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Il·lusió, compromís, treball i rendició de comptes. Aquestes paraules resumeixen el
document que teniu a les mans. Us presentem el Pla de Mandat (PAM 2016-2019)
de l’Ajuntament d’Aiguafreda, un pla que pretén ser un compromís explícit amb tots
els ciutadans i ciutadanes d’allò que des del govern municipal ens proposem dur a
terme d’ara fins al 2019. Un full de ruta del Govern Municipal, un compromís explícit
amb les persones del nostre poble.
Aquest document marca les línies estratègiques i la voluntat del govern del poble
que ha d’orientar l’acció política i de gestió a l’Ajuntament d’Aiguafreda. I és també
un acte de compromís amb la població, un compromís concret i mesurable a través
dels diversos indicadors i sistemes de seguiment del seu compliment efectiu. Un
exercici de transparència. Volem explicar el què fem i el què volem fer, i volem que els
aiguafredencs puguin fer un seguiment de tots els nostres compromisos concrets i
avaluar-ne el grau de compliment. No entenem la política municipal d’una altra manera, propera, immediata, accessible, transparent, mesurable, valenta, clara i concreta.
Pensem que aquest exercici de concreció i claredat és el que tots els ciutadans i
ciutadanes necessitem conèixer.
Aquest ha de ser un document marc, viu, obert a les aportacions de tothom. El document s’estructura al voltant de sis eixos estratègics, els quals apareixen desglossats
per àmbits d’actuació per acabar en la formulació de compromisos concrets, que es
veuran reflectits i desenvolupats en els plans d’actuació municipal i en els pressupostos de l’Ajuntament en els exercicis del 2016-2017, 2018 i 2019.
Els eixos estratègics en els quals hem dividit el Pla són els següents:
- Aiguafreda, poble emprenedor i innovador
- Aiguafreda, poble de les persones
- Aiguafreda, poble cultural
- Aiguafreda, poble amb govern obert i de qualitat
- Aiguafreda, poble sostenible i eficient
- Aiguafreda, poble vinculat urbanísticament al seu entorn
I en tots els eixos estratègics recullen de manera ordenada les propostes que s’han
formulat tenint en compte, en primer lloc, el moment econòmic actual i l’estat del municipi i el país, i en segon lloc, la seva viabilitat i la seva possibilitat de materialització.
Em comprometo, una vegada més, a treballar, a esforçar-me i a tenir coratge per
continuar situant al mapa Aiguafreda on es mereix estar, aquest poble que tots els
membres del govern ens apassiona sense mesura.
Acabo, convidant-vos doncs a tots a pensar en el que som i que volem ser. Aquest
pla de mandat és un instrument al servei de la nostra vila, per l’Aiguafreda que volem
serà possible amb el treball, l’esforç i la implicació de tots els ciutadans i ciutadanes,
autèntics protagonistes de la història que ens han fet com som i que ens permet
encarar el futur en optimisme.

Joan Vila
Alcalde d’Aiguafreda
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QUÈ ÉS UN PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL?
En un pla d’actuació municipal (PAM) s’identifiquen reptes, es formulen prioritats,
es plantegen objectius i es proposen iniciatives. No és un document tancat ni el
final de cap camí, és un punt de partida i una eina de treball compartida entre
el govern municipal, entitats, associacions i col·lectius per seguir transformant
Aiguafreda els propers anys.
L’elaboració del PAM és un exercici únic per parlar amb aquelles persones implicades en la seva comunitat i en el bon govern d’aquesta. Persones que han
entès plenament que ara, més que mai, cal la complicitat del poble i dels seus
agents socials i econòmics per incloure Aiguafreda en les dinàmiques de creixement econòmic i millora de la qualitat de vida que es donen a l’actualitat al nostre
entorn.
El pla d’actuació municipal és un instrument de planificació de l’activitat municipal
i el full de ruta del govern municipal que marcarà l’acció d’aquest govern durant
la legislatura. És un recull dels objectius més importants que es planteja assolir
l’equip de govern durant el període 2016-2019 així com les
actuacions que es creuen necessàries per assolir-los.
El pla d’actuació
El PAM ha de ser el marc a partir del qual s’ha d’elaborar
cada any el pressupost municipal i, en especial, el pressupost d’inversions. A més a més, és també una peça clau a
la bona governança del municipi: amb aquest document, el
govern explica i fa públics davant de la ciutadania quins són
els seus compromisos i estableix els mecanismes mitjançant
els quals retrà comptes del seu compliment.

municipal és
un instrument
de planificació
de l’activitat
municipal

Finalment el PAM és també un instrument de treball necessari per als equips de gestió, per al personal de l’Ajuntament, ja que estableix
objectius generals, defineix prioritats i marca les pautes de treball que cal desenvolupar.
El Pla s’ha elaborat, primerament, com una síntesi del programa electoral del
grup que integra el govern municipal. Es presenta a la ciutadania a través de
plataformes de difusió municipals.
El PAM no és una eina de treball tancada perquè s’haurà d’anar adaptant als
imprevistos, a les oportunitats que caldrà aprofitar i als problemes que sorgiran
i que s’hauran de resoldre. Per aquests motius, anualment el Pla es revisarà i es
valorarà el grau d’assoliment dels seus objectius. Tenint en compte això, s’hi podran introduir millores o modificacions.
Així doncs, posem a disposició de la ciutadania, del personal de l’ajuntament i
de tots els grups municipals aquest document de treball amb el convenciment
que ens ajudarà a tots plegats a treballar per una Aiguafreda que acompleixi les
aspiracions dels seus habitants.
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PRINCIPALS OBJECTIUS I EIXOS ESTRATÈGICS
Aconseguir que Aiguafreda sigui i es converteixi en un municipi model: un municipi de futur on la qualitat de vida i el benestar assoleixin el màxim nivell és el
principal eix director del PAM 2016-2019. Aquest model de poble modern, cívic,
integrador i confortable es fomenta a assumir un model de municipi que es basi
en els següents principis:
• Bé comú, interès general I bona administració
• Projecte comú I capacitat d’innovació per generar respostes imaginatives i
gestionades de forma novedosa.
• Govern responsable, l’Ajuntament, la classe política sencera, ha de ser responsable, afrontant amb idees clares la gestió del poble, amb compromís de
responsabilitat.
• Construir municipi: volem un poble que més enllà d’un espai físic sigui un
espai social, públic. Un lloc determinat per la seva història, cultura, entorn natural o equipaments… Però, sobretot, un lloc on les persones hi viuen, s’allotgen,
treballen, es diverteixen, aprenen, es relacionen, s’organitzen… Aiguafreda ha de
ser un poble on els seus habitants assoleixen el màxim benestar.
• Transparència, participació i accés a la informació pública, elements que
han de contribuir a que la ciutadania es trobi acollida a l’Ajuntament d’Aiguafreda
El Pla d’Actuació Municipal parteix de cinc valors bàsics a partir dels quals es
pretén inspirar l’acció de govern d’aquesta legislatura. Us valors que s’han d’entendre com “palanques de canvi” per impulsar una nova governança del municipi.

Poble vinculat urbanísticament al seu entorn

Poble
sostenible
i eficient

Poble emprenedor
i innovador

Aiguafreda
Poble de les
persones

Poble amb govern
obert i de qualitat
Poble cultural
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AIGUAFREDA, POBLE EMPRENEDOR I INNOVADOR
Crear la plataforma per guanyar cada oportunitat i reactivar l’economia,
crear ocupació i ser al costat de les persones que més ho necessitin.
Creativitat, competitivitat, productivitat i eficiència.
És a dir, la innovació, la formació i el treball són els fonaments del
desenvolupament econòmic d’Aiguafreda. Juntament amb una base ferma a
nivell educatiu i amb implantació genèrica de les noves tecnologies ha de fer
d’Aiguafreda un municipi d’oportunitats. Aquest desenvolupament es fonamenta
en un municipi ben format, amb recursos educatius que responguin a totes les
necessitats, amb empreses capdavanteres que innovin i en una aposta decidida
per les noves tecnologies.
Detalls d’accions i reptes:
Educació
• Inici de negociacions amb el Departament d’Ensenyament per disposar d’un
futur SES (Secció d’Ensenyament Secundari, vinculat a l’IES de la zona) per
poder cursar l’Ensenyament Secundari Obligatori al municipi (de primer a quart
d’ESO, de 12 a 16 anys).
• Recepció i desafectació de les antigues escoles per a ús com a equipament
• Potenciació de l’Escola municipal de música d’Aiguafreda regularitzant-la
d’acord amb el marc legal actual.
• Suport a l’Associació de Mares i Pares de l’escola amb suport tècnic,
subvenció i potenciació d’activitats adreçades a pares.
• Suport l’Associació de Mares i Pares de l’escola en iniciatives que permetin la
millora i enriquiment del centre com la nova biblioteca escolar.
• Manteniment i augment de les activitats de reforç a estudiants de secundària i batxillerat que ja es duen a terme al Punt.
• Estudi per a l’obertura d’una Llar d’Infants municipals.
Desenvolupament econòmic: turisme, ocupació i comerç i empresa
• Potenciació del punt d’Informació Turística amb més hores d’obertura.
• Ampliació dels tríptics d’informació municipal amb fulletons sobre punts
d’interès, rutes a peu i rutes amb bicicleta.
• Suport a l’eix comercial tradicional del municipi.
• acilitats per a l’emprenedoria amb agilització dels serveis i tràmits.
• Més atenció als desocupats amb més hores d’obertura del SOL de
l’Ajuntament.
• Gestió de més llocs de treball amb el suport de la Diputació de Barcelona.
• Potenciació dels dos eixos de dinamisme econòmic: industrial/comercial.
• Sector industrial: plafons indicatius d’orientació i localització d’empreses.
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AIGUAFREDA, POBLE DE LES PERSONES
Servir i fer progressar Aiguafreda és fer-ho en cadascun dels seus habitants, sense cap tipus d’exclusió; i, en fer-ho, aconseguir un municipi
convivencial al servei de les persones. Tots els ciutadans tenen dret a viure
a una societat justa, equilibrada i benestant, tots hem d’implicar-nos en el
repte de la justícia social.
Més enllà de l’espai físic, el poble ha de ser un espai social, públic, de relació i
d’arrelament. La població d’Aiguafreda ha de viure el municipi a tots els nivells.
Aiguafreda ha d’esdevenir un lloc on allotjar-se, aprendre, relacionar-se, organitzar-se, sentir-se viu, desenvolupar-se com a persona a tots els nivells. Aiguafreda
ha de ser l’espai físic, mental i social on tots els seus habitants assoleixen el seu
màxim benestar.
Detalls d’accions i reptes:
Atenció a les persones
• Més persones i hores d’atenció als usuaris.
• Manteniment i augment de la dotació pressupostària anuals.
• Increment de la dotació en beques-menjador
• Plantejament d’unes noves instal·lacions per al Centre d’Atenció Primària.
• Servei permanent d’ambulàncies en caps de setmana.
• Aprofundiment en el sistema de seguiment domiciliari per a la Gent Gran.
Esport
• Substitució de l’herba artificial de l’antiga pista del Camp d’Esports.
• Suport al desenvolupament dels esports de muntanya.
• Suport a les entitats esportives del municipi i extensió dels convenis signats
amb les diferents entitats, a la totalitat de les que potencien la pràctica de
l’esport.
• Estudi per a canviar la il·luminació de les pistes de tennis per leds.
• Incentivar beques infantils per evitar exclusió social en activitats esportives.
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AIGUAFREDA, POBLE CULTURAL
La cultura d’Aiguafreda com a eix de cohesió, dinamització social i econòmica i de projecció. La cultura és el nostre patró integrat del conjunt
d’actituds, valors, objectius i pràctiques que caracteritzen la societat aiguafredenca. El principal repte és continuar fent d’Aiguafreda una municipi
cultural promovent la creativitat, l’accés a la cultura i el consum cultural per a tothom. Tanmateix Aiguafreda és un poble molt ric en patrimoni material i immaterial.
Aquest patrimoni és un capital cultural potent i de qualitat que ens singularitza
respecte d’altres indrets.
En principal objectiu és conservar-lo, fer-lo accessible, incrementar-lo i rendibilitzar-lo socialment i culturalment, sense deixar de banda que el patrimoni constitueix també un sector de desenvolupament econòmic en el seu vessant de turisme
cultural.
Detalls d’accions i reptes:
Cultura i festes
• Aprofundiment en el nou enfocament de la Festa Major d’Hivern en la línia
d’aquestes darreres festes. Potenciació del compromís dels quintos o quintes en
la festa.
• Potenciació de la festa Major d’Estiu
• Impuls a la comissió de Festes d’Aiguafreda potenciant la incorporació de persones
• Conjunt monumental d’Aiguafreda de Dalt: pol d’interessos culturals, naturals
i històrics. Seguiment de l’actual conveni i inici de les tasques de consolidació
arquitectònica. Seguiment de les campanyes de recerca arqueològica
• Ruta dels dòlmens de la Serra de l’Arca. Potenciació d’aquest focus d’interès
segons el Pla Director dels Dòlmens d’Aiguafreda. Rehabilitació, senyalització i
museïtzació oberta
• Millora de l’accés i senyalització de Sant Miquel de Canyelles
• Arxiu digital d’imatges d’Aiguafreda. Arxiu fotogràfic i cinematogràfic de lliure
accés
• Participació activa en l’edició de publicacions d’interès local o vinculades a
l’entorn del municipi.
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AIGUAFREDA, POBLE AMB GOVERN OBERT I DE QUALITAT
Transformar Aiguafreda en un municipi modèlic passa per fomentar la
seva acció mitjançant una administració de qualitat, amb un govern local
que s’identifiqui amb els valors de la participació, que actuï amb responsabilitat aplicant els valors màxims de l’eficiència i la coherència entre tots els
seus actes, responent a la ciutadania i a tots els agents socials amb una actitud
oberta i solidària.
Aconseguir satisfer les necessitats i expectatives dels ciutadans d’Aiguafreda
mitjançant la prestació de serveis públics de qualitat i la gestió eficient dels recursos. Ser un Ajuntament que els seus ciutadans valorin per la seva proximitat i actuació orientada a la qualitat i benestar social, mitjançant la millora contínua dels
serveis municipals. Tanmateix un ajuntament amb una comunicació institucional
que contribueixi a enfortir els vincles entre l’Ajuntament, els treballadors públics,
la ciutadania, les entitats, empreses i organitzacions i que promogui la rendició de
comptes, la transparència i la pluralitat política i social.
Un govern més obert és una oportunitat per implicar a la ciutadania i fomentar la
participació en processos d’informació, de consultes ciutadanes per compartir la
governança amb tota la ciutadania.
Detalls d’accions i reptes:
Comunicació i participació
• Edició d’una revista d’informació municipal (dos números l’any).
• Edició d’una agenda cultural amb la col·laboració de totes les entitats i de periodicitat semestral.
• Enquesta participativa a meitat de la legislatura
• Possibilitat de consulta popular en temes d’interès general
• Manteniment de l’adhesió a la Xarxa de Televisions Locals.
• Manteniment i impuls al Consell Infantil d’Aiguafreda com a òrgan de participació i consulta en la vida municipal.
• Potenciació de l’e-portal web per a comunicació institucional, presentació
d’instàncies, obtenció de certificats i tràmits en xarxa.
• Servei actiu d’informació municipal a través de la pàgina web de l’Ajuntament i
difusió simultània d’avisos i notícies per twitter i facebook.
• Nous cartells i rètols de senyalització a les entrades del poble.
• Dotació en temps de primavera –estiu, de flors als principals vials del poble amb
més jardineres i parterres.
• Nou sistema de megafonia, avisos i ambientació pública centrat en dependències de l’ajuntament
• Elaboració de samarretes i roba promocional per a la difusió de la imatge del municipi
• Manteniment de l’adhesió a la Mancomunitat La Plana en aquells serveis bàsics
que afavoreixen el municipi.
• Aprofundiment en les relacions amb l’organisme de gestió que incideixen en el
nostre municipi o entorn (Consell Comarcal del Vallès Oriental, Consell Comarcal
d’Osona, Parc Natural del Montseny, Agrupació de Defensa Forestal de l’Alt Congost, Consorci d’Aigües del Besòs...).
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AIGUAFREDA, POBLE SOSTENIBLE I EFICIENT
Aiguafreda, un territori amb urbanisme responsable i sostenible. La gestió del territori ha de basar-se en un nou model que es fonamenti en
un urbanisme responsable, respectuós amb el medi ambient i totalment
sostenible. El nou model ha de respondre el progrés econòmic i sobretot, al
benestar de les persones. Ha de ser capaç de transformar el territori i la mobilitat, convertir l’espai públic en modern i conservador i potenciar el medi ambient.
L’ordenació urbanística estableix la pauta de l’evolució social, econòmica, cultural i ecològica d’Aiguafreda amb l’objectiu d’avançar cap a un desenvolupament més racional i sostenible del territori i de garantir la qualitat de vida de les
persones de la vila.
Planificar estratègicament els serveis urbans i l’urbanisme al servei de les persones. Un poble per a tothom, accessible, humanitzat i acollidor. Promoure un
urbanisme humà, sostenible i viable com a eina de creació i foment de l’activitat
econòmica per evitar el creixement excessiu. A més a més de potenciar el manteniment i la conservació de la via pública.
Detalls d’accions i reptes:
Regeneració urbana del municipi
• Ronda del Congost. Desenvolupament del projecte considerant com a eix vertebrador l’endreça de l’espai proper al curs fluvial a través de la protecció de
l’entorn, la seguretat de persones i béns i la vialitat per l’indret.
• Endreça i urbanització de tot el sector nord de l’antiga N-152z: urbanització
dels laterals, arbrat, enjardinament, passeig... desenvolupament del sector com
a espai fluvial-urbà.
• Serrabanda. Inici sectorial d’execució dels treballs d’urbanització.
• Estudi per a la urbanització completa dels carrers del casc antic (vials pendents:
carrer de Fortià Solà, carrer de la Móra).
• Agençament i adequació de l’entorn de l’ermita de Sant Salvador.
• Extensió i finalització de l’enllumenat de la Plaça Major i de la Plaça de l’Ajuntament.
• Restauració del Casal de Can Bellit com a nou equipament municipal.
• Extensió de la xarxa de calor de l’estació tèrmica alimentada per biomassa a la
resta de dependències municipals (Can Bellit, Casal Sant Jordi...).
• Estudi per a l’extensió de la xarxa de calor de l’estació tèrmica alimentada per
biomassa a domicilis particulars.
• Instal·lacions municipals: finalització de les obres de condicionament i reforma
de la planta superior de l’edifici de l’Ajuntament.
• Remodelació integral de Can Bellit com a seu d’activitats municipals
• Rotonda a la Font del Pontasco per a pacificació del trànsit a l’eix viari principal
i per a una millor gestió dels accessos al sector del Pla de la Vinya.
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• Rotonda a l’entrada al sector Serrabanda. Pacificació del trànsit.
• Senyalització de camins, cruïlles i pistes forestals del municipi.
Seguretat
• Contacte permanent amb les dependències dels Mossos d’Esquadra del Vallès
oriental i d’Osona per a control i patrullatge diaris.
• Manteniment del cos de vigilants locals

AIGUAFREDA, POBLE VINCULAT URBANÍSTICAMENT AL SEU
ENTORN
• Finalització del nou Pla General d’Ordenació Urbana.
• Adequació progressiva de la documentació i normativa municipals d’acord
amb les particularitats del Montseny com a reserva de la Biosfera.
• Negociacions per a l’extensió del Camí Fluvial del Besós fins a Aiguafreda.
• Potenciació del Pla de gestió forestal del municipi conjuntament amb l’Associació de propietaris forestals de Montseny Ponent per a la tala controlada, sanejament de sotabosc i prevenció d’incendis forestals.
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agència de comunicació i estratègia
Carrer Blancafort, número 7, local 1,
08530 La Garriga (Barcelona)
93.845.76.45
info@intus.cat
www.intus.cat
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