l'àmbit de
la salut, que, un cop acabat, es
donarà a conèixer públicament.

Una altra línia de la Comissió és la
que treballa per tirar endavant diver-
ses activitats, tallers i xerrades. Si bé
l'activitat forta que s'està ideant serà
el mes de setembre coincidint amb el
retorn a l'escola, mentrestant s'han
organitzat diverses xerrades sobre
educació sexual i riscos derivats i
tallers sobre seguretat vial, entre
d'altres. Val a dir que amb una bona
resposta per part del públic assistent.

Medi ambient

Neteja a la riera d’Avencó

S’ha desbrossat a fons la llera de
la riera d’Avencó per facilitar el pas
de l’aigua i per mantenir la riera neta.
També s’han col·locat al llarg de la
carretera del camí d’Avencó quatre
bancs per poder descansar i obser-
var la zona.

Protecció dels arbres amb
escocells

S’està fent proves amb les bases
dels arbres del poble per evitar que
les persones s’entrebanquin i perquè
quedi molt més polit. Es tracta de
posar uns escocells que queden a
nivell de les places i voravies, fets
d’un material porós que fa que es
pugui regar igualment, però que que-
da molt més net al tapar els forats
característics que tenen els arbres i
que solen ser un niu de brutícia. De
moment se n’han posat a la plaça de
la Rectoria i a la zona del carrer Sant
Ramon.

www.aiguafreda.cat

Plaça de la Rectoria

Riera d’Avencó

Xerrada de seguretat vial
al Punt

08-09.qxd  23/6/09  18:05  Página 2



10

Resum de plens
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Sessió ordinària, 
16 de setembre de 2008 

En aquest Ple va prendre possessió la nova

secretària, Marta Molins. 

Es va aprovar el Pla Econòmic Financer de

l’Ajuntament tal com disposa la Llei General

d’Estabilitat Pressupostària per al quadrienni 2008-

2011. El Pla d’Estabilitat ha obligat l’Ajuntament a

estrènyer-se el cinturó i a tenir en compte la situa-

ció de crisi que es veia a venir. L’oposició hi va votar

en contra.

El 22 de juliol de 2008 la Direcció General

d'Administració Local del Departament de

Governació i Administracions Públiques la

Generalitat de Catalunya va aprovar l'atorgament

d'una subvenció de 809.117,23 euros en relació a

la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de

Catalunya 2008-2012, per a l'obra pública

d'Urbanització del c/ Enamorats entre la Ctra. de

Ribes i la zona de la casa de colònies. En data 9 de

setembre de 2008, l'equip redactor DBA-FLUXE

ESTUDIOS Y PROYECTOS, SL va presentar a

l’Ajuntament el corresponent projecte per a la seva

aprovació, el qual ascendeix a l'import 870.453,12

euros IVA inclòs. L'Ajuntament va fer una previsió

pressupostària per a l'exercici 2008 per a l'execució

de l'esmentada obra de 809.117,23 euros, i que

aquesta es preveu a l'execució de la 1a Fase de la

total obra prevista. Les obres previstes es compo-

nen de dues fases constructives diferenciades amb

l'objectiu de garantir el trànsit per la carretera de

Ribes (amb els desviaments necessaris) al llarg de

les obres.

L’oposició es va abstenir.

Tots els regidors van votar a favor d’acceptar la ces-

sió, a favor de l’Ajuntament d’Aiguafreda, del local

situat al Passatge Sant Ramon, núm. 8 , propietat

de CONSTRUCCIONES ACEA, SL. Es tracta d'un

local totalment acabat, aproximadament de 180,35

m2, i dos vestíbuls d'uns 9 i 12m2, situat al Passatge

Sant Ramon, núm. 8.

Sessió extraordinària, 
14 d’octubre de 2008

La sessió extraordinària es va fer per poder aprovar

inicialment les Ordenances Fiscals de l’exercici

2009 i l’aprovació definitiva del Compte General

2007.

Pel que fa a les Ordenances, es necessitava apro-

var-les el 2008 per poder entrar en vigència a par-

tir  de gener del 2009. Les modificacions afecten les

ordenances següents:  

Núm.1. Impost de béns immobles.

Núm. 2. Impost d'activitats econòmiques.

Núm. 3. Impost de vehicles de tracció mecànica.

Núm. 8. Taxa per a aprofitament especial a favor

d'empreses de serveis de subministraments d'in-

terès general.

Núm. 11. Taxa per les entrades de vehicles a través

de les voreres i les reserves de via pública per a

aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies

de qualsevol mena.

Núm. 16. Taxa pel servei de llicències urbanísti-

ques. 

Núm. 18. Taxa pel servei de recollida d'escombra-

ries.

Núm.19. Taxa pel subministrament d'aigua.

Núm. 20. Taxa per retirada de vehicles abandonats

o estacionats defectuosament o abusivament a la

via pública.

Núm. 21. Taxa per a la utilització de la piscina muni-

cipal.

Núm.26. Circulació i seguretat viària.

Núm.28. Convivència ciutadana

Núm.29. Tinença dels animals domèstics i de com-

panyia

Núm.30. Recollida dels residus.

L’oposició va votar-hi en contra.

Pel que fa a l’aprovació definitiva del Compte

General 2007, es va desestimar parcialment els

escrits d'al·legacions presentats pel Grup municipal

de CIU i pel Sr. Vicenç Morales, i ordenar a la inter-

venció municipal que procedeixi a la rectificació de

l'al·legació estimada.

Es va aprovar definitivament els estats i comptes

anuals corresponents a l'exercici 2007, integrats

pels estats bàsics següents:

Balanç de situació: en tancar l'exercici hi ha un actiu

de 7.404.917,37€, un passiu de 7.404.917,37€ i un

resultat de l'exercici amb un guany/pèrdua  de

20.300,06 €.

Compte de resultats: hi ha un guany/pèrdua de

20.300,06  €.

La liquidació pressupostària dóna uns drets reco-

neguts de l'exercici de 2.076.604,50 euros i unes

obligacions reconegudes netes d'1.954.138,45

euros; el resultat pressupostari és de 122.466,05

euros i el resultat pressupostari ajustat, de

46.612,30 euros.

Les dades del romanent de tresoreria posen de

manifest uns fons líquids de 295.416,33 euros, uns

drets pendents de cobrament de 553.699,76 euros,

unes obligacions pendents de pagament

d'1.184.906,78 euros i un romanent de tresoreria

general negatiu de 304.636,10 euros. L'estat de la

tresoreria posa de manifest que els cobraments de

l'exercici han sumat un import de 6.074.257,18

euros, que els pagaments de l'exercici sota l'import

de 5.778.840,85 euros, i les existències finals, sota

l'import de 295.416,33 euros.

El balanç de comprovació: el total acumulat del

deure suma l'import de 24.838.949,96 € i un total en

l'haver de 24.838.949,96 €.

Estat de modificació de crèdit: en tancar l'exercici hi

ha unes modificacions en els crèdits pressupostaris

per un import total de 251.746,20 €.

Estat de situació de moviment d'operacions no

pressupostàries: en tancar l'exercici hi ha un saldo

pendent de pagament de 567.970,67 €.

L’oposició hi va votar en contra.

Sessió ordinària, 
18 de novembre de 2008 

Es van aprovar modificacions del pressupost per

crèdits extraordinaris i per suplements de crèdit.

Fonamentalment fa referència a les despeses rela-

tives arran de la subvenció concedida per a la

modificació del Pla d'Ordenació Urbanística

Municipal del municipi, les baixes arran de l'execu-

ció de l'obra realitzada per Leiro, la subvenció per al

Pla Director de l'Aigua i l'adquisició d'un vehicle. El

Sr. Agustí Pagespetit, assessor econòmic de la

Corporació, va exposar que existeixen dues fonts

de finançament, una pels majors ingressos obtin-

guts, fonamentalment generats per la subvenció

del POUM, de l'Agència Catalana de l'Aigua, sub-

venció d'enllumenat i l'Impost de Béns Immobles

arrel de la ponència efectuada per la Gerència del

cadastre. D'altra banda, també la incorporació de

les contribucions especials que s'incorporen al final

de l'exercici com una font de finançament. La sego-

na font origen de la modificació ve donada per les

baixes en el pressupost corrent.

Es va aprovar la contractació d’una operació de

crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions

de l’exercici 2008 per un muntant de 236.000 euros

amb Caixa de Manlleu.

A tots aquests punts els grups GperA-PSC-PM i

ICV-EUiA-EPM integrants de l’equip de govern van

votar-hi a favor i el grup de CiU, a l’oposició, hi va

votar en contra.

En un altre punt es va aprovar definitivament el pro-

jecte d'obra municipal ordinària denominat Projecte

d'Urbanització del c/ Enamorats entre la Ctra. de

Ribes i la zona de la casa de colònies, redactat per

DBA - Fluxe Estudios y Proyectos, SL, amb un

pressupost d'execució de 870.453,12 euros, IVA

inclòs. També es va aprovar l'expedient de contrac-

tació, mitjançant procediment obert, amb criteri

d'adjudicació per oferta econòmica més avantatjo-

sa i condicions tècniques de l'adjudicatari.

L’oposició hi va votar en contra.

Amb l’abstenció de l’oposició es va aprovar l’am-

pliació de la delegació de funcions en l’Organisme

de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

en les facultats de gestió, liquidació i recaptació de

tributs i ingressos de dret públic.  Es tracta de regu-

lar l’exercici de les funcions delegades entre

l’Ajuntament i la Diputació, perquè consti cada pas

i cada nova delegació de funcions que fa el

Consistori a favor de l’ens de la Diputació. 

Des de la Regidoria de Serveis Socials, es propo-

sa adherir-se a la proposta de Moció redactada per

l'Institut Català de les Dones, Diputació de
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Barcelona, de Tarragona, de Lleida, de Girona,

Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació

Catalana de Municipis i Comarques. Es va aprovar

per unanimitat.

A proposta de l'Equip de Govern es va aprovar per

unanimitat demanar formalment al Parlament de

Catalunya i als diputats que en formen part, que es

declari la sardana com a “dansa nacional de

Catalunya”.

A proposta de l'Alcaldia per a obtenir la candidatu-

ra de Tarragona la Capital Europea de la Cultura

2016, es va acordar donar-hi suport per unanimitat.

Des de l'Alcaldia es va proposar l'adhesió a

l'Associació Òmnium Cultural, amb l'objectiu de

difondre la consciència de la cultura catalana des

del municipi d'Aiguafreda. Es va aprovar per unani-

mitat.

També es va aprovar per unanimitat donar suport a

la Comunitat de Municipis Costers del Montseny i

Bertí, de la qual forma part el municipi d'Aiguafreda,

en l’escrit d'al·legacions a presentar davant del

Ministerio de Fomento, en relació a l'Estudi

Informatiu projecte “CERCANIAS DE BARCELO-

NA, Línea R-3-tramo Montcada. Vic. Duplicación

de vía”, als efectes que les al·legacions procurin

pels interessos dels municipis afectats per l'esmen-

tat estudi-projecte, i a l'efecte que es tinguin en con-

sideració les raons que s'exposen, en el moment

de la formulació del projecte definitiu:

- Es consideri la singularitat geogràfica, de valors

medi ambientals i socioeconòmics del subsistema

urbà del Congost i perspectives de desenvolupa-

ment estratègic.

- La importància estratègica de les comunicacions

ferroviàries per als municipis de la Comunitat del

Congost.

- La millora de les infraestructures ferroviàries i dels

serveis resultants pels nuclis de població del

Congost.

- Establir com a prioritat l'opció del traçat opció

base: duplicació de via.

- Necessitat d'integrar el traçat ferroviari desdoblat

amb el desplaçament i canvis de traçat de l'autovia

C- 17, previstos per la Generalitat de Catalunya.

- Necessitat d'integrar del traçat de la duplicació de

la infraestructura ferroviària i dels traçats viaris

modificats en els instruments de planejament terri-

torial parcial i sectorial que són d'aplicació en l'àm-

bit dels municipis de la Comunitat del Congost.

- Necessitat de sotmetre's el projecte a un informe

d'impacte ambiental.

Tots els regidors van votar a favor de mostrar el

rebuig de l’Ajuntament a les armes nuclears i donar

suport a la Xarxa d’alcaldes per la Pau.

Es va aprovar per unanimitat instar Nissan a recon-

siderar la seva decisió de fer els acomiadaments

anunciats. Demanar al Govern de la Generalitat

que no autoritzi els acomiadaments i que exigeixi a

la multinacional que defineixi un pla industrial de

futur que aclareixi i garanteixi la situació productiva

i d’ocupació de les plantes catalanes.

Sessió extraordinària, 
11 de desembre de 2008 

Es va aprovar per unanimitat el Pla Director del ser-

vei d'abastament d'aigua del municipi d'Aiguafreda,

de conformitat amb les condicions i requisits esta-

blerts en la Resolució publicada al DOGC núm.

4.989 de 17 d'octubre del 2007, pel Departament

de Medi Ambient i Habitatge.

Aprovar la despesa relativa a la redacció del Pla

Director del servei d'abastament d'aigua del muni-

cipi d'Aiguafreda, presentada per SOREA, SA, per

import de 12.528 euros, amb càrrec al pressupost

vigent de la Corporació.

Atès que la Diputació de Barcelona ofereix un ser-

vei d'assistència als municipis consistent en la ges-

tió de nòmines, amb caràcter gratuït, amb tecnolo-

gia WEB, i amb les garanties inherents en matèria

de protecció de dades i confidencialitat, que facilita

el càlcul de la nòmina, seguretat social, IRPF i ele-

ments vinculats, amb el grau d'especialització tèc-

nica i professional necessaris, alhora que ofereix la

formació del personal de l'Ajuntament en aquest

aspecte. Atès que l’Ajuntament vol disposar d'a-

quest servei, no exclusivament pel seu caràcter

gratuït, sinó per l'actualització de la gestió del ser-

vei. S’aprova encomanar a la Diputació de

Barcelona, la gestió  del servei de nòmina dels

empleats de l'Ajuntament, a partir de l'1 de gener de

2009. L’oposició es va abstenir.

Sessió extraordinària, 
23 de desembre de 2008
Hi havia dos temes: l’aprovació inicial del pressu-

post 2009 i una rectificació del plec de clàusules

administratives per l’adjudicació del contracte d’o-

bres de la urbanització del carrer Enamorats entre

la carretera de Ribes i la zona de la casa de colò-

nies, que tenia un error al punt 7 de classificació del

contractista. L’oposició va votar-hi en contra.

Pel que fa al pressupost. Per considerar la consig-

nació de les despeses s'ha tingut en compte l'estat

d'execució de despeses del darrer exercici liquidat

i l'avanç de liquidació de l'exercici corrent, dotant en

més o en menys segons les necessitats detectades

per al normal funcionament del servei i per  raó de

les obligacions exigibles; crèdits, convenis, contrac-

tes i inversions compromeses.

- El Capítol I de despeses manifesta una reducció

del 0,22% respecte de l'exercici anterior; així

mateix, s'ha elaborat un pressupost pel que fa al

Capítol II amb una reducció del 6,72%.

- El Capítol III, experimenta un creixement notable,

per tal de fer front al finançament, mitjançant prés-

tec, de les inversions dels darrers exercicis i les

noves necessitats de finançament creditici per a l'e-

xercici 2009, amb un creixement del 60,76 % .

- El Capítol IV s'ha dotat amb majors recursos que

l'exercici anterior per la creixent demanda de les

entitats cíviques del municipi i especialment per fer

front a les despeses de l'escola de música assumi-

des per l'Ajuntament, experimentant un creixement

del 47,60 %.

- El Capítol VI requereix una major dotació de recur-

sos per fer front a la modernització de les infraes-

tructures tant del consistori com de vials i serveis

públics del municipi, experimentant un creixement

del 16,42 %, amb un creixement molt considerable

de les obres d'urbanització de Serrabanda.

- Pel que fa al Capítol IX de despeses, cal dir que

els préstecs sol·licitats durant l'exercici 2008, estan

en carència i no meriten quotes d'amortització per a

l'exercici 2009.

Respecte dels ingressos, es poden resumir en el

següent: Atesa la situació de crisi econòmica per a

l'exercici 2009, el pressupost d'ingressos experi-

menta un elevat grau de contenció, i l'increment

respecte de l'exercici anterior és del 5,26 %, amb

una important reducció de l'ingrés corrent. 

L'increment del capítol III ve donat pel finançament

mitjançant contribucions especials de la urbanitza-

ció Serrabanda i la previsió a la baixa de la resta de

capítols obliga a finançar les inversions mitjançant

del crèdit bancari.

Acabada la lectura del contingut de la memòria ela-

borada va intervenir el Sr. Pagespetit, assessor

econòmic municipal, que va explicar que el pressu-

post comparativament al de l'any anterior creix poc,

i el que creix, en realitat, no és un increment real

sinó que ve donat per les contribucions especials

generades per Serrabanda. D'altra banda, digué

que es preveu un any complicat: es dóna l'incre-

ment dels impostos directes, però es redueixen en

un 0,60% els indirectes. 

Respecte a les taxes i altres ingressos, pugen un

21% per les contribucions especials, però aquest

és quasi un impost afectat per la modificació de pla-

nejament. En realitat el pressupost ha baixat, ja que

l'augment no ve donat per l'ingrés corrent.

Respecte als ingressos patrimonials, com seria

SOREA, creixen un 0,49%, i se suma la previsió de

venda d'un local municipal. 

Per les subvencions de capital, es preveu una bai-

xa del 3%, i respecte a l'adquisició de préstecs es

preveu un increment de l'11,3%. La diferència,

doncs, són 170.000€ en el pressupost.

Respecte a les despeses, les de personal baixen

un 0,22%, i la capacitat d'inversió de l'Ajuntament

s'ha reduït.

Quant a l'estabilitat pressupostària, es demanen

més préstecs dels que de moment es tornen, i l'any

passat tenia un valor negatiu de 158.000€, per tant

major inestabilitat pressupostària. En aquest sentit,

no s'ha pogut ajustar el pressupost que es presen-

ta al Pla econòmic financer aprovat per aquesta

Corporació i caldrà fer-ho.

En relació a l'endeutament, si bé la capacitat d'en-

deutament d'un Ajuntament no hauria de superar el

110%, el 31 de desembre estavem al 60,47% i la

pressió d'endeutament prevista a 31/12/2009, ho

serà del 70,85%, no se superen els límits establerts

normativament per al règim de comunicació.

L’aprovació es va fer amb els sis vots favorables de

l’equip de govern i els cinc en contra de l’oposició.
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Com valora Aiguafreda el porta a porta?
El passat mes de març l'Ajuntament d'Aiguafreda, amb
la col·laboració de la Mancomunitat La Plana, va repar-
tir unes enquestes per conèixer la valoració que fa la
població de la implantació, el passat mes d'octubre, de
la nova recollida selectiva de
deixalles porta a porta. 

Analitzant les dades, més
del 85% dels enquestats
valoren positivament la
implantació així com també
l'adaptació que han hagut
de fer al nou model. 

Pel que fa a les bosses
compostables per a la
recollida de la matèria
orgànica, el 86% dels
enquestats valora el seu ús
positivament, dels quals el 70 % ho valoren molt posi-
tivament, fet que indica que la població les utilitza i que
s'hi ha adaptat amb certa facilitat.

L'ampliació de l'horari d'atenció al públic de la deixalle-
ria (a partir del 26 d'octubre) ha estat valorat positiva-
ment pels enquestats. Pel què fa al seu ús, més del
77% dels enquestats manifesta utilitzar-la, dels quals
un 21% la utilitzen sempre i la resta, alguna vegada.
Amb tot, cal destacar que un 11% no la utilitza mai. Per
aquesta raó, volem recordar-vos que la deixalleria és
una instal·lació que permet fer una recollida selectiva
d'aquells residus municipals que no poden ser recollits
mitjançant la recollida porta a porta com: pintures, dis-
solvents, piles, bateries d'aparells elèctrics o electrò-
nics, CD's, tòners, fluorescents, oli vegetal, vidre pla,
petits voluminosos com mobles, petits electrodomès-
tics... prèviament seleccionats des de casa. El nou
horari de la deixalleria és: dilluns de 15 a 18h; dimarts
i dijous de 10 a 13h i de 17 a 19h; divendres de 17 a
20h i dissabtes de 10 a 13h.

Un altre aspecte destacable és que gairebé un 90%
dels enquestats considera molt positiva la informació
rebuda i el material necessari per portar a terme la
separació dels diferents materials, així com també el
seguiment que en fa la Mancomunitat La Plana, ens
responsable de la implantació i de la recollida. Aquells
que encara no tingueu el cubell o el material necessa-
ri per fer la separació des de casa, podeu passar a
recollir-lo gratuïtament a l'Ajuntament.

D'altra banda, amb les enquestes s'han recollit diver-
sos comentaris o propostes sobre el nou sistema, com:
ampliar la recollida dels materials reciclables un dia
més a la setmana. Cal tenir en compte que a la resta
de municipis de la Mancomunitat que tenen la recollida
porta a porta, aquesta fracció també es recull dos cops
per setmana. Una altra petició per parts d'alguns

enquestats ha estat la de col·locar més papereres als
carrers per recollir els excrements dels animals domès-
tics i la instal·lació de papereres al costat dels conteni-
dors de vidre per dipositar-hi les bosses de plàstic bui-

des. També s'han recollit la
petició que s'informi amb
antelació quan hi hagi fes-
tius de recollida. Sempre
que hi ha algun festiu el
servei de recollida de la
Mancomunitat La Plana
deixa un avís a l'interior
dels cubells de la matèria
orgànica, amb una setma-
na d'antelació.

Pel que fa a l'àrea d'aporta-
ció, alguns veïns demanen

que s'instal·li un contenidor
de piles, tot i que la manera de gestionar-les és por-
tant-les a establiments del municipi o a grans superfí-
cies que disposin de contenidors específics per recollir
piles. Pel que fa a les bosses compostables, que es
poden adquirir a diversos comerços del municipi,
alguns veïns han demanat que siguin gratuïtes, tot i
que cal destacar que la Mancomunitat La Plana en
subvenciona una part del cost i el preu final que en
paga l'usuari és molt per sota de la resta de bosses
compostables que hi al mercat.

Una de les principals conclusions que s'extreu de les
enquestes rebudes és que la valoració de la implanta-
ció del sistema de recollida porta a porta ha estat molt
positiva per parts dels veïns i veïnes del municipi.
Aquest fet queda reflectit amb la qualitat i quantitat dels
materials recollits, que ha permès una recuperació més
gran de les fraccions (matèria orgànica, els materials
reciclables, la deixalleria, els trastos i el vidre). Després
dels primers mesos d'implantació s'ha recuperat un
70%,  del total recollit, un 40% més que amb l'antiga
recollida amb contenidors de carrer. Els primers mesos
del 2009 aquest percentatge ha continuat creixent lleu-
gerament. Així doncs, el 86% dels enquestats han valo-
rat positivament aquests beneficis i consideren que
compensa separar correctament els materials des de
casa.

Aquests bons resultats han estat possibles gràcies a la
col·laboració i participació dels veïns i veïnes del muni-
cipi, que amb la correcta separació que realitzen diària-
ment des de casa, han fet possible que Aiguafreda se
situï amb uns alts índexs de recollida selectiva com la
resta de pobles mancomunats.

Regidoria de Medi Ambient 
Àrea de Medi Ambient  Aiguafreda

Mancomunitat La Plana
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