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el full en dos minuts
- S’inaugura l’Antiga Escola com
a Centre Cívic amb una nova
programació d’activitats
socials i culturals
- La ciutadania del Figaró
recupera la Font de Can
Cabona
- Es reforça la seguretat al
municipi amb més vigilància
municipal nocturna i amb una
major presència dels Mossos
d’Esquadra
- Es repara l’enllumenat de tot
el municipi

- Nou Pla d’Ocupació per
continuar la revaloralització
de Vallcàrquera i recuperar
les Escales de l’Àngelus
- Nou Pla d’Ocupació per donar
suport a l’Escola CEIPMontmany i gestionar el
Centre Cívic

- Es senyalitza l’itinerari del
Congost
- S’aprova el Pressupost
Municipal per a l’any 2006,
incorporant les 10 propostes
del procés de Pressupostos
Participatius
- Què s’ha fet al llarg del 2005

- Es signa l’Acord de Puiggraciós
per a l’Ocupació

- Tot sobre les obres del Casino

- Es senyalitzen els arbres
catalogats

- Aclariments sobre el repetidor
de TV

Benvolguts figaronencs i figaronenques,
L’any 2005, tot i les dificultats, ha estat un any de gran acció de govern. Els dos grans projectes de
legislatura (l’escola bressol i el Casino) han sofert diversos entrebancs que n’han retardat la seva execució,
però a dia d’avui tots dos comencen a veure la llum: les obres el Casino es reemprendran en breu i l’escola
bressol ja té aprovat el projecte executiu i està en fase d’adjudicació. Estic plenament convençuda que a
final de l’any que encetem tindrem l’escola bressol acabada i el Casino en un estat molt avançat.
A banda d’aquests dos grans projectes, durant l’any 2005 s’ha dut a terme una gran acció de govern
per part de totes les àrees de l’Ajuntament, tal i com s’explica detalladament en aquest Full Informatiu
Tot i això, el pressupost del 2005 no s’ha pogut executar al 100% per dos principals inconvenients: la
retenció de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona per l’impagament dels deutes durant
l’anterior legislatura i importants problemes de tresoreria derivats dels aproximadament 225.000 euros
en factures no reconegudes de l’anterior govern que ens impedeixen a data d’avui poder fer els pagaments
a 90 dies.
Encetem un nou any i hem aprovat un nou pressupost. El primer dels pressupostos elaborats participativament
i per tant un molt bon pressupost pel que fa el contingut de la despesa. Però també un pressupost que
ens omple d’energia i d’optimisme, doncs la previsió d’ingressos és molt bona i podrem sanejar en breu
les finances municipals, fet que ens permetrà executar íntegrament el pressupost del 2006 i fer avançar
el nostre poble i als seus ciutadans i ciutadanes cap a una millor qualitat de vida.

Gemma Sánchez
Alcaldessa

Horaris d’atenció al públic
Us recordem que l’horari d’atenció al públic de l’Ajuntament és de dilluns a divendres de 10 del matí a 1 del
migdia, i el dijous de 5 de la tarda a 8 del vespre. Així mateix, els horaris d’atenció dels regidors demanant cita
prèvia són:
Gemma Sánchez (Alcaldessa, Serveis Personals, Promoció Econòmica): de dilluns a divendres de 9.30h a 17h
Jordi Coll (Serveis Urbans): dijous de 17 a 20 h
Marc Parés (Medi Ambient i Participació): dijous de 17 a 20 h
A part, podeu dirigir-nos els vostres escrits amb les crítiques i suggeriments que considereu oportuns, ja sigui per
finestreta, mitjançant la pàgina web o a través de les següents adreces electròniques:

Ajuntament: figaro@diba.es
Gemma Sánchez: sanchezggm@diba.es

Jordi Coll: colllj@diba.es
Marc Parés: paresfm@diba.es
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Accions empreses
S’inaugura l’Antiga Escola com a Centre Cívic

Planta primera:

El passat 2 de desembre, l’alcaldessa Gemma Sánchez va
inaugurar l’equipament de les Antigues Escoles com a
Espai Cívic i Cultural obert de dilluns a divendres de 17 a
20h. La inauguració es va fer coincidir amb la posada en
marxa de nous espais (l’espia per a la gent gran, l’espai
dona i l’espai de gestió d’entitats) i l’inici d’una programació
permanent d’activitats en els diferents espais de
l’equipament: aula d’adults, activitats per a la gent gran,
activitats per a les dones... Els nous espais que s’han posat
en funcionament s’afegeixen als espais que ja funcionaven
des de l’abril d’enguany: la biblioteca (punt de lectura),
l’espai per a les entitats culturals, el buc d’assaig, l’espai
de l’ADF i l’espai de l’Esbart. Actualment s’està treballant
per acabar de condicionar els dos espais que resten per
completar l’equipament: la ludoteca i l’espai jove. D’aquesta
manera quedaran cobertes bona part de les necessitats
expressades per la ciutadania en el procés de definició dels
usos del nou Casino de tal manera que, un cop rehabilitat
el Casino, tots aquests usos es trsalladaran al nou
equipament.

Punt de Lectura i d’internet: biblioteca amb accés públic
a internet oberta els dilluns i divebdres de 17 a 20 h
Aula d’Adults: espai per a cursos de formació per a adults
Espai Dona: espai de dinamització d’activitats adreçades
al col·lectiu femení

Espai Gent Gran: espai de trobada per a la gent gran,
obert de dilluns a divendres de 17 a 20h, dijous tancat.

Planta Baixa:

Espai d’Entitats Culturals: espai per a les entitats de caire
cultural, cedit al Club Botifarra Figaró els dissabtes,
diumenges i festius de 17 a 21:30h i els dijous de 17 a
20h.

Sala Cultural: sala polivalent per a actes i activitats diversos
(Consells de Poble, dinars populars, assajos de l’Esbart,
Country, Aeròbic, festes...)
Esbart: magatzem de l’Esbart Figaró.
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Espai de Gestió d’Entitats: espai per a les gestions de
totes les entitats del municipi (magatzematge de
documentació, reunions, atenció al públic...)

Noves ordenances fiscals
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat les noves ordenances
fiscals per al 2006. La voluntat de l’equip de govern ha
estat la d’actualitzar els tipus impositius d’acord amb l’IPC.
Així, als impostos i taxes més rellevants s’hi ha aplicat
únicament l’increment de l’IPC (3,5%), és el cas de la taxa
d’escombraries, l’impost sobre els vehicles i la gran majoria
de preus públics i taxes. Pel què fa a l’IBI de finques urbanes,
l’increment ha estat del 2,45%.

Consergeria: espai de treball de la conserge de
l’equipament, obert de dilluns a divendres de 17 a 20h
Planta segona:

A recomenació de la Diputació de Barcelona, s’han
incrementat per sobre de l’IPC l’impost sobre el valor dels
terrenys, l’IAE i l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres, doncs tots tres estaven per sota de la mitjana
catalana i s’han ajustat a aquest valor.
Finalment, s’ha modificat la taxa de l’aigua ajustant-la als
costos del servei, manteneint la distribució progressiva de
la taxa de tal manera que aquelles persones amb consums
raonables (100 litres per habitant i dia) se’ls mantindrà el
preu, mentre que els consums més abusius patiran un
increment. D’altra banda, s’ha ampliat el primer bloc dels
25 als 27 m3 al trimestre, amb la qual cosa es garanteixen
més m3 a un preu molt econòmic.

Buc d’Assaig: espai insonoritzat per als grups musicals del
poble

D’altra banda, s’han mantingut les diverses bonificacions
incorporades l’any passat entre les quals cal destacar les
següents:
· Bonificació del 50% de l’IBI per a habitatges que
incorporin les mesures voluntàries previstes en
l’Ordenança d’Estalvi d’Aigua
· Bonificació del 50% de l’IBI per a habitatges que
incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia solar.
· Bonificació del 50% de l’IBI per a habitatges qualificats
de protecció oficial (la qualificació ha d’haver estat
atorgada en l’any 2005).

Espai Jove: espai aoutogestionat pels i les joves del municipi.
Actualment en procés de condicionament.
Ludoteca: espai equipat per a l’educació i el lleure dels
infants fora de l’horari escolar. Actualment en procés de
condicionament.

· Bonificació del 50% de la llicència d’obres per a
habitatges que incorporin les mesures voluntàries
previstes en l’Ordenança d’Estalvi d’Aigua.

A.D.F.: espai per a la coordinació, reunió i magatzematge
de l’A.D.F. de Figaró.

· Bonificació del 50% de la llicència d’obres per a
habitatges que incorporin sistemes per a l’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’energia solar.

Nou programa d’activitats al Centre Cívic
A partir d’aquest mes de gener el Centre Cívic disposa
d’un programa permanent d’activitats que s’aniran renovant
trimestralment. Durant aquest primer trimestre les activitats
s’organitzaran entorn els següents àmbits: espai Gent
Gran, Espai Dona i Aula d’Adults.

· Bonificació del 30% de la llicència d’obres per a
habitatges qualificats de protecció oficial.
· Bonificació del 50% de la llicència d’obres per a
habitatges que afavoreixin les condicions d’accés i
habitabilitat dels discapacitats.

L’oferta d’activitats és variada i d’interès divers. Així, hi
trobem des de les xerrades en l’àmbit de l’Espai Dona,
múltiples activitats i sortides per a la gent gran, cursos de
català, cursos d’alfabetització, tallers...

· Bonificació del 30% de la llicència d’obres per a
edificacions declarades d’especial interès.
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Accions empreses arran dels fets de violència

La ciutadania recupera la font de Can Cabona

Arran dels fets de violència al carrer de principis de
desembre, des de l’Ajuntament s’han emprès les següents
accions:
- S’ha recolzat institucionalment i personalment a les
persones afectades
- S’ha reforçat la vigilància nocturna
- S’ha treballat de forma coordinada amb els Mossos
d’Esquadra, que han incrementat la seva presència al
municipi, per investigar les causes dels fets i evitar que
es repeteixin
- S’ha reparat l’enllumenat de la font de Ca l’Andreu i
en breu es millorarà l’espai incrementant-ne el nombre
de fanals
- S’ha intensificat el ritme de treball en polítiques
preventives en relació a la gestió del fet migratori i la
prevenció de la drogodepedència, polítiques que ja
havien estat iniciades per aquest Ajuntament.

Ciutadans i ciutadanes de Figaró-Montmany varen recuperar
el passat mes de novembre la Font de Can Cabona en la
iniciativa empresa per la Plataforma Salvem la Riereta, els
Caçadors del Senglar i l’Ajuntament.

Pel que fa a les polítiques preventives, dir que s’està
treballant en el Pla de Recepció i Acollida Municipal per
a les persones nouvingudes i que, d’altra banda, a partir
d’aquest mes de febrer es rempendran els cursos
d’alfabetització per a dones immigrades, curos que ja
s’havien realitzat l’any passat.

Aquesta és la segona font recuperada en el marc del
projecte de recuperació de fonts del municipi. L’any 2003
es va recuperar la font de la Noguera Punxeguda i, en el
marc del mateix projecte, s’han identificat i localitzat totes
les fonts que es recorden.

Pel que fa a la prevenció de la drogodependència, dir que
a mitjans d’octubre de 2005 es va començar a treballar
en l’elaboració del Pla Supramunicipal de Prevenció de
Drogodependències i Hàbits Saludables de l’Alt Vallès
Oriental, també conegut com a C-17, i està format pels
municipis de l’Ametlla, el Figaró, les Franqueses, la Garriga
i Tagamanent.

Servei d’Auxiliar a la Llar
Des del mes de gener i fins al mes de juny, els serveis
socials municipals compten amb una auxiliar de la llar.
Aquest servei s’adreça a persones de qualsevol edat, amb
limitacions en la seva autonomia, permanentment o
temporalment i que tenen dificultats per a la realització
de les tasques de la llar. Les tasques que du a terme aquest
servei són:

En aquests moments, s’està treballant en l’elaboració de
les línies estratègiques i teòriques del pla, al mateix temps
que ja s’estan portant a terme diferents accions als cinc
territoris.
L’objectiu del C-17 és realitzar tasques preventives davant
el consum de drogues, i donar eines per facilitar actituds
responsables i crítiques davant de les addiccions (drogues,
messenger, el propi cos...). D’altra banda, tot i que la
població principal amb que s’intervindrà seran els més
joves, es vol treballar amb mares, pares i preadolescents.

- Higiene i neteja de l’habitatge.
- Compres.
- Acompanyaments.
- Preparació d’àpats.

Està previst que en els propers mesos s’iniciï el treball de
carrer i els espais d’assessorament, mentre s’acaba d’elaborar
el document base del pla. Com es pot veure, des del C17 es vol intervenir en el fenomen de les drogodependències
i el hàbits saludables des d’una vessant global, tant a nivells
de camps d’intervenció com de població diana. Ja us
anirem informant d’accions i activitats, així com del seu
procés d’elaboració.

- Ordre i manteniment de la casa: endreçar roba, planxar.
El servei ha estat possible gràcies a un conveni amb l’Àrea
de Benestar Social de la Diputació de Barcelona. Per obtenir
més informació sobre el servei i per sol·licitar-lo cal adreçarse a la treballadora social municipal, sol·licitant cita a
l’Ajuntament.

Reparació de l’enllumenat municipal
En el darrer mes s’ha dut a terme la reparació de diverses
faroles de l’enllumenat municipal que s’havien avariat i a
data d’avui totes les faroles del municipi funcionen
correctament. Aquesta reparació ha dotat de més
il·luminació a l’espai de la font de Ca l’Andreu, un dels
racons del municipi que havia quedat fosc com a
conseqüència d’aquestes avaries.
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Què s’ha fet i què no s’ha fet aquest 2005
Tot seguit us presentem el Pressupost Municipal del 2006 detallant la despesa prevista per a cada àrea i el seu finançament.
El pressupost de l’any que deixem enrere ascendia a la xifra de un milió i mig d’euros. L’execució del pressupost ha
estat aproximadament del 50%, fet que s’explica perquè les dues grans inversions (el Casino i l’escola bressol) estan
en procés d’execució i per tant les despeses associades a aquestes dues inversions encara no s’han finalitzat. Si treiem
del pressupost del 2005 aquests dues inversions obtenim un estat d’execució aproximadament del 85%, la qual cosa
ens indica que bona part de la feina que s’havia promès a l’inici de l’any anterior s’ha dut a terme.
Malhauradament no tot s’ha pogut executar, bàsicament per dos motius: la retenció de subvencions concedides per
la Diputació de Barcelona per l’impagament dels deutes durant l’anterior legislatura i importants problemes de tresoreria
derivats dels aproximadament 225.000 euros en factures no reconegudes de l’anterior govern que ens impedeixen a
data d’avui poder fer els pagaments a 90 dies.
La previsió d’ingressos per a l’any vinent i les negociacions que s’estan duent a terme amb la Diputació de Barcelona
ens fan preveure que aquests dos problemes quedaran definitivament tancats en breu i que, per tant, el pressupost
de l’any que encetem podrà ser executat en la seva totalitat.
Així les coses les principals accions que s’han pogut tirar endavant per les diferents àrees de l’Ajuntament són les
següents:

· S’han fet els primers passos per desenvolupar una borsa
d’habitatge mancomunada amb l’objectiu de millorar l’accés
dels joves a l’habitatge

Àrea de Serveis Personals
· S’ha exhaurit la partida de Festes Populars amb una gran
Festa Major amb moltes novetats (com l’envelat i els
capgrossos) i impusant i col·laborant en altres festes com el
Nadal, la Castanyada, Sant Joan...

· S’han millorat les instal·lacions de la piscina municipal amb
la substitució de rajoles malmeses, la millora de la gespa i la
instal·lació d’un nou sistema de reg automàtic

· S’ha participat en la recuperació de les tradicions de la Festa
del Pi i la Festa dels Sants Patrons, finançant pràcticament la
totalitat d’aquestes festes, mantenint la baixada del pi amb
carro iniciada l’any anterior, editant l’Auca de Vallcàrquera,
posant senyeres als carrers i fent participar de la festa a la
geganta Guillemona Artiguella.

· S’han habilitat les piscines com a camp d’entrenament de
tir a l’arc durant l’hivern i s’ha donat suport a la creació del
circuit de bosc de tir amb arc a Montmany
· S’han dut a terme les desinfeccions dels espais públics
infantils i les desratitzacions dels equipaments públics

· S’han equipat les noves escoles amb material, estanteries i,
la despesa més important, la instal·lació d’una cuina pròpia
(12.000 A).

· S’han concedit ajuts socials a les famílies més desafavorides
· S’han pagat més de 8.000 A en subvencions a les entitats
del municipi.

· S’ha condicionat i equipat l’edifici de les antigues escoles
com un Espai Cívic i Cultural (16.000 A) amb una biblioteca,
un espai per a la gent gran, un espai per les entitats un espai
per a joves, un buc d’assaig, un espai per a l’ADF, un espi per
a l’esbart i la dinamització de noves activitats en el marc de
l’aula d’adults i l’espai dona

· S’ha adquirit el servei d’una màquina de neteja que ha
significat una gran millora per als nostres carrers

· S’ha creat una biblioteca municipal, on s’hi ha instal·lat un
punt públic d’accés a internet

· S’ha renovat l’enllumenat del pont de Montmany i s’ha
reparat la resta de l’enllumenat del municipi

· S’ha coordinat l’obtenció de finançament per a l’escola
bressol (400.000 A) i la redacció del projecte, actualment en
procés d’adjudicació

· S’han reparat tres clavegueres per un import de més de
30.000 A

· S’ha coordinat el desenvolupament del projecte del Casino
i l’obtenció de nou finançament. Ja s’han aconseguit 600.000
A i se n’han sol·licitat 330.000 més a la Unió Europea i
360.000 més a la Generalitat.

· S’han instal·lat les bústies per als veïns dels barris disseminats
(1.800 A)

Àrea de Via Pública i Urbanisme

· S’han reaparat els desperfectes en l’asfaltat d’alguns carrers

· S’ha posat en marxa la zona vermella d’aparcament
· S’han adquirit tanques, senyals i altres estris i utillatges
(4.000 A)

· S’han desenvolupat accions d’inclusió social com algunes
activitats per a la gent gran, el Protocol contra la Violència
Domèstica, el Pla de Recepció i Acollida Municipal per a
persones nouvingudes o el Pla de Prevenció de la
Drogodependència.

· S’ha col·laborat en la substitució del pal de la senyera de la
Cuspinera
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Àrea de Promoció Econòmica

Àrea de Medi Ambient i Participació

· El Pla de Desenvolupament Local ha exhaurit el seu segon
any i s’ha aconseguit la subvenció del Departament de Treball
i Indústria per al 2006 (27.045,54 A)

· S’ha implementat el nou contracte del servei d’aigua amb
CASSA amb importants millores ambientals i econòmiques
pel municipi

· S’han gestionat els Plans d’Ocupació “Vallcàrquera21”
(24.293,64 A) i “Espai Cívic i Cultural” (12.501,42 A) per a
la valorització del patrimoni de Vallcàrquera i la posada en
marxa de l’”Espai Cívic i Cultural”, respectivament.

· S’ha fet el manteniment de diversos camins forestals i senders
per un valor de 30.000 A

· S’ha senyalitzat la Ruta Urbana del Figaró.

· S’ha participat en la neteja de Can Valls i la retirada dels 40
gossos abandonats que hi havia a la masia

· S’ha col·laborat en la recuperació ciutadana de la Font de
Can Cabona

· S’ha senyalitzat la Ruta dels Arbres de Vallcàrquera

· S’ha redactat l’ordenança d’espais naturals i s’ha adquirit la
senyalització necessària per a la seva implementació

· S’ha senyalitzat l’Itinerari del Congost amb els municipis de
la Garriga i Tagamanent.

· S’ha elaborat el catàleg d’arbres del municipi i s’han adquirit
els rètols per senyalitzar els 30 arbres que han quedat protegits

· S’ha impulsat l’Acord de Puiggraciós per a l’Ocupació i el
Desenvolupament Local amb els municipis de l’Ametlla, la
Garriga i Tagamanent.

· S’ha netejat el forn de calç de la llorença i s’han realitzat
diverses neteges a punts puntuals amb abocaments incontrolats

· S’ha mantingut el Servei d’Ocupació i s’ha vinculat amb els
serveis d’inserció laboral de la Garriga i Centelles.

· S’ha instaurat el sistema de recollida porta a porta de les
restes de jardineria, facilitant així la recollida selectiva d’aquest
residu a tot el municipi

· S’ha acordat amb el Pacte Territorial per a l’Ocupació del Vallès
Oriental una campanya informativa a les empreses del municipi.

· S’ha continuat oferint el servei de deixalleria mòbil i el servei
de recollida a domicili de trastos vells, tots dos iniciats l’any
2004

· S’han aconseguit els Plans d’Ocupació “Vallcàrquera Oberta”
(20.698,26 A) i “Gestionem la Diversitat” (15.585,18 A) per
a la finalització de la valorització del patrimoni de Vallcàrquera
i l’execució de polítiques d’educació social al municipi,
respectivament.

· S’ha senyalitzat l’entrada de la Riereta
· S’ha continuat mantenint periòdicament els espais enjardinats
del municipi que, des de fa dos anys, reben un manteniment
especialitzat.

· S’ha aconseguit una subvenció de 2.404 A del Departament
de Cultura de la Generalitat per a la restauració de retaule de
Vallcàrquera.

· S’ha realitzta l’esporga de l’abrat viari
· S’ha fet arribar l’aigua potable al veïnat de Vallcàrquera
(98.000 A)

· S’ha aconseguit una subvenció de 1.020 A de l’Àrea d’Espais
Naturals de la Diputació per a la restauració del Rec de
Vallcàrquera.

· S’ha millorat, en base a l’estudi hidrogeològic de l’any 2004,
la gestió de l’aigua al municipi, mantenint l’estat ecològic de
la riera de Vallcàrquera en l’estiu més sec dels darrers 20 anys

· S’ha aconseguit una subvenció de 1.800 A de l’Àrea de
Turisme de la Diputació per a l’edició de fulletons turístics.
· S’ha aconseguit una subvenció de 3.000 A de l’Àrea de
Patrimoni de la Diputació per a la museització de Sant Pere
de Vallcàrquera.

· S’ha començat a treballar amb els regants per regularitzar
la seva situació

· S’ha aconseguit una subvenció de 4.420 A del Departament
de Medi Ambient i Habitatge per a la redacció del Catàleg
de Masies i Cases Rurals

· S’ha fet el seguiment del projecte d’apantallament de la C17 en el qual s’ha aconseguit un major apantallament del
previst i la instal·lació d’un asfalt sonoreductor. S’ha pressionat
a la Generalitat per l’execució d’aquesta obra i s’ha aconseguit
un compromís per escrit de la seva execució immediata.

· S’ha redactat un Pla de Protecció Civil (1.500 A)

· S’ha aconseguit una subvenció de l’Àrea de Patrimoni de la
Diputació per realitzar l’Inventari del Patrimoni Cultural del
municipi.

· S’ha fet el manteniment de la web municipal creada l’any
2004

· S’ha aconseguit un ajut de 500 A del Departament de Cultura
de la Generalitat per a la difusió de la Festa dels Sants Patrons
(edició de l’Auca de Vallcàrquera i els Sants Patrons)

· S’ha avançat en el procés de l’Agenda 21 amb els temes de
residus i boscos, participant en la coordinació del procés,
organitzant un Consell de Poble sobre residus i finançant la
difusió realitzada a través d’un DVD repartit a totes les llars.

· S’ha aconseguit un suport tècnic valorat en 4.419 A del
Departament de Cultura de la Generalitat per al desmuntatge
i fotografia detallada del retaule de Sant Pere de Vallcàrquera.

· S’ha redatcat la Memòria Descriptiva de l’Agenda 21, un
document d’unes 500 pàgines que descriu i analitza l’estat
del medi ambient al municipi.

· S’ha aconseguit una subvenció de 4.000 A de l’Àrea
d’Educació de la Diputació per a la Xarxa Educativa
Intermunicipal de Figaró i Tagamanent (reedició de la guia
d’itineraris “Pas a Pas” i senyalització didàctica de Sant Pere
de Vallcàrquera)

· S’ha dut a terme la redacció del pressupost municipal del
2006 amb la participació ciutadana a través del procés de
pressupostos participatius iniciat el 2004.
· S’ha celebrat, per segon any consecutiu, el Dia Munidal del
Medi Ambient.

· S’ha aconseguit el suport econòmic i tècnic del Parc Natural
del Montseny per a la senyalització de la ruta per Vallcàrquera
i Sant Cristòfol.

· S’han editat 4 números del Full Informatiu Municipal
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Pressupost 2006
Despesa desglossada per àrees
Tot seguit, i per fer-lo més entenedor, detallem la despesa prevista per cada àrea amb el seu finançament. Així, per
cadascuna de les quatre àrees de l’ajuntament us mostrem una taula amb tres columnes. La primera de les columnes
(despesa total) fa referència al cost total associat a cadascuna de les accions que es detallen. La segona (finançament
extern) és la part de la despesa que està previst finançar amb recursos no ordinaris, és a dir subvencions, convenis privats,
taxes... Finalment, la tercera de les columnes (finançament propi) fa referència a la part de la despesa que està previst
assumir amb recursos ordinaris de l’ajuntament.
A cada àrea, les diferents accions previstes s’agrupen en subapartats, que són les files més fosques i que comprenen la
suma de totes les accions previstes al subapartat. Finalment, la suma de tots els subapartats configura el total de la
despesa de l’àrea.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS:
Els principals objectius de l’àrea de serveis personals són aconseguir un figaró més actiu, incrementar la cohesió social,
fomentar el teixit associatiu i reduir les desigualtats amb polítiques d’edat, gènere, benestar i immigració. La principal
inversió d’aquesta àrea, sorgida del pressupost participatiu, es destinarà a la construcció d’un parc per a tothom davant
de l’estació, al costat de la nova escola bressol. Es mantenen les festes tradicionals com un dels principals àmbits d’actuació,
tot fomentant la identitat del nostre poble. Es manté la línia de polítiques de promoció cultural i educativa, centrada
en les activitats desenvolupades al nou centre cívic de les antigues escoles. En l’àmbit dels esports es realitzaran dues
importants inversions per tal de millorar el camp de futbol i les piscines municipals, aquesta darrera sorgida del procés
de pressupostos participatius.
Despesa total (€)

TOTAL ÀREA
Festes Populars
Nadal

Finançament extern (€)

Finançament propi (€)

108.314,89

10.400,00

97.914,89

40.700,00

5.600,00

35.100,00

3.000,00

3.000,00

Carnestoltes

400,00

400,00

Sant Jordi

400,00

400,00

Festa del Pi i Sants Patrons

4.500,00

300,00

4.200,00

Sant Joan

1.500,00

300,00

1.200,00

11 de Setembre
Festa Major
La Castanyada
Promoció cultural i educativa

300,00
30.000,00

300,00
5.000,00

600,00

25.000,00
600,00

14.200,00

4.800,00

9.400,00

Tallers i cursos

6.000,00

3.500,00

2.500,00

Activitats de difusió del patrimoni cultural

2.000,00

800,00

1.200,00

Equipaments centre cívic

4.500,00

Curs de manipulacio d-aliments

500,00

4.500,00
500,00

Activitats d'estiu

1.200,00

1.200,00

Polítiques d’inclusió social

15.500,00

15.500,00

Gent gran

4.000,00

2.500,00

Facilitar l'accés dels joves a l'habitatge

3.000,00

3.000,00

Immigració

2.500,00

2.500,00

Prevenció drogodependència

1.500,00

1.500,00

Igualtat home dona

1.500,00

1.000,00

Joventut

3.000,00

1.000,00

Sanitat

1.914,89

1.914,89

826,85

826,85

1.088,04

1.088,04

12.000,00

12.000,00

Arranjament de les piscines

8.000,00

8.000,00

Arranjament camp de futbol

4.000,00

4.000,00

24.000,00

24.000,00

Control plagues
Desratització
Esports

Parc
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
L’àrea de promoció econòmica té per objectiu promocionar el municipi des del punt de vista del desenvolupament
econòmic local, incentivar el desenvolupament dels sectors econòmics actuals i de nova creació i generar polítiques
d’ocupació. Les seves accions s’engloben en el marc del pla de desenvolupament local de l’alt congost. Aquest any,
gran part del esforços es centraran a la rehabilitació de les escales de l’àngelus, proposta sorgida dels pressupostos
participatius, i a la culminació del projecte vallcàrquera 21 a través de la difusió cultural i educativa del patrimoni de
la vall en general i de l’ermita de sant pere de vallcàrquera en particular. També s’esmerzaran esforços en l’àmbit de
la dinamització del comerç del municipi.

TOTAL ÀREA
Promoció del municipi
Senyalització
Vallcarquera 21
Edició materials
Escales de l'àngelus
Dinamització comercial

Despesa total (€)
25.800,00
9.500,00
5.000,00
3.500,00
1.000,00
15.000,00
1.300,00

Finançament extern (€)
2.250,00
1.200,00
1.200,00
650,00
400,00

Finançament propi (€)
23.500,00
8.300,00
5.000,00
2.300,00
1.000,00
14.350,00
900,00

ÀREA DE SERVEIS URBANS I TERRITORI
L’àrea de serveis urbans i territori té per objectiu el bon manteniment de la via pública del nostre poble i tots els seus
elements. A banda del manteniment bàsic i d’urgència com és l’asfaltat i el clavegueram de diversos punts del municipi,
enguany està previst urbanitzar el c/ narcís vilarrassa. També des d’aquesta àrea es realitzarà l’estudi de viabilitat del túnel
figaró-tagamanent i la reparació del repetidor de tv incorporant el sistema tdt, totes dues propostes sorgides del pressupost
participatiu.

Despesa total (€)
TOTAL ÀREA
Estudis i projectes tècnics
Estudi viabilitat túnel c17
Projecte camí puiggraciós
Reparació infrastructures
Reparació repetidor amb tdt
Manteniment via pública
Clavegueram
Reparació voreres
Asfaltat
Nou enllumenat
Nínxols
Manteniment connexions d'aigua
Manteniment enllumenat públic
Maquinària i utillatges
Balises reductores de velocitat
Compra furgoneta
Senyalització i tanques
Estris i utillatges
Urbanització c/ narcís vilarrasa

234.420,96
16.497,00
8.000,00
8.497,00
87.500,00
15.000,00
6.700,00
10.000,00
1.000,00
21.000,00
3.000,00
6.000,00
300,00
20.500,00
5.470,00
370,00
4.000,00
100,00
1.000,00
124.953,96
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Finançament extern (€)
108.124,20

3.000,00

3.000,00

105.124,00

Finançament propi (€)
126.296,96
16.497,00
8.000,00
8.497,00
84.500,00
15.000,00
6.700,00
10.000,00
1.000,00
21.000,00
3.000,00
3.000,00
300,00
20.500,00
5.470,00
370,00
4.000,00
100,00
1.000,00
19.829,96
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ÀREA DE MEDI AMBIENT I PARTICIPACIÓ:
Els objectius de l’àrea de medi ambient i participació són la construcció d’un figaró sostenible i la promoció de la presa
de decisions amb la participació de la ciutadania. Dins del primer dels objectius aquest any ens centrarem en el control
del soroll ambiental, proposta sorgida del pressupost participatiu, i en diverses polítiques orientades a la gestió i millora
dels espais naturals, entre les quals hi ha la recuperació de fonts i la neteja de la riereta, totes dues accions sorgides del
pressupost participatiu.En l’àmbit de la participació el recursos es destinaran als dos grans processos oberts: el pressupost
participatiu i l’agenda 21. Finalment, aquesta àrea també és responsable de la jardineria i de la recollida d’escombraries.

TOTAL ÀREA
Espais naturals
Manteniment camí puiggraciós
Gestió d'espais naturals
Camí fluvial
Camí can bosc
Camí de vallcàrquera
Neteja riereta
Fonts
Participació
Pla d'acció agenda 21
Pressupost participatiu
Informatiu municipal
Difusió i actes
Entitats
Subvencions
0,7% Ingressos corrents
Serveis ambientals
Edició catàleg arbres
Campanyes ambientals
Controlem el soroll
Material adf figaró
Jardineria
Esporga
Nous ajardinaments
Manteniment jardineria
Residus

Despesa total (€)
154.700,33
30.600,33
445,33
6.000,00
3.255,00
11.900,00
1.000,00
3.000,00
5.000,00
20.300,00
3.000,00
10.000,00
2.300,00
5.000,00
13.700,00
8.700,00
5.000,00
13.000,00
2.500,00
500,00
4.000,00
6.000,00
13.900,00
7.400,00
2.000,00
4.500,00
63.200,00 ¤

Finançament extern (€)
95.527,50
13.527,50
1.627,50
11.900,00
17.300,00
10.000,00
2.300,00
5.000,00
1.500,00
1.500,00
63.200,00 ¤

Finançament propi (€)
59.127,50
17.072,83
445,33
6.000,00
1.627,50
1.000,00
3.000,00
5.000,00
3.000
3.000,00
13.100,00
8.700,00
5.000,00
11.500,00
1.000,00
500,00
4.000,00
6.000,00
13.900,00
7.400,00
2.000,00
4.500,00
-

GRANS INVERSIONS TRANSVERSALS:
Les dues grans inversions transversals d’aquesta legislatura són la rehabilitació del casino com a centre cívic i hotel
d’entitats, i la construcció de l’escola bressol pública. Totes dues inversions s’han estat tramitant al llarg de l’any 2005,
elaborant-se els projectes i tramitant l’adjudicació de les obres. Durant el 2006 hi ha prevista l’execució íntegra de l’escola
bressol i de la primera fase del casino, que inclou la sala polivalent, l’espai exterior i la sala multifuncional (biblioteca,
aula d’adults...).

TOTAL ÀREA
Rehabilitació del Casino
Escola Bressol

Despesa total (€)
973.303,38
598.000,0
375.303,38
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Finançament extern (€)
973.303,38
598.000,0
375.303,38

Finançament propi (€)
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Pla de Desenvolupament
Local de l’Alt Congost
El Pla de Desenvolupament Local 2004-2007 és una iniciativa conjunta dels ajuntaments de Figaró-Montmany i
Tagamanent, que compta amb el suport del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. La direcció
tècnica del Pla correspon a un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local. Entre les tasques principals del Pla hi ha la
captació de recursos externs per a la realització de projectes. Des del Pla també es col·labora activament amb l’Àrea
de Serveis a les Persones en la planificació i organització d’equipaments i activitats, ja que la creació d'un medi favorable
a la creació d'activitats econòmiques requereix l'existència d'equipaments adequats, una població formada, i un medi
social i cultural viu.

El Departament de Treball
prorroga
el
Pla
de
Desenvolupament Local
El Departament de Treball i Indústria
de la Generalitat de Catalunya ha
prorrogat el Pla de Desenvolupament
Local amb la concessió d’una
subvenció de 27.045,54 A. Aquesta
subvenció està destinada a cobrir el
80 % dels costos laborals derivats de
la contractació de l’Agent d’Ocupació
i Desenvolupament Local, responsable
tècnic del Pla, per a l’any 2006.

Comença el Pla d’Ocupació
“Gestionem la Diversitat”
La concessió d’una subvenció de
15.855,18 A per part del Departament
de Treball i Indústria de la Generalitat
ha permès la contractació d’una
conserge i d’una educadora social en
en marc del Pla d’Ocupació
“Gestionem la Diversitat”. Aquest Pla,
destinat principalment a la inserció
laboral i la formació de persones
aturades, permetrà, durant 6 mesos,
la continuació dels serveis d’atenció
al públic, manteniment i classes de
reforç al CEIP Montmany i, sobretot,
el començament de l’activitat de
“L’Antiga Escola. Espai Cívic i
Cultural”. La selecció de les persones
contractades es va fer durant el darrer
trimestre de 2005 en un procés obert
a tothom que reunís les condicions
fixades pel Departament de Treball i
segons les prioritats establertes per
l’Ajuntament de Figaró-Montmany.

peons en el marc del Pla d’Ocupació
“Vallcàrquera Oberta i Escales de
l’Àngelus”. Aquest Pla, per una banda,
és la continuació del “Vallcàrquera21”
realitzat durant el primer semestre de
l’any 2005 i té, com aquell, l’objectiu
de recuperar i posar en valor el
patrimoni natural i cultural de
Vallcàrquera. Els objectius per aquests
propers 6 mesos són: el manteniment
de l’entorn de l’església de Sant Pere,
la recuperació de l’entorn de la font
dels Castanyers, el traçat d’un camí
alternatiu a les pistes per a vehicles,
la senyalització del elements
patrimonials i dels itineraris turístics,
i la finalització de la restauració del
retaule de Sant Pere de Vallcàrquera.
D’altra banda, aquest Pla d’Ocupació
també contempla la mà d’obra per a
la rehabilitació de les Escales de
l’Àngelus, proposta sorgida del
Pressupost Participatiu.

Desmuntatge i trasllat del
retaule de Sant Pere.

Comença el Pla d’Ocupació
“Vallcàrquera Oberta i Escales
de l’Àngelus”
La concessió d’una subvenció de
20.698,26 A per part del Departament
de Treball i Indústria de la Generalitat
ha permès la contractació d’una
restauradora de patrimoni i de dos

Amb el corresponent permís del Bisbat
de Vic i el vist-i-plau de la parròquia
de Sant Rafael del Figaró, s’ha
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desmuntat del retaule renaixentista
de Sant Pere de Vallcàrquera i s’ha
traslladat al Centre de Restauració de
Béns Mobles de Catalunya a
Valldoreix. Aquest operació –un pas
necessari en el procés de restauració
iniciat ara fa un any- permetrà que la
restauradora de patrimoni de
l’Ajuntament de Figaró-Montmany
treballi en el mateix Centre de
Restauració en millors condicions que
no ho feia fins ara a l’església de Sant
Pere. Cal dir que els costos de
desmuntatge i trasllat (719 A), així
com la fotografia del procés de
restauració (2.000 A) i el material
necessari (1.500 A) han estat assumits
pel Centre de Restauració, és a dir,
no costen res a l’Ajuntament. Fins
ara, els recursos externs captats només
per a la restauració del retaule sumen
prop de 30.000 A; l’aportació
municipal, en canvi, ha estat d’uns
600 A.

Descoberta de l’any de
construcció del retaule de Sant
Pere.

Els treballs de desmuntatge del retaule
de Sant Pere han donat una sorpresa:
el descobriment, rere d’una cornisa
de fusta treballada, d’una pintura
amb l’any de construcció de la peça.
El retaule de Sant Pere, segons aquesta
pintura, és de l’any 1595, data que
coincideix amb les estimacions fetes
per la restauradora, Sra. Ester Turà,

Full Municipal n.21

que situava la peça entre finals del
segle XVI i principis del XVII. La
determinació de la data permetrà,
segurament, avançar en els treballs
d’investigació i documentació del
retaule complementaris de la
restauració.

la Garriga, els pollancres de la font
dels Gitanos, la robínia de la font d’en
Llanes i el pi pinyer del Sot del Bac.
Durant el mes de gener es senyalitzarà
la resta.

Finalitza la senyalització de la
Ruta Urbana del Figaró.

representativa dels treballs de millora
i condicionament de l’entorn, tant
de la vall com del municipi en general,
tradicionalment reclamats –amb raóper la ciutadania. Ara només falta
que tothom els frueixi i que els brètols
(desgraciadament, n’hi ha) no
malmetin els esforços humans i
econòmics de tots.

Campanya de prospecció
d’empreses del Pacte Territorial
per a l’Ocupació del Vallès
Oriental
Senyalització de l’Itinerari del
Congost.

En el marc de la posada en valor
turística del patrimoni local, ha acabat
la senyalització de les cases
modernistes i altres elements inclosos
en la Ruta Urbana del Figaró. La
senyalització es correspon amb una
de les Rutes incloses en la guia “Pas
a Pas”, editada per l’Ajuntament de
Figaró-Montmany, disponible a
l’Ajuntament i que també podeu
trobar en format .pdf a la web
municipal. En breu també s’editarà
un fulletó específic per aquesta Ruta.

S’ha iniciat la segona fase de la
senyalització dels arbres més
emblemàtics de Vallcàrquera amb la
col·locació de fites informatives de
l’església de Sant Pere en amunt.
Comptem que durant el mes de gener
la senyalització de la Ruta dels Arbres
serà completa. En breu també
s’editarà un fulletó específic per
aquesta Ruta.

Els ajuntaments de Figaró-Montmany,
Tagamanent i la Garriga han establert
un acord per tal de senyalitzar
conjuntament l’antic camí ral del
Congost i convertir-lo en un itinerari
turístic per fer a peu o en bicicleta. A
hores d’ara es troben senyalitzats els
trams de Figaró-Montmany i
Tagamanent, mentre la Garriga
instal·larà els seus senyals en breu. El
camí del Congost és fonamental per
a la promoció turística dels tres
municipis i, sobretot, per a FigaróMontmany, que quedarà connectat
així amb els grans pols d’atracció
turística del modernisme i el
termalisme garriguencs i els
equipaments de Tagamanent (Parc
Etnològic de Tagamanent-La Calma,
Pous de Glaç de l’Avencó, cases de
turisme rural).

Inici de la senyalització dels
arbres catalogats del municipi.

Canvia la fesomia de l’entrada
a Vallcàrquera per la Riereta.

S’ha iniciat la senyalització dels arbres
protegits inclosos en el Catàleg
d’Arbres del municipi. Ja estan
senyalitzats els arbres més propers al
nucli urbà: el pi blanc del carrer de

La senyalització d’itineraris turístics i
del patrimoni de Vallcàrquera ha
canviat la fesomia de l’entrada a
aquest emblemàtic espai natural del
nostre municipi. La imatge és

Durant el mes de gener el prospector
d’empreses del Pacte Territorial per a
l’Ocupació es posarà en contacte amb
les empreses de Figaró-Montmany
perquè l’informin de les seves
necessitats de personal i prioritats a
l’hora de contractar; per la seva
banda, el prospector informarà els
empresaris dels serveis i recursos
públics a la seva disposició en temes
de contractacions, inserció laboral,
formació, etc. Aquesta entrevista és
purament informativa i per això
demanem als empresaris del municipi
que rebin el prospector i li facilitin la
seva tasca en la mesura del possible.
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Segona fase de la senyalització de
la Ruta dels Arbres de Vallcàrquera.
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Signatura de l’Acord de
Puiggraciós per a l’Ocupació i el
Desenvolupament Local
El 22 de novembre es va signar al
santuari de Puiggraciós un conveni
entre els ajuntaments de FigaróMontmany, l’Ametlla, la Garriga i
Tagamanent que ha de permetre a
aquests municipis dur a la pràctica
projectes conjunts de millora de
l’ocupació i l’ocupabilitat de les
persones, de dinamització comercial
i de les empreses, i de suport als
emprenedors. La col·laboració
supramunicipal és una eina de gran
utilitat, especialment per als petits
municipis amb una capacitat financera
reduïda, com és el cas de FigaróMontmany. El conveni, a proposta
de l’Ajuntament de Figaró-Montmany,
es va signar a Puiggraciós pel fet de
ser un espai emblemàtic per a tots
els municipis implicats i des del qual
es divisa tot el seu territori.

Ajuntament de Figaró-Montmany

Us recordem l’horari d’atenció al públic del Servei d’Ocupació:
Dimecres, de 8 a 14 h, a Figaró-Montmany
Divendres, de 8 a 14h a Tagamanent

Els serveis que ofereix el Servei són la recepció de demandes i ofertes de treball, l’assessorament
en l’elaboració del currículum, la informació sobre cursos de formació per aturats i treballadors en actiu, i la connexió
amb altres serveis d’inserció laboral propers. No dubteu en venir-nos a veure, tant si sou aturats com treballadors en
actiu o empresaris.

Participació Ciutadana
Es posa en marxa el procés del
Pressupost Participatiu 2006

unanimitat el passat 29 de desembre
la Guia Pràctica per al Pressupost
Participatiu 2006. La metodologia es
manté essencialment com l’any
anterior amb petites variacions. Són
les següents:
- Enguany es podran votar 10
propostes enlloc de 6
- Les propostes que no han sortit
escollides en el procés del 2005
s’hauran de tornar a presentar si es
vol que formin part de la butlleta
de votació

El passat mes de novembre es va
tancar el porcés del Pressupost
Participatiu 2005 amb l’aprovació
dels seus resultats pel Ple Municipal.
Els resulats varen ser entregats al Ple
per Idèlia Tello, representant de la
Comissió Permanent de Participació
Ciutadana. En l’acte també hi varen
intervenir els nens i nenes de l’escola
CEIP Montmany que varen fer entrega
al Ple de les seves propostes.
Un cop tancat el procés de
Pressupostos Participatius de l’any
2005, iniciem el nou procés a
desenvolupar al llarg de l’any 2006
per a redactar participativament el
pressupost participatiu de l’any 2007.
El Ple Municipal va aprovar per

- Es redueixen les convocatòries a un
únic Consell de Poble per a fer
propostes
- La CPPC escollirà un tema central
d’interès ciutadà per fomentar el
debat
- S’elimina el criteri de valor afegit
referent al nombre de persones
beneficiades
- S’afegeix la seguretat en el criteri
de “necessitats bàsiques”, que
enguany tindrà 10 punts sobre 100.
El criteri estratègic manté els 15
punts i el de la votació continua
valent 75 punts sobre 100
- La CPPC s’encarregarà de fer el
seguiment de l’execució de les 10
propostes escollides en el procés del
2005

Consell de Poble
sobre boscos i
patrimoni
La Comissió de Seguiment de
l’Agenda 21 ha acabat de treballar
l’àmbit dels boscos i el patrimoni i
està en condicions de posar-lo a debat
ciutadà en Consell de Poble. Aquest
àmbit és d’especial rellevància per al
municipi, doncs s’hi tracten temes
tant importants com els incendis, la
gestió forestal, el patrimoni natural,
històric i cultural, l’ordenança d’espais
naturals, l’accés al medi natural,
l’agricultura, el turisme rural...
D’aquest procés de debat i discussió
que culminarà amb el proper Consell
de Poble, en sorgiran el conjunt
d’accions relatives a aquest àmbit per
tal de ser incorporades al Pla d’Acció
de l’Agenda 21 i ser executades en
el futur.
Un cop tancat aquest àmbit, la
Comissió de Seguiment de l’Agenda
21 es posarà a treballar en l’àmbit de
l’urbanisme i la mobilitat.

Comissió Permanent de Participació Ciutadana
En els darrers tres mesos la Comissió Permanent de Participació Ciutadana s’ha reunit en dues ocasions.
En la sessió del 2 de novembre es va coordinar el Ple Extraordinari d’aprovació del resultat del pressupost participatiu
2005 i la presentació de les propostes per part dels nens i nenes del CEIP Montmany. També es va organitzar la
sessió de debat entorn el mètode del pressupost participatiu per l’any vinent.
En la sessió del 20 de desembre es va aprovar la Guia Pràctica del Pressupost Participatiu per al 2006, document
que estableix la metodologia del procés per tot el 2006.
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Accions previstes
L’estat de les obres del Casino
El projecte de rehabilitació del Casino és una important
obra civil de 4 fases executives, a desenvolupar en 6 anys
amb un ingent pressupost d’1.800.000,00 euros, dels
quals es destinen 480.000,00 a la primera fase. Aquests
diners estan aportats per Diputació i per FEDER (fons
europeus).
L’ajuntament ha considerat prescindir de l’empresa
adjudicatària, entre altres coses perquè no complia amb
el contracte signat, al mateix temps s’ha aprofitat per
afegir més espais en un nou projecte executiu, que son la
gran Sala Polivalent, una sala annexa multifuncional,
l’adequació de l’antic “frontó” com a pati obert a l’exterior,
i tota la maquinaria i el sistema de calefacció i aire
condicionat. S ‘ha fet d’acord amb la voluntat expressada
pels ciutadans i ciutadanes de Figaró en el Consell de Poble
on es van decidir els usos del Casino, és a dir, s’ha redactat
un nou projecte bàsic i un nou projecte executiu, afegint
més zones a rehabilitar en aquesta primera fase de les
obres.

A finals de febrer el procés de l’Agenda 21 ja haurà tancat
el tema dels boscos, àmbit on es debat l’ordenança.
Aleshores l’ordenança serà sotmesa al Ple per a la seva
aprovació definitiva i entrarà en vigor. Serà aleshores quan
es començarà a implementar tot el què en ella s’hi preveu
i, entre d’altres, es senyalitzaran els camins en els quals es
regula l’accés i es duran a terme les intervencions oportunes
per a garantir el bon estat del paisatges dels espais naturals
del municipi.

La font de Ca l’Andreu
Properament s’executara una operació de millora a la font
de Ca l’Andreu, repintant les parets i instal·lant un nou
sistema d’enllumenat. Aquest racó del municipi ja va ser
millorat a finals de l’any 2003. Aleshores es va enjardinar
l’antic desaiguàs que estava en un estat lamentable, es va
pintar, es va reparar el paviment de la font i es va crear un
nou espai de repòs amb la instal·lació dels dos bancs de
darrere la font. Malhauradament aquest espai ha tornat
a ser víctima d’actes bandàlics que l’han tornat a deteriorar.
Esperem que aquests actes no es tornin a repetir.

Aquests projectes es van aprovar en el Ple Municipal
celebrat el passat 28 de desembre amb l’assistència dels
Regidors de la CAF i de CiU i la no compareixença dels
regidors del PSC-Figaró Progrés.
Convé recordar que l’anterior projecte de rehabilitació
heretat de l’anterior govern, contemplava obres durant
24 anys, en set fases executives, la primera per valor de
197.000 euros, a preus de l’any 2000, totalment desfasats.
Era una inversió no prioritaria, basada en un mal projecte,
sense cap estudi dels seus usos, sense cap mena de consulta
al poble, sense cap partida pressupostària i sense cap
subvenció acceptada. Una carta i un conveni amb la Xarxa
de Municipis, on es pacten 198.333,99 euros es tot el que
hi havia. Des del govern actual tenim atorgats i concedits
més de 580.000 euros i enguany n’hem sol·licitat 450.000
més, que estan pendents de resolució. Tot per escrit.

Millores al clavegueram
L’esta del clavegueram en molts punts del nostre municipi
és força lamentable. Al llarg de l’any 2005 s’ha arranjat el
clavegueram en diversos punts força conflictius i amb un
gran cost econòmic per al nostre Ajuntament. Darrerament
ha emergit una antiga problemàtica amb el clavegueram
al C/ Vic i la Plaça Major. S’està treballant per dur a terme
la seva reparació properament, tot i que és una tasca
complexa tant a nivell tècnic com a nivell econòmic.

Actualment està en marxa el procés per a la nova
adjudicació de les obres. Tanmateix, tot i l’esforç d’aquest
Ajuntament i de la Diputació per trobar una empresa que
vulgui executar el projecte, de moment encara no se n’ha
trobat cap, doncs les rehabilitacions són obres de molt
risc. És per això que des de l’Ajuntament s’ha començat
a treballar en diferents alternatives per a poder tirar
endavant la construcció de l’equipament si finalment no
hi ha cap empresa que vulgui executar l’actual projecte.

Arranjament del repetidor de TV
Fa temps que el repetidor municipal de TV no emet
correctament el senyal. Des de l’Ajuntament fa mesos que
anem darrere la reparació del repetidor que, d’altra banda,
arran d’una de les propostes sorgides del pressupost
participatiu, es durà a terme incorporant el sistema de
Televisió Digital Terrestre.

Entrada en vigor de l’Ordenança d’espais naturals

Des de l’Ajuntament hem arribat a un acord amb la Direcció
General de Telecomunicacions per a la substitució
immediata del repetidor incorporant el sistema TDT. Ara
bé, quan hem anat a tirar endavant l’acord ens hem trobat
amb que resulta que l’anterior Ajuntament havia signat
un conveni per a la sessió dels terrenys on es troba ubicat
el repetidor amb un propietari equivocat.

L’Ordenança de regulació, gestió i ordenació dels espais
naturals de Figaró-Montmany i el seu paisatge va ser
aprovada inicialment pel Ple Municipal el passat mes de
juliol. L’ordenança encara no ha entrat en vigor, ja que
està en procés de debat i discussió en el marc de l’Agenda
21.
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Ajuntament de Figaró-Montmany
L’anterior Ajuntament va signar el conveni de sessió amb el propietari de la finca del costat d’on es troba ubicat el
repetidor, amb la qual cosa l’Ajuntament es troba en fals i la Direcció General de Telecomunicacions no pot executar
l’arranjament del repetidor si l’Ajuntament no té una sessió vàlida dels terrenys.
Des de fa mesos l’actual Ajuntament està negociat amb el veritable propietari del terreny però encara no s’ha aconseguit
arribar a un acord de sessió. Confiem que en breu s’arribarà a un acord. Si no fos així, aleshores s’estudiaria la possibilitat
d’expropiar l’esmentat terreny. Un cop es disposi de la sessió del terreny, aleshores la Direcció General de Telecomunicacions
podrà intervenir de forma immediata arranjant el repetidor i incorporant el TDT, tal i com fa temps ha quedat pactat
entre aquest organisme i l’actual Ajuntament.

Grups Polítics
En base a l’acord de Ple del 12 de juliol de 2004, els grups polítics que configuren el Ple Municipal disposen d’un espai
per expressar les seves opinions sempre que ho desitgin. A continuació us exposem els escrits d’aquells grups polítics
que s’han volgut acollir a aquest espai d’opinió. L’equip redactor del Full Informatiu no es fa responsable dels continguts
d’aquest apartat i simplement es limita a transcriure de forma exacta els textos que faciliten els grups polítics.

En relació al pamflet repartit darrereament pel grup municipal PSC-FP, l’Assemblea de la CAF i el grup CiU manifesten:
- El contingut d’aquest panflet no és una crítica política sinó una difamació de molt mal gust contra el govern i un atac personal
contra un dels seus regidors. Donem tot el nostre recolzament a en Marc Parés davant la vulneració del més elemental dret a
l’honor i a la dignitat que ha patit la seva persona.
- Recordem que l’anterior alcalde, del PSC-FP, va ser condemnat a sis mesos d’inhabilitacio per incórrer en un delicte penal en
negar-se repetidament a convocar el Ple de la moció de censura de l’any 1999. També recordem que les costes d’aquest procés
van ser carregades als fons públics de l’Ajuntament. Creiem que no és el més indicat per donar lliçons de democràcia.
- L’Auditoria realitzada sobre l’exercici del 2002 certifica que l’anterior govern va generar un dèficit encobert de 225.000 euros.
- La llei obliga a convocar un Ple Ordinari cada 3 mesos (4 a l’any). Al 2005 s’han cel·lebrat 13 Plens: 4 d’ordinaris i 9
d’extraordinaris.
- Enfront l’allau d’instàncies presentades per l’oposició, el Síndic de Greuges els ha demanat bona voluntat per a fer possible
un model de comportament democràtic en el què hi sigui més present el respecte a l’esperit que a la lletra de la norma.
- Des de l’actual govern s’han donat nous espais a l’oposició: tenen representació a la Comissió Permanent de Participació,
es convoquen sessions informatives abans dels Plens, disposen d’un espai al Full Informatiu i un altre a la web. Cap d’aquests
espais existia en l’anterior legislatura. A més, se’ls ha ofert col·laboració en temes com el Reglament de Participació, l’Ordenança
d’Espais Naturals o la revisió del límit del terme municipal.
- Els costos dels processos participatius s’han publicat cada any al Full Informatiu. El pressupost participatiu del 2005 ha estat
subvencional al 100%.
- El Director General de CASSA ha emès un comunicat per escrit desmentint el que es diu en l’esmentat pamflet i certificant
que l’anterior govern va deixar sense liquidar 50.000 euros en inversions.
- L’actual govern ha creat la pàgina web municipal, abans no n’hi havia. L’actual govern fa públics els Decrets i les actes de
Juntes i Plens. Abans no es feien públics.
- Els 8.000 euros previstos per al rènting de la màquina de neteja s’han destinat a pagar el servei de la màquina que des del
març de 2005 fa la neteja de tots els carrers del poble.
- El cost d’eliminació dels residus ha pujat un 78% en els darrers tres anys. Això, i el fet de trobar un servei deficitari l’any 2003,
ha obligat a l’actual govern a pujar la taxa d’escombraries un 36% en tres anys. L’increment de la taxa és molt inferior a
l’increment del cost, fet que ha estat possible perquè s’ha millorat l’eficiència del servei. Tots els Ajuntaments han hagut de
suportar augments d’aquest tipus, és per això que hi ha un acord d’àmbit nacional entre tots els partits en no utilitzar
políticament aquest tema; l’oposició del Figaró en deu ser l’única excepció.
- L’any passat es van destinar 46.800 euros a polítiques socials i aquest any se’n destinaran 67.615. Només cal anar al nou
Centre Cívic per adonar-se’n. L’anterior govern no tenia cap partida pressupostària amb aquest concepte.
- Les polítiques de promoció econòmica són evidents: el Projecte Vallcàrquera 21, el Servei d’Ocupació, els Plans d’Ocupació,
la senyalització... L’anterior govern tampoc tenia cap partida per aquest concepte.

Des de la CAF i CiU defugim la crispació incitada per l’oposició i animem al govern a continuar treballant
en allò que és el seu principal objectiu: millorar la qualitat de vida de les persones del Figaró.
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TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS
Ajuntament
Telèfon i fax
Correu electrònic i web
Horari Ajuntament
Seguretat ciutadana
Vigilants Municipals
Mossos d’Esquadra
Agents rurals
Urgències i emergències
Urgències
Ambulatori
Horari Ambulatori
Ambulatori la Garriga
Farmàcia
Emergències
Bombers
Bombers el Figaró
Serveis personals
Centre Cívic
Punt de lectura
Espai Gent Gran
Espai d'Entitats Culturals
Bibliobús
Servei d’Assistència Social
Servei d’Ocupació
Escola
Serveis Funeraris
Serveis urbans
Arquitecte municipal
Estebanell i Pahisa Avaries
Estebanell i Pahisa Oficina
Fecsa Avaries
Gas Natural Urgències
Gas Natural Informació
Serveis ambientals i transports
Recollida de trastos
Deixalleria mòbil
Recollida selectiva
CASSA 24 hores
Horari CASSA
Informació RENFE
Informació Sagalés
L’Estació - Oficina d’Informació
La Rectoria (Vallcàrquera)
Parc Natural del Montseny

938429111/ 938429136
figaro@diba.es / www.elfigaro.net
de dilluns a divendres de 10 a 13h i dijous de 17 a 20h
938429111 / 610524289
088
935740036
061
938429256
dilluns, dimecres i divendres de 8 a 12 del matí
dimarts i dijous de 3 a 6 de la tarda
938718081
938429054
112
085
938428014
93 842 90 51
de dilluns a divendres de 17:30 a 19:30h
dilluns i divendres de 17 a 20h
de dilluns i divendres de 17 a 20h, dijous tancat
caps de setmana de 17 a 21:30h i dijous de 17 a 20h
608790691 quinzenalment, dimecres de 16 a 19 h
dimarts de 10 a 13h
dimecres de 8 a 13h (cal demanar cita prèvia)
93 842 80 85
938618230
dijous de 10 a 13h i de 17 a 19h
938609109
938715126
900747474
900750750
900760760
938429111
l’últim dissabte de mes de 10 a 13h
938708579
901500510
dimarts de 10 a 11 h a l’Ajuntament
934900202
938707860
938429361
938429257
938475102

