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A la web de l'Ajuntament poden ser consultades
totes les novetats que resumim a continuació.

Per al 2010 es mantenen el tipus de la majoria de tri-
buts, només cal mencionar els següents:

q S'han actualitzat les quotes de la taxa pel servei
d'expedició de documents i de la taxa per retirada de
vehicles abandonats o estacionats defectuosament .

q S'ha incrementat un 5% les quotes de la taxa pel
servei de recollida d'escombraries per cobrir els costos
previstos del 2010. Les quotes per habitatge unifamiliar
es mantenen ja que són superiors a les que haurien de
pagar si s'apliqués el criteri d'igualació de quotes a tots
tipus d'habitatge, llevat de la repercussió dels cost de
recollida de la brossa de jardins.

q A la taxa per la utilització de la piscina municipal
s'ha establert l'abonament de 20 entrades amb un preu
de 20 euros per als menors de 16 anys i de 36 euros
per als més grans.

S'han modificat diversos articles de les ordenances
municipals següents:

núm. 29 "Reguladora de la tinença i protecció d'ani-
mals". 

núm. 28 "Civisme i convivència ciutadana". 
També s'ha donat nova redacció a la ordenança

municipal núm. 30 "Recollida de residus municipals"
que va ser aprovada l'any passat.

S'han aprovat les següents ordenances:
Núm. 31 "Taxa per la prestació dels serveis

d'ensenyaments especials en establiments munici-
pals".

Núm. 32 "Taxa per la tinença, captura, manutenció i
eliminació d'animals domèstics".

Núm. 33 "Bases reguladores de la concessió de sub-
vencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artís-
tic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o
qualsevol altre anàleg, per l'Ajuntament d'Aiguafreda".

Les principals queixes dels veïns es concentren en
les molèsties ocasionades pels  gossos i per les breto-
lades fetes les nits de cap de setmana o festes senya-
lades. També i en menor quantia, els robatoris, si bé
aquests provoquen pèrdues econòmiques i materials
notables. Hem de destacar que els robatoris amb
violència provoquen la major alarma social.     

Per fer front a aquesta situació aquest any hem pre-
vist, en els pressupostos, partida suficient per a poder
reforçar la vigilància de nit, disposarem de dos vehicles
i dos vigilants. Tractant-se del torn de nit cal preveure
dos vigilants per omplir tots els dies i poder repartir els
períodes de vacances.

El cos de vigilants, segons la llei, ha d'estar format
per funcionaris. A l'Ajuntament d'Aiguafreda només
tenim cobert un lloc, els altres ho són amb personal
interí amb contracte laboral. La llei ens obliga a norma-
litzar aquesta situació i és per això que hem fet un con-
curs d'oposició lliure per a 6 places de vigilant, amb la
categoria de funcionari grup C2. Tot ajudarà a que el
servei millori.

Hem de ser conscients que, ni els vigilants ni els
Mossos d'Esquadra ni els Bombers ni les ambulàncies,
són omnipresents, i sigui la mesura que sigui que pren-
guem no ens assegurarà al cent per cent. 

Som, potser, un poble massa tolerant, suportem
amb silenci els abusos d'uns pocs,  ja comença a ser
hora que reclamem un comportament correcte a

aquells veïns que veiem infringint les Ordenances
Municipals, ens estem referint a les molèsties com lla-
drucs nocturns i defecacions de gossos pels carrers, i
també a les bretolades dels caps de setmana. Com
sempre, demanem que els veïns denunciïn totes les
infraccions que observin. Des de l'Ajuntament investi-
garem i, si cal, sancionarem la falta. Altra cosa són els
robatoris, hem de recordar que els vigilants no van
armats (no són policies), faran el que puguin, esperem
que la seva presència dissuadeixi als lladres, i si més
no, us donarà assistència conjunta fins on sigui possi-
ble.

Us recordem que en cas d'emergència podeu trucar
al 112, que és el centre d'emergències de Catalunya,
ells valoraran la necessitat d'enviar el servei que cal-
gui: mèdic, policia o bombers. Si truqueu primer als
vigilants, 606 981 111, seran ells qui faran aquesta
valoració i acudiran més aviat.

Existia una intenció de proposta de projecte per a
compartir un cos de policia municipal amb els quatre
municipis del Congost, però la crisi i altres criteris han
fet desestimar la proposta.

La col·laboració i la participació ciutadana és primor-
dial i molt necessària si voleu un poble segur.            

Des de l'ABP (Àrea Bàsica Policial) de Granollers
se'ns ha comunicat que gràcies a les denuncies dels
veïns s'ha pogut detenir als delinqüents dels robatoris
de la farmàcia.    
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Salutació

La situació del camp de futbol

Benvolguts aiguafredencs i aigua-
fredenques.

No cal dir que estem vivint una crisi
econòmica molt fonda i llarga,
estem pagant tots els despropòsits
del, fins ara acceptat, sistema de
lliure mercat, sí que és bon sistema,
però això no treu que també s'hagi
de regular i sobre tot controlar.

N’hi ha prou amb un daltabaix com
l'actual perquè fins i tot els bancs i
caixes demanin socors a l'erari
públic, ara resulta que som liberals
només pels beneficis, i socials
només perquè ens ajudin a eixugar
pèrdues.

Gaudir de llibertat per a crear
empreses i poder sumar esforços i
intel·ligències, és una molt bona
opció, cal però respectar les regles
del joc: competència lleial, tributs
justos i equitatius, accés raonable al
crèdit, condicions laborals i de segu-
retat, barems de qualitat, respecte
pel medi ambient, etc. iguals per a
tothom.

Compte amb la fal·làcia de la globa-
lització, els capitals i mercaderies es
mouen lliurement, però les persones
no. El mercat és, per sí mateix, un
potencial que cal fer valer, qui vingui
a produir o a vendre ha de quedar
subjecte a les normatives vigents i
aquestes haurien d'estar plenes de
sentit social.  

Estem perdent moltes empreses,
això significa molts treballadors a
l'atur, a canvi ens arriben productes
de pèssima qualitat, de baix preu sí,
però obtinguts sense respecte pel
medi ambient, ni per les condicions
laborals. És evident que envaeixen el
nostre mercat a canvi de res, o en tot
cas no ho expliquen amb claredat. 

Són moltes les qüestions que s'hau-
ran d'afrontar si volem sortir de la
crisi. 

- Ens cal una banca pública forta,
hauria de ser la més forta de l'Estat,
controlada democràticament.

- Ens cal també un cos potent d'ins-
pectors d'hisenda i laborals. Si
fóssim un país educat i honest no
caldrien tants inspectors, però no és
el nostre cas, som propensos a la
picaresca fiscal, els més espavilats
en diuen enginyeria fiscal, són els
que sostenen els paradisos.  

- Ens cal desenvolupar el concepte
d'economia sostenible. Un país per
a prosperar no s'ha d'enriquir
col·locant la seva sobreproducció
exagerada a d'altres països, no és
sostenible. Imaginem un dia en què
tots tinguem un nivell acceptable de
benestar, els excessos productius
no tindrien sentit, com tampoc en
tenen les grans concentracions pro-
ductives. Els països han d'estar
equilibrats, les mercaderies manu-
facturades no han de recórrer grans
distàncies. Tots hauríem de tenir tre-
ball, això només és possible si
escurcem la jornada laboral i sobre
tot si repartim bé la riquesa. 

- Ens calen moltes altres coses,
però ara no és el moment ni el lloc
per enumerar-les. Si diem això és
perquè també a l'Ajuntament estem
patint la crisi com mai. Les contribu-
cions especials no es poden pagar
com en altres temps, l'Ajuntament
ha de finançar els terminis del seu
pagament per tal de poder cobrar i
tenir els comptes sanejats.

Hem de finançar, un any més, els
projectes de Serrabanda, ja que no
podrem repercutir el seu cost, amb
contribucions especials fins que no
comencem a urbanitzar. 

Hem de fer front al pagament dels
terrenys de Serra & Figueras, ens
trobem amb la imperiosa realitat
legal d'haver de pagar 1.065.000,-€
més els interessos, la situació actual

no permet altres alternatives. Aquest
pes l'haurem de suportar durant,
aproximadament, 7 anys.

Hem de començar a tornar el prés-
tec que ens va permetre equilibrar el
dèficit pressupostari que ens vam
trobar a l’inici del nostre mandat.

Hem de fer front a la despesa del
Pla d'Ordenació Urbana Municipal
(POUM), ja que només tenim sub-
vencionat el 25%. 

També hem de pagar 116.933,42,-€
per l'expropiació del terreny d'am-
pliació del cementiri, feta l'any 2005,
com podreu comprovar, en l'apartat
que parlem dels pressupostos. Hem
de dir que hi podem fer front amb
tota tranquil·litat, l'Ajuntament
d'Aiguafreda està equilibrat econò-
micament i pot fer front a tots els
seus deutes, però alerta, caldrà una
certa i notable austeritat d'ara enda-
vant.    

Per sort som un petit gran país, amb
molta gent treballadora, joves molt
ben preparats i emprenedors i dis-
posats a tot per sortir-nos-en. Tots hi
hem de posar el coll, viure amb una
certa austeritat ens hi ajudarà i
sobretot, no compreu productes
xinesos o d'altres països si no teniu
assegurada la qualitat, preneu bona
nota de les grans empreses que
marxen i quines marques fabriquen,
no els hi feu el joc. Compreu i con-
sumiu productes fabricats al nostre
país, tot ajudarà ja que ens caldrà
resistir força temps. Tinguem corat-
ge, confiança i també solidaritat,
avui ens cal més que mai.

Salutacions cordials del vostre
Alcalde.               

Jordi Sambola Serres
Alcalde d'Aiguafreda 

Lamentem que les negociacions,
per escripturar el camp de futbol,
vagin tant lentes.  

Resulta que estan vinculades al
POUM (el Pla d’Ordenació de

l’Urbanisme Municipal), ja que
se'ns demana compensacions
urbanístiques que cal sospesar i
concedir amb prudència, podem dir
que caminem però lentament.

Mantenim el nostre compromís
de fer tots els possibles per tenir el
projecte, del nou camp de futbol,
enllestit, si més no, contractat, al
final del nostre mandat. 
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Regidoria d’obres i urbanisme

www.aiguafreda.cat

Nou enllumenat de la
carretera de Ribes

En poc més de mes i mig, a finals de desembre va
estar executada l'obra d'enllumenat de la carretera de
Ribes per l'empresa LEIRO sota la direcció del Sr. Emili
Pajares enginyer dels Serveis Tècnics municipals. El cost
final de l'obra ha estat de 122.600 €, amb un finançament
de 115.055,33 € del Pla de concertació de la Xarxa de
Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona. El
nou enllumenat no solament permet el compliment nor-
matiu del que estava pendent aquest llarg tram entre la
cruïlla de la pujada a Serrabanda i el trencament a la
carretera d'Aiguafreda de Dalt, sinó que ha posat fi a l'alt
risc de sinistralitat pel mal estat en què es trobava aques-
ta envellida instal·lació molt reclamada pel veïnat, a la
vegada que també ha suposat la millora del parterre de
tot aquest tram, que permet una millor mobilitat al seus
usuaris que dia a dia hi passegen.

S’ha acabat la urbanització
del c/ Enamorats en el tram
de la carretera de Ribes i la

Casa de Colònies

A finals d'any i en compliment del termini establert, es
va donar per tancada la obra d'urbanització del carrer
Enamorats en el tram de la carretera de Ribes / Casa de
Colònies, conegut com a Torrent de Cruïlles. L'obra ha
estat executada per l'empresa CISTERO, sota la direcció
del Sr. Lluís Lliboutry, arquitecte dels Serveis Tècnics

municipals. El cost final de l'obra ha estat de 719.631,45
€, finançada amb una dotació de 161.823,43 € del Pla
Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i
64.729,38 € amb fons propis de l'Ajuntament, la resta
amb contribucions especials. Sens dubte, aquesta ha
estat l'obra més complexa d'aquest mandat no sols pel
seu cost, sinó també per la dificultat que representava el
soterrament del Torrent de Cruïlles, un dels punts crítics
del mapa d'inundabilitat del municipi, i un dels agreujants
de les inundacions de 1994.

POUM - Pla d'Ordenació
Urbana Municipal

d'Aiguafreda

Els dies 13 i 20 de novembre, d'acord amb el programa
establert conjuntament a la reunió informativa del 16
d'octubre, realitzada a la sala 1 del Camp d'Esports, es
van dur terme les dues jornades participatives de
Mobilitat i model de poble i Equipaments i espais lliures
que han fet possible el programa de Participació
Ciutadana on a més d'informar sobre els resultats que es
van obtenint, permet a la ciutadania donar la seva opinió
sobre el model de creixement urbanístic que vol per al
seu municipi. Aquests tallers formen part d'un programa
més extens en el que s'obriran altres sessions de diàleg.
El següent taller està previst pel 26 de febrer on es par-
larà exclusivament del riu Congost al pas per Aiguafreda. 

En el transcurs dels mesos de gener i febrer l'empresa
URBAMED, responsable de la Direcció del POUM, amb
la col·laboració dels Serveis Tècnics municipals duen a
terme el recull d'aquesta informació per elaborar les dife-
rents propostes que s'hauran de posar a debat. Tota
aquesta documentació es podrà consultar a la web muni-
cipal: www.aiguafreda.cat.

Remodelació del camp 
d'esports

Amb l'ajut dels Fons d'Inversió Estatal (FEIL), promo-
guts pel govern central, ha estat possible un dels projec-
tes que amb més il·lusió hem treballat, la remodelació del
camp d'esports. Un projecte en principi no previst per
aquest mandat, donat el seu alt cost, que ha estat execu-
tat l'any 2009 dins el pla previst.

La remodelació ha permès no sols la recuperació d'un
espai que es trobava en decadència per la seva falta de
manteniment i inversió, sinó complir un dels objectius d'a-
quest govern municipal, invertir en espais de trobada que
facilitin el desenvolupament d'activitats pels aiguafre-
dencs àmpliament reclamats.

Han acabat les obres de canalitxació del
Torrent de Cruïlles
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L'obra ha estat dirigida per l'arquitecte Sr. Miquel Salgot
i executada per l'empresa DORSERAN amb un cost final
de 420.347 € i un pla d'ocupació de 28 llocs de treball, en
la que s'ha pogut beneficiar empreses i treballadors
d'Aiguafreda. 

En aquesta remodelació, també hi han intervingut els
serveis de la Brigada Municipal, complementant aquelles
obres de millores que no podien justificar-se amb el FEIL,
(Fons Estatal d'Inversió Local).

El Fons Estatal per
l'Ocupació i la Sostenibilitat

Local (FEOSL) 2010

Els Serveis Tècnics municipals estan treballant en el
nou projecte que aquest any farà possible el nou fons
estatal d'inversió local FEOSL, una inversió prevista de
262.485 €, quantitat que ens pertany per població.

La intenció d'aquesta obra, és poder donar per acaba-
da la quarta fase pendent d'execució de la Sala Polivalent
de Can Plantada, una obra inaugurada l'any 1993, però
mai acabada. El nou projecte permetrà el seu accés natu-
ral pel carrer Núria, on es construirà la recepció i serveis
de la Sala Polivalent, la transformació de la tribuna cen-
tral per una àmplia graderia que donarà cabuda per a 250
persones que podran gaudir assegudes còmodament
dels espectacles esportius i culturals que s'hi realitzin. A
més de les millores d'accessibilitat i usos, es durà també
a terme la instal·lació de plaques solars i calefacció dins
el pla de millores d'ecoeficiència energètica que requerei-
xen aquestes instal·lacions municipals per a usos públics.

D'aquesta manera i conjuntament amb les obres de
remodelació del camp d'esports, l'ampliació i rehabilitació
de l'escola municipal de La Muntanya i la futura adquisi-
ció, prevista per aquest any, de les naus i solars de Serra

i Figueras a Can Plantada, el Govern Municipal podrà dur
a terme la transformació més important d'aquests darrers
anys d'aquesta gran zona que podrem gaudir tots els
aiguafredencs, convertint-la en un espai destacat de ser-
veis educatius, culturals, esportius i lúdics en el centre
d'Aiguafreda.

Execució de les obres de la
Sala de Plens a l'edifici de la

Casa Consistorial

Al ple del 9 de febrer es va dur a votació a l'aprovació
inicial del projecte d'obres de la sala de plens a l'edifici de
la Casa Consistorial. Un projecte reclamat a la Secretaria
General del Departament de Governació i Administra-
cions Públiques de la Generalitat de Catalunya que final-
ment van acceptar incloure al programa d'obres del
PUOSC 2008-2012 per un valor final de 100.000 €, que
superava els 40.000 € inicials. Aquest projecte permetrà
retornar a l'edifici consistorial la sala de plens, tal i com
ens demana la llei, a la vegada que millorarà i facilitarà la
seva accessibilitat a tots el veïns, avui difícil a Can Bellit.
El Director del projecte és el Sr. Miquel Salgot i l'obra serà
executada en el transcurs d'aquest any 2010. 

Aquesta remodelació, obre el debat de la necessitat
dels futurs usos de Can Bellit, un espai excepcional que
ha d’esdevenir com el gran Casal de Cultura del munici-
pi.

www.aiguafreda.cat

L’edifici remodelat del camp d’esports

Edifici de l’ajuntament com és actualment
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Pla de concertació local
2010

Dins del Pla de concertació d'activitats i serveis locals
que ofereix la Diputació de Barcelona (Xarxeta), la
Regidoria d'Urbanisme ha sol·licitat un seguit de subven-
cions per facilitar el planejament municipal.  Aquests són:

- Inventari de patrimoni històric, arquitectònic i ambien-
tal

- Pla Director del clavegueram i l'enllumenat públic,
aquest últim iniciat pel Sr. Emili Pajares, enginyer dels
Serveis Tècnics Municipals

- Estudi de millora funcional i energètica d'equipaments

- Estructuració cartografia SIG de planejament urbanís-
tic municipal

- Implantació de tecnologia SIG via SITMUN (Xarxa
Local) 

Denegat el FEDER pel 
projecte del Parc Tecnològic

El 24 de gener, es va fer públic les concessions finals
dels ajuts FEDER (Fons Europeus pel Desenvolupament
Regional), en el primer tram de l'eix 1: INNOVACIÓ,
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL I ECONOMIA
DEL CONEIXEMENT. En aquest tram no està inclòs el
projecte presentat el juliol passat per l'Ajuntament. Tot i
que no s'ha rebut oficialment la notificació, la resolució de
les adjudicacions del fons FEDER suposen un revés als
interessos del municipi, que ara veu amb dificultat la pos-
sibilitat d'endegar el projecte del Parc Tecnològic a
Aiguafreda, valorat en 1.156.416,37 €, que conjuntament
amb la Diputació de Barcelona aconseguia el 75% del

finançament de l'inversió en fons públics. Cal ara una
revisió del projecte i una nova negociació amb l'INCASOL
propietari dels terrenys i naus de Can Llaudet per trobar
la seva viabilitat.

La televisió digital,
finalment és una realitat a

Aiguafreda

Després de llargues negociacions amb les administra-
cions catalanes i de Madrid, el 2 de desembre de 2009 es
va produir l'apagada analògica de televisió, així
Aiguafreda es convertia en el primer municipi del Vallès
Oriental en aconseguir-ho.

Aiguafreda és un dels dotze municipis de la comarca
que financen Vallès Oriental Televisió (VOTV), però era
un dels pocs pobles que no aconseguien rebre el senyal
del canal comarcal, que va començar emetre el passat 14
de setembre. Per aquest motiu es va considerar amb la
Generalitat avançar l'apagada analògica del repetidor
propi que depèn del de Collsuspina i que serveix la sen-
yal tant a Aiguafreda com als veïns de Sant Martí de
Centelles.

Sol·licitud de subvenció
ICAEN per la restauració de

la coberta de Can Bellit

També s'ha sol·licitat una subvenció del 22% per les
obres de rehabilitació de la coberta de Can Bellit, consi-
derada important per a garantir el correcte manteniment
de l’edifici. Aquest projecte està valorat en 50.000 €. La
reforma queda supeditada a la consecució de subven-
cions que permetin la inversió.
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Participació ciutadana
Des de l'Ajuntament volem avançar en la incorpora-

ció de la participació ciutadana, per tal de governar i dis-
senyar, de forma participada, les polítiques municipals.

A partir d'aquí els objectius que primer hem d'assolir
són:

o Elaborar el pla director de participació ciutadana i
el Reglament, per tal d'establir el model de participació
i el marc normatiu.

o Incorporar polítiques públiques en processos parti-
cipatius vinculats a projectes estratègics (Agenda 21,
Pla local de joventut, POUM, pressupostos, seguretat,
pla d'obres i serveis, festes, esports), etc.

o Crear nous espais de diàleg i debat entre la ciuta-
dania i l'Ajuntament a través de les noves tecnologies
de comunicació.

o Iniciar canvis en l'organització interna municipal
per incorporar la participació ciutadana de forma esta-
ble.

o Potenciar l'enfortiment del teixit associatiu i veïnal
per tal de generar motivació i aprenentatge entorn dels
processos de participació.

Des de la Comunitat de Municipis “Costers del
Montseny i Bertí” compartim una tècnica, la Sra. Marga
Bernárdez, que coordinarà les tasques per assolir els
cinc punts abans esmentats.

Una de les millors formes de participar és fer-ho a tra-
vés de les Associacions de Veïns, Grups polítics o
Entitats, també a títol individual, però us perdríeu el dià-
leg i debats. 

www.aiguafreda.cat
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Serveis i manteniment
Aquest hivern la brigada municipal ha efectuat diver-

ses actuacions de millora, entre les més destacades
tenim la neteja del riu Congost (veieu foto 1 i 2).

També s'ha arranjat, amb una tanca protectora de
fusta, diversos llocs com un tram del riu Congost, un
tram del camí d'Aiguafreda de Dalt, al seu pas per la
casa de colònies, un revolt a sobre del camp de futbol
(veieu foto 3) i l'entrada al col·legi.

Hem adequat dos nous passos de vianants, situats a
les parades d'autobús, un a l'alçada del restaurant Els
Traginers, i l'altre a can Llaudet (veieu foto 4).

En els pressupostos d'enguany hem previst la com-
pra d'un dispositiu remolc per a fer front, amb més efi-
ciència i rapidesa a l'escampada de sal (potassa) en
cas de nevades i glaçades (veieu foto 5).

Cal dir que aquest any hem iniciat la reparació de les
voreres en mal estat, i molt possiblement també en
farem de noves, algunes de les que no estan fetes pels
propietaris.

La llista de petites reparacions que el poble necessi-
ta és llarga però implacablement les anirem fent. No cal
dir que agraïm, sempre, la vostra col·laboració quan ens
indiqueu les deficiències observades.    

www.aiguafreda.cat

Foto 1 Foto 3

Foto 4
Foto 2

Foto 5
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Recollida de medicaments caducats

Ja fa uns mesos que la farmàcia  torna a recollir els
medicaments caducats d’acord amb les especificacions
de l’empresa autoritzada “SIGRE”, després d’un temps
en que això no era possible ens alegrem tots que hi hagi
hagut un acord i que el servei torni a funcionar novament.
La represa del servei és una molt bona notícia sobretot
per a la gent gran doncs així els és molt més fàcil anar a
la farmàcia que no pas a la deixalleria

Tenim tres zones on podem dipositar els medicaments
caducats: la farmàcia, l’Ajuntament i la deixalleria. Queda
exclòs i totalment prohibit deixar medicaments a l’àrea
d’aportació.

Actuacions al nostre medi fluvial: rieres
d’Avencó, Martinet i Congost

El passat mes de desembre hem pogut realitzar la
segona fase d’actuació a la riera d’Avencó en aquest any
2009. Aquest estiu passat es van començar a fer feines
de desbrossat a la llera per mantenir-la neta, i ara el que
hem fet és fer una plantada d’arbres adults per aconse-
guir la recuperació paisatgística d’aquest indret.

La zona de la plantada va de la deixalleria fins a les pri-
meres cases en direcció cap el centre del poble, esperem
amb aquesta acció aconseguir donar un aspecte més
normalitzat del riu, amb arbres de ribera com ja té el riu
en tot el seu recorregut en direcció cap el Parc del
Montseny. Aquesta zona havia quedat molt malmesa pels
últims aiguats de ja fa alguns anys i fins ara no s’havia fet
cap actuació de millora.

Creiem que és important fer aquestes actuacions en
una de les principals entrades per ponent que té el Parc
del Montseny, en primer lloc perquè recuperem paisatgis-
ticament aquest tram urbà de la riera d’Avencó i en segon
lloc el que fem és guanyar en qualitat medi ambiental pel
gaudi de tots els aiguafredencs i de totes les persones
que s’endinsen al Parc; amb aquesta millora el que tam-
bé pretenem és augmentar la nostra qualitat turística i
que els nostres visitants se sentin més atrets i es trobin

més còmodes a l’iniciar les diferents rutes cap el Parc.
El passat mes de novembre l’entitat “Associació

Martinet” que està emmarcada dins l'Associació Hàbitats
Projecte Rius, ens va mostrar la feina feta aquests
darrers dos anys en les actuacions que s’han portat a ter-
me a la riera de Martinet. L’acte va consistir en una expo-
sició de fotografies així com una xerrada participativa de
l’estat de l’esmentada zona i de les activitats que s’han
fet: retirada de brossa, neteja de l’entorn, recuperació de
la vegetació autòctona. En segon lloc es va fer una visita
guiada a la zona per observar i conèixer la seva riquesa
biològica, que es completarà a curt termini amb la publi-
cació dels estudis efectuats i també per la millora de la
senyalització de l’indret.

El mes de febrer es farà una nova actuació a la riera de
Martinet, que té com a objectiu, protegir la flora autòctona
de la vall i retirar les plantes invasores que l’amenacen.
També s’aprofitarà per fer un seguiment i manteniment de
les plantacions d’arbres que es varen fer l’any passat.

El proper dissabte dia 20 de març es portarà a terme
una nova edició del “FEM DISSABTE”, que com sabeu
consisteix en la neteja coordinada i col·lectiva de trams
de rius de diferents municipis de Catalunya. Aiguafreda
tornarà a participar en aquestes jornades juntament amb
els 26 municipis que s’han adherit i novament a la riera
de Martinet hi farem aquesta actuació. Ja serà la tercera
edició i esperem que sigui un èxit de participació. Per
aquesta raó us demanen a tots els aiguafredencs la vos-
tra col·laboració i participació en aquest important acte.
L’educació ambiental passa perquè les noves genera-
cions valorin i treballin per la recuperació del nostre
entorn natural, junts aconseguirem fer la pedagogia
necessària perquè el “FEM DISSABTE”, sigui un èxit.

Finalment ens queda el nostre riu Congost, que sens
dubte és el què ens presenta més problemàtiques per
resoldre i també més greus. Començaré per informar-vos
de les notícies que s’han anat produint. La primera actua-
ció prevista inicialment el 2009, era la de fer una neteja
de la vegetació invasora de la llera i una adequació de
l’entorn (preservant el màxim la vegetació), treballs que
havia de fer l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) en el
tram que va des de el pont de “RITESA” fins al pont de
l’Abella, malauradament els retalls pressupostaris del
Departament per la situació econòmica del nostre país,
va fer cancel·lar les obres; des de l’Ajuntament el que
hem pogut fer es realitzar una neteja de la vegetació que
més obstaculitzava el pas de l’aigua però en un tram molt
reduït, ja que no hi ha suficient pressupost.

Amb la redacció del nou pla urbanístic POUM, l’encaix
del riu Congost dins el projecte es cabdal pel futur del
poble, l'equip de govern sempre s'ha mantingut en l'idea
de donar al riu tot l'espai que necessita per preveure
perills d'inundació i transformar-lo en un passeig fluvial
amb tot el que això comporta a nivell paisatgístic. També
hem que resoldre l'encaix del possible polígon (paralitzat)
al terme de Centelles però que ens afecta directament.
Bé en definitiva la problemàtica és prou important perquè
tothom hi digui la seva, per això us demanem la vostra
decidida participació en les jornades informatives del
POUM que s'estan portant a terme.

Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient

www.aiguafreda.cat

S’han plantat arbres a prop la riera d’Avencó
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Energia de la biomassa, ADF

En l’impuls que l’ADF Montseny Ponent està donant a
les energies renovables, l’aposta de futur per la “biomas-
sa” serà ja una realitat ben aviat. L'interès mostrat per la
direcció del Parc del Montseny en aquest sentit es molt
important ja que ens permetrà seguir avançant en el bon
camí.

Hem clos la primera fase, de recerca, d'investigació i
de les possibilitats reals d’explotació dels nostres boscos,
ara hem iniciat la segona fase d’actuació que consisteix
en la preparació dels mitjans d’extracció de fusta dels
boscos mitjançant els recursos de què ja disposa l’ADF

(trituració, assecatge, magatzematge...). En aquesta
segona fase evidentment cal fer un esforç per preparar
tot el procediment d’extracció del combustible vegetal, el
seu transport i logística i per tant, farà falta una inversió
de recursos important. Tot sembla indicar que els recur-
sos hi són i que aquests vindran des del capital privat grà-
cies a una entitat d’estalvi.

El primer Ajuntament de l’ADF Montseny Ponent que
utilitzarà l’energia de la biomassa serà el del Brull, espe-
rem que ben aviat tots els altres ens hi anem incorporant.
També serà importantíssim que molts particulars apostin
per incorporar l’ús de l’energia de la biomassa a les
seves vivendes i crear així una demanda estable a prop
dels nostres boscos, fet que farà sostenible econòmica-
ment tot el projecte.

Servei d'aigües

Una de les problemàtiques que hem de resoldre, és
que tots els aforaments que encara tenim al poble vagin
sent substituïts per comptadors ja que aquests ens per-
meten racionalitzar l’ús de l’aigua i per tant el seu estalvi.
Des de l’Ajuntament estem treballant per anar substituint
tots els aforaments dels nostres edificis i instal·lacions
públiques municipals.

En aquest bienni 2009-10, tenim previst substituir fins
a vuit aforaments, alguns finançats per subvencions i
d’altres directament per l’Ajuntament. Amb aquesta tasca
el que també volem, és conscienciar a les persones que
encara tenen aforaments a les seves residències perquè
a mig termini es puguin substituir per comptadors, evitant
així les pèrdues d’aigua.

www.aiguafreda.cat

Tot i que la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya va sortir a la llum el 15 d'abril de 1987, i
que en ella es preveu que els ajuntaments hauran
de disposar d'espais reservats als Grups Municipals
que formin part del ple, per tal que puguin dur a
terme la seva labor, no ha estat fins aquest mes de
febrer del 2010 que hem adequat una oficina, amb
armari,  calaixera, taula, cadires, ordinador, telèfon i
penja-robes, per donar servei als grups municipals,
i també a tècnics i als representants sindicals dels
treballadors de l'Ajuntament. Està just al costat de
l’oficina de l’alcalde, pujant l’escala a l’esquerra.

Adequació d’una oficina pels
grups municipals

Des de fa uns anys es va posar en funcionament el
nou local de planta baixa del casal de la Gent Gran el
Casal Sant Jordi, amb un èxit de concentració de gent
per passar les tardes amb companyia i poder fer divers-
es activitats. Degut a la ubicació, posició del local i les
vidrieres grans, a l'estiu es un lloc de molta calor. S’han
posat ventiladors, l'estiu del 2007 es va col·locar uns

tendals automàtics per prevenir la radiació del sol
directe, però tot i això continua fent calor.

L'Ajuntament d'Aiguafreda farà una inversió d'uns
12.000 €, per a equipar d'aire condicionat i bomba de
calor el local del Casal Sant Jordi per tal que els usuaris
del local es trobin més còmodes, confortables i així
poder gaudir de les tardes del casal.

Instal·lació d’aire condicionat al Casal Sant Jordi

Una de les reunions per parlar del POUM
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Regidoria de cultura, festes i esport

www.aiguafreda.cat

Activitats culturals diverses
Des de l’Ajuntament d’Aiguafreda i conjuntament

amb la Fundació Martí L’Humà, en el Punt Jove, cada
dilluns, al matí de 10 a 12h, s’està portan a terme el 2n
trimestre del curs d'art “Un meravellós viatge per l’art”
durant el mesos de febrer, març i abril. I a la tarda, de
18h a 19.30h s’imparteix un curs de català.

El mes de novembre es va celebrar la 2a Trobada de
Clubs de Lectura de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Diputació de Barcelona. Els tertulians
van assistir al concert de Raimon, per a celebrar els 50
anys de la mítica cançó “Al vent”, que es va fer a
l’Auditori de Barcelona.

Aquest any, novament, celebrarem la 4a Setmana
Cultural amb activitats per infants i adults i la 2a Fira
d'Herbes Remeieres.

Festes molt participatives
El mes de desembre vam gaudir de moltes activitats

molt participatives. Començavem amb la Festa Major, la
3a Fira d'Artesans, el Caga Tió, concerts de Nadal, el
Pessebre Vivent, teatre infantil i la Quina de Nadal. A
principis de gener el patge reial va venir a recollir les
cartes dels nens i nenes per fer-les a arribar als Reis
Mags de l’Orient i el 5 de gener ens van visitar Ses
Majestats fent-nos una petició que sense la nostra
col·laboració no seria possible: estimació per la vida i
respecte per a la gent gran. Des de l’equip de govern
agraïm a totes les persones d’Aiguafreda la vostra
dedicació i implicació al nostre poble.

Activitat esportiva
Hem començat una temporada plena d'activitats

esportives i lúdiques que es realitzen a les noves sales
del camp d'esports com ara: ioga, ballet i per la gent
gran, classes de relaxació i gimnàs. Els nens i nenes de
l’escola també gaudeixen d’aquestes sales ja que fan
algunes classes d’activitat física.

L’estiu vinent estrenarem la piscina reformada, els
vestidors i el bar.

Amb totes aquestes obres el camp d’esports tindrà un
caire més dinàmic i renovat.

Properament, també es durà a terme la reforma del
Pavelló de Can Plantada que tindrà la seva entrada pel
carrer Núria i comptarà amb grades pels assistents a les
diverses activitats que es realitzen en aquest equipa-
ment.

Els nens i nenes del municipi participaran aquest any
del programa de Mini Ping-Pong a les escoles, que ofe-
reix la Diputació de Barcelona als municipis.

Des de l'equip de govern donem la benvinguda al
Club Bàsquet Dracs per la seva primera temporada i
animem a totes les entitats a treballar amb entusiasme
i esportivitat per als nostres infants.

Us esperem a la propera Festa de l'Esport que cele-
brarem el mes de juny.

Pregó de Festa Major

3a Fira d’artesans

Pessebre Vivent
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El passat 9 de desembre, a l'Ajuntament de Granollers, es
va constituir el Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental
zona centre, del qual l'Ajuntament d'Aiguafreda en forma part.

És, a partir d'ara, el punt de trobada per debatre i participar
en els afers i necessitats sanitàries.

És evident que la comarca va millorant els seus equipa-
ments sociosanitaris, si bé, per motius aliens, hem de lamen-

tar la falta d'hores de cobertura del facultatiu de pediatria. Des
d’Aiguafreda estem en contacte amb els caps de la regió
sanitària per mirar de trobar una solució a curt termini.

Us animem a que feu una ullada al document, Constitució
del Govern Territorial de Salut, que tenim posat a la pàgina
web municipal. www.aiguafreda.cat hi ha taules curioses com
la que reproduïm.

Regidoria de Sanitat i benestar social

www.aiguafreda.cat

Comissió de Salut

Temps enrere ja us avançàvem que des d’El Punt
estàvem treballant en una Comissió de Salut que sota
el nom deslliga't treballa per la prevenció, la detecció i
l'atenció especialitzada davant les drogues i d'altres
temes relacionats amb la salut. 

Precisament, una de les primeres línies engegades
ha estat entorn a la prevenció en el consum de drogues
on hem creat un protocol, una eina que ens permet
saber què fer quan coneguem algun noi/a que pot estar
fent un consum de risc o problemàtic. Es tracta de tre-
ballar conjuntament tota la població i sota la mateixa
visió/actitud amb totes les persones que treballen pels
mateixos joves d'un municipi. 

“Ningú pot xiular sol una sinfonia. És necessària una
orquestra”: Halford E.LUCCOK, 1943.

En aquest protocol hi han treballat persones de diver-
sos àmbits del municipi d'Aiguafreda i Sant Martí de
Centelles i el passat mes de desembre es va donar a
conèixer a les entitats i associacions que treballen amb
joves. Properament es farà una presentació oficial on
convidarem tothom. 

L'altre línia engegada des de la Comissió deslliga't és
la que organitza activitats, tallers i xerrades.
Normalment al local d’El Punt, però aquest any també
farem una activitat a l'escola, entorn a la prevenció de
les pantalles, de la qual ja se'n sentirà a parlar més
endavant.

Des de deslliga't volem agrair la col·laboració de tots
per tirar endavant aquest projecte tant necessari i ambi-
ciós alhora.
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El divendres dia 19 de febrer, a la sala 1 del camp d'es-
ports, els tècnics de l'Ajuntament van fer una conferència
informativa sobre què necessitem, com i on podem bene-
ficiar-nos, quins són els seus avantatges i limitacions, a
què ens obliga, etc. l'espai wi-fi municipal i la xarxa Guïfi-
net.

També, agents dels Mossos d'Esquadra de l'ABP de
Granollers, van parlar dels perills de la xarxa d'internet,
aspectes legals i responsabilitats.

El dret a les comunicacions és, cada vegada més, una

demanda popular, a Aiguafreda tenim una cobertura defi-
cient, i malgrat la “lliure competència” no millora, i resulta la
més cara d'Europa. No feu cas de les ofertes que constant-
ment rebem per via telefònica, per molt que diguin la
cobertura segueix sent deficient, i la llei només obliga a
servir, mínim, un 10% de la cobertura contractada. 

És per tot plegat que des de l'Ajuntament intentem
ajudar, ho fem a poc a poc, però ja vindran temps millors. 

Som lluny de tenir el poble cablejat amb fibra òptica,
seria la solució ideal.

12

Espai Wi-Fi municipal i xarxa Guifi-net
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Calendari municipal del contribuent

Adéu a Lluís Puig, Albert de Sicília Cruells i Pilar Palmarola
Des d’aquest butlletí de informació, de les tasques

que duu a terme l'Equip de Govern Municipal (2007
- 2011), volem commemorar la recent i trista pèrdua
de tres persones que van estar vinculades al nostre
Ajuntament, si bé des de posicions ben diferents.

En Lluís Puig i Masjuan, ens va deixar el 13 de
gener del 2010. Treballador durant molts anys al ser-
vei del nostre poble, fent les tasques més dures i a
voltes desagradables però ell ens servia sempre
amb un somrís als llavis, que no oblidarem mai.

L’Albert de Sicília Cruells i Padrós, ens va deixar
el 19 de febrer del 2010. El nostre secretari durant
molts anys, home il·lustre i elegant de veritat, poeta
enamorat d'Aiguafreda, ha estat la veu i lletra de la

nostra història, sempre disposat a ajudar, amb un sa
sentit de l'humor que sempre trobarem a faltar.

Na Pilar Palmarola i Aregall ens va deixar el 24 de
febrer del 2010, persona plena de bondat i senzille-
sa, era poderosa però tenia la grandesa de la
modèstia, que solament les persones excelses com
ella poden lluir. La seva estimació per Aiguafreda i
els seus veïns quedarà per sempre present doncs
els terrenys on s'assenta l'edifici consistorial i la
plaça de l'Ajuntament són donació de les seves pro-
pietats, com ho és també el terreny del camp de fut-
bol. Que sàpiga que des del fons dels nostres cors
sempre hi haurà el nostre agraïment i record més
sentit.  

www.aiguafreda.cat
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Resum de plens del 2009

www.aiguafreda.cat

Sessió extraordinària, 
19 de gener de 2009 (1/09)
Aquest Ple era per complir amb els terminis del
FEIL (Fons Estatal d’Inversió Local) i dur a terme
l’aprovació de la realització de la inversió consis-
tent en la reforma, condicionament i ampliació
del camp d’esports d’Aiguafreda. Segons l’avant-
projecte presentat pel Sr. Salgot. L’inversió de
l’obra era de 420.347 euros. El punt es va apro-
var per unanimitat.

Sessió ordinària, 
27 de gener de 2009 (2/09)
Es va aprovar el conveni de cessió de part d’ús
de les instal·lacions del camp d’esports munici-
pal per a la gestió del servei de pistes de tennis
i practica de l’esport a favor del Club Tennis
Aiguafreda. Es cedeix la gestió de: dues pistes
de tennis, vestidors i altres espais coberts a la
banda nord de la pista  núm.1, una sala a la plan-
ta baixa i una altra al 1r pis de la banda oest de
les pistes de tennis, la pista polivalent i els lava-
bos i espais coberts que hi ha a la vora de la pis-
ta. El conveni és per 5 anys. Van votar a favor els
6 regidors de l’equip de govern (3 del GperA-
PSC-PM i 3 d’ICV-EUiA-EPM) i els 5 de l’oposi-
ció (CiU) en contra.
Es va aprovar per unanimitat el conveni relatiu a
la gestió i administració de l’Agrupació de
Defensa Forestal Montseny Ponent on hi ha
Aiguafreda, El Brull, Seva i Tagamanent.
Bàsicament era per decidir sufragar conjunta-
ment les despeses relatives al servei. 
Es va presentar una moció per commemorar els
60 anys de la Declaració Universal dels Drets
Humans, el consistori va proclamar el seu res-
pecte i adhesió. Es va aprovar per unanimitat.
Es va aprovar per unanimitat una moció sobre la
Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans. Es
tracta d’un instrument per a profunditzar i vitalit-
zar la democràcia local, mitjançant l’assumpció
dels principis i drets establerts en la Carta
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la
Ciutat. 
També es va aprovar per unanimitat una moció
de rebuig i condemna als atacs d’Israel a Gaza i
crida a l’alto el foc.

Sessió extraordinària, 
26 de febrer de 2009 (3/09)
Es va convocar un ple extraordinari per aprovar
inicialment el projecte d’obra local ordinària deno-
minada “Projecte de Reforma, ampliació i condi-
cionament del camp d’esports d’Aiguafreda” amb
càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local, amb un
pressupost d’execució total de 420.347,00 euros.
Els 6 regidors de l’equip de govern (3 del GperA-
PSC-PM i 3 d’ICV-EUiA-EPM) van votar a favor i
els 5 de l’oposició (CiU) en contra.

Sessió ordinària, 
17 de març de 2009 (4/09)
Es va aprovar la revisió del Pla Econòmic
Financer 2008-2011 per adaptar la situació
econòmica i la previsió d’ingressos i despeses

previstos per a l’exercici 2009, ja que no són els
que inicialment s’havien previst. Hi ha un major
endeutament a llarg termini, amb un increment
de 240.000 euros. Els 6 regidors de l’equip de
govern (3 del GperA-PSC-PM i 3 d’ICV-EUiA-
EPM) van votar a favor i els 5 de l’oposició (CiU)
en contra.
En un altre punt es va aprovar, només amb els
vots favorables de l’equip de govern, la contrac-
tació d’un crèdit a curt termini per import de
200.000 euros amb el Banc Bilbao Vizcaya
Argentaria, venciment a 1 any.
Per unanimitat es va aprovar el compte de ges-
tió recaptatòria realitzada per l’organisme de
gestió Tributària durant l’exercici 2008. El tant
per cent liquidat de tots els impostos passa del
96%.
Es va aprovar el plec de clàusules administrati-
ves i obertura del procediment de contractació
per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística
municipal del municipi d’Aiguafreda. El contracte
puja 160.000 euros pagats amb dues anualitats.
La primera anualitat, exercici 2009, puja 80 mil
euros (40.000 euros pagats amb una subvenció
del Departament de Política Teritorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya i els
altres 40.000 euros pagats per la Corporació).
Els 6 regidors de l’equip de govern van votar a
favor i els 5 de l’oposició es van abstenir.
Es va aprovar la desafecció del local situat al
carrer Major, 18, de propietat municipal, per
poder posar-lo a la venda ja que actualment no
es fa servir per a cap servei públic municipal. Els
6 regidors de l’equip de govern  van votar a favor
i els 5 de l’oposició en contra.
Es va assabentar al plenari de l’informe de pato-
logies emès pel Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya sobre l’estat de les
escoles velles CEIP La Muntanya on es resalta
que hi ha humitats i fisures en murs de càrrega,
humitats en les encavallades, oxidació de bigue-
tes metàl·liques, teules trencades a la coberta
que generen degoters, etc.
Es va aprovar inicialment el projecte d’enllume-
nat de la carretera de Ribes entre els carrers de
Serrabanda i carretera d’Aiguafreda de Dalt.
L’import és de 159.458,96 euros IVA inclòs. Els 6
regidors de l’equip de govern van votar a favor i
els 5 de l’oposició es van abstenir.
En un altre punt es va aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Figaró-
Montmany i l’Ajuntament d’Aiguafreda sobre el
servei d’escola bressol Municipal. Degut a que
l’Ajuntament d’Aiguafreda no té servei municipal
d’escola bressol s’estableix un acord perquè les
persones d’Aiguafreda que ho vulguin poguin
portar la mainada al Figaró amb els mateixos
tractes que els habitants del poble veí. Els 6 regi-
dors de l’equip de govern van votar a favor i els
5 de l’oposició en contra.
Es va aprovar una moció sobre la II República
espanyola on es reiterava la condemna a l’aixe-
cament militar del 18 de juliol de 1936, contra el
poble i el govern legítim de la II República espan-
yola. Saludar i recordar la II República espanyo-
la en el seu 78è aniversari, i el gran llegat que
suposà per a les nostres generacions, Que cada
14 d’abril llueixi la bandera republicana a l’edifici
consistorial per tal de retre homenatge a totes les
persones que van caure defensant l’Estat
Republicà. Fer un homenatge públic als alcaldes
i regidors de les corporacions dels governs muni-

cipals d’Aiguafreda en el període de la II
República i promoure accions per la recuperació
de la memòria històrica per recordar la seva
valuosa tasca. Els 6 regidors de l’equip de
govern (3 del GperA-PSC-PM i 3 d’ICV-EUiA-
EPM) van votar a favor i els 5 de l’oposició (CiU)
es van abstenir.
Per unanimitat es va aprovar adherir-se a les
celebracions de l’Any Monturiol, que entre d’al-
tres objectius compta amb la celebració del 150è
aniversari de l’avarada del primer submarí fet per
Monturiol anomenat Ictineu I.
Es va presentar una moció antitaurina per decla-
rar Aiguafreda municipi antitaurí contrari a la
pràctica de les curses de braus i localitat amiga
dels animals i respectuosa amb els seus drets.
Els 6 regidors de l’equip de govern van votar a
favor i els 5 de l’oposició es van abstenir.
Per unanimitat es va aprovar adherir-se al mani-
fest “Sumant per la igualtat” que d’entre altres
objectius contempla desterrar la violència envers
les dones.

Sessió extraordinària, 
12 de maig de 2009 (5/09)
Es va fer el ple per designar els membres de les
meses electorals per a les eleccions al
Parlament Europeu del dia 7 de juny de 2009.

Sessió ordinària, 
26 de maig de 2009 (6/09)

Es va donar compte de la liquidació del pressu-
post de l’exercici 2008. La recaptació anual ha
pujat a 330.988,73 euros. Respecte el resultat
ajustat hi ha un import negatiu de 37.697,69
euros. 
Es va aprovar inicialment la Modificació puntual
del Pla General d’Ordenació Urbana
d’Aiguafreda al Sector de Serrabanda una vega-
da incorporades les propostes i modificacions
presentades durant el tràmit d’informació pública
de l’avanç de planejament. També es va suspen-
dre la tramitació dels plans urbanístics derivats
concrets i projectes de gestió urbanística i d’ur-
banització, com també l’atorgament de llicències
urbanístiques de parcel·lació, edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions,
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos con-
crets, en l’àmbit grafiat en l’expedient i  objecte
de modificació de planejament. Els 6 regidors de
l’equip de govern (3 del GperA-PSC-PM i 3
d’ICV-EUiA-EPM) van votar a favor i els 5 de l’o-
posició (CiU) en contra.
També es va aprovar el plec de clàusules admi-
nistratives i de l’expedient de contractació del
projecte d’enllumenat públic de la carretera de
Ribes entre els carrers de Serrabanda i la carre-
tera d’Aiguafreda de Dalt. Amb un pressupost
total de 159.458,96 euros, IVA inclòs. Els 6 regi-
dors de l’equip de govern  van votar a favor i els
5 de l’oposició en contra.
Per unanimitat es va aprovar declarar les obres
de reforma i ampliació del CEIP la Muntanya
d’Aiguafreda, com d’especial interès o utilitat
municipals amb aplicació de  la màxima bonifica-
ció. Les obres les gestiona el Departament
d’Educació i GISA. 
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Telèfons d’interes:

Ajuntament d’Aiguafreda: 
93 844 22 53 (hores d’oficina)

Vigilants municipals:
606 98 11 11 (24 h.)
Centre d’Emergències de Catalunya: 
112

Bombers de la Generalitat:  085
Mossos d'Esquadra i emergències trànsit
088 (Granollers: 93 860 85 00)
Ambulàncies i urgències:  061

També per unanimitat es va fer l’aprovació inicial
dels Estatuts del consorci del govern Territorial
de salut del Vallès Oriental i es va aprovar la
designació dels regidors representants al consell
rector del esmentat consorci, com a titular, Antoni
Blanch Matas, i suplent, Isabel Heredero Gracia.
Tots els regidors van votar favorablement al con-
veni per a la constitució de l’acord al desenvolu-
pament local i l’ocupació al Vallès Oriental.
Aquest projecte estableix una estratègia d’ocu-
pació per al conjunt del territori català que es
basa en l’acció dels ens locals, duent a terme un
sistema de plans locals per l’ocupació en tot el
territori tenint en compte les lògiques del mercat
de treball local.
Per unanimitat es va aprovar el conveni de
cooperació i col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament d’Aiguafreda per al
foment i l’ordenació de l’ús públic del Parc
Natural del Montseny. L’objectiu és dur a terme
una política de consolidació d’equipaments i ser-
veis per tal de distribuir d’una manera més
equilibrada els serveis d’atenció als visitants,
ordenar l’ús públic i posar en funcionament una
xarxa de punts d’informació als accesos al parc,
vinculats als nuclis urbans dels municipis.
Amb els vots a favor de l’equip de govern es va
aprovar l’acord de col·laboració d’adopció de rius
entre l’Ajuntament d’Aiguafreda, l’Associació
Martinet, Grup de Defensa Fluvial i l’Associació
Hàbitats, pel projecte d’adopció de la riera de
Martinet en l’àmbit municipal d’Aiguafreda. 

Sessió ordinària, 
14 de juliol de 2009 (7/09)
Es va aprovar la proposta de dies de festa local
d’Aiguafreda per l’any 2010: dilluns 24 de maig
(Pasqua Granada) i dilluns 7 de desembre, vigí-
lia del dia de la Festa Major d’Hivern.
També es va aprovar la xifra de població
d’Aiguafreda a 1 de gener de 2009. Hi havia
2.465 habitants (Homes: 1.194 i Dones: 1.271).
Per unanimitat es va acceptar la subvenció ator-
gada a l’Ajuntament per al curs 2008-09 per a
l’escola de música, que puja 33.600 euros.
Es va aprovar provisionalment la imposició de
contribucions especials per les obres del c/
Enamorats entre la carretera de Ribes i la zona
de la casa de colònies a  les persones especial-
ment beneficiades per les obres esmentades. El
cost final del projecte (segons adjudicació feta a
l’empresa Cisteró, SA) és de 719.631,45 euros.
El PUOSC aporta 161.823,43 euros, l’aportació
municipal és de 126.065,45 euros i les contribu-
cions especials són 431.742,57 euros. Els 5 regi-
dors de l’equip de govern, per absència de l’al-
calde Jordi Sambola, Josep Sellas va fer d’alcal-
de (3 del GperA-PSC-PM i 2 d’ICV-EUiA-EPM)
van votar a favor i els 5 de l’oposició (CiU) es van
abstenir.
Per unanimitat es va aprovar el projecte bàsic de
reforma i ampliació del CEIP la Muntanya, la
cessió d’ús de la superfície de 259,69 m2 a favor
del Departament d’Educació i l’acceptació del
solar de 1.651,62 m2 de can Bellit a favor de
l’Ajuntament d’Aiguafreda. 
També per unanimitat es va aprovar la moció
presentada pel grup de CiU per a l’adhesió a la
poposta de candidatura de Vicente Ferrer per la
premi nobel de la pau.

Sessió ordinària, 
29 de setembre de 2009 (8/09)

Es va fer l’aprovació definitiva del compte gene-
ral de la corporació de l’exercici 2008. Al balanç
de situació, en tancar l’exercici, hi havia un actiu
i un passiu de 4.090.207,92 euros. El compte de
resultats mostrava un benefici net total de
80.693,37 euros. Els 5 regidors de l’equip de
govern, per absència de l’alcalde Jordi Sambola,
Josep Sellas va fer d’alcalde (3 del GperA-PSC-
PM i 2 d’ICV-EUiA-EPM) van votar a favor i els 5
de l’oposició (CiU) es van abstenir.
Es van resoldre les al·legacions i es va fer l’apro-
vació definitiva de les contribucions especials
per les obres del C/ Enamorats entre la carrete-
ra de Ribes i la zona de la casa de colònies.
També es va aprovar les certificacions d’obra
(1a, 2a i 3a) de la zona esmentada. Els 5 regi-
dors de l’equip de govern van votar a favor i els
5 de l’oposició es van abstenir.
Es van resoldre les al·legacions presentades a
l’aprovació incial i proposta d’aprovació provisio-
nal de la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana d’Aiguafreda al sector
Serrabanda. Els 5 regidors de l’equip de govern
van votar a favor i els 5 de l’oposició en contra.
Per unanimitat es va aprovar la sol·licitud de
subenció al Departametn de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya,
previstes en el fons per la regularització d’urba-
nitzacions que crea la llei 3/2009, de 10 de març,
de regularització i millora d’urbanitzacions amb
dèficits urbanístics. L’idea és presentar-se a fi
d’obtenir recursos per poder desenvolupar el
polígon de Serrabanda en allò referent a redac-
ció de projectes.
També per unanimitat es va aprovar la sol·licitud
de subvenció al Departament de Medi Ambient i
Habitatge per a la realització d’inversions per a
l’execució d’actuacions d’abastament en alta,
d’aigua potable. L’import demanat correspon a
53.889,54 euros, per fer l’obra denominada
Millora del sistema de decantació, impermeabilit-
zació del dipòsit, canvi en les sorreres del siste-
ma de filtració i instal·lació de nous comptadors.

Sessió extraordinària, 
27 d’octubre de 2009 (9/09)

Es va fer el ple per aprovar provisionalment les
ordenances fiscals per al’exercici 2010. Els 6
regidors de l’equip de govern (3 del GperA-PSC-
PM i 3 d’ICV-EUiA-EPM) van votar a favor i els 5
de l’oposició (CiU) en contra.
També es va aprovar, amb l’abstenció de l’oposi-
ció, l’ampliació de la delegació de funcions a
l’ORGT (Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona) que és l’organisme
encarregat, per delegació de l’Ajuntament, de la
gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos
de dret públic del municipi.
I en el darrer punt de la sessió es va aprovar,
amb els vots favorables de l’equip de govern (3
del GperA-PSC-PM i 3 d’ICV-EUiA-EPM) i el vot
en contra de l’oposició (5 de CiU), l’avanç del Pla
General d’Ordenació Urbanística del municipi, el
programa de participació ciutadana i l’informe
ambiental preliminar. 

Sessió extraordinària, 
9 de novembre de 2009 (10/09)

Es va fer el ple a proposta del grup municipal de
Convergència i Unió per exposar la seva idea
sobre com millorar la seguretat ciutadana al
municipi. Entre d’altres temes es va parlar de
millorar els sistemes de comunicació entre
l’Ajuntament (Servei de Vigilància municipal) i els
ciutadans per oferir major recolzament als veïns
de forma ràpida i directa. De reforçar el Servei de
Vigilància municipal i millorar la seva eficiència.
De la coordinació amb el cos de Mossos
d’Esquadra i de dotar de pressupost per millorar
el tema. No hi va haver votació.

Sessió ordinària, 
1 de desembre de 2009 (11/09)

Es va aprovar la modificació del Pressupost
Municipal 6/2009, Expedient de suplement de
crèdit i crèdit extraordinari per import de
149.845,03 euros finançat amb romanent líquid
de tresoreria.
Els 6 regidors de l’equip de govern (3 del GperA-
PSC-PM i 2 d’ICV-EUiA-EPM) van votar a favor i
els 4 de l’oposició (CiU) en contra.
Per unanimitat es va aprovar les tarifes d’aigua
del municipi i la modificació del conveni signat el
24/11/2006 amb l’empresa SOREA SA, conces-
sionària de la gestió del Servei d’Aigua Potable. 
També per unanimitat es va aprovar les certifica-
cions d’obra 4a i 5a de l’obra denominada urba-
nització del C/ Enamorats, entre la carretera de
Ribes i la zona de la casa de colònies que fa
l’empresa Cisteró SA.
Tots els regidors van estar d’acord amb la moció
de suport a la concessió de la creu de Sant Jordi
al missioner Jordi Mas i Castells, fill de La
Garriga de 79 anys, 49 dels quals ha estat al
Camerun ajudant a desenvolupar una de les
regions més pobres de l’Àfrica. Amb la moció
d’adhesió al  manifest de la Marxa per la Pau i la
no violència. I amb la moció per l’eliminació de la
violència envers les dones.
Es va aprovar per unanimitat el protocol de
detecció i actuació davant del consum de dro-
gues entre els Ajuntaments d’Aiguafreda, Sant
Martí de Centelles i Tagamanent.
Es va aprovar una moció de suport a la consulta
popular, sobre la independència que es pugui fer
en el municipi d’Aiguafreda, que presenta el grup
municipal ICV.
També es va aprovar una moció de suport a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va pre-
sentar el grup municipal Gent per Aiguafreda.
PSC-PM.
Per unanimitat es va aprovar donar suport a la
editorial conjunta: la Dignitat de Catalunya, que
diversos mitjans de communicació van publicar
en defensa de Catalunya i l’Estatut.

Sessió extraordinària, 
22 de desembre de 2009 (12/09)

Amb ells vots de l’equip de govern es va aprovar
el pressupost general per a l’exercici de 2010 amb
uns ingressos i despeses de 3.108.200,00 euros.
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Pressupost general per l’exercici 2010
El 22 de desembre 2009 el
Ple de l'Ajuntament va
acordar  l'aprovació inicial
del Pressupost General per
a l'exercici 2010 i el 16 de
gener d'enguany va quedar
aprovat definitivament.

Del seu contingut conside-
rem important destacar les
següents variacions respecte
al pressupost del 2009:

Despeses de personal

Increment del 23,3%, el qual
ve donat, principalment, per
la incorporació de dos nous
agents de vigilància. 

Despeses financeres

Reducció del 26,1%, degut
a la baixa dels tipus
d'interès al mercat financer.

Subvencions i transferències corrents  
(aportacions a altres entitats)
Increment del 38,1%. Els serveis socials i ajuts
assistencials comprenen el 63,5% de l'increment.

Inversions reals 
(infraestructures i béns inventariables)
Les inversions avall esmentades es financen amb
subvencions de la Generalitat, Diputació de Barcelona
i Unió Europea que es detallen més endavant, quotes
urbanístiques i els préstecs a contractar del capítol
Passius financers.

Pla Ordenació Urbana Municipal 120.000
Caserna servei vigilància municipal 60.000
Projecte ETAP 54.000
Adequació sala de plens 100.000
PMU i projectes Serrabanda 240.000
Pavimentació carrers i treballs d'asfaltar 44.000
Quota expropiació terreny cementeri             70.000
Quota expropiació terreny Serra-Figueras    150.000
Diverses inversions en immobilitzat               79.800

Despeses en passius financers 
(amortització de préstecs)

El creixement és del 24,9% degut a que aquest any

es començaran a amortitzar préstecs concedits els
darrers anys.

Impostos directes

Aquest capítol s'incrementa un 20% a conseqüència
de l'augment que hi ha previst de l'Impost de
Plusvàlues i l'actualització pel Cadastre de les bases
de l'IBI.

Subvencions i transferències de capital 
(rebudes d'altres entitats)

Augment del 31,3%. Correspon a les transferències
següents:
Generalitat: 337.100
Diputació de Barcelona:    60.000
Unió Europea:    27.000

Passius financers (préstecs a contractar)

S'augmenta un 43,6%. En aquest exercici
l'Ajuntament haurà de fer front, sens perjudici de les
anualitats derivades per a exercicis posteriors, a la
liquidació de les quotes corresponents al 2010 per: 
- expropiació del terreny de Serra - Figueras 
(en procés de negociació).
- expropiació del terreny del cementiri.

Estat de Despeses:

Capítol Euros

1 Despeses de personal 924.200

2 Despeses en Béns i Serveis corrents (d’activitats i funcionament) 961.800

3 Despeses financeres (interessos i despeses de préstecs i crèdits) 60.000

4 Subvencions i transferències corrents (aportacions a altres entitats) 120.400

6 Inversions reals (infraestructures i béns inventariables) 921.800

9 Despeses en Passius Financers (amortització de préstecs) 120.000

TOTAL 3.108.200

Estat d’Ingressos:

Capítol Euros

1 Impostos Directes 1.079.300

2 Impostos Indirectes 20.000

3 Taxes i altres ingressos 518.000

4 Subvencions i Transferències corrents (ingressos d’altres entitats) 608.100

5 Ingressos patrimonials (canons i interessos en comptes corrents) 28.000

6 Alineació de Béns Reals 0

7 Subvencions i transferències de capital (rebudes d’altres entitats) 424.100

9 Passius Financers (préstecs a contractar) 430.700

TOTAL 3.108.200
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